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Una altra mena de políticsed
ito
ria
l

esulta curiós comprovar com, en el nos-
tre teòric marc democràtic, les estructu-
res menys democràtiques internament
són, ben sovint, les dels partits polítics.
De fet,molts cops sentimaparlar del pes
de l’aparellen la confecció d’idearis i pro-
grames i en l’elecció de candidats de
cara a les eleccions. Hi ha tota una vida
dins dels partits i saber trobar afinitats i

aliats és bàsic per fer-hi carrera i arribar a tocar cuixa.
Aquest és un punt de reflexió interessant ja que, contrà-
riament, no sempre el candidat forjat al partit és el més
adequat per assumir les responsabilitats d’un càrrec insti-
tucional. I més quan, al marge de les sigles o sota el seu
paraigua, la persona no té la possibilitat de fer un desen-
volupament vital despolititzat, en el sector privat o, sim-
plement, al marge del possibilisme i l’encotillament de
viure amb el cul llogat les 24 hores del dia. En una parau-
la, i perquè s’entengui, el sistema de partits entra en crisi
quan aquests es debaten entre ser una religió –enquè els
militants i càrrecs accepten dogmes i disciplines internes
a contracor– o un punt de trobada de persones amb
idees afins i voluntat de consensuar un full de ruta comú,
sigui quina sigui la sevaprocedència. Lapolítica –imésen
democràcia– és diàleg, negociació i pacte, però això dife-
reix molt del sectarisme i el papanatisme més irreflexiu
que massa vegades es destil·la dels militants
dels partits. Per això hi ha la necessi-
tat de vertebrar les joventuts de
les formacions com a ens
autònom amb capacitat
per qüestionar i denun-
ciar els vicis i les cor-
rupteles dels que por-
ten dècades engan-
xats amb cola d’im-
pacte a les poltro-
nes que els propor-
ciona el partit. Si de
ben joves ja s’acos-
tumen a posar les
directivespartidistes
per davant del sentit
comú i les necessitats
socials, el més proba-
ble és que acabin sent
polítics benmediocres.

Els càrrecs públics, especialment els quenoesdecideixen
mitjançant votació directa, s’eternitzen a les institucions,
encara que qui els ocupa no sempre representi el candi-
dat o candidata més idoni perquè se li renovi la confian-
ça sine die. Els partits, com la totalitat de col·lectius
humans, necessiten líders, però la seva representativitat
solminvar amesura que s’allunyen dels ímputs rebuts de
la ciutadania i es prioritzen els personals o els del partits.
Quan hi ha canvis polítics, no sempre és cert que el relleu
a les institucions representi un canvi d’orientació ja que
els substituts solen ser tan o més subsidiaris dels partits
com els seus predecessors. Les formacions polítiques
entren en crisi quan, tot i la seva teòrica representativitat,
van repetidament tard a l’hora de copsar i interpretar les
reivindicacions i les necessitats del poble. Els moviments
ciutadans antidesnonaments o de reivindicació de la
plena sobirania catalana són exemples de la frustració
que generen els polítics i el menyspreu que fan a la res-
ponsabilitat de governar el present i el futur dels països.
Per això caldria reformular els sistemesd’elecció de repre-
sentants i potenciar la democràcia directa que acarés,
cada copquehi ha comicis, els responsables de cadapar-
tit amb els seus electors. Això augmentaria la responsabi-
litat dels càrrecs electes i n’incrementaria la corresponsa-
bilitat amb les problemàtiques socials, culturals i cíviques.
Les joventuts han de servir per aprendre a canalitzar les

inquietuds ciutadanes i vehicular-les a partir
deprogrames i polítiquesprou flexibles

per ser negociades sense desvirtu-
ar-ne l’esperit. Militar ha de ser
comprometre’s i responsabilit-
zar-se i, sobretot i en última
instància, no empassar-s’ho
tot i saber-se apartar quan
les directius atempten
sobre el sentit comú.
Amb el panorama
actual, cal valorar
els joves que es
comprometen
políticament. Però
a tots plegats ens
convé que, en un
futur proper, esde-
vinguin una altra
mena de polítics.

R
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notícies del pou

El Pou rep el premi
a la millor portada

Olot va acollir el dia 18 de maig la
7a Convenció de la Premsa Local i
Comarcal, coincidint amb la 31a
Assemblea de l’ACPC i l’entrega
dels Premis Premsa Comarcal.
L’acte va servir per reivindicar la
importància del periodisme de
proximitat i en el decurs del dinar
es van lliurar els Premis Premsa
Comarcal, patrocinats per Endesa,
en què van ser guardonades les

millors portades del 2012 en les seves tres categories:
diaris i setmanals (Diari de Sant Cugat i Setmanari de l’Alt
Empordà ex aequo), quinzenals i mensuals (El Pou de la
gallina) i bimestrals i trimestrals (Papers de Vi).

L’amic Quico Mestres
ens ha deixat

Els membres de la revista
lamentem especialment la
mort de Francesc Mestres i
Angla, que ens va deixar el dia
18 de maig. A més de ser un
gran arquitecte i urbanista, i
d’haver estimat l’art i la natura,
va ser una de les personalitats
que van formar part del con-
sell assessor que va donar
suport al naixement de la nos-
tra publicació, ara fa 26 anys.

Joan Vilamala
presenta el seu llibre

El dia 12 de juny, a les vuit del
vespre, al Casino, Joan
Vilamala presenta el seu llibre
Cançons, auques i badalls, on
entre altres poemes recull part
dels versos publicats a la revis-
ta, amb el pseudònim de Lo
gaiter del Calders. L’acte
comptarà també amb la inter-
venció de Jordi Estrada, coor-
dinador de les pàgines de cul-
tura de la nostra publicació.
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Secretària: Lourdes Muñoz
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El Pou va lliurar els
premis Oleguer Bisbal
El dia 30 d’abril, El Pou de la gallina va fer al Centre Cultural del Casino l’acte cen-
tral de celebració dels 26 anys de la revista manresana d’informació i opinió. En el
transcurs de l’acte, es va fer el lliurament dels divuitens Premis Oleguer Bisbal,
escollits com sempre per votació popular entre els lectors de la revista.

Els guardons d’aquest any, modelats per Aurora Pérez sobre el personatge creat
pel dibuixant Manel Fontdevila, es van atorgar al microbiòleg Pere-Joan Cardona
(Premi Oleguer Bisbal 2013 al manresà d’actualitat); a l’historiador caputxí fra
Valentí Serra deManresa (Premi Oleguer Bisbal 2013 al manresà del Pou), i al geò-
leg Josep Maria Mata i Perelló, (Premi Oleguer Bisbal 2013 al manresà més man-
resà).

Els premiats van recollir el guardó –en el cas de fra Valentí Serra, el va recollir el
seu pare– de mans del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Joan
Calmet, del regidor de Comarca, Habitatge i Rehabilitació, Miquel Davins, i el pre-
sident de l’Associació Cultural El Pou de la gallina, Jaume Puig.

De mes a mes 6

D’aquí i d’allà
Des de Brussel·les
Santi Espinal 8

Vides separades
Josep M. Oliva / J. Sardans 9

TEMA DEL MES:
Els joves polítics demanen pas
Joan Piqué 10

Emprenedors
Arqueòlegs.cat
Núria Closas 17

Natura urbana
Ignasi Cebrian 18

Del tros a la senalla
Ecopallareta. Ous i pollastres
Alba Piqué / Laia Puig 19

Vins del Bages
Marc Maldonado 20

De la senalla al plat
El dimecres, compra nespres
E. Merly / G. Puig / C. Fíguls 21

Tastets de motor
Enric Oller i Carbó 23

L’Entrevista
Josep M. Marcos Bruguera
Jordi Sardans 24

Quadern Obert. Pura Travé 29

Fila Cultural
La tasca de les petites editorials
Anna Navarro Bosch 30

Patrimoni ciutadà
La font de Neptú
Lluís Virós / Francesc Rubí 32

Propostes
Art, cinema, música i teatre 33

Fa 25 anys... Jaume Puig 34

Crònica social. Ignasi Torras 35

Fanal de cua
L. Capdevila / L. Calderer 36

el Cul del Pou 37

Número 288 - Juny 2013

notícies del pou
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de mes a mes
Unmonòlit recorda les
Homilies d’Organyà
2 de maig. Amb l’assistència del secretari d’Universitats,
Antoni Castellà, l’alcalde Junyent i el president de
l’Associació d’Amics de les Homilies d’Organyà, Joan
Estragués, s’inaugura a la zona universitària el monòlit de
Ramon Maria Jounou dedicat a les Homilies d’Organyà,
que presideix el parc del mateix nom.

El Kursaal estrena
‘Meteodansa’
3 demaig. Prop de 200 estudiants bagencs participen en
l’espectacle Meteodansa, conduït per Alfred Rodríguez-
Picó, en un viatge pel món a la recerca de fenòmens
meteorològics a través de la dansa.

El conseller Homs, a
l’exposició sobre
Amat-Piniella
4demaig.El conseller FrancescHomsdemanaquemaino
s’identifiqui el sobiranisme amb l’horror de l’holocaust, en
una visita a l’exposició Joaquim Amat-Piniella: escriure con-
tra al silenci, que esmostra al Casino, en el marc del cente-
nari de l’escriptor.

Moren Sorinas, Pardo,
Mestres, Bellorbí i Alegre
5 de maig. Josep Sorinas Nogués, regidor del PSUC del
1979 al 1983, mor als 75 anys i quatre diesmés tardmor el
llibreter Marià Pardo Barreda, a l’edat de 79 anys. El dia 18,
mor als 64 anys l’arquitecte i urbanista Francesc Mestres
Angla, i el dia 29, moren Francesc Xavier Bellorbí, actor (62
anys) i Lluís Alegre, dinamitzador social (72 anys).

Els estudiants recorden
els deportats a Gusen
11 de maig. Una placa amb la inscripció «La ciutat de
Manresa als manresans que van patir i morir als camps de
concentració i a totes les víctimes de l’horror nazi» és
col·locadaal campdeGusen (Alemanya)pels regidors Joan
Calmet i Antoni Llobet, acompanyats per una desena d’es-
tudiants dels instituts Pius Font i Quer i Lluís de Peguera.

L’horror deMauthausen,
a l’Espai Memòries
10 de maig. Amb la presència del director del Museu
d’Història de Catalunya, Agustí Alcoberro; i el regidor
d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament, Antoni
Llobet, s’inaugura a l’Espai Memòries del Museu Comarcal
l’exposició Mauthausen. Crònica gràfica, produïda pel
Museu d’Història de Catalunya amb fons documental de
l’Amical de Mauthausen per mostrar com s’organitzava
l’horror en els camps de concentració nazis.

La plataforma de la C-55,
al Parlament
16 de maig. La Plataforma No + morts a la C-55 lliura al
Parlament un informe on aconsella algunes mesures
urgents contra la mortalitat d’un tram d’aquesta carretera
que el 2012 es va cobrar 12 vides. El seu estudi demana la
instal·lació debarreres‘New Jersey’a set punts negres de la
via. També l’habilitació de carrils d’acceleració i desaccele-
ració i millores en la il·luminació nocturna.

Aigües deManresa
se’n va a les Escodines
20demaig. L’empresamunicipal AigüesdeManresa estre-
na les noves oficines a la plaça del Salt, coincidint amb la

ExpoBages es
trasllada al centre
26 de maig. L’aposta pel centre de Manresa i per
sumar l’ExpoBages amb la Fira de l’Ascensió, amb el
comerç obert durant els dos dies, fa que els carrers
acullin milers de visitants, que recorren els dife-
rents trams del Passeig fins a plaça de la Reforma,
amb la Muralla convertida també en espai firal.

Jordi Preñanosa
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inauguració d’un mural pintat per Susanna Ayala, Pep
Pérez, Benvingut Parrilla i Eduard de Pobes.

Regió7 lliura els seuspremis
21 de maig. En un acte a l’auditori de la Plana de l’Om,
Regió7 iTVM lliurenels seuspremis anuals, que recauenen
l’empresa Buff Original (Empresa), Núria Picas (Esport),
Esteve Soler (Cultura), Memòria.cat (Comunicació), Amisol
(Actius Socials), La Cova (Ambaixadors), Núria Farizo, Joan
Vila iGerardQuinto (Tendències). El premiEstrella ésper les
plataformes Només punt negre km 27 i Nomésmorts a la
C-55, i l’Estrellat per a la delegada del Govern central.

El CNManresa desapareix
22 de maig. Els deutes posen fi a la trajectòria del Club
Natació Manresa, amb 80 anys d’història, en una decisió
pactada amb l’Ajuntament, amb l’acord de crear una nova
entitat per garantir que els equips de natació, waterpolo,
natació sincronitzada i triatlóque finsara formavenpartdel
club puguin continuar competint.

Gossos presenten disc
31demaig. Gossos exhaureix totes les localitats en la pre-
sentació del nou disc Batecs a la seva ciutat. El teatre
Kursaal és l’escenari del retorn del grup, que durant un any
i mig havia estat preparant el seu nou àlbum.

Claus per al nou estat
30 de maig. Jordi Bages-Querol, membre del
Comitè Executiu del Cercle Català de Negocis; Rita
Marzoa, periodista i responsable de l’àrea de
Cohesió d’Òmnium Cultural; Ramon Noró, portaveu
de la Fundació Arrels, i Ramon Terrassa, director
general d’Acció Cívica i Comunitària, participen en
la taula rodona moderada pel periodista Carles
Claret, com a cloenda del cicle Claus per al nou estat,
organitzat per l’ANC, el CCN i Òmnium Bages a l’au-
ditori de la Plana de l’Om.

Piux X Cisa

Una de freda...

...I una de calenta

ra fa justament 28 anys que la família Carrió
va dipositar una placa commemorativa dels
manresans assassinats pel nazis al camp d’ex-
termini de Gusen. I encara que alguns no ho
sàpiguen ho van fer en nom i dins dels actes

organitzats per l’Amical Mauthausen, l’única entitat
quedesdel primermomenthaestat al costat d’aquests
represaliats. Està bé que ara uns alumnes dels instituts
Lluís de Peguera i Pius Font i Quer deManresa hagin fet
un viatge per recordar l’holocaust al camp de concen-
traciódeMauthausen i d’extermini aGusen. El viatgees
va voler revestir d’una imatgepesudoinstitucional amb
la presència del regidor de Cultura, Joan Calmet, i del
d’Ensenyament, Antoni Llobet, que van col·locar una
nova placa commemorativa al poc que queda del cre-
matori deGusen. Sense criticar l’acció, encara que sem-
bli oportunista, estaria bé que, aprofitant que el 2015
farà ja 70 anys de l’alliberament dels camps de concen-
tració nazis i ara que la presidenta d’Amical és la man-
resana Rosa Toran, s’hi fes un homenatje com Déu
mana, amb la presència de la màxima autoritat local,
l’alcalde la ciutat, i en què la placa commemorativa
reflecteixi els noms de tots els assassinats pel terror
nazi, com des d’abans de 1985 ja han fet la majoria de
poblacions catalanes. Ja tocaria.

alentí Junyent està demostrant més les
seves condicions de bon gestor i no tant
les de polític de primera línia en el temps
que porta al capdavant de l’alcaldia man-
resana. És evident que no li agraden les

coses encallades i ja que estem en temps de crisi
ben poques iniciatives es poden impulsar des de
l’administració local. Davant d’aquestes circum-
stàncies, Junyent s’ha proposat anar acabant aque-
lles obres que ja fa temps que s’havien iniciat i ara
resten aturades per problemes de finançament.
Per això, està bé que l’actual equip de govern hagi
sabut negociar un acord amb l’empresa construc-
tora, en aquest cas el grup Soler, per tal de repren-
dre les obres del vell pavelló del Congost, que si
per una vegada s’encerta en la previsió haurien
d’estar acabades el proper mes de setembre, de tal
manera que el curs vinent ja s’hi podrien encabir
les activitats de l’Escola de Gimnàstica del Bages,
en unes instal·lacions que han de portar el nom
d’Andreu Vivó, el millor gimnasta manresà de la
història; la pràctica del judo a càrrec d’Esport7 i fins
i tot diverses modalitats de l’esport escolar. També
és previst que el nou equipament compti amb uns
vestidors nous i una sala polivalent.

A

V
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Des de Brussel·lesd’
aq
uí
id
’a
llà

russel·les, capital d’Europa, de Bèlgica i de
Flandes, és l’única zona de tot el petit país
on el flamenc i el francès cohabiten. Bé,
això... és la teoria, lapràcticadiuqueel vol-
tant del 80% és de parla francesa, però,
recordem-ho, Brussel·les és la capital de
Flandes.

La gent passamoltamenys estona a la feina que als països
llatins. Aquí una jornada normal comença a quarts de nou
i s’acaba als voltants de les sis. Els belgues, però, presumei-
xende la seva eficiència laboral. A la feina, silenci sepulcral,
només trencat per algun llatí... Poques (o cap) tertúlies de
passadís i, sovint, dinar d’entrepà al mateix lloc de treball.
Pots trobar molt fàcilment flamencs que parlen cinc i sis
llengüesgairebéperfectament i valonsqueparlen francès,
francès i nomes francès. Compte, però, si parles francès a
Flandes o a l’inrevés, perquè tindràs problemes. Per pen-
sar-hi: a les cadenes de televisió flamenques, gairebé tot
(excepte dibuixos animats per a molt petits) és en versió
original. A les valones tot doblat al francès.

La canalla fa vacances a l’escola cada sis setmanes aproxi-
madament. A l’estiu però, l’escola acaba el 30 de juny i
comença el primer de setembre, caigui com caigui!.
Actualment estan plantejant escurçar-ho a 6 setmanes. La
sanitat pública és de qualitat, però sempre s’ha de pagar
quelcom (5 euros aproximadament).

És evident que els plans d’urbanisme són una cosa molt i
molt recent. A diferència de Barcelona, on ho tenim tot
arrenglerat, aquí els carrers i carreteres s’adapten a les
cases, que semblen caigudes del cel! El model d’edificació
(s’aplica a cementiris també!) és molt més baix i dispers
que a Catalunya. La gran majoria dels habitatges són uni-
familiars, amb el seu jardí. Crida l’atenció lamanca de tan-
cats, tanhabituals aCatalunya.Totésobert! Lescortinesno
es porten, com tampoc les persianes. Les obres a les carre-
teres duren i duren. De vegades més d’un parell d’anys,
sense veure que s’hi faci res espectacular. Provoquen
importants rebomboris de trànsit i no sents a ningú quei-
xar-se! Els escombriaires passen cada quinze dies a pagès,
–dos cops per setmana a la capital– a setmanes intercala-
des. Una setmana, el rebuig, l’altra, els envasos i restes
orgàniques... Em sembla recordar que aquest era un tema
de debat, per possibles estalvis en algun lloc d’Espanya...

Els cotxes són grisos i els dies també... Jo en tenia un de
groc i de ben segur gairebé tothom sabia per on passava!
A casa hi fem broma dient nomes n’hi ha un de sol; o és a
Catalunya o és a Bèlgica. Sembla conya però es així! La
pluja no atura les coses. La família nostra ens diu: «Es clar,
és que sino no faríeu mai res!». La gent té diners, però no
ésostentosa. Endefinitiva, es viubé, encaraqueel sol sigui
cardeveure i al carrer es trobi a faltar l’ambient llatí. Passen
moltes altres coses, tan de positives com de negatives.
Nosaltres diríem que no és ni millor ni pitjor que
Catalunya. Es senzillamentmolt diferent!

Gairebé sempre, quan algú identifica que som catalans,
mésbendit deBarcelona, queés el que realment coneix la
gent, la pregunta següent és: I no trobeu a faltar el sol?
Doncs la veritat, no... El que jo personalment trobo més a
faltar són lesmuntanyes. Lesmésproperes, com les conei-
xem nosaltres, les tenim a 400 km. Si us decidiu a pujar,
aquí ens trobareu. Records des de la capital! Tot ziens!

B
Santi Espinal

Santi Espinal i
Berenguer treballa
com a responsable
de Compres a
Ingersoll Rand

El Santi, amb la família, al jardí de casa seva
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vides separades

Una Església inquisitorial
n el debat sobre l’avortament, com tots aquells
que apel·len a la consciència de cadascú, hauria
de ser fàcil respectar la postura de l’altre permolt
que no s’avingui amb la nostra. Entendre que hi
hagi qui vegi l’avortament com un assassinat i

entendre que no es pot obligar unmetge a practicar una
intervenció que va en contra dels seus principis. Però
entendre també que ningú pot negar a una dona el dret
d’avortar si així ho decideix amb els seus. Massa sovint,
no obstant això, el que hauria de ser una qüestió de cons-
ciència es converteix en una qüestió ideològica i, final-
ment, en una postura inamovible i tan irracional com la
que mantenen els tribunals d’El Salvador que prohibei-
xen avortar a una noia, fins i tot sabent que el fetus que
porta és inviable i que posa en greu perill la seva vida. En
aquest cas no hi caben les consideracions cap als drets
del no nat sinó tan sols una aplicació cega, fèrria i impla-
cable d’una llei que s’invoca sense cap sentit. D’una justí-
cia que de vegades no tan sols és freda sinó que també
és així d’il·lògica. Però el més indignant és veure com
alguns sectors de la societat salvadorenca aproven cla-
morosament una resolució tan immoral, entre ells la
Conferència Episcopal d’aquell país.

Fa quatre dies que s’estrenava el nou Papa i proliferaven
els comentaris sobre el seu nou estil que, deien, podia
augurar un canvi en la manera de governar l’Església.
Però n’hi ha prou amb la reacció de la sucursal del Vaticà
a El Salvador per veure que tot continua igual. Que
aquells que han edificat un imperi sobre la idea de l’amor
al pròxim anteposen el seu dogmatisme sobre qualsevol
consideració humana, que estan més avesats a acusar
que a compadir, que invoquen sempre l’amor en els seus
discursos però que en les seves decisions no tenenpietat.
Seria fantàstic haver escoltat el Papa dir a la missa:
«Preguem perquè les autoritats d’El Salvador siguin com-
prensives en l’aplicació de la seva legislació i que els seus
tribunals facin prevaldre l’amor de Déu per sobre de les
lleis dels homes». («Us ho demanem, Senyor»). Hauria
estat fantàstic però no és més que una fantasia. El pati-
ment, i qui sap si la vida, d’aquella noia, a l’Església li
importa un rave, siguem francs. Els importa molt més el
seu poder. Com sempre.

E
El CNI ens declara la guerra

l Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) espanyol,
que té la missió de vetllar per la seguretat de l’es-
tat, s’haposat enacciódemansdel seudirector, el
general Félix Sáez Roldán, per tal de torpedinar,
fins on sigui possible, o avortar directament, el

procés d’independència de Catalunya. Fins ara, sabem que
s’ha incrementatespectacularmentelnombred’agentsd’a-
quest cos a Catalunya. Ja és ben patètic, que en època de
crisi, l’estat espanyol destini 10 milions d’euros de tots els
ciutadansa tasquesdedescrèdit i eliminaciód’opcionspolí-
tiquesquenoconsideren favorablesals seus interessoseco-
nòmics i nacionals. És un fet constatable que en bona part
dels principals mitjans de comunicació catalans s’ha incre-
mentat lapresènciadepartidarisde l’unionismeespanyol, a
canvi de prebendes econòmiques –així ho han denunciat
revistes com ara Interviu. En la seva estratègia, el CNI ataca
alguns líders del nacionalisme català per tal de relacionar-
los amb la corrupció econòmica i fer-los desaparèixer de
l’àmbit polític on exerceixen una tasca en favor del dret a
decidir i de la independència del país, casualment en uns
moments en què dirigents del PP estatal estan sotmesos a
imputacions i sumaris judicialsper les sevespresumptes tra-
mes de corrupció. Amb això no estic dient en absolut que
no hi hagi també possibles corruptes en la seva gestió dins
dels polítics nacionalistes.

Darrerament, també s’ha detectat a Catalunya, sobretot en
algunes transmissions televisives (La Segona de TVE en va
fer una referència puntual) la presència d’ imatges sublimi-
nalsdecurtadurada iquepassengairebédesapercebudes,
però que arriben eficaçment al subconscient dels telees-
pectadors amb la finalitat de fer-los creure d’una manera
inconscient que la independència de Catalunya és absolu-
tament perjudicial per l’estat espanyol. En l’elaboració dels
continguts d’aquestes imatges se sap que es compta amb
la col·laboració d’assessors americans i publicistes de pri-
mer nivell que han demostrat sobradament l’efecte que
algunes imatgespublicitàries, per exemple enunproducte
com la Coca Cola, poden produir en una població aparent-
ment indemne. Tot i que amés d’un se li escapi el riure, no
expresso cap acudit i estic ben segur qued’aquí a unes set-
manes, o potser mesos, sentirem a parlar d’aquestes qües-
tions de boca de periodistes professionals del nostre país.

E

Josep M. Oliva Jordi Sardans
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Els polítics joves
demanen pas

Joan Piqué
(text i fotos)

em demanat a cada
partit que ens presen-
tin un polític jove de la
formació, o un respon-
sable de la branca juve-
nil, per tenir-hi unacon-
versa i retratar-lo al lloc
de Manresa que ell

triés. Els 8 joves que apareixen en aquest
reportatge, doncs, són els que els matei-
xospartits hanescollit. Ens hemadreçat a
les formacions amb representació a
l’Ajuntament, i a ICV i SI, que no s’asseuen
al saló deplens però tenen activitat juve-
nil. També hem contactat, doncs, amb PP
i Plataformaper Catalunya (PxC). El PP as-
segura que «tenim joves però no n’hi ha
cap que tingui ganes de ser entrevistat i
fotografiat»; PxC diu que la seva branca
jove, Joventuts IdentitàriesperCatalunya,
no té estructura aManresa.

Tenen una mitjana de 23 anys. La més
gran, 31. Els més joves, 19. Només dues
noies, que admetenque l’escassa presèn-
cia femenina al món polític també es
dóna a les formacions juvenils. I per què
fan política? A alguns els ve de família:
JosepGonzález, primer secretari de la JSC
(branca jove del PSC) de Manresa, és fill
de l’actual responsable del PSC a
Manresa, Felip González, tot i que «vaig
signar la fitxa d’afiliació pocs dies després
de fer els 18 anys, sensedir-li res.Vaig arri-
bar a casa i li vaig anunciar. Ell em va dir:
guanyaràs molts amics, també en per-
dràs. I és així». També la Mireia Subirana,
portaveu de l’Assemblea Nacional de
Dones i secretària de la Dona de JERC
(branca juvenil d’ERC) a la Catalunya cen-
tral, explica que «tot ve de la mevamare.
De jove militava en moviments a la
Universitat, tenia a casa el manifest

comunista... I va ser regidora a l’Ajunta-
ment de Callús». Aina Marcet (membre
de Joves d’EsquerraVerda i de l’executiva
local d’ICV) també diu que a casa seva
sempre hi ha hagut molt interès per la
política, així com Àlex Winfield, d’Arran:
«la política sempre es movia per casa, jo
també tenia inquietuds i al final vas
veient quemoltes coses no funcionen i la
política és l’eina que tenim per canviar-
les». AlbertMonton, cap comarcal d’Unió
de Joves, diu que l’interès li ve sobretot
de l’avi, «molt seguidor de CiU i de Jordi
Pujol». D’altres, com Sergi Morales, cap
comarcal del Bages de la JNC, no té ante-
cedents familiars al món polític, «la
inquietud és personal».

En tot cas, tots han sentit la crida.Morales
va entrar als 19 anys a la JNC. Albert
Montona lamateixa edat, primer a la JNC
idesprés aUnióde Joves.Mireia Subirana
demolt joveneta, als 15 o 16, va accedir a
les JERC; Josep González als 18; Gerard
Boix i ÀlexWinfield (vandemanar expres-
sament ser tots dos a l’entrevista) també
al voltant dels 18 van entrar a Arran des-
prés d’estar vinculats a moviments

socials. AinaMarcet jamés gran, als 29, la
mateixanitque ICVvaperdre la represen-
tació a l’Ajuntament, amb ganes de tre-
ballar per tornar a ser-hi. I Arnau Padró,
responsablede formació anivell nacional
de Joves per la Independència (branca
jove de SI), als 22, després d’haver format
part de Manresa Decideix i participar en
l’organització de les consultes populars.

Tots han fet un pas endavant i defensen
unes sigles. En algun cas han de donar
sovint explicacions. Albert Monton
admetquenoés fàcil ser jove i ser d’Unió:
«la gent té el Durande referent i creu que
aUnió tothomés igual, però hi hamoltes
sensibilitats dins el partit». Sergi Morales
creu que «de fet és impossible trobar un
partit que respongui al 100%alque tuets
i creus, simplement no n’hi ha. I ser en un
partit vol dir defensar-lo quan toca però
també criticar-lo quan creiem que s’equi-
voca, amb respecte, cordialitat i diàleg».
Sobre la disciplina de partit, Josep
González creu que «fins a cert punt ha de
ser-hi. Si tu portes un ramat d’ovelles, se’t
poden escapar. Nodic que s’hagi d’impo-
sar en temes de votacions, però sí que cal

H No s’allunyen dels discursos oficials dels seus partits. Tenen la
lliçó apresa. Però alhora no s’estan de criticar algunes servituds
de la política, que tanmateix veuen com a instrument útil i
necessari per canviar les coses. Tots tenen titulacions superiors
(predominen les ciències polítiques o socials i Dret) o estan en
camí d’assolir-la, i els preocupamolt l’atur i la dramàtica crisi que
la seva generació pateix especialment, situació per la qual no
tenen receptes màgiques però sí algunes idees. Diuen que no
aspiren a ser polítics de poltrona i són usuaris de les xarxes
socials. El Pou retrata a la generació de polítics manresans crida-
da a agafar el relleu. Tenim planter i és aquest.

te
m
a
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una coordinació, que algú s’ho miri des
de dalt i ho lideri». Gerard Boix i Àlex
Winfield diuen que Arran és una organit-
zació del tot assembleària, i autònoma
dels altres moviments i partits, i Arnau
Padró creu que «en alguns partits no hi
ha tanta rigidesa ni una estructura con-
troladora, els joves també poden buscar
una formaciómenys rígida». Aina Marcet
afirma que a ICV «mai no m’ha dit ningú
què he de fer o de dir. De fet opinions o
idees personals que tinc de vegades veig
que el partit ja les tira endavant perquè
algú hi ha pensat. Si ets en un partit amb
el qual sintonitzes, no tens el problema
d’haver de seguir una disciplina, el dis-
curs és el teu».

Joves i política
Els joves passen de la política? Potser és
un tòpic. LaMireia Subirana creu que «en

general són més actius fins i tot que els
adults, participen en manifestacions,
actes polítics... Però tenenunamanerade
participarmésenfocadaauna causa con-
creta i directa, de la qual poden veure
resultats. Lapolítica, ambepisodis de cor-
rupció, no elsmotivaperò sí altres formes
menys institucionalitzades. De fet la des-
afecció és general, no pas cosa dels
joves».ArnauPadrócreuque«peramolts
joves no és prioritari: es formen, busquen
fenia i volen gaudir de la joventut, i no
veuen la política com una cosa que es
pugui gaudir». Des d’Arran, ÀlexWinfield
creu que, «de fet tothom fa política, fins i
tot el que es pensa que passa de tot,
quan actua d’una manera determinada,
amb actes com consumir segons què,
reprodueix unes actituds que ens vénen
donades i que moltes vegades no qües-
tionem. Nosaltres intentem visualitzar

aquestes contradiccions. De fet Arran va
néixerper reivindicar el jovent comasub-
jecte polític capaç d’articular un discurs i
de fer política, incidir en la societat i can-
viar les coses». Gerard Boix hi afegeix que
«a l’esquerra independentista cada cophi
ha més joves participant en política. A
l’Ateneu La Sèquia hi ha organitzacions
no de partit però que fan política. Hi ha
un empoderament juvenil».

JosepGonzálezopinaqueelproblemaés
que «els joves no estan representats a les
institucions. Els que surten a la tele, a la
ràdio al diari són gent més gran. No veus
joves de 25 anys en càrrecs, i jo conec
gent amb capacitats i coneixements per
ser-hi. Fins i tot els departaments de
Joventutelsportagentdemésde30o40
anys!». Noes téprouen compte el jovent,
doncs? A Arnau Padró el molesta un cert

SergiMoralesMartínez
JNC - CDC
22 anys.Manresa
Llicenciat enDret.Treballa a l’àrea deDret
Civil de laUniversitat PompeuFabra.

-Votaries sí o no en una consulta oficial
sobre la independència?Votaria sí.
-Monarquia o república? República.
-T’has independitzat?Sí, visc a Barcelona en
un pis compartit amb tres companys.
-Digues el nom d’un bon polític. Valentí
Junyent iToni Llobet. Estanal capdavantde la
ciutat i la seva tasca és excel·lent.
-Posa nota (de l’1 al 10) als següents polí-
tics: Valentí Junyent: 8,5 / Artur Mas: 8,5 /
Mariano Rajoy: 3.
-Enquinaltrepartit podriesmilitar?A ERC.
-En quin no militaries mai? PP, Ciutadans i
PxC.
-Un polític ha de saber llengües? Sí, indub-
tablement. També depèn de l’àmbit a què
ens referim, però nopot ser que per exemple
el govern espanyol només sàpiga castellà, i
que molts estudiants catalans en sàpiguen
tres Això no és normal.
-Per què costa tant que un polític dimitei-
xi? Perquè la cadira ésmolt còmoda.
-La justícia és igual per tothom?
M’agradaria creure que sí, però és obvi quehi
ha instàncies, com la monarquia, que no es
poden tocar i estan per damunt de la justícia.
-On t’agradaria arribar políticament? Crec
que les personesqueens agrada la política, si
en tenim oportunitat i som capaços, és posi-
tiu que estiguem al servei del país, per un
temps de 4 o 8 anys, Després, a casa. Sóc
absolutament partidari de limitar mandats.

-T’hi veus treballant-hi en exclusiva?No. El
projecte que he escollit és ser un bon profes-
sional en el món del Dret i això és el que pre-
val. Això no vol dir que, si undia els ciutadans
em confien la gestió d’alguna cosa, ho ento-
maré, però per un temps determinat.
-Entitats a part de la política? No, la meva
inquietud sempre ha estat política.
M’agradaria col·laborar amb entitats com
Òmnium Cultural o fer algun tipus de volun-
tariat de l’estil de fer companyia a persones
grans. Ara no puc per falta de temps.
-Tens creences religioses? Sí. Sóc cristià
catòlic.
-Et mous en transport públic o privat?
Transportpúblicocaminant,perBarcelona.A
Manresa, depèn del lloc on he d’anar, amb
cotxe o a peu.

-A favoroencontrade l’ocupaciódepisos.
En contra. Crec que en la situació actual hi ha
gent que no té casa i és dramàtic, un proble-
ma que s’ha de resoldre des de les institu-
cions. Tincmolt clar el concepte de propietat
i no em sembla bé l’ocupació.
-Tens algun lema? M’agrada una frase de
sant Francesc d’Assís, dequi el papa actual ha
agafat el nom: «Comença fent el que es
necessari, continua fent el que és possible i
de cop et trobaràs fent l’impossible».
-I per què has triat la Sèquia i el mas de
Sant Iscle per a la foto? M’agrada aquest
lloc, és tranquil. Al costat de la Sèquia,
emblemàtica i que té impacte per la ciutat.
També permet veureManresa en la distància
i en perspectiva, cosa que està molt bé per
altres coses de la vida.
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AlbertMontonMas
Unióde Joves -UDC
22anys.Nascut aManresa, viu aArtés.
EstudiantdeDret a laUB.

-Votaries sí o no en una consulta oficial
sobre la independència?Votaria sí.
-Monarquiao república? República.
-T’has independitzat?No, encara visc a casa
dels pares.
-Digues el nomd’unbonpolític. Jordi Pujol.
-Posa nota (de l’1 al 10) als següents polí-
tics:Valentí Junyent: 7 /ArturMas:7 /Mariano
Rajoy: 3
-I al líderdel teupartit, JosepAntoniDuran
Lleida:8.
-Enquinaltrepartitpodriesmilitar? Si Unió
no existís, possiblement a CDC.
-Enquinnomilitariesmai?Al PP.
-Unpolític hade saber llengües?Considero
que sí, és bàsic.
-Perquècostatantqueunpolíticdimiteixi?
Perquè no hi ha la cultura de servei públic,
que dignifica la política. En altres països
només que hi hagi l’indici ja pleguen.
-La justícia és igual per a tothom?No.
-On t’agradaria arribar políticament? A
algun lloc onpugui ajudar el país. No tinc una
fita concreta.
-T’hi veus treballant en exclusiva?

M’agradaria compaginar-ho. Potser sí durant
una temporada, però no per sempre.
-Entitats a part de la política? A la Penya
Blaugrana d’Artés.
-Tens creences religioses? Sí, sóc cristià.
-Et mous en transport públic o privat?
Transport públic. No tinc cotxe ni carnet.
-A favor o en contra de l’ocupació depisos.
Crecque s’hauria d’incentivar el lloguer social,
arribar a acords amb entitats bancàries per

donar facilitats per accedir a pisos de lloguer.
Ocupar-los crec que no és la solució.
-Tensalgunlema?Pensoquesi tensuna idea
no has de parar fins a aconseguir-la. No t’atu-
ris fins que tinguis el que busques.
-I perquèhas triat el parcde la Seuper a la
foto? Per què hi ha bones vistes sobre el riu i
l’entrada aManresa, i perquèhi hadosmonu-
ments tanemblemàtics com laSantaCova i la
Seu.

«paternalisme. De vegades hi ha qui
pensa que pel fet de ser jove no saps de
què va el tema. Jo veig joves amb el
mateix o més nivell que polítics adults». I
Sergi Morales creu que «en general a la
JNC sempre ens hem sentit respectats i
acollits. El nostre paper és aportar aire
fresc, noves visions. Som complementa-
ris. Per edat no tenim l’experiència ni la
trajectòria d’un veterà però la nostra
aportació enriqueix i es té en compte».

Manresa
Com veuen els joves la ciutat? Des de la
JNC, Sergi Morales diu que «fa passos
importants per consolidar-se com una
ciutatde referènciadins laCatalunya cen-
tral.Ara s’ha fetperexempleaquestacord
entre la Universitat de Vic i la FUB. La ciu-
tat dóna oportunitats i l’Ajuntament fa
una tasca important per sanejar els
comptes municipals, que no és fàcil».
JosepGonzález consideraqueésuna ciu-
tat «una mica tancada i amb escasses
oportunitats, sobretot per al jovent, tot i
que ha fet un gran canvi, sobretot els
últims 20 anys, en matèria per exemple
d’Urbanisme, amb sectors nous com les
Bases, etc.». Mireia Subirana considera

queManresa és una ciutat agradable per
viure, «amb qualitat de vida i dinàmica, i
amb capacitat per recuperar-se de la crisi
que pateix, com tot el país». Però segons
ella,Manresa té «potencial turístic queno
és prou aprofitat. Igualment, penso que
el futurpassaper serun referentennoves
tecnologies. Per això el ParcTecnològic és
una bona aposta». Sobre la gestió del
consistori, laMireia diu que «no acabo de
veure que l’alcalde lideri temes fonamen-
tals de la ciutat com la rehabilitació del
nucli antic o la crisi econòmica. I fa la sen-
sació que la participació ciutadana ha fet
un pas enrere. No només no l’afavorei-
xen, sinó que sembla que elsmolesti».

Des d’Arran, Gerard Boix veu Manresa
com «una de les ciutats dels Països
Catalans amb més percentatge de pisos
buits i famílies desnonades. No és una
bonaciutatperviure. Les cosesquees fan
bé provenen del moviment popular, no
de les institucions». El seu company Àlex
Winfield critica «el to conservador del
consistori, que per exemple fa una orde-
nança de civisme que criminalitza la
pobresa, multa la gent que va a buscar
aigua a la font o penja la roba al balcó».

Finalment, Arnau Padró diu que «a nivell
de políticamunicipal, falta dinamisme. Hi
ha poc debat, poques iniciatives i sovint
sorgides de l’oposició», mentre que Aina
Marcet creu que tot i que la ciutat ha pro-
gressat molt sobretot en temes culturals
(«abans hi havia dos actes en un cap de
setmana i ja semblava molt»), en altres
temes la ciutat «ésmolt tancada i sembla
que va a remolc de sectors dominants».

Els pisos buits, la rehabilitació del nucli
antic i les pèssimes comunicacions mb
Barcelona per carretera i tren són alguns
de les temes que els joves consideren
unànimement que han de millorar. Pel
que fa a política estrictament juvenil, en
general es valora positivament la creació
d’un Consell de Joves, que Josep
González creu que «ha de ser una eina
d’activisme associatiu, més que polític,
per dinamitzar els joves», i Mireia
Subirana espera que «sigui participatiu,
amb validesa política i bidireccional, que
les propostes tinguin retorn». Els repre-
sentants d’Arran consideren que «la polí-
tica de joventut més activa que es fa a
Manresa és a l’Ateneu La Sèquia: obert a
tothom, sense ànim de lucre, un espai
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JosepGonzález Cano
JSC - PSC
21 anys.Manresa
Estudiant de 2ndeCiències Polítiques
a laUAB.

-Votaries sí o no en una consulta oficial
sobre la independència?Votaria no.
-Monarquia o república? República, sens
dubte.
-I tu t’has independitzat? No puc del tot.
Tincunpis compartit aBarcelonaperònopuc
fer-ho del tot.
-Digues el nom d’un bon polític. Felipe
GonzálezMárquez. L’altre Felip González és el
meu pare...
-Posa nota (de l’1 al 10) als següents polí-
tics:Valentí Junyent: 4 /ArturMas: 3 /Mariano
Rajoy: 2.
-I al líder del teu partit, Pere Navarro: 6.
Progressa adequadament.
-En quin altre partit podries militar? Dels
que hi ha ara, en cap.
-Enquinnomilitariesmai? Si un dia deixo el
PSC no militaré enlloc més. I seguiré votant
PSC segur.
-Un polític ha de saber llengües? Un polític
ha de saber espavilar-se. No ha de ser llicen-
ciat a Harvard ni un gran professor universita-
ri, pot ser un obrer, però ha de saber com fer
les coses i espavilar-se.
-Per què costa tant que un polític dimitei-
xi? És difícil de dir. Potser perquè costa molt
arribar-hi.
-La justícia és igual per a tothom?
Malauradament no. Hauria de ser-ho.
-On t’agradaria arribar políticament? A
algun lloc on tingués la capacitat d’ajudar la
gent, estar al servei de les persones. Sigui en

l’àmbit que sigui. No tinc cap aspiració políti-
camés enllà d’això.
-T’hi veus treballant-hi en exclusiva?
Estudio Ciències Polítiques, a algun aspecte
de la política m’agradaria dedicar-me. Però
crec que comet un error qui s’hi dedica pro-
fessionalment tota la vida. Crec que els polí-
tics haurien d’estar millor pagats, perquè fes-
sin la tasca pública durant un període de
temps limitat, i després tornessin a la seva
feina.
-Entitats a part de la política? He estat
durant molts anys vinculat al món del bàs-
quet. Les meves passions són el bàsquet, al
fotografia i la cultura, a part de la política.
-Tens creences religioses? Com diu la meva
àvia, crec en Déu però no en els capellans.
Crec en Déu però no en l’Església.
-Et mous en transport públic o privat?
Transport públic sempre. M’agrada dir que és
elmeu cotxe oficial, quepaguem tots. No tinc
carnet.
-A favor o en contra de l’ocupació depisos.
Depèn. L’ocupació per la força no. Ha de ser
legal, permesa per les dues parts i controlada.
Però si hi ha necessitat, una família que està
desnonada i no té casa, i un banc que té pisos
lliures,mitjançant les institucions s’hauriende
poder ocupar aquests pisos, amb unes nor-
mes i un acord entre les parts. Ocupació
agressiva i revolucionària, crec que no.
-Tens algun lema? M’agrada molt una del
Che Guevara: «Qué culpa tengo yo de tenir la
sangre roja y el corazón a la izquierda».
-I per què has triat la biblioteca università-
ria per a la foto? És un lloc nou, unes bones
instal·lacions que s’ha fet per als joves, vincu-
lat a la formació i el coneixement, i on passo
moltes hores.

d’oci no consumista. Creiem que
l’Ajuntament no es creu una proposta
juvenil forta ni aposta per l’autogestió. La
regidora és a les reunions i marca els
límits. Per això des d’Arran i altres
col·lectius tenim la intenció de crear una
coordinadora de joves perquè esdevin-
gui l’espai d’organització juvenil». Per la
seva banda, AinaMarcet és crítica amb el
fet que el casal La Kampana hagi canviat
elmodel de gestió i que ara depengui de
Serveis Socials, i els canvisde llocdelpunt
informatiu Saps K i l’Oficina Jove: «Un ser-
vei de joves que canvia dos cops de nom
ide llocenunanydifícilment seràun refe-
rent».

Laqüestió nacional
És el tema del moment i ho saben. I per
això no l’eviten. En general creuen que la
situació actual és insostenible, que cal
canviar elmodel de relació amb Espanya.
Però els posicionaments són molt diver-
sos. Sergi Morales diu que voldria un país
independent i que «ens n’acabarem sor-
tint, cal ser optimista. Però no serà un
camí fàcil. Ara cal construir la majoria
social». Creu que la consulta s’acabarà
fent d’una manera o altra, encara que
Madrid no ho autoritzi, perquè el poble
ha de ser consultat, i assegura que la
declaració unilateral és una opció, «però
ha de ser l’última, perquè això fa que la
legitimitat exterior quedi limitada».

Albert Monton té clar que «cal buscar un
noucamí, així nopodemseguir», tot i que
veu difícil fer una consulta, perquè «la
pressió de Madrid serà molt forta».
També Mireia Subirana considera que
«l’estat espanyol tallarà les ales tant com
pugui, però hem de tirar endavant, fer el
referèndum i si cal declaració unilateral
d’independència, si el poble ho desitja».

Arnau Padró diu que la seva preocupació
és ara «accelerar el procés» i de fet la seva
formació, tot i que des de fora del
Parlament, treballaper impulsar la sobira-
nia fiscal als municipis i fer pedagogia de
la declaració unilateral d’independència.
Segons ell, CiU i ERC «sembla que tenen
voluntat de tirar endavant, però s’allargu-
en els terminis. Segons el seu acord,
abans del 30 de juny s’havia de fixar data
i pregunta de la consulta, i anirà més
tard». La seva opinió és que l’estat espa-
nyol empenyerà el país cap a la declara-
ció unilateral, perquè impedirà la consul-
ta, però abans «provocaran unes elec-
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cions, i ja veurem si CiU es manté com a
federació». De cara al futur, creu que el
noumarc nacional canviaràmolt la políti-
ca catalana: «L’hegemonia de CiU s’aca-
barà i hi haurà una reestructuració de
partits i de pesos esquerra-dreta, amb
noves forces i més pes de l’esquerra».

Els representants d’Arran deixen clar,
d’entrada, que entenen com a marc
nacional els Països Catalans, si bé Gerard
Boix admet que veuria factible comapri-
mer estadi la independència del
Principat. En tot cas, creuen que la socie-
tat civil ha de formar part d’aquest pro-
cés, i que «l’esquerra anticapitalista i els
moviments socialistes no han de deixar
que el procés sigui utilitzat per la dreta
comavia conductora. Nopot ser que tin-
guem un estat però que les estructures
de poder i econòmic siguin les mateixes.
Vinculem la independència al canvi
social, no entenem un nou estat amb les
mateixes relacions de poder i opressió

queara». En tot cas, no tenenclarque l’es-
tratègia deCiU sigui portar Catalunya a la
independència: «Les classes populars no
han de confiar en CiU ni en ERC com a
eines útils». Àlex Winfield assegura que
«el vocabulari és important en política, i
CiU no parla mai d’independència. Crec
quevana remolcde l’empresaprivada i la
patronal, que potser es planta i tornen a
la idea del pacte fiscal. No són de fiar».

De tots els entrevistats, els representants
del PSC i ICV són els únics noobertament
independentistes. Josep González expli-
ca que creu «en una Espanya federal, que
cadascú tingui les seves competències i
els seus diners, però anar junts per als
grans temes. Com un edifici de veïns, en
què Catalunya té un apartament en el
qual pot fer el que vulgui, però per fer la
façana nova s’han de posar tots d’acord.
En les últimes setmanes s’està veient que
l’independentisme i l’unionisme poden
topar molt fort, i un camí del mig és el

més factible». En tot cas, diu que caldria
fer el referèndum per saber què vol la
gent, però «tot i que potser no seria via-
ble», creuquehihad’haveraltresopcions
a part del sí o del no». En general, consi-
dera que «el que es veu als mitjans, el
bombardeig de tema nacional, no el veig
quan vaig a barris de Manresa o
Catalunya, on preocupa l’atur. Som 7
milions de catalans i hem de tenir en
compte l’opinió de tothom».

Aina Marcet també aposta per la consul-
ta i diu que «em considero catalana i no
espanyola, però tampoc independentis-
ta. M’importa més la qualitat de vida del
país que no pas si depenem d’Espanya i
d’Europa, tot i que en una consulta supo-
so que votaria sí. En tot cas, que tinguem
la independència però hi continuï
havent un 50% d’atur o que es continuï
privatitzant tot, de què em serveix? Sigui
comsigui, creuqued’algunamanera s’ha
de consultar el poble».

Mireia Subirana Codina
JERC - ERC
27 anys.Manresa
Sociòloga. Fundadora de la cooperativa
Samila, de temes d’immigració i gestió de
la interculturalitat.

-Votaries sí o no en una consulta oficial
sobre la independència? Votaria sí.
-Monarquia o república? República.
-I tu, t’has independitzat? Sí, ara visc amb la
meva parella. Ja tinc 27 anys i he pogut fer-
ho, tot i que no és fàcil.
-Digues el nom d’un bon polític. Joan
Tardà.
-Posa nota (de l’1 al 10) als següents polí-
tics: Valentí Junyent: 4 / Artur Mas: 4 /
Mariano Rajoy: 0.
-I al líder del teu partit, Oriol Junqueras: 9
-En quin altre partit podries militar? A la
CUP. O a ICV si es declarés independentista.
-En quin no militaries mai. PxC, PP, CiU,
Ciutadans.
-Un polític ha de saber llengües? Sí, és
important esforçar-s’hi. Almenys l’anglès.
-Per què costa tant que un polític dimitei-
xi? Els costa a alguns, nom’agrada generalit-
zar. Costa deixar la cadira a alguns. Crec que
hi ha polítics honestos que no els costaria.
-La justícia és igual per a tothom? No.
L’altre dia va sortir el senyor de Bankia que
havien d’empresonar, va pagar i ja és fora.
-On t’agradaria arribar políticament? No
tinc aspiracions, de fet no m’agradaria tenir
un càrrec rellevant. Has de tenir una cuirassa,

que no t’afectin les crítiques, i a aquest punt
no hi he arribat.
-T’hiveus treballantenexclusiva?No,m’es-
timo la sociologia i és al que em vull dedicar
tota la vida.
-Entitats a part de la política? Moltes, tot i
que m’he donat de baixa d’algunes per mo-
tius econòmics. Metges Sense Fronteres,
Greenpeeace, Òmnium, Coordinadora
d’Associacions per la Llengua, Intermón...
-Tenscreences religioses?Sócatea, tot i que
trobo bonics els valors bàsics de les religions:
igualtat, solidaritat,... El problema no és la fe,
sinó l'Església com a institució. Però vaja, no
crec que hi hagi resmés enllà.
-Et mous amb transport públic o privat?

Transport públic.
-A favor o en contra de l’ocupació depisos.
En general a favor. Per exemple del tema de
l’Ateneu La Sèquia. Entenc que si un pis està
buit i hi ha gent que ho necessita i pot aprofi-
tar-lo, pacíficament, no hi ha problema.
-Tens algun lema? «Si oblidem la història,
estem condemnats a repetir-la».
-I per quèhas triat el parc dePuigterràper
a la foto? Perquè es veu Montserrat, on han
treballat elsmeusbesavis, avis...Tota la família
venent mel i mató. És una muntanya que
conec molt i estimo molt. Aquí també hem
celebrat molt l’Onze de Setembre amb ERC i
les JERC. I també hi he vingut amb la meva
parella amirar la lluna, que es veumolt bé.
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Atur, el drama
El Josep González explica que té una
amiga que ha enviat 500 currículums. «Jo
ja he passat d’estar nerviós a estar trist».
Ell parla de la generació més ben prepa-
rada i la que, per culpa de la crisi, tindrà
menys oportunitats. Cap dels joves té la
solució, però per exemple Mireia
Subirana diu que «crecmolt en el coope-
rativisme i els valors que implica. Es parla
sempre d’emprenedoria, però s’haurien
de fomentar més altres formes d’organit-
zar-se i de col·laborar». Sergi Morales
parla de «una autèntica desgràcia» el que
passa amb l’atur juvenil, però pensa que
la situació «ha de revertir, tot i que no a
curt termini». Albert Monton creu que
«cal donarmés facilitats a joves emprene-
dors», i ArnauPadróopinaquepotserdes
de lapolítica nohi haprou convenciment
per donar eines útils pel fet que «els joves
que es dediquen professionalment a la
política ja no tenen aquest problema».
Aina Marcet creu que «la reforma laboral
encara ha empitjorat el tema, i el fet d’a-
llargar la jubilació mentre hi ha tants
joves preparats que volen treballar és un
drama». Gerard Boix i ÀlexWinfield expli-
quen que «nosaltres som obertament
anticapitalistes, apostem per un altre
model de societat i la nostra aposta és el
socialisme i la destrucció del patriarcat».

El 15M, vist amb simpatia
La majoria de joves troben legítims els
moviments socials sorgits amb la volun-
tat de regenerar o canviar el sistema, si bé
SergiMorales, de la JNC, diu que «les opi-
nions s’expressen pacíficament, i la repre-
sentació del poble és al Parlament.
S’entén el malestar i és un toc d’atenció
però de vegades hi ha gent que diu que
representaelpoble, i elpobleel represen-
ten les institucions». JosepGonzález,Aina
Marcet i Mireia Subirana creuen que era
un moviment molt interessant, si bé en
alguns casos hi afegeixen que no ha aca-
bat de concretar-se, tot i que «alguna
cosa ha quedat, com la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca», que creuen
que fa unabona feina. Des d’Arran també
opinen que el moviment és «molt inte-
ressant, les organitzacions socials s’han
engruixit i s’ha posat de manifest que
tenimuna democràcia pobra, demínims,
que no permet que la sobirania sigui en
els persones». Segonsells cal queaquests
moviments es dotin d’ideologia i de pro-
postes per construir una nova societat i
no quedar en simples reivindicacions.

GerardBoixPou
ÀlexWinfieldGonzález
Arran–Moviment vinculat a laCUP,
tot i queautònom
19anys. Sant Fruitós / Manresa
Estudiants d’Història (Gerard) i de Ciències
Polítiques (Àlex) a laUAB.

-Votaríeu sí o no en una consulta oficial
sobre la independència? Àlex: Depèn de la
pregunta concreta, del marc territorial que es
delimiti. A mi per exemple se’m faria difícil
votar que sí a ser un país de la UE. / Gerard:
Depèn també de com hagi estat en procés. A
mi m’agradaria poder votar sí però no puc
assegurar-ho, depènde si es parla de laUE, de
si la societat civil hi ha participat, etc.
-Monarquia o república? Àlex: República
popular. /Gerard:República,peròque impliqui
un canvi profund. El fet denohaver-hi rei tam-
poc no és garantia de drets socials
-Us heu independitzat? Àlex: No. Es difícil
sense uns ingressos. /Gerard: Jo emvaig inde-
penditzar temporalment perquè tenia ingres-
sos, ja que treballava, però vaig tornar a casa.
-Digueu el nom d’un bon polític. Tots dos:
ArnaldoOtegi.
-Poseu nota (de l’1 al 10) als següents polí-
tics:Valentí Junyent: 0 / ArturMas: 0 /Mariano
Rajoy: 0.
-I al diputat de laCUPDavid Fernández: 8.
-Enquinaltrepartitpodríeumilitar?Gerard:
jo podria militar en organitzacions polítiques,
però vinculades a partits no n’hi ha cap altra
amb què jo em senti còmode. / Àlex: Tampoc.
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca seria
el meu model, però de partits no em sento
identificat amb capmés.
-Enquinnomilitaríeumai. En tota la resta.
-Unpolític hade saber llengües?Àlex:Hade
tenir virtuts. Sí, és trist que un president d’un
estat no parli llengües.

-Perquècosta tantqueunpolíticdimiteixi?
Gerard:Ho vinculem amb la poca incidència
de la societat civil amb la política. Hi hauria els
mecanismes perquè si algú fa el que fan
alguns polítics, el sistema ja els faria dimitir. És
culpadel sistema,de lademocràciaquetenim.
-La justícia és igual per a tothom? Àlex: No,
és clar. Urdangarin es al carrer i qui roba per-
què passa gana el posen a la garjola.
-On us agradaria arribar políticament? El
nostre projecte no és personal, és col·lectiu.
Vol aconseguir uns Països Catalans lliures,
socialistes iqueesdestrueixiel sistemapatriar-
cal, sense cap personalisme.
-Entitats a part de la política? Àlex:
Assemblea de l’Ateneu la Sèquia, un projecte
d’envergadura que està agafant unes dinàmi-
ques molt maques. / Gerard: la gent d’Arran
participem de moviments socials, com la pla-
taformad’afectats per la hipoteca, assemblees
de facultat a la Universitat... I jo també estic a
l’agrupament escolta i guia Cavall Bernat.
-Teniu creences religioses?No.
-Us moveu amb transport públic o privat?
Transport públic. No tenim cotxe.
-A favor o en contra de l’ocupació de pisos.
Nosaltres hi hem apostat. En una Manresa on
hi ha molts espais abandonats que es fan
malbé, si unprojecte tan interessant coml’ate-
neu La Sèquia no té recursos ha d’ocupar.
-Teniualgun lema?El lema creacional d’Arran
és «Als Països Catalans, el jovent seguem
arran». Senzillament volem remarcar que
tenim ganes i empenta, i treballarem dia i nit
per la independència, el socialisme iel feminis-
me als Països Catalans.
-I perquèheu triat l’Ateneuper a la foto?
-Perquèésundels nostres projectes principals
i entenem que és aquí on es teixeix la unitat
popular a Manresa. Una proposta anticapita-
lista, d’oci no consumista, etc.



ArnauPadróOlivet
Joves per la Independència - SI
26 anys.Manresa
Enginyer informàtic, treballa com a desenvo-
lupador en una empresa de software de la
veu, a Barcelona.

-Votaries sí o no en una consulta oficial sobre
la independència?Votaria sí
-Monarquia o república? República.
-T’has independitzat? Sí, ara visc en parella a
Barcelona, on treballo.
-Diguesel nomd’unbonpolític.ArnaldoOtegi.
-Posa nota (de l’1 al 10) als següents polítics:
Valentí Junyent: 5 / Artur Mas: 4 / Mariano Rajoy:
0.
-I el cap visible del teu partit, Alfons López
Tena?: 7.
-Enquinaltrepartitpodriesmilitar?Aramateix
en cap. Potser un cop Catalunya sigui indepen-
dent, emtocaràmilitar enunaltrepartit, queseria
segur d’esquerres.
-En quin nomilitariesmai? PxC, PSOE, PP, CiU...
-Un polític ha de saber llengües? Sí, és impor-
tant. Almenys l’anglès.
-Per què costa tant que un polític dimiteixi?
Segurament perquè si dimiteixen perden el que
suposa el càrrec: poder, visibilitat pública i una
remuneració normalment important.
-La justíciaés igualpera tothom?No, és clar. Els
corruptespoderosos, degrans empreses obancs,
se’n surten, guanyen els judicis o els indulta el
Consell deMinistres...
-On t’agradaria arribar políticament? No tinc

aspiracions concretes. Si en tingués no estaria a
SI. Sí que és veritat que em faria il·lusió treballar
políticamentenuna institució, perònoés lameva
prioritat.
-T’hi veus treballant en exclusiva? No ho veig
factible de moment. En cas que passés, sempre
seria temporal. Estic content amb lamevaprofes-
sió.
-Entitats a part de la política?He estat monitor
del Mijac Sagrada Família. També he estat a
Manresa Decideix i ara mateix a Catalunya diu
prou.
-Tens creences religioses? Sócmolt escèptic pel
que fa a la religió.Noemconsidero creient de cap
religió.
-Et mous amb transport públic o privat?
Transport públic, per moure’m per Barcelona i

venir aManresa. El cap de setmana, si he d’anar a
algun lloc on no arriba el transport públic, agafo
el cotxe delsmeus pares.
-A favor o en contra de l’ocupació de pisos.No
hi estic en contra, quan són llocs que estan pràc-
ticament abandonats fa anys. És una manera de
donar-los utilitat. No té sentit que hi hagi llocs
buits i gent que no tingui casa. Però sempre que
això no perjudiqui un petit propietari que potser
voldria donar un ús al pis.
-Tens algun lema? Simplement intento ser posi-
tiu i agafar-me les coses sempre per la banda
optimista.
-I per què has triat la plaça Onze de Setembre
per a la foto? Perquè és un lloc simbòlic, que
commemora la lluita per la defensa del país con-
tra les tropes borbòniques.

AinaMarcet iValdés
Jovesd’EsquerraVerda– ICV
31anys.Manresa.
Tècnica Superior d’Animació Sociocultural.
Treballa al Punt d’Informació Juvenil de
Castellgalí.

-Votariessíonoenunaconsultaoficial sobre la
independència? Segurament votaria que sí.
-Monarquiao república?República.
-T’has independitzat?No. Vaig viure en parella a
Barcelona, però he tornat a casa. Ara independit-
zar-me sola és impossible.
-Digues el nom d’un bon polític. Santiago
Carrillo. A casa sempre ha estatmolt respectat.
-Posa nota (de l’1 al 10) als següents polítics:
Valentí Junyent: 4 /ArturMas: 4 /MarianoRajoy: 1.
-I al líder del teupartit, JoanHerrera: 8.
-En quin altre partit podries militar? A ICV hi
estic molt bé, si no hi hagués ICV existiria algun
altre partit que ocupés aquest espai.
-Enquinnomilitariesmai.Nomilitariamaienun
partit de dretes.
-Un polític ha de saber llengües? Depèn de
l’àmbit en què estigui. A nivell local potser nocal,
si estàmés amunt, doncs sí.
-Per què costa tant que un polític dimiteixi?
M’imagino que la cadira pesa. Tot i que, encara
que dimiteixin, saben que després tenen pen-

sions vitalícies o càrrecs. No hauria de costar tant
-La justícia és igual per a tothom? No, rotunda-
ment.
-On t’agradaria arribar políticament? No tinc
aspiracions. Emvaig posar en política per intentar
ajudar ICV a tornar a entrar a l’Ajuntament i millo-
rar Manresa en la mesura del possible. La meva
aspiració demoment és aquesta.
-T’hi veus treballant enexclusiva?D’entrada no.
-Entitats a part de la política? Estic al Galliner, al
CAE, al col·lectiu Una altra Educació és possible, el
grup local SomEnergia i a laFederaciódeBàsquet.
-Tens creences religioses? Sóc atea.

-Et mous en transport públic o privat? Ara
mateix en cotxe, per forçamajor, no emquadren
els horaris del transport públic. També ambbici.
-A favor o en contra de l’ocupació de pisos.
Depèndelmotiu. Si et fan foradecasa ino tenson
anar, i hi ha pisos buits, ho trobo bé. I ocupació
d’espais per associacions, si l’administració no pot
facilitar cap espai, i no hi ha alternatives, també.
-Tens algun lema? «Les idees i la lluita no viuen
sense organització».
-I perquèhas triatel carrilbicipera la foto?Per
reivindicar l’ús de la bicicleta, que hi hagi més
bones infraestructres, més conscienciació.



Patxi Ozcoz i ÒscarTrullàs, juntament amb JordiMorera
i Oriol Achón, han creat Arqueòlegs.cat. Quatre valents
amb 10 anys d’experiència professional han decidit
muntar el seu propi negoci per treballar en el camp de
l’arqueologia i fer difusiódel patrimoni cultural.

’arqueologia sovint es relaciona amb Indiana
Jones, pinzells, piràmides imaies.
—Patxi Ozcoz: L’arqueologia no és buscar tre-
sors, mai no és excavar fent forats, sempre es
treballa per estrats. Primer un, després l’altre...
i anemanalitzantels jacimentsques’hi troben.
—ÒscarTrullàs: No sempre es tracta d’excavar
o fer conservació. Cadaajuntament téun terri-
tori protegit on hi podrien haver jaciments.

Quan algú necessita un arqueòleg, empresa o particular
que, per exemple, vol construir una casa, normalment tru-
quen a la Generalitat, que té un llistat d’empreses amb qui
poden contactar. Llavors, si s’hi han de fer obres, cal un
arqueòleg que hi vagi a supervisar en cas que sortís res.
—Vautenir clardeseguidaquevolíeumuntarunaempresa?
—P.O:Crecquenoens jauríemplantejatmuntarunaempre-
sa si no hagués estat per la crisi, perquè els quatre estàvem
treballantmolt bé ambun sou a final demes.
—Ò.T.: L’arqueologia vamolt lligada, per una banda, al món
de la construcció i per l’altra, al patrimoni. Amb la crisi es van
acabar moltes obres com el TFG o l’eix transversal i van
començar a haver-hi feines de petites coses, que necessita-
venmenys treballadors. Amés, els ajuntaments el quevolen
és restaurar patrimonis per fer-nedifusió i tampocnoneces-
sitenmoltamàd’obra.Peraixò lesempresesgransvancaure,
perquè no ho van podermantenir.
—P.O.: Somapassionats de l’arqueologia i del patrimoni. Ens
agrada la feina que fem i no volem canviar de professió.

—Necessitàveu espais o ajuts econòmics per començar?
—P.O: El nostre sector és una mica especial, el material que
femservir nosaltres sónpics i pales, llavorsnonecessitesuna
gran quantitat de diners per poder començar.
—Ò.T.: El que sí que necessitem és un espai on poder nete-
jar els jaciments que trobem, treure’n la sorra i un dipòsit
temporalperguardar-los.Després se’nvancapaunsmagat-
zems de la Generalitat o cap als museus comarcals o muni-
cipals. Si necessitem laboratoris per fer anàlisis més especí-
fics ho demanema companys nostres que treballen d’això.
—El treball ésenxarxaentreprofessionalsques’handedicat
a aspectesmés concrets de l’arqueologia.
—Ò.T: Fa uns nou anys, feia unes excavacions d’uns morts
relacionats amb la Guerra del Francès i uns companys ens
van dir que podíem enviar aquestsmorts a Londres perquè
n’analitzessin les dents. Així ens podrien dir de quina regió
de França eren i quin recorregut van seguir fins a Catalunya.
—Quines són les tasquesmés comunes d’Arqueolegs.cat?
—Ò.T.: Es porta molt el tema de difusió del patrimoni. A
molts pobles els interessa potenciar construccions com un
forndeteulamedievalounmolí,peratraure turisme.Els fem
unprojecteper a la restauracióo consolidaciód’aquests dos
llocs, manteniment durant l’any, proposem visites guiades i
dissenyemels plafons. Així hi guanya el patrimoni.
—P.O.: La idea és poder compartir tot allò que s’ha trobat
després d’excavar o després d’haver-ho restaurat, ja sigui
ambplafons o ambcasals d’estiu on la canalla descobreixi el
seu territori i aprengui.

Arqueòlegs.cat: «Som apassionats
de l’arqueologia i del patrimoni»em

pr
en
ed
or
s

Núria Closas

FITXA
Nom: Arqueolegs.cat.Web: www.arqueolegs.cat. Emprenedors:
JordiMorera, Oriol Achón, Patxi Ozcoz, OscarTrullàs. Idea:octubre
del 2012. Data de creació: març del 2013. Sector: arqueologia,
difusió del patrimoni cultural. Públic: qualsevol interessada a
potenciar el patrimoni cultural i conèixer la història.

L
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UUnn  mmóónn  ddee  sseennssaacciioonnss  
ppeennssaatt  ppeerr  aa  ttuu

C/ Vilanova, 10, baixos -  08241 Manresa 
Tel. 93 872 56 49 - Mòbil 627 13 18 75 
pensatperatu@hotmail.com



El Llobregat: miradors,
cingles i meandres

Ignasi Cebrian
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a conca del Llobregat manresana és un espai
poc conegut i de difícil accés per als manresans,
ja que es troba en una vall fortament encaixa-
da. L’aigua l’ha anat erosionant i excavant en
travessar el pla de Bages. L’espai ha quedat
separat o exclòs de l’impacte humà i l’ha con-
vertit en un autèntic corredor biològic, via de
pas i estada, per exemple, d’aus migratòries:

bernats pescaires, abellerols, fotges... L’accés dificultós hi ha
permès  trossos de vegetació prou conservats: alzinars,
pollancres, freixes de fulla petita, savines, oms, roures... 

El tros del Llobregat que és exclusivament manresà consta de
dos grans miradors d’accés arriscat: els cingles de roca
Tinyosa i  Punta Sabata. Aquests ens regalen perspectives
úniques i diverses del riu. Roca Tinyosa és un cingle fet de gre-
sos i conglomerats que prenen coloracions fosques. Des de
dalt de Roca Tinyosa, veurem un impressionant i semicircu lar
meandre del riu. L’aigua que hi baixa ha estat la responsable
de l’erosió que ha patit aquest penya-segat en la seva part
més inferior.  L’altre mirador és al capdamunt del cingle de
Punta Sabata, des d’on veurem una imponent vista del Pont
de Vilomara i la constant feina erosiva del riu, que ha dei xat
retallat un precipici de més de 100 metres de desnivell.

Podem visitar altres punts d’interès de l’espai; baixar a les
ribes del riu i observar la potència i immensitat del cingle de
Roca Tinyosa o creuar a l’altra riba del riu, si no baixa molta
aigua, per la gola del Bigaire, punt on la roca (calcària num-
mu lítica) dura, consistent i amb llargues esquerdes pa ral ·le -
les, ha estat esculpida per l’aigua deixant-hi formes atzaroses
i arrodonides.També, a la vora de la gola hi la presència d’una
planta autòctona del sud del País Valencia i poc freqüent al
Bages, el freixe de flor, un arbre de florida primaveral.  

Si volem valorar aquest espai, com a mínim,caldria fer-lomés
accessible i segur als dos grans miradors, establint uns itine-

raris clars des de Viladordis.
Uns autèntics miradors
equipats amb baranes i
senyalització per conèixer i
descobrir els elements del
paisatge, la flora i la fauna
que s’hi poden observar.
Per als manresans, visitar-lo
seria un petit homenatge al
riu que ens va cedir les seves aigües a Balsareny. Un segon
homenatge, més reivindicatiu, seria demanar i exigir que les
aigües del riu siguin tan salubres com les que ens arriben a
Manresa per la Sèquia. Així retornaríem al riu una part de l’ai-
gua que ens va cedir després de fer-ne un bon ús (l’altra part
la retornem via riu Cardener).

Per protegir, conservar i dinamitzar aquest tram de riu, hi
haurien de participar Manresa i altres municipis. S’hauria
d’establir un autèntic parc fluvial del Llobregat amb la
col·laboració de la gent de Manresa, del Pont de Vilomara i
Rocafort i de Sant Fruitós. Entre tots hauríem de tenir cura
d’aquest espai emblemàtic de l’Anella Verda. 

L
A dalt, el Llobregat per sota del
cingle de Roca Tinyosa. Al costat,
al seu pas per la gola del Bigaire.

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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EcoPallareta: 
ous i pollastres ecològics

Alba Piqué
Laia Puig
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l Poal, anant pel camí vell de Joncadella,
trobem cal Pallareta, una masia on el
Gerard ha reprès l’activitat ramadera fami-
liar, la producció d’ous. 

És una explotació relativament jove, ja que
va iniciar l’activitat al novembre del 2012,
després d’adaptat les instal·lacions a la

normativa ecològica. El Gerard tenia ganes d’iniciar un pro-
jecte lligat al territori, que respectés la tradició i la qualitat, i
també el benestar dels animals. Per totes aquestes convic-
cions es va decidir per la producció ecològica. 

A cal Pallareta hi trobem 349 gallines ponedores felices. I per
què diem felices, doncs perquè cada gallina disposa de 4
metres quadrats de pati per campar amb tota llibertat. A part
d’una zona a cobert on ponen els ous, en total 300 al dia.
S’alimenten de cereals ecològics i ho complementen amb
les herbes que poden picotejar al gran pati. En aquesta zona
exterior també tenen uns banys de sorra, que utilitzen per
netejar-se les plomes. Seguint les pautes de cria en llibertat,
les gallines no rebran cap tipus de tractament antibiòtic. És
una feina totalment manual, ja que el Gerard cada dia recull
els 300 ous i els identifica un per un amb el codi correspo-
nent, que comença semprepel número zero, que indica que
són gallines ecològiques i criades en llibertat. De la distribu-
ció se n’encarrega ellmateix, i la fa a petits comerços, coope-
ratives de consum i algunsparticulars. El Gerard es distingeix
per servir els ous acabats de pondre, no són calents però
gairebé. Els ous que han post un dia, arriben al comerç l’en-
demàmateix. 

Al març d’aquest any ha incorporat els pollastres. Són de la
raça penedesenca. És una raça autòctona, rústica, que s’a-
dapta bé a climes extrems com el nostre, i pura, sense hibri-
dacions genètiques. Es caracteritza per tenir un plomatge
negre amb un tornassolat blau quan hi toca el sol. Les potes
també són negres, d’aquí que també es coneguin com a
pollastres de pota negra. Tal i com indica el nom, seria com
un pota negra en el móndels pollastres, la carn ésmolt apre-

ciada pel seu
gust i textura.
Per començar
en té tres lots de
trenta, però està
previst que de
mica en mica
n’augmenti el
nombre. 

Els pollastres
també són eco-
lògics i criats en
llibertat. Al
Gerard li arriben
amb un dia de
vida. Durant el
primer mes,
mentre els creix
el plomatge
definitiu, estan
protegits i amb una font d’escalfor constant. L’alimentació
també és amb pinso ecològic. Aquesta raça de pollastres té
un creixement lent i necessita més quantitat d’aliment per
augmentar de pes que les races convencionals. Aquestes
solen engreixar-se només durant uns 40 dies. Per contra, els
penedesencs necessiten uns tres o quatremesos per arribar
al pes òptim. Així doncs, a EcoPallareta no hi haurà pollastres
per vendre fins a finals de juny. De manera que, si en voleu
reservar algun, encara hi sou a temps.

El Gerard és un clar exemple de jove emprenedor a qui
encanta poder explicar el seuprojecte i el tracte directe amb
la gent. No té pàgina web ni facebook, però per una senzilla
raó: prefereix el boca-orella i el comerç de proximitat.

FITXA
Explotació: EcoPallareta
Productes: ous i pollastres ecològics
Adreça: Casa Pallareta. Mas Terrós 08242 Manresa
Telèfon: 627 916 175
Correu electrònic: ecopallareta@gmail.com

A
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Vins del Bages

arietat, clima i sòl són
alguns dels factors varia-
bles que determinen la
tipicitat d’una zona.
Aquesta suma de factors

determina un caràcter i dóna peculia-
ritats als vins, sempre que aquests
siguin tractats amb respecte i salva-
guardant-ne les característiques
naturals del terrer. 

La finca Oller del Mas té una tipicitat
pròpia, emmarcada en la DO Pla de
Bages. Hi contribueixen les planta-
cions de varietats autòctones, algu-
nes recuperades pel mateix celler
després d’anys de recerca, com és el
cas de la picapoll negre. 

Enguany, un nou vi s’ha incorporat a
la família d’Oller del Mas: Petit Bernat
blanc. Un vi que, seguint la filosofia
del celler i la seva tipicitat, s’ha elabo-
rat amb dues varietats molt significa-
tives de la zona, la picapoll blanca
com a dominant acompanyada d’un
toc de macabeu. 

Una combinació que dóna com a
resultat un vi de perfil suau, aromàtic
i delicat. Bon acompanyant per a les

altes temperatures
que ens esperen
aquest estiu. El Petit
Bernat Oller blanc s’e-
labora amb raïm de la
pròpia finca, la qual
cosa fa que la pro-
ducció sigui limi-
tada i certificada
com a ecològica,
seguint l’exemple
del seu germà
gran, el Petit
Bernat negre.

Marc Maldonado
Sommelier d’Oller
del Mas

V
Petit 
Bernat blanc

Ctra. de Santpedor 153-157
08242 Manresa

T. 938730673 - www.vinsalsina.com
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El dimecres, compra nespres

de la senalla al plat

o ens podíem estar de
parlar d’aquesta peça
tan curiosa i, per a
molta gent, tan ignora-
da. La nespra és un fruit
molt valorat al conti-
nent asiàtic. De fet,
actualment l’arbre frui-

ter, el nesprer, que es cultiva a la zona del
Mediterrani prové de la Xina i rep el nom
de nesprer japonès. Però el fruit amb més
història a casa nostra prové d’un arbre
ben diferent, el Mespilus germànica, o nes-
prer europeu. Els vostres avis, o vosaltres
mateixos, potser encara us en recordareu.
De pell marronosa i terrosa, una polpa
blanca i dura, i tants tanins que en feien
una fruita aspra i àcida. Però.... “amb
temps i palla maduren les nespres!”, o això
deien quan les collien madures i les colga-
ven sota un jaç de palla, fresques i seques,
fins que sobremaduraven. I llavors sí, un
cop pansides, eren un fruit deliciosament
dolç. Així doncs, el nesprer típic de les
cases de pagès, resistent al fred i a tota
malaltia, espinós però de fusta forta, i la
masovera quan se’n va al mercat, porten
nespres, nesples, o nyespres, però no pas
les que avui trobarem a les fruiteries, de
les quals us farem un plat per llepar-se’n
els dits. 

Penseu que si s’han estès per tot el
Mediterrani és per alguna cosa, i la seva
qualitat com a fruit, quant a sabor i pro-
pietats, en són dues bones raons. Ara bé,
és ben fàcil que les trobem macades, però
no us hi amoïneu, són bones igual i això
es deu al fet que és un fruit extremada-
ment delicat, de fet s’han de collir manu-
alment per no fer-les malbé, i tot el mate-
rial utilitzat per al seu transport ha d’estar
ben encoixinat. Dietèticament parlant, la
nespra és un fruit amb molt poc sucre,
cosa que la fa ideal per a diabètics, i a més
té un elevat contingut de pectina, que li
dóna un paper molt important a l’hora de
regular els nostres intestins. De fet, anti-
gament es deia que s’havien de menjar
després dels àpats per netejar i afavorir el
trànsit intestinal, a banda que és conside-

rada una fruita altament depurativa i
diürètica. Així doncs, els dimecres a men-
jar nespres, i si les voleu cuinar d’una
manera ben original, us animem a provar
de fer aquesta recepta del cuiner Merly.

Magret d’ànec amb nespres 
macerades i pètals de cirera
Ingredients per a 4 persones: magret d’à-
nec 800g, nespres 4 u, mantega 30 g, cire-
res 6 u, baina de vainilla 1u, sal c/s, barre-
ja de 5 pebres c/s.

El dia abans, clarifiquem la mantega, a
aquesta mantega hi afegim la polpa de la
baina de vainilla, que extraurem amb l’a-
juda d’un ganivet. Fem un tall al llarg de la
baina en vertical  veureu que per dins
conté uns granets minúsculs que amb la
punta del ganivet retirareu i incorporareu
dins la mantega per tal que infusioni. A
tot això hi incorporeu les nespres pelades,
partides a quarts i amb el tel que embol-
calla el pinyol extret, ja que provoca una
sensació de vellut al paladar poc agrada-
ble. Un cop tot barrejat ho posem en un
bol no gaire gran, ho remenem, tapem
amb paper film, ho escalfem vora un
minut al microones i, tal com surti de dins,
a la nevera a macerar fins l’endemà.
Per al magret, preescalfem una paella a
foc mitjà sense cap element greixós per-
què el magret ja ens proporciona el greix
necessari per a la cocció. Un cop la paella
calenta, posem el magret dins per la
banda del greix prèviament marcat (fem
uns talls al greix per permetre que aquest
surti amb més facilitat i no se’ns doblegui
a l’hora de coure). Anem daurant la pell
fins que obtingui un color marronós. En

aquest punt per a mi hi ha la gràcia i deli-
cadesa del plat, donarem la volta al
magret però només el deixarem coure
durant un minut o menys per la cara
magra del producte i retirem (anant amb
compte de deixar la pell al damunt, ja que
sino la sang ens l’estovaria i perdria la grà-
cia del contrast entre tendresa i cruixent).

Per als pètals de cirera, només hem de
tallar pel voltant del pinyol i fer-ne tires
fines, per decorar el plat. Filetegem el
magret a tires bastant fines i el dipositem
en el plat, als laterals, els quarts de nes-
pres macerades i omplint els espais buits
del plat repartim els pètals de cirera i un
rajolí de la mantega amb vainilla pel
damunt, per donar un toc de lluentor al
plat.

Suggeriment: De la pell de l’ànec en
podem fer unes cotnes, que jo he fet allar-
gades (a l’hora de marcar el greix l’he mar-
cat de punta a punta, fent unes tires de 3
mm d’amplada, després he marcat el
magret com he esmentat fins que quedi
cruixent, he retirat la pell amb molt de
compte, l’he acabat de tallar i l’he tornat a
posar a la paella per la banda crua i imme-
diatament he posat una paella al damunt
d’un diàmetre més petit que la de la coc-
ció del magret en un paper de forn entre
el cul i les cotnes perquè no s’arronsin. Si
no, es poden fregir en oli abundant i que-
daran com les cotnes de tota la vida).

Eduard Merly i Guillem Puig. Poema de Cèlia Fíguls

N
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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

Aquest mes d’agost des del CNL Montserrat oferim
un curs presencial per a aquelles persones que quan
escriuen en català, continuen fent faltes. És un curs de
reforç de 20 hores dedicades a treballar aspectes
ortogràfics a partir d’un enfocament neurolingüístic
basat en la memòria visual.

Les inscripcions es faran del 25 al 28 de juny de 9
a 14 h.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
organitza en tot el territori 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 adequada-
ment (nivells intermedi i de suficiència). També ofe-
reix cursos de nivell superior o perfeccionament (D).

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

Per a més informació podeu trucar al telèfon 93
872 17 07, adreçar-vos al Servei Local de Català de
Manresa –carrer de Jaume I, 8, 2n, manre-
sa@cpnl.cat– o visitar la pàgina web
www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat

Fas faltes d’ortografia quan escrius en català?
Curs de reforç d’ortografia a l’estiu

elpou.cat
Actualitat, opinió, humor 

i molt més

El que passa a Manresa, 
a la xarxa!
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Ford Kuga:
alta tecnologia

Enric Oller i Carbó
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l Kuga es renova només quatre anys després
de la seva estrena a partir de criteris d’efi-
ciència i tecnologia. Canvia en estampa i
dimensions per acostar-se a competidors
com el Qashqai+2 o el Mazda CX-5, però
només està disponible amb cinc places.
Estrena engraellat, més aerodinàmic, amb
generoses entrades d’aire i grups òptics
amb sistema diürn de tecnologia LED. Més

estret però més alt i llarg, compta amb respatllers pos-
teriors reclinables i guanya 46 litres de capacitat al male-
ter. El compartiment per a l’equipatge queda ara en 456
litres que, plegant els seients posteriors, pot arribar a
tenir-ne 1.653. 

El Kuga contemporani és més confortable i silenciós. A
l’interior, l’habitacle guanya en acabats, qualitat de mate-
rials i ergonomia. El sostre panoràmic de vidre hi contri-
bueix. Al davantal hi predominen els tons foscs i la profu-
sió de botons fa que indicadors i palanques t’embolcallin.
Trobar la posició idònia davant del volant és qüestió de
segons perquè hi ha infinitat de reglatges. La informació
que ens arriba resulta completíssima. Al centre, per dar-
rere d’un volant exquisidament ergonòmic, una pantalla
anuncia consums, velocitat i autonomia. L’equipament
tecnològic ratlla l’excel·lència amb ESP, sis airbags, ordi-
nador de viatge i programador de velocitat.
Climatitzador, connexió automàtica de llums i eixugavi-
dres, connexions Bluetooth i USB formen part de la dota-
ció, així com les llandes d’aliatge lleuger i els antiboira.
L’acabat Titanium pot afegir fars de xenó, sistema d’ajut a
l’estacionament, mecanisme de manteniment automàtic
de carril i de mitigació d’hipotètiques bolcades. La nostra
unitat duia també automatisme per obrir o tancar la
porta del maleter a distància. Com a la resta de models,
Ford ha suprimit el tap de combustible independent. La
tapadora fa les funcions i és impossible de perdre-la.

S’ofereix amb motor de gasolina EcoBoost 1.6 de 150 CV,
amb tracció al davant o integral de 182 CV, però nosaltres
hem dut el dièsel Duratorq TDCi de dos litres d’origen
PSA, amb 163 CV i canvi automàtic de sis velocitats
PowerShift, que declara mitjanes oficials d’uns 6
litres/100 km i emissions de CO2 de 154g/km. La unitat
provada duia el nou sistema de tracció total intel·ligent
que substitueix l’anterior Haldex, amb embragatge  mul-
tidisc. S’ocupa de repartir la força motriu a les rodes en
funció de les necessitats de tracció i, amb l’ajut del
Control de Parell que el fabricant va desenvolupar per al

Focus RS, frena lleugerament la roda que queda a l’inte-
rior del revolt, si cal, per fer més efectiva la traçada.

Munta unes suspensions més aviat fermes però no pas
incòmodes, que li proporcionen  un grau d’estabilitat poc
freqüent entre els seus competidors. Com a complement
hi trobem una direcció amb molt poques voltes entre
topalls, que segueix amb fidelitat mil·limètrica. El Kuga
frena amb contundència davant qualsevol requeriment.
Els de Ford l’han equipat amb l’Active City Stopque actua
automàticament quan detecta algun obstacle. A nosal-
tres, aquest giny ens ha semblat massa intrusiu. En canvi,
aplaudim l’Emergency Assistance-Help SOS que fa servir
el localitzador GPS i el telèfon mòbil per avisar el 112
d’Emergències en cas d’accident. 

El comportament del nou Kuga s’assembla força al d’un
turisme convencional, perquè la carrosseria pràctica-
ment no gronxa i el sistema elèctric de la direcció genera
confiança. El canvi pot dur-se d’una forma més directa si
fem servir el petit botó que hi ha a l’esquerra del pom per
pujar o baixar marxes. No és tan efectiu com les lleves
que hi ha en els volants de la majoria dels seqüencials del
mercat, però fa el fet si volem intervenir, per exemple,
abans d’un avançament. 

En el capítol de la seguretat el nou model ha obtingut la
màxima puntuació EuroNCAP de protecció dels ocu-
pants entre els SUV de mida mitjana.  

E

FITXA  TÈCNICA
Motor: Davanter transversal, 4 cilin. en línia, 1.997 cc, 163 CV,
gasòil. Tracció: Davantera. Canvi: Automàtic 6 vel. Frens:
Discs/discs. Vel. màxima: 196 km/h. Accel.  0 a 100 km/h: 10,4
s. Consum mitjà: 6,2 litres. Preu: 33.400 euros.
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Josep M. Marcos Bruguera

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

om veus i vius la propera
jubilació?
—Hi ha gent que la viu
amb alegria perquè li
representa una millor qua-
litat de vida. En canvi, la
majoria dels metges ho
vivim amb una certa tristor
i fins i tot de depressió i

melancolia. Als 65 anys ens trobem enca-
ra amb capacitat mental i física i amb una
bona dinàmica formativa, estudiant i
assistint als congressos de la nostra espe-
cialitat. Per tant, no em sembla lògic que
aquesta persona, amb el seu cabal de
coneixements, hagi de deixar de fer la
seva activitat per anar a comprar el pa i
passejar el gosset a mig matí. La nostra
societat no s’ho pot permetre. Penso que
caldria fer una reducció progressiva del
temps dedicat a l’assistència, que permeti
transmetre els seus coneixements i habili-
tats tècniques als que venen al darrere. El
canvi de relleu hauria de ser progressiu i
no pas sobtat. 

—Quina investigació dueu a terme en la
vostra àrea sanitària?
—Per exemple, vam veure que a Mataró
hi havia una gran quantitat de tumors de
la bufeta urinària. De tal manera que si la
taxa general era d’un 2%, n’hi havia un
10%. Feta la recerca, vam veure que hi
havia una relació directa de molts pa ci -
ents amb la malaltia amb el seu treball al
tèxtil. També hem observat que els treba-
lladors de les mines són més propensos a
la patologia de la silicosi; la gent que trac-
ta amb bestiar pot tenir brucel·losi, com es
va demostrar a la zona de Manresa, on hi
havia uns ramats que no estaven prou
controlats, però ara ja no n’hi ha cap cas
perquè vam aplicar-hi mesures sanitàries.

—Com treballeu la prevenció?
—Vinculada a l’assistència primària, inten-
tem detectar els infarts de miocardi i qui-
nes característiques tenen en comú:
hipertensió arterial, diabetis, colesterol,
tabaquisme, obesitat, sedentarisme... Un
cop detectat, llancem missatges a la
població perquè controlin i previnguin
aquestes situacions. Al nostre àmbit, les
tres patologies més freqüents a l’any són:
la malaltia respiratòria crònica, amb uns
600 casos, la insuficiència cardíaca, amb
uns 500, i l’accident vascular cerebral, que
és la feridura o ictus, amb uns 400. 

Hospitals catalans
—Quins trets específics tenen els hospi-
tals catalans?
—D’entrada l’antiguitat. L’hospital de Sant
Andreu ha fet 700 anys i també són dels
segles XIII i XIV el de Sant Jaume i Santa
Magdalena de Mataró, Sant Llàtzer de
Terrassa, dels Camils de Sant Pere de
Ribes, el de l’Esperit Sant a Sant Coloma, i
els d’Igualada i Vilafranca. La societat cata-
la na d’aleshores va creure que necessitava
aquests hospitals a diferència del que pas -
sava per exemple a Espanya. Ara n’hi ha

una mica més de 60 a Catalunya, amb una
distància entre ells d’uns 40 quilòmetres.

—Com estaven organitzats aquests dar-
rers anys?
--A partir del 1976,  es van jerarquitzar
alguns serveis i alguns metges es van
organitzar en equips. Ciutats com Man -
resa, Terrassa, Sabadell, Mataró o
Badalona van crear serveis fins a constitu-
ir la Xarxa Hospitalària d’Utilitat Pública
(XHUP), a la qual més tard es van adherir
els grans hospitals de Barcelona. Jo m’ha-
via format a l’hospital de Nostra Senyora
del Mar. Era jovenet i famílies de Manresa
em demanaven per portar l’avi a
Barcelona, per una pulmonia, ja que
Manresa no tenia les condicions per aten-
dre’l. Tot estava centralitzat a Barcelona. A
partir d’aquest moment es va veure clar
que podíem tractar algunes patologies
sense necessitat d’anar a la capital.

Descentralització
—Qui van ser els principals avaladors d’a-
questa descentralització?
—Jaume Vendrell, que va muntar el pri-
mer servei  jerarquitzat a l’hospital de Sant

C
Provinent de l’Hospital de  Nostra Senyora del Mar i Mare de Déu de
l’Esperança de Barcelona, on s’havia especialitzat en Medicina
Interna entre els anys 1973 i 1981, va ser nomenat el març del 1981
cap del Servei de Medicina Interna de l’hospital de Sant Andreu, des
d’on va començar a viure les diverses fusions hospitalàries. A punt de
jubilar-se oficialment el proper 6 de juny, ha estat cap del
Departament de Medicina Interna de l’hospital de Sant Joan de Déu
i és metge de l’Ambulatori de la Seguretat Social. Continuarà exercint
en la faceta assistencial a la clínica de Sant Josep i en la docència i la
formació continuada. Vicepresident del Club Tennis Manresa del
1988 al 1994 i president del 1994 al 2002.
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Andreu, on van treballar metges com
Barrios, Valdés, Herms o Rocatell. Es va
aconseguir que la població manresana i
d’altres llocs de Catalunya no haguessin
d’anar al Clínic, Sant Pau, al del Mar, ni a les
dues grans residències: Bellvitge i Vall
d’Hebron. Érem metges del tercer nivell
que havíem aprés les tècniques a Barcelo -
na, però ja les podíem aplicar a d’altres
llocs. Vam aprendre a resoldre patologies
tant mèdiques com quirúrgiques. A partir
del 1981 vaig ser cap de servei de l’hospi-
tal de Sant Andreu i amb la incorporació
de nous metges com Esquius i Pastor, que
ara són els màxims responsables de la
Medicina Interna de Berga, vam continuar
aquesta tasca descentralitzadora.

—La Transició política afavoreix aquesta
descentralització?
—Òbviament. És el model a què, abans
de la guerra, ja tendia el model sanitari de
la Generalitat republicana. Els primers es -
crits ja es troben en metges dels anys 30,
però no van acabar de fructificar, perquè
de seguida va venir la Guerra. A la postgu-
erra es va imposar la Seguretat Social amb
Girón de Velasco i es dóna pas a les grans
residències a les grans capitals de provín-
cia, que havien de ser les respon sables de
l’assistència hospitalària, però no van
donar l’abast i amb el temps es va veure la
necessitat de crear alternatives.

—Durant la Dictadura, a Manresa no es va
parlar de fer-hi una gran residència?
—Sí. Em consta que en època de l’alcalde
Soldevila es va voler fer en uns terrenys al
voltant dels Comtals. Però els factòtums
de la societat mèdica manresana, amb
l’excusa que ja es coordinarien entre ells
ho van frenar, perquè ja tenien acotades
les seves especialitats: medicina a Sant
Andreu, tocoginecologia a la  clínica de
Sant Josep; traumatologia al Centre
Hospitalari i pediatria, a Sant Joan de Déu.
Van aconseguir bloquejar-ho fins a l’arri-
bada d’Althaia.

Gerents
—Com s’explica la necessitat dels gerents
en la medicina manresana?
—Històricament, la direcció d’un hospital
la portava un metge, possiblement el més
emblemàtic d’aquella entitat. Per sota hi
havia un cap d’infermeria i un cap d’admi-
nistració que li portava els comptes, a més
d’un petit organigrama. Però, durant la
dècada dels 70 es va començar a qüestio-
nar la tasca dels directors mèdics, pel que
feia a la seva gestió econòmica. Així va

sorgir la figura dels gestors provi-
nents de les indústries que prima-
ven més els criteris empresarials
també dels hospitals. Així es va pas-
sar d’un perfil paternalista a un
altre de clarament empresarial,
amb criteris de productivitat i d’efi-
càcia que perseguien l’eficiència
sanitària. Va comportar problemes
perquè mentre nosaltres vèiem les
necessitats sanitàries de les patolo-
gies que havíem d’assistir, els nous
gestors utilitzaven un llenguatge
diferent, que parlava dels balanços
de situació i dels comptes d’explo-
tació. Després d’anys de veritables
dificultats, amb el temps ens vam
arribar a entendre. I, finalment,
penso que s’ha fet una gestió acu-
rada i ben feta.

—Quins mínims s’exigeixen als
hospitals per estar acreditats?
—A partir de l’any 1985 amb la Llei
d’Acreditacions dels hospitals, per
estar vinculats amb el Servei Català
de la Salut, calia l’acreditació per tal de
cobrar per l’assistència que es fes als seus
malalts. Va sorgir una llei de mínims amb
exigències arquitectòniques estructurals
com ara la flexibilització dels ascensors, i
en l’àmbit assistencial, la major quantitat
de serveis. A Manresa va comportar un
greu problema perquè ningú no va voler
quedar enrere i tots els hospitals van cór-
rer a fer de tot per poder cobrar del SCS
per la seva completa assistència als
malalts. Després de dos o tres anys de
bogeria i malgrat que els directors d’algu-
nes d’aquestes entitats tenien certes pre-
bendes amb el Servei Català de la Salut: el
doctor Tuneu al Centre Hospitalari, el doc-
tor Llatjós a la clínica de Sant Josep, el doc-
tor Selga a Sant Joan de Déu i el doctor
Isern a l’hospital de Sant Andreu, es va
poder canviar de model.

—Vas viure plenament l’enfrontament
entre el doctor Isern i l’alcalde Cornet. On
residia la divergència essencial?
—En la forma d’entendre per on havien
d’anar els objectius de l’hospital, que
òbviament no coincidien. Es va crear una
disfunció que va acabar amb el més dèbil,
que aleshores era el director. Amb la crisi
interna amb el Patronat, el doctor Isern va
ser rellevat del càrrec. La visió de l’assis-
tència pública es volia delimitar molt més,
mentre el doctor Isern barrejava força l’as-
sistència pública i la privada, fet que com-
portava problemes de caràcter assisten-

cial flagrants, de manera que xocava amb
els expectatives del patronat i la gerència.
També hi havia una picabaralla amb
divergències de fons entre el doctor Isern
i diferents metges de l’hospital de Sant
Andreu que no compartien els seus crite-
ris. Aleshores el doctor Farreras es va fer
càrrec de la gerència i en va ser el respon-
sable fins a la fusió amb Sant Joan de Déu,
mentre jo en vaig agafar la direcció a la
pràctica. Hi vaig estar des de 1983 fins al
1987.

—Quan comença a agafar embranzida la
Medicina Interna?
—A Catalunya, després de Francesc Ferrer
Solervicens i Francesc Esquerdo, la icona
més important de la Medicina Interna
catalana fou el doctor Agustí Pedro Pons
(1898-1971). Des d’aleshores la Medicina
Interna estudia el malalt de forma global
per veure les seves patologies concomi-
tants. Va fer néixer i créixer les especialitats
mèdiques per les tècniques diagnòsti-
ques complementàries i algunes de tera-
pèutiques (cardiologia, pneumologia,
digestiu, etc) que després van agafar enti-
tat pròpia fins a independitzar-se. Així
doncs, l’internista coneix les patologies
però no n’és l’especialista.

—Hi ha hagut un tomb en el perfil del
malalt?
—Indiscutiblement. Quan era un metge
jove i entrava en una àrea mèdica les
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patologies eren agudes com ara pulmo-
nies, meningitis, tuberculosis, febres tifoi-
des o brucel·losis i algun crònic com la
bronquitis i els cirròtics. Amb el temps, els
crònics tractats amb els equips assisten-
cials mèdics i d’infermeria aguanten més
bé. Els diabètics coneixen la malaltia i
saben tractar-la, i els respiratoris poden
mantenir-se sense descompensacions.
L’educació sanitària, les medicines i la
millora de l’assistència en general han fet
que augmenti el pool de malalts crònics
que no es moren. Patologies com la sida i
el càncer ara són cròniques, en el sentit
que no són curables, però se’ls ha guany-
at terreny, sempre depenent de la preco-
citat del diagnòstic. Ara predominen els
crònics aguditzats, amb una malaltia de
base que es descompensa i accentua la
hospitalització. Així el perfil majoritari
d’un hospital és el d’un malalt gran amb
pluripatologia de base i sotmès a una
polifarmàcia, sobretot avis de més de 80
anys que viuen en condicions precàries.

Canvis tecnològics
—Els canvis tecnològics i de laboratori
també deuen haver estat considerables.

—Des de l’any 1975 han fet una accelera-
ció brutal. Pel que fa al laboratori s’ha pas-
sat d’un caire artesanal, on cada prova
tenia una especificitat pròpia i específica,
a les grans màquines que permeten ava-
luar diferents paràmetres a la vegada.
Aquesta tecnologia permet uns millors
controls de qualitat i una constant super-
visió. També s’ha passat d’una radiologia
amb les tècniques de contrast a la imple-
mentació de tècniques com l’ecografia, el
TAC o la ressonància. Amb tècniques dife-
rents busquen la recerca de la imatge
patològica dins del cos.

—Com vau superar la insatisfacció dels
professionals?
—És la problemàtica del metge cremat, o
del born out. Com tot a la vida, hi ha gent
que porta un impermeable i tot li rellisca i
d’altra que és més com una esponja i tot

ho absorbeix. Hi ha professionals que
davant les decepcions i adversitats perso-
nals com davant les contraprestacions
econòmiques han tingut una veritable
crisi personal, fins al punt de necessitar
assistència psiquiàtrica. Fins als anys 70,
els metges tenien un estatus social consi-
derable i invertien en d’altres sectors eco-
nòmics, però després els metges han pas-
sat a ser una assalariats sotmesos a un
conveni que perfila unes activitats a realit-
zar i els emoluments a cobrar. En general,
l’època de les vaques grasses dels metges
ha passat a la història.

—Quins han estat els efectes de la infor-
matització en la professió?
—Ens ha portat un empatx d’informació i
hem hagut d’aprendre a digerir-la. Cal
saber seleccionar el que realment val la
pena i filtrar el gra de la palla per no per-
dre el fil d’allò essencial. De cara als met-
ges joves ens cal acotar l’àmbit de la seva
formació. Estem en un moment de transi-
ció entre l’obra escrita, és a dir el llibre de
referència d’una especialitat, que cal com-
partir amb les novetats i les fonts específi-
ques d’internet.

—Com ha afectat la immigració des d’un
punt de vista mèdic?
—Quan parlem de l’evolució de la
Medicina hem de fer esment del perfil  i
de l’evolució del nou usuari. A més de les
persones grans amb malalties cròniques
hem de parlar dels immigrants de diver-
ses zones que porten de base patologies
pròpies dels seus països. En el cas del afri-
cans poden tenir malalties relacionades
amb el paludisme;  a l’Europa de l’Est hi ha
una taxa alta de tuberculosi; i els provi-
nents del centre i sud d’Amèrica poden
patir la malaltia de Chagas.

1996-2006 
—Seguint amb l’evolució hospitalària,
què remarcaries de l’etapa 1996-2006?
—El 1996 es fa un Congrés a Santiago de
Compostel·la en què es comencen a
posar sobre la taula experiències assisten-

cials fora de les convencionals. La influèn-
cia de la cultura sanitària americana dels
anys 70 i 80 amb tècniques específiques
per evitar l’hospitalització, que és molt
cara, va donar lloc a l’aplicació d’alternati-
ves, com ara la unitat de diagnòstic ràpid;
les unitats de curta estada, que acceleren
el procés diagnòstic i terapèutic de pato-
logies; els hospitals de dia, inicialment
amb l’oncologia i els tractaments de qui-
mioteràpia. Ara ha anat evolucionant cap
a l’hematologia, la reumatologia..., que
també fan un seguiment immediat de
problemàtiques concretes. L’hospita litza -
ció a domicili, (HAD), per exemple en el
cas d’una pulmonia, que anant bé són
quinze dies, però a partir del setè dia, el
malalt ja està bé per anar cap a casa, on
continuarà la cura amb medicaments
subministrats per metges i infermeres
que el visitaran a casa seva fins a comple-
tar la curació. També hi ha la unitat de
geriatria d’aguts, amb pluripatologies que
no són especialment greus i al cap d’uns
dies es poden enviar cap a casa.
Normalment, totes aquestes àrees estan
coordinades entre si. Es tendeix a buscar
una major eficiència a un cost més baix.

—Com us han afectat les retallades?
—En el sou i en les pagues dobles. També
s’han anul·lat les direccions per objectius
(DPO) i s‘ha aturat la nostra carrera profes-
sional. Pel que fa a l’assistència tenim
menys recursos per assistir els malalts,
augmenten les llistes d’espera i en general
ha calgut estrènyer el cinturó, circumstàn-
cia que ara també es comença a fer evi-
dent a tot Espanya.

—Com valores l’activitat física esportiva
personal?
—És molt important que en el nostre dia
a dia fem bé una activitat física, ja que és
preventiva de patologies i de lesions.
Triem l’activitat que vulguem: caminar,
córrer, nedar, bicicleta, ball de saló, tennis
o pàdel (que ara s’ha posat de moda) l’im-
portant és que es faci amb un cert criteri i
regularitat. Els últims estudis fan referèn-
cia a una activitat física de tipus aeròbic
durant 30 minuts al dia i 5 dies a la setma-
na. També aniria bé que tota persona que
vulgui començar a fer esport amb regula-
ritat passi a fer una visita pel Servei de
Medicina de l’Esport per saber les seves
aptituds i limitacions. Fer esport és impor-
tant per deixar de banda el sedentarisme
i poder controlar l’obesitat, el colesterol, la
hipertensió arterial, la diabetis...

«Retallades: tenim menys recursos per assistir
els malalts, augmenten les llistes d’espera i 
en general ha calgut estrènyer el cinturó»
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el perfil
osep M. Marcos Bruguera neix a Manresa
el 6 de juny de 1948. De pares manresans,
El pare, Josep M, regentava l’empresa
Maderas Sant Vicente, a Sant Vicenç de
Castellet i fou tinent d’alcalde en les alcal-
dies de Soldevila i Roqueta a l’Ajuntament

de Manresa. La mare, Maria de Joncadella, era filla
de la Fonda de Sant Antoni. Després de passar pel
parvulari de les monges de Casa Caritat, dels 6 anys
i fins a quart de batxillerat va anar al col·legi La Salle
del carrer dels Esquilets, d’on va passar a l’institut
Lluís de Peguera fins al Preuniversitari (Preu).
Aleshores estudia a la Facultat de Medicina de la UB
i s’especialitza en Medicina Interna a l’hospital de
Nostra Senyora del Mar, on s’estarà del 1973 fins al
1981. El 1974 es casa amb Núria Morta, amb qui
tenen dos fills: Jordi, especialitzat en Medicina de l’Esport i
actualment director dels serveis mèdics del Vila-real, i
Meritxell que fa d’educadora social a Barcelona.

El març del 1981 és nomenat cap del Servei de Medicina
Interna de l’hospital de Sant Andreu, des d’on començarà a
viure les fusions hospitalàries. Fins aleshores, els cinc hospi-
tals existents a Manresa tenien la seva especialitat. Amb la
llei d’acreditació d’hospitals del 1985, per tal de poder con-
certar-se  amb el Servei Català de la Salut havien d’incre-
mentar els seus serveis bàsics. De manera que comença la
febre d’acreditació d’hospitals per aconseguir-ho i hi ha una
gran competència interna. En aquella època fa un Màster de
gestió a Esade. Manresa fou la darrera ciutat mitjana catala-
na amb una distribució sanitària tan parcel·lada fins que la
despesa es va fent insostenible i és evident la necessitat de
les fusions que comencen en l’etapa 1986-1988. Sant
Andreu i Sant Joan de Déu fan un bon encaix que no resul-
ta gens problemàtic, mentre la clínica de Sant Josep es com-
plementa amb la Unitat Coronària i el Centre Hospitalari. En
sorgeixen dues fundacions: l’Hospital General de Manresa i
el Centre Hospitalari i Cardiològic de Manresa, que duraran
fins a la fusió amb la creació d’Althaia el 4 de desembre del
2002. De cap de Servei de Medicina Interna de l’hospital de
Sant Andreu i després de l’Hospital General de Manresa i

amb la darrera fusió, passa a ser el cap de departament de
Medicina, com a coordinador de totes les especialitats
mèdiques. Entre els diferents serveis coordina uns 70 met-
ges del departament, més els residents del MIR i els estu-
diants de Medicina de la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC) que té la seu a la Facultat de Medicina de
Sant Cugat, dins l’edifici de l’hospital General de Catalunya.
Per un conveni amb Althaia, des de fa cinc anys, aquesta vui-
tantena d’alumnes fan classes de pràctiques a locals de
Granollers i Manresa. En l’àmbit privat atén mútues i altres
companyies a la clínica de Sant Josep i en la medicina públi-
ca, a Sant Joan de Déu i el Centre Hospitalari. Però també fa
tasques  de docència, amb formació dels MIR, i recerca a tra-
vés de la UIC, on se centra en la investigació de tipus epide-
miològic i terapèutic. I, fins i tot a la FUB, pel que fa a les pràc-
tiques de diverses diplomes com Podologia o Infermeria.
L’any 2006 va participar en la segona reunió catalanobalear
de medicina interna. Ha estat en nombrosos congressos i
s’ha especialitzat també en l’estudi dels hospitals de
Catalunya. El proper 6 de juny, en complir els 65 anys, es
jubilarà de l’àmbit públic de l’Ambulatori de la Seguretat
Social i també de les seves funcions com a cap del departa-
ment de Medicina Interna de l’hospital de Sant Joan de Déu,
però hi mantindrà la seva tasca docent i de formació conti-
nuada, i també l’assistencial a la clínica de Sant Josep.

J

Tennis
—El teu esport preferit sempre ha estat el
tennis?
—De jove havia jugat amb els infantils del
Poble Nou i després en el Manresa de fut-
bol. Més tard vaig practicar l’atletisme i el
judo. En retornar a Manresa el març de
1981 em vaig fer soci del Club Tennis
Manresa perquè el meu sogre ja n’era. Hi
havia piscina i molta canalla petita, amb
qui els meus fills podien fer amistats. Vaig

començar a entrenar amb Miquel Villegas,
a qui ja coneixia del futbol de base. Del
1988 al 1990 vaig ser vicepresident amb el
Gilibets i del 1990 al 1994 amb en
Massegú. Des del 1994 fins el 2002 en vaig
ser president i em vaig dedicar a l’entitat i
a la pràctica esportiva.

—Què remarcaries d’aquests anys com a
directiu?
—De l’etapa Gilibets el creixement amb

quatre pistes més de tennis. En Massegú
va posar al dia els contractes, les nòmines
i els pagaments del club i en la meva
etapa com a president penso que vam
diversificar l’oferta, vam millorar les ins-
tal·lacions de la piscina, vam crear la sauna
i el poliesportiu, vam fer del gimnàs i vam
ser pioners en la creació de les pistes de
pàdel. A més, vam aconseguir uns terre-
nys fins a l’Eix i la Sèquia que ens poden
permetre créixer cara al futur.
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quadern obert
Pura Travé
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La gran tasca de 
les petites editorials

Anna Navarro Bosch

n el passat Sant Jordi, la
novel·la Victus, d’Albert
Sánchez Piñol fou una de
les més venudes. S’escau,
que és una editorial petita,
La Campana, la que l’edita.
Sempre hi ha hagut varietat
d’editorials: grans, mitjanes

i petites, però en els darrers anys s’ha pro-
duït a Catalunya una sorprenent prolifera-
ció de petites editorials. Si algú tenia la
idea que les petites editorials eren efíme-
res, insegures i marginals, podem dir que
les coses han canviat. S’han posat les piles
i algunes d’elles s’han tornat molt més
competitives que les grans editorials.
Estan més a prop dels lectors, i el més
important, estan disposades a escoltar-
los. Aposten a favor de la qualitat.
Presenten llibres acurats, creatius i atents
al disseny. Tenen una idea molt precisa de
la responsabilitat cultural i no els fa por la
dedicació o les hores de feina que hi
hagin d’invertir. 

«Les editorials petites són un sector molt
dinàmic», apunta Antoni Daura, propieta-
ri de la llibreria Parcir i president del Gremi
de Llibreters de Catalunya. Editar pot
esdevenir fàcilment una activitat recon-
fortant, ja que a part d’un rendiment eco-
nòmic en pots extreure un aprenentatge
intel·lectual. «Més que per un fenomen
empresarial, les editorials sorgeixen més
per l’amor a l’art i per aquest motiu mol-
tes no acaben tenint continuïtat».  La
majoria d’editorials petites es caracterit-
zen per tenir un criteri selectiu basat en la
qualitat i no en termes econòmics, l’espe-
cialització en una temàtica, un equip de
treball reduït i la flexibilitat de les tasques
que aquests porten a terme. L’opinió que
Daura presenta sobre les petites editorials
és una barreja entre «interès, admiració,
respecte i expectativa», pel fet que algu-
nes quan comencen a créixer els costa
confiar en una distribuïdora i no acaben

d’adaptar una estructura logística òptima.
«Des del punt de vista cultural és positiu
comptar amb l’existència de les editorials
modestes, però si passades unes setma-
nes no hi ha rotació de llibres, els haurem
de retornar. Sap greu, però disposem
d’un espai limitat. Ara bé, si l’editor petit
ens lliura amb rapidesa la nostra coman-
da, que no sempre passa per manca d’es-
tructura, el podem servir igualment al
nostre client». El que és curiós, i potser
indica el tarannà del país, és que en els
darrers anys ha disminuït el nombre de
tiratges de cada llibre, però s’han incre-
mentat els títols. Segurament, aquest fet
es veu afavorit per l’hàbit més extens de
les petites i mitjanes editorials d’optar per

la impressió digital i no tant per la con-
vencional. La impressió digital permet
encarregar tiratges de mica en mica i no
fer encàrrecs molt massius. És a dir, oferir
més varietat en menys quantitat. 

Una editorial es considera petita quan
publica menys de vint títols l’any. I els dos
exemples manresans entren en aquesta
descripció.

Zenobita
L’any 2002 naixia l’editorial Zenobita amb
un estímul inicial: crear un material didàc-
tic atractiu centrat en les Ciències Socials i
la Història, i dirigit als nens i nenes de
Primària. Els dos fundadors de l’editorial,
amb llarga experiència en el món de l’en-
senyament, van arribar a editar fins a vuit
quaderns que seguien aquesta temàtica.
Entremig, però, es va anar definint una
altra línia de publicació: els llibres sobre
patrimoni, que també van donar la possi-
bilitat d’editar material didàctic per treba-
llar el patrimoni. «Si una entitat o institu-
ció vol fer un llibre, ens pot encarregar des
del contingut a la maquetació o la
impressió», explica Josep Anton Serra,
responsable de Zenobita.

Abanderats per l’èxit de la historia de
Manresa i la d’alguns dels seus barris, han
anat deixant de banda paulatinament les
iniciatives pedagògiques pròpies per
abraçar més decididament els projectes
sobre patrimoni, encarregats per entitats
i institucions públiques, i el servei edito-
rial. «Érem deu anys més joves, amb més
energia i hi havia un ambient econòmic

Al territori català hi ha aproximadament un centenar de petites
editorials. Es caracteritzen per defugir la fórmula comercial i els
autors mediàtics. Aporten diversitat i pluralitat a l’oferta editorial i
sovint fan propostes que les grans editorials no gosarien ni plan-
tejar-se. A Manresa, en tenim dues: Zenobita i Tigre de Paper.
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Arnau Carné, de l’editorial Tigre de Paper
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molt diferent». Tot i això, Zenobita ha
publicat una quinzena de llibres en l’últim
any. Entre les últimes novetats s’hi troben
Bàsquet Manresa, 40 anys a l’elit i Història
del CF Navarcles.

Tigre de Paper
L’experiència  i la inquietud de dos joves
amb bagatge en l’esquerra independen-
tista, van fer que el setembre de 2011
s’engresquessin a engegar una editorial.
Atrets per la idea que així donaven una
eina editorial a l’activisme social, Arnau
Carné i Simon Vázquez van decidir que la
millor manera de donar forma a aquest
projecte era emparar-se en el marc d’una
cooperativa, ja que s’oposaven al concep-
te actual d’emprenedoria. Aquest model,
consideren, aboca molts joves a engegar
un negoci propi, omplir-se de deutes i,
sovint, caure tard o d’hora en el fracàs.
«Preferim la gestió col·lectiva, ja que és el
model que més s’ajusta a la nostra menta-
litat», diu l’Arnau. La cooperativa, anome-
nada  Cultura 21, aglutina a banda de l’e-
ditorial, un altre projecte cultural: Llibres
Artesans, amb Ferran Cerdans com a
impulsor del projecte. 

Tigre de Paper és una petita editorial
especialitzada. En el seu cas, el segell  és la
narrativa i la novel·la de temàtica social en
llengua catalana. «L’editorial es coneix per
l’obra que publica, i en el nostre cas el fil
conductor és la crítica social i la lluita
col·lectiva». En els gairebé dos anys de
vida d’aquesta editorial, han publicat vuit
títols i aquest mes de juny presentaran La
violència il·lustrada, de l’italià Nanni
Balestrini.

En termes de promoció i difusió, és on la
distancia entre petites i grans editorials es
fa més evident. Es juguen la visibilitat de
les seves obres, i en conseqüència el seu
efecte en les vendes en un combat ben
desigual. Mentre les grans editorials
poden utilitzar els mitjans de comunica-
ció de més ressò per publicitar les nove-

tats, les petites editorials s’han de confor-
mar amb els mitjans més locals, i sovint,
aquests els giren l’esquena. És el cas de
Zenobita. Josep Anton Serra explica que
no entén com el diari Regió7ha donat tan
poca cobertura a la difusió de les seves
publicacions. No només se sent decebut
per aquesta manca de suport sinó que
lamenta que a les llibreries manresanes
no hi hagi més visibilitat de les
col·leccions locals.»Muntar una editorial
no requereix d’una inversió inicial molt
elevada, però al capdavall els números
han de sortir i per tant s’han de vendre els
llibres, i per vendre’ls primer cal anunciar-
los, i en aquest sentit tenim molt poc
suport», indica Serra.
A les editorials modestes  els queda,
doncs, potenciar els actes de més proxi-
mitat com les presentacions dels llibres,
les xerrades, les ressenyes en mitjans
alternatius…en aquest sentit, Tigre de
Paper proposa les presentacions dels lli-
bres vinculades amb una xerrada sobre la
temàtica del llibre en qüestió; i cerquen la
complicitat en altres mitjans de comuni-
cació de caire més alternatiu.

No disposar d’uns grans canals de distri-
bució vol dir estar situat a tota hora al peu
del canó. Moure’s per evitar desaparèixer i
esdevenir un editor amb habilitats de
comerciant i administratiu. Aquesta
empremta les editorials petites la tenen
ben present. A diferencia de Tigre de
Paper, que compta amb tres distribuïdo-
res per fer arribar els seus llibres al
Principat, les illes Balears i el País Valencià,
Zenobita és el viu exemple d’editorial
que, amb els llibres sota el braç, proveeix
les llibreries i punts d’interès on hi ha els
seus títols. 

Dificultats
És evident que les il·lusions, l’empenta i la
bona voluntat no són suficients per a la
solvència econòmica, i per tant, cal tenir
present que costa tirar endavant un pro-
jecte així. El sistema dels subscriptors faci-

lita a l’editorial Tigre de Paper assegurar
més vendes. A partir de la pàgina web i
les xarxes socials han pogut difondre la
possibilitat de convertir alguns dels seus
lectors en subscriptors i de moment ja en
comptabilitzen un centenar. Amb aquest
sistema les persones subscriptores es
comprometen a anar adquirint les dife-
rents obres que l’editorial publiqui amb
una bonificació del 15% en cada compra
i rebent els exemplars a casa de manera
gratuïta. «Cada compra d’un subscriptor
és molt més que una simple compra,
representa una adhesió a tot el projecte
en sí». Tots aquells que vulguin fer-se sub-
scriptors poden consultar el web de l’edi-
torial: www.tigredepaper.com.

Per a Tigre de Paper les traves més signifi-
catives són les mesures fiscals, que no afa-
voreixen a les petites empreses amb poc
volum de feina, i la incoherència de l’adju-
dicació de subvencions de la Generalitat
en el sector del llibre. Aquestes s’entregu-
en a editorials que presentin un mínim de
deu obres l’any amb un tiratge de mil
exemplars. Amb aquestes condicions,
moltes editorials petites queden fora d’a-
questa possibilitat. Per a Zenobita, la gran
clatellada fou quan fa un any van tancar
les llibreries de la Generalitat, on els seus
llibres de patrimoni tenien un punt de
visibilitat i de venda.

Ara que estem en un moment de canvis.
Ara que tornem a recuperar tot allò que
tenim més a la vora, prioritzem allò fet a
casa, de proximitat, tornem a valorar allò
fet a foc lent, amb cura. Confiem en el
tracte personal i ens comencem allunyar
de les masses, d’allò pensat per a la
majoria. Si estem encetant aquest camí, i
el volem fer a consciència, potser també
és hora de donar un vot de confiança a les
petites i mitjanes editorials, que aspiren a
explicar històries properes, humanes.
Sense pretensions de voler arribar a
tothom, amb un simple gest: dirigir-se a
tots aquells que els vulguin llegir.

Born, 24 - 08241 Manresa - Tel. 938724130
rubiralta24@hotmail.com
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questa font és una de les construccions
modestes que esquitxen el paisatge
urbà. És una obra neoclàssica de 1802,
quan no existia la xarxa d’aigua potable
i calia abastir la població amb fonts.
Aquesta està a la riba est del Cardener,
davant del pont Nou.

És de planta trapezoïdal, amb tres cares profusament
decorades a la manera clàssica i la part del darrere llisa. S’hi
poden distingir dues parts: el cos dels murs, que culmina
amb un fris dentat i una cornisa, i la coberta, de forma pira-
midal truncada. Els motius decoratius consisteixen en qua-
tre pilastres –dues flanquegen la façana principal i les
altres són en l’angle lateral– de fust, acanalat, amb base i
capitell dòric. A la part frontal del monument, com si es
tractés d’un temple clàssic, hi ha un frontó corbat amb l’es-
cut heràldic dels Torres de Bages Argullol al centre. Al mig
d’aquesta cara hi ha un escut reial desgastat. En la part
baixa de la font s’hi obrien quatre brocs d’aigua de forma
zoomòrfica. L’aparell és obrat amb carreus de mides irre-
gulars, disposats a trencajunt i units amb argamassa.

Actualment, aquest monument presenta una certa con-
tradicció: mentre que l’entorn ha estat urbanitzat fa poc, la
font, que està construïda amb pedra sorrenca, ha perdut la
major part dels elements decoratius que li conferien un
peculiar valor estètic: l’escultura d’un àngel que coronava
l’obra o les dels dos nens petits que coronaven el frontó,
mentre que la resta de relleus es veuen molt deteriorats.
Per tant, és una d’aquelles obres que podrien lluir molt
més si es restauressin completament.

El catàleg de patrimoni protegeix el bé de manera que no
es permet cap intervenció que en desfiguri o malmeti la
seva imatge per seva importància històrica i artística.

A

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS

- CORNET, Cayetano, Guía del Viajero en Manresa y Cardona.
Descripción de todo lo notable en ambas poblaciones, Imprenta
de Vicente Magriñá, Barcelona, 1860.
- JUNYENT I MAYDEU, Francesc, El patrimoni històric i artístic
(dels orígens als nostres dies), col. “Història gràfica de Manresa”,
Parcir edicions selectes, Manresa,1994, p. 149. 
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propostes
MÚSICA Jofre Fité

Una coral americana
a Coral Henry M. Gunn High School, d’Estats
Units, actuarà a Manresa el proper 8 de juny a
tres quarts de vuit del vespre, a la basílica de la
Seu de Manresa. Es tracta d’una formació diri-
gida pel pianista William Liberatore, que ha

explorat gèneres molt diversos de la música: des de la
renaixentista fins al jazz o el gospel. En la seva parada a
Manresa, dins la gira per Europa que estan fent, actua-
ran amb les seccions infantil i jove de l’Orfeó Manresà,
dirigides pel mestre Lluís Arguijo. Es tracta d’un concert
sense ànim de lucre en el qual podrem veure en direc-
te el talent de joves cantants d’arreu del món. L’entrada
és gratuïta.

CINEMA David Torras

La generació X es fa gran

ichard Linklater va ser el director de més èxit
de la primera generació de cineastes inde-
pendents sorgits a l’entorn del prestigiós fes-
tival de Sundance, a primers dels 90. Amb
Slacker (1991) va fer un retrat de tota una

generació de joves descreguts filmant amb un estil que
el faria famós: plans seqüència llargs seguint els prota-
gonistes per retratar el que passa durant un dia de la
seva vida. Seguint estrictament aquesta curiosa posada
en escena i amb Julie Delpy i Ethan Hawke de protago-
nistes, Antes del amanecer va iniciar-nos en una història
d’amor i somnis de
futur entre dos joves
de 20 anys, pel·lícula
amb la qual va guany-
ar l’Os de Plata al
millor director al festi-
val de Berlín l’any
1995. Antes del atarde-
cer reprenia la història
9 anys després, seguint la mateixa fórmula, i en la qual
l’espectador tenia l’oportunitat de veure què havia
estat de les seves vides acompanyant-los en un passeig
per París. L’últim divendres de juny s’estrenarà la
pel·lícula que tanca, de moment, aquesta curiosa trilo-
gia. Repetint protagonistes i llibre d’estil, ara veurem un
dia de les seves vides en el paisatge de Grècia. Un retrat
sobre què se n’ha fet d’aquells joves sommiadors de la
generació X que van plorar Kurt Cobain i que ara arri-
ben als 40. Les crítiques que ha rebut fan pensar en un
dels treballs més rodons del 2013. Va, que teniu temps
de revisar les dues anteriors abans d’aquest Antes del
anochecer.  

TEATRE Rosa Clarena

La Família Irreal
l 8 de novembre passat es va estrenar al teatre
Victòria de Barcelona i ho va fer amb molt bona
acollida. El musical La Familia Irreal és l’èxit de
l’aliança entre la productora Minoria Absoluta i
la companyia teatral Dagoll Dagom, que han

construït un espectacle hilarant; polèmic i irreverent
per a alguns i, simplement divertit i de ficció, per a d’al-
tres. A l’espectacle, els
personatges de la
família reial del cone-
gut programa d’hu-
mor de TV3 Polò nia,
representen una
comèdia esbojarrada
en què la sàtira i la
ironia es combinen
amb números musi-
cals. Al teatre Kursaal de Manresa tindrem oportunitat
de veure’l dins dels actes de la festa major d’enguany,
en cinc funcions, el dissabte 31 d’agost, el diumenge 1
de setembre i el dilluns 2 de setembre. De fet, serà
l‘única oportunitat de veure La Família Irreal. El Musical
a tot Catalunya, fora del featre Victòria. Dirigida per
Joan Lluís Bozzo i Joan Rufas, és una comèdia musical
per a tots els públics i tots els gustos: per als que els
agrada el teatre, per als seguidors del Polònia i per als
fans dels números musicals. 

ART Maria Camp

Vi-suals
ncetem les propostes d’aquest més recoma-
nant-vos les exposicions Bótes d’art i Bótes,
imatge i creació. Catorze artistes del Bages han
intervingut bótes de vi i setze fotògrafs vincu-
lats a Foto Art Manresa n’han fotografiat el
procés. El resultat són aquestes dues mostres

que podreu visitar fins al 7 de
juny a la plaça de Sant Domènec
i a la sala d’exposicions de la
Plana de l’Om, i que formen part
del cicle Vi-suals 13 que organit-
zen l’Ajuntament de Manresa i la
DO Pla de Bages. La segona pro-
posta que us fem és al Museu
Comarcal de Manresa. Es tracta
d’una Descoberta del seu fons: La
plaça vella d’Arles, d’Alfred
Figueras, que estarà exposada
fins al dia 23. La tercera proposta és la cita de
Konventpuntzero que ens arriba cada juny a Cal Rosal
(Olvan). Art, cultura, fotografia, pintura, performance,
òpera, experimentació, electrònica... Serà els dies 22, 23
i 24. I finalment, a cavall de juny i juliol, us proposem
visitar A prop, l’exposició de pintura i fotografia que
Josep Morral ens ofereix al Centre d’Art Contemporani i
Sostenibilitat Forn de la Calç, a Calders.
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fa 25 anys
Jaume Puig

Feien falta 
equipaments esportius

n el tema central del mes, Jordi Castro recollia que
a principis de 1989 havia d’estar acabat el nou
pavelló del Pujolet i, pel que fa a piscines, el presi-
dent del Club Natació Manresa, Lluís Trapé, comen-
tava que s’estava gestionant la construcció d’una

nova piscina coberta, d’homologació internacional. En
aquella època, el CE Manresa jugava a tercera nacional de
futbol i havia deixat el vell Pujolet per anar al Nou Estadi del
Congost, encara a mig fer i sense il·luminació. D’altra banda,
el Club Stick Manresa –que jugava a segona nacional d’ho-
quei– feia servir la pista coberta dels Dolors, que també era
utilitzada per la seva secció de patinatge i el Bàdminton
Manresa. 

Verds i Alternativa Verda
Es complien cinc anys de l’existència de l’ecologisme legalit-
zat a l’estat i en el reportatge de Sílvia Rodríguez i Jordi
Sardans s’analitzava la força dels Verds i d’Alternativa Verda,
els dos grups que actuaven a la comarca. El portaveu dels
Verds, l’advocat Marc Viader, declarava que el seu moviment
no era mediambientalista, sinó que propugnaven un canvi
de societat. I el portaveu al Bages d’Alternativa Verda, Antoni
Espinosa, afirmava que ells s’inspiraven en una filosofia alli-
beradora en l’àmbit social i individual, amb una clara volun-
tat de construir una societat alternativa. Els dos moviments,
des de les seves diferències, es manifestaven esperançats en
el creixement de la consciència ecològica.

Avalot de les faves i eleccions
El dia 11 de juny, en commemoració dels 300 anys dels fets
ocorreguts a la ciutat, coneguts com l’Avalot de les faves, es
van llançar 2.000 quilos de faves entre els bàndols formats
per favets i tremendos, a la plaça Major. Posteriorment, el

gremi d’hostaleria va servir faves a la manresana, en el
mateix indret. El dia 29 de maig s’havien fet les terceres
eleccions al Parlament de Catalunya. A Manresa hi havia
hagut una participació del 65,5 % i hi havia guanyat CiU,
amb 18.686 vots, seguits del PSC amb 8.247; ERC, 1.952; IC,
1.796; AP, 1.014 i CDS, 956. L’alcalde Sanclimens, que quin-
ze dies més tard anunciava que l’Ajuntament retirava el
projecte del Viaducte de Sant Ignasi,  seria l’únic diputat
electe manresà i Joan Cornet feia públic que se n’anava a
Brussel·les.associacions de veïns el viaducte que pensava
construir entre la plaça dels Infants i la part alta del carrer
de les Saleses.

La Manresa esportiva estava mancada d’u-
nes instal·lacions adequades, segons els
directius de l’època. Valentí Junyent, llavors
president del Club Bàsquet Manresa Joviat,
amb l’equip sènior femení a la primera divi-
sió estatal, explicava que tenien en plena
construcció el seu pavelló cobert i des de
l’Ajuntament asseguraven que estava a
punt el projecte d’un nou pavelló al
Congost, amb una capacitat per a 5.000
espectadors, que utilitzaria bàsicament el
Manresa Esportiu Bàsquet.

E

El pavelló vell del Congost, en una imatge de fa 25 anys
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crònica social

’any 1962 es
complien cent
anys de la fun-
dació de la
Junta d’Aigües

Potables de Manresa.
Per aquest motiu es va
crear una comissió per
commemorar una efe-
mèride molt important
per a la ciutat. En for-
maven part: Francesc
Busquets Pujol, Joa -
quim Soler Padrós-
Gibert, i Francesc Colo -
ma Torras, en represen-
tació de la Junta
d’Aigües els dos pri-
mers, i el tercer com a
representant de la
Junta de la Sèquia. I
una representació dels
plomistes, amb Jaume Masana Naudí, Joan Soler Justí,
Manuel Malet Colom i Josep M. Vives Llambí, secretari
de la Junta d’Aigües Potables. Tots ells van acordar la
construcció d’una font lluminosa a la placeta del
Passeig nou davant de la plaça de toros. Exposada la
proposta a l’Ajuntament en sessió municipal perma-
nent, celebrada l’11 d’agost de 1962, s’hi donà la plena
conformitat i es va assumir la instal·lació de l’enllume-
nat públic de la plaça; en el centre de la qual es constru-
ïa la font lluminosa, costejada per l’esmentada Junta.  

Les obres de la plaça es va fer segons projecte del man-
resà Josep M. Armengou i Vives, arquitecte municipal
(1961-1980), que va situar dos parterres de forma allar-
gada i uns altres dos en forma de mitja lluna i bancs
per seure. La comissió va encarregar el projecte de la
font a  l’enginyer Carles Buïgas i Sans. Nat a Barcelona
el 18 de gener de 1898, va estudiar a l’Escola
d’Enginyers Industrials. Però derivà els estudis cap al

disseny de projectes de fonts i salts d’aigua lluminosos.
Les primeres obres van ser al Palau Reial de Pedralbes.
Eugeni d’Ors definia el seu treball com un nou estil
d’art, l’art de l’aigua-llum. Més endavant va fer el pro-
jecte que el va fer famós, la Font Màgica de Montjuic,
creada amb motiu de l’Exposició Universal de 1929 a
Barcelona. Durant la guerra civil s’instal·là a Paris, on va
residir fins l’any 1942 i va realitzar projectes de gran
envergadura a Lieja, Nova York, Lisboa, Roma, Madrid,
París, Santo Domingo i Granada, alguns dels quals no
es van poder dur a terme a causa de la crisi de la
Segona Guerra Mundial. 

La fotografia és de moments abans de la inauguració
de la nova font, a la plaça de la  part alta del Passeig, la
vigília de la Festa Major de Manresa de l’any 1962. Amb
Francesc Busquets Pujol, Vicenç Pigem, enginyer muni-
cipal; Carles Buïgas i Sans, creador de la font, i Josep M.
Armengou i Vives, arquitecte.  

L

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

Ignasi Torras i Garcia

La font del passeig de Pere III
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fanal de cua

‘Les guerres del pare’
ere Rovira, un dels poetes més reconeguts de la
literatura catalana de les darreres dècades, sor-
prenia fa uns quants anys públic i crítica amb una
novel·la, L’amor boig (Proa, 2007), que amb una
prosa impecable narrava, des de diferents punts

de vista, una història sobre la passió amorosa.

Al cap de sis anys, i després de publicar, el 2011, un
excel·lent poemari (Contra la mort), Rovira torna amb un
nou artefacte narratiu que jo trobo
encara millor que l’anterior: Les guerres
del pare (Proa, 2013). El lector percep, a
cada pàgina, la comoditat amb què l’au-
tor es mou per aquest gènere en què de
vegades als poetes els costa trobar una
veu prou personal que sí que aconsegu-
eixen a través de la poesia. De principi a
fi, Rovira desplega una capacitat extraor-
dinària com a narrador d’històries. Les
guerres del pare és una autobiografia no -
vel·lada i té dos protagonistes centrals,
un pare i un fill. El pare, el Baster, és un
home excepcional (honest, franc, irònic,
intel·ligent, lliure, «humil, sense rebaixar-
se, i digne, sense enfilar-se») que acom-
panya el fill en el transcendental trajecte
que va des de la infantesa (l’escola fran-
quista i els jocs a les vies del tren) fins a
l’adolescència (amb el descobriment de
l’atracció femenina). A la primera meitat de la novel·la, assis-
tim als orígens i la joventut del Baster i als primers passos
per la vida del seu fill, que és qui ho narra. A la segona mei-
tat, sota el títol de «La guerra dels metges», es recrea l’am-
bient del Florida, un espai de diversió enmig d’un poble
dominat per la mesquinesa i dividit en dos bàndols irrecon-
ciliables, amb el rerefons de com la corrupció ur banística va
arribar als pobles de la costa als anys seixanta.

Carregada de tendresa i ironia, Les guerres del pare és una
novel·la sobre el pas del temps («som perquè fugim») i la
voluntat de viure en llibertat. «He guanyat la meva guerra
de no tenir amos, de creure en el que vull», diu el Baster des
de la vellesa, mentre evoca la seva joventut. Les guerres del
pare és tota una lliçó de vida.

P
‘En contra’

n aquesta mateixa pàgina, el març del 2009, vaig
tenir la satisfacció de poder escriure sobre l’estre-
na, a la Sala Petita del Kursaal, de l’obra Contra el
progrésd’Esteve Soler, avalada per l’obtenció d’un
prestigiós premi a Berlín i per l’anunci de l’immi-

nent estrena a Munic. Tot i tractar-se d’una obra amb caràc-
ter perfectament autònom, es caracteritzava també per
formar part d’una trilogia. Aquesta comprèn, en total, 23
peces breus marcades per l’ús de formes surrealistes, del

burlesc i del grand guignol: En conjunt,
un retaule vigorós i acolorit que ens situa
a l’altra cara del mirall de conceptes tan
prestigiats, només en aparença, com ho
són el progrés, la democràcia i l’amor.

La segona part, Contra la democràcia,
també vaig comentar-la en el Pou de
setembre de 2011; aquesta vegada,però,
amb motiu de la seva estrena a Barcelo -
na i queixant-me de la seva absència a
Manresa, acabava l’article preguntant:
«Quan la podrem veure aquí?», fent-ho
extensiu a la tercera, és dir, Contra l’amor.

Doncs bé, això ja ha estat possible i en
unes circumstàncies excepcionals. El
Kursaal va programar per al 18 de maig la
representació de tota la trilogia.
Avinentesa molt aprofitable per recupe -

rar alguna part que ens mancava o per veure tot el conjunt.
A més, el fet gairebé ha coincidit amb la publicació de les
obres amb el títol genèric d’En contraper la prestigiosa edi-
torial valenciana 3 i 4. Permeteu-me esmentar algunes
notícies que figuren a la solapa sobre el recorregut del text
fins ara. Traduït a nou idiomes, una cinquantena de direc-
tors l’han representat en teatres d’Europa i les Amèriques.
Contra la democràciava guanyar el premi Serra d’Or 2012 al
millor text teatral de l’any. I, segons un informe de la Ins ti -
tució de les Lletres Catalanes, la trilogia figura entre els 101
textos de més difusió internacional de la llengua catalana.

Lamento haver-me hagut de limitar a un telegrama infor-
matiu, però la cua d’aquest fanal, com altres vegades, se
m’ha fet massa curta.

E

Dani Hernández Massegú

Llorenç Capdevila Lluís Calderer
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om en el cas del Palau de la Música –sense
voler establir paral·lelismes directes i tot i
que alguna mà negra sí que deu haver
intervingut en el procés– la fallida del Club
Natació Manresa s’ha anat fent pública en
petites entregues. Primer, ens assabentà-
vem que l’entitat deixaria de gestionar les
instal·lacions annexes a les piscines, ja que,

en molt pocs mesos, havia generat un esvorancmoneta-
ri de dimensions colossals. L’Ajuntament, amb reflexos
això sí, retirava la concessió al club i convencia el tiet
Josep Alabern perquè Aigües de Manresa agafés en
relleu en l’administració i girés full d’una etapa –mai tan
ben dit– d’aigües ben turbulentes. Aquest era el primer
glop d’aigua clorada i, a partir d’aquí, tots els drapets
s’han anat estenent al sol fins al dia del judici final.

Ràpidament, una llarg enfilall de creditors –entre els
que s’inclou aquesta modesta publicació– s’acumulava
al carrer de Viladordis demanant explicacions sobre els
tripijocs econòmics de l’últim cap visible, Gaspar
Ventura, i l’acumulació d’un deute –acumulat des d’al-
tres etapes– que ha esdevingut letal. Posats a destapar
la caixa dels trons, el regidor d’Hisenda, Josep Maria
Sala, feia públic el deute del club amb l’Ajuntament. Un
total que voreja el milió d’euros en impostos i tributs i
que propicia l’execució d’uns avals de més de 200.000.
Glup, glup. Aquest últim va ser un cop mortal per a l’en-
titat, que es veu abocada a refundar-se després de vuit
dècades. Què ha passat? Potser amb el pas dels anys s’a-
cabarà sabent tot. O, si més no, per què es va atorgar la
concessió d’un equipament públic de nova planta a una
entitat que ja anava de mal borràs. Glup, glup... i glup.

C
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Glup, glup... i glup
Laura Estrada



BUGADA AL POU
El Pou, desplaçat
Em permeto començar la pentinada
mensual amb una notícia que, ni que
sigui per simbolisme, ens afecta directís-
simament. I és que, coincidint amb les
obres del carrer de Sobrerroca, de les
quals us he parlat reiteradament, s’ha
acabat descobrint l’autèntic emplaça-
ment del Pou de la gallina que, com
podeu comprovar a la fotografia, no és
sota d’on hi ha l’obertura actual i on tot-
hom es pensava que Sant Ignasi havia
obrat el miracle, sinó uns metres més
endavant, al mig del vial on ara circula el
trànsit rodat. Amb la intenció de docu-
mentar aquest descobriment, tant el
regidor d’Urbanisme, Ramon Bacardit,
com la premsa van voler immortalitzar el
forat real. Aquest té uns 5 metres desco-
berts fins la capa freàtica i 10 metres
excavats sobre la pedra. En l’excavació
també es van localitzar dues tines i un
celler. Queda dit.

Roca extremenya
I continuant amb la intervenció al carrer
de la ciutat medieval per antonomàsia,
em refereixo a un detall que em va reve-
lar un jubilat ben atent al desenvolupa-
ment de les obres. Si en el seu dia va aixe-

car força polseguera el fet que la pedra
instal·lada al paviment de la Plaça Major
era importada de la Xina, també és curiós
que la col·locada a Sobrerroca provingui
de Badajoz. En aquest cas, el producte és
més proper. Perquè es vagi queixant el
president d’Extremandura, l’inefable José
Antonio Monago. A Manresa, com a bons
catalans, continuem sent solidaris amb
les comunitats del sud d’Espanya. 

Mutuam, 
punt final
Molt a prop de la roca extremenya, a l’en-
trada de la Plaça Major, és on s’ubica el
dispensari mèdic de MUTUAM, la mútua
especialitzada en la tercera edat que va
heretar els usuaris del gremi tèxtil de la
comarca i que, com tantes altres iniciati-
ves i serveis, abaixa portes a la ciutat coin-
cidint amb el primer de juny. La ins-
tal·lació es feia càrrec d’uns 3.900 usuaris
procedents, en gran part, de l’antic mon-
tepio tèxtil que tant de relleu va agafar a
Manresa a mitjan del segle passat. Els
pacients, després de l’acord de l’empresa
amb el Servei Català de la Salut, passaran
a ser atesos en els Centres d’Atenció
Primària més propers al seu domicili. 

Finalment 
bombons
Ja feia mesos que els comerciants i els
veïns del carrer del Born sabien que la
Cristalleria Torras tancaria. La propietària,
Rosa Maria Torras Sanjaume, després de
la mort del seu pare, va comunicar als tre-
balladors les pèrdues del negoci a princi-

pis d’any i el dia 30 de març l’establiment
va tancar portes definitivament. Quatre
treballadors –avisats preceptivament
quinze dies abans– se n’anaven al carrer.
L’empresa pagava un 60 per cent de la
indemnització i el Fons de Garantia
Salarial del Ministeri de Treball (FOGASA)
n’assumia el 40 per cent restant. Les con-
dicions no van agradar gaire als empleats,
ja que tothom sabia que el local no que-
daria buit i s’hi establiria un altre negoci.
La família Torras és propietària d’una part
del local –concretament la que dóna al
carrer de la Canal, mentre que l’entrada
del Born pertany a uns familiars directes–
i tothom suposava que el daltabaix no
podia ser tan greu com per no poder
assumir la totalitat de les liquidacions.
Malgrat la rumorologia, m’expliquen que
tant la propietària com la seva mare, una
cara molt coneguda al centre de
Manresa, es van fer les sueques i van dila-
tar tant com van poder l’anunci de l’arri-
bada de La Confiteria, la filial d’un establi-
ment obert a Igualada. La confusió va ser
tan gran que, fins i tot en aquest mateix
espai, vam fer-nos ressò (erròniament)
que el local l’ocuparia l’empresa catalana
de menjar ràpid Viena. Des que es va
anunciar l’obertura del nou negoci de
confits, cafès i pastes, s’ha fet visible a la
ciutat l’administradora única de la socie-
tat que gestiona La Confiteria, Imma -
culada Concepció Bartrolí Roca. I, pel que
es veu, continua cert obscurantisme al
voltant de la nova activitat. De fet, una
simple recerca a Google revela que l’apo-
derat de l’empresa gestora (probable-
ment una de les tres en què està registrat
públicament amb aquest càrrec: La
Confiteria Franquícies SL, La Confiteria de
Lolita SL i Manel Cuisine SL) és Manel
Riera Cunill, un nom que a Manresa no
ens sona gaire, però sí que és prou cone-
gut a Moià. Com a tècnic de la societat
municipal MoiàFutur, Riera és un dels 22
encausats que, després de l’informe de la
Sindicatura de Comptes, hauran de fer
front a l’aval o pagament de 4,4 milions
d’euros més altres conceptes encara pen-
dents de valoració per presumptes delic-
tes comptables a l’Ajuntament de Moià
mentre governava el convergent Josep
Montràs, entre 2006 i 2009. 

QUINTÍ TORRA CORDONS
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Premi corcat
L’anècdota té força suc i la protagonitza un
dels nostres col·laboradors, el company
Guillem Puig que, conjuntament amb
Eduard Merly, ja fa temps que s’ocupa de la
part de recomanació gastronòmica del
Pou. El Guillem, fisioterapeuta de profes-
sió, és un gran afeccionat a les curses de
muntanya, per a les quals es prepara a
consciència. Fruit del seu esforç va aconse-
guir ser el tercer classificat en la UTAB
2013, la cursa de 78 km, per Aguilar-
Rajadell-Callús-Súria (ARCS), que es va fer
el 4 de maig. El Guillem, a part dels aplau-
diments de la resta de participants i del
públic assistent, va rebre com a trofeu una
rodanxa de pi. Un premi original i nostrat...
amb sorpresa. Poques hores després, en
arribar a casa, el nostre atleta va descobrir

que el tronc en qüestió feia soroll, perquè
era ple de corcs. De cara a l’any que ve fóra
bo que els organitzadors facin algun trac-
tament a les escorces abans d’atorgar als
premiats un guardó que els pot deixar el
mobiliari de casa foradat com un col·lador.

Jornada de 
portes obertes
Ben segur que tots heu anat a alguna jor-
nada de portes obertes d’aquestes que els

agrada tant de convocar els ajuntaments
per veure nous equipaments –ara la cosa
va més escassa, per la crisi–, però potser
no heu anat mai a un dia de portes ober-
tes... per vendre tot el quye  hi ha en un
pis! Doncs, com anunciava el Divendres,
aquest pis del carrer d’Urgell en feia una
per vendre tot el que hi havia. Em sap
greu, però us ho heu perdut, perquè l’es-
deveniment ja s’ha produït, però no em
negareu que la idea no sigui ben original.

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

es anècdotes del dia a dia no
expliquen tota la realitat de la
nostra ciutat, però poden enfos-
quir un ambient i una cofoia fla-
ire que som una societat, la

catalana, solidaria.

Anècdota primera: cotxe estacionat
davant de un edifici públic, ha arribat i
aparcat fa uns minuts en un espai
reservat per a minusvàlids, surt la con-
ductora, posa el paperet de minusvàlid
al tablier del cotxe i se’n va, ben decidi-
da, de compres; un company al costat
meu observa que és una familiar
directe del minusvàlid (coneix a la
interfecta), la conductora està
lliure de qualsevol anomalia
física i psíquica  surt del cotxe
i se’n va de compres; i la tar-
geta, ai las! La targeta és
del nebot! 

Anècdota segona.
Lloc: ambulatori
del CAP Bages
davant del Servei
d ’ U r g è n c i e s ,
espai reservat
per a minusvà-
lids. Fira de
l’Ascensió de
Manresa i no es
pot passar,
amb cotxe pel

Passeig i a l’ambulatori entren i surten
usuaris i vénen cotxes amb persones
amb dificultat per caminar i moure’s
que fins i tot tenen dificultats per desen-
cotxar. De cop, arriba un cotxe amb
dues parelles de certa edat, i en veure el
lloc reservat hi aparquen i en surten per
anar a donar el vol per la fira. Altra vega-
da, el meu amic, s’adreça al que condu-
ïa i fa l’observació que està ocupant un
lloc necessari per altres persones i que
no van a l’ambulatori per visitar-se. El
conductor respon que ell té targeta!
Dimoni, és un conegut per tothom a la
ciutat ! La resposta de l’amic és que n’es-
tà fent un mal ús! Mentrestant el
zel·lador i xofer de l’ambulatori, xerrant
a la mateixa vorera continuen en anima-
da conversa amb un “ja us apanyareu”
evident . 

A part del banc dels aliments i altres his-
tòries, la responsabilitat i compromís
comença per la solidaritat entre els afec-
tats. Les conductes corruptes a escala
individual són una rèplica que la corrup-
ció es innata amb el bestiar humà?
Continuarà...

L’HOMENOT DE LA PIPA

L
Solidaris, per sobre de tot!
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

ixí com els manaments de
la llei de Déu prohibeixen
matar, així l‘ordenança
municipal d’ús dels espais
públics prohibeix orinar a

la via pública. Tan absurd com obli-
gar la gent a respirar. Tan curts de
gambals som els ciutadans perquè
ens calgui que déu o l’administració
ens prohibeixin fer allò que, en apli-
cació del sentit comú més natural, ja
sabem que no és correcte? 

En resposta a la prohibició de no ori-
nar al carrer els orinaires i els seus
representants polítics han reclamat
lavabos públics. Si les finances de
l’Ajuntament de la ciutat amb prou
feines si poden garantir el paper
higiènic dels funcionaris, ara com ara
és impensable desplegar una xarxa
d’urinaris per tota la ciutat com si

fossin banderoles de fira. Però
l’Ajuntament, sensible a les inconti-
nències defecals d’una societat cada
vegada més prostàtica i diarreica, ha
aprovat en ple convertir en lavabos
públics els lavabos dels centres
públics municipals, sense tenir en
compte que ‘tant culs, tants femets’.
Ara com ara, l’única inversió ha con-
sistit a col·locar uns quants avisos als
portals amb la indicació “lavabos
públics”. En endavant, caldrà preveu-
re també un increment de les despe-
ses quant a personal i hores de nete-
ja, reposició més sovintejada de
tapes, cadenes i escombretes, con-
sums d’aigua i paper, expenedors de
sabó, ambientadors, desembussadors
manuals i lloguer de camions cister-
na, càmeres internes de vigilància,
augment del diàmetre de les canona-
des i dels desguassos, reforçament

del clavegueram urbà, ampliació de
la planta potabilitzadora d’aigua, més
vigilància pel risc creixent d’inunda-
cions fluvials...  

A
Efectes secundaris
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QUI NO CONEIX... LO GAITER
DEL CALDERS

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

«De lengua no hay más que una»
ens deia en Franco temps ha
quan el feixisme campava
per la muntanya i el pla.  
I fa tres-cents anys que dura,
que no volen acceptar
que tinguem la nostra llengua
que ve de segles enllà!

És llengua de la història,
i fa de molt bon parlar,
fins i tot en ella canta
el paisatge que aquí hi ha:
Gratallops, Camps, Fonollosa,
L’Hospitalet, Cornellà,
Montserrat, les Guilleries,
Catarroja  i Calvià, 
i els ben nascuts molt bé saben
quan es volen integrar
que la llengua de la terra
aquí és el català.

¿Per què amb tanta prepotència
ara en Wert ens vol domar
fent del castellà a l’escola
la llengua vehicular?
¿I per què el PP a la Franja
ni el nom no en vol acceptar
disposat a fer el ridícul
amb el LAPAO, oh la là!?
Val més que estripem les cartes
i ens disposem a xiular
tots els governants fatxendes
que tallen el bacallà,
siguin reis, bisbes o prínceps
que no volen respectar
els drets que tenen els pobles
a decidir i a parlar.
Que se’n vagin a pastar! 

I mentrestant a Manresa
algunes ments treuen fum
perquè es pugui posar en dansa
tard o d’hora el pla del POUM.
Com que no tenim virolles
més val tocar el violí
i fer com fan els artistes:
fotem-nos un got de vi
a la plaça Sant Domènec,
que no queda lluny d’aquí.

i teniu dubtes sobre aquest
home, aviat els haurem
esbandit: sí, sí, és aquell
senyor de la Mion, de tota la
vida. Bé, de tota la vida tam-

poc perquè, per ser exactes, va venir al
món fa 68 anys a Sant Agustí del
Lluçanès. Però, per allò de la feina, aviat
farà mig segle que es passeja per
Manresa. I qui diu Manresa diu la barria-
da Mion. Hi va trobar casa i hi va conèi-
xer la Carme López i, plegats per sem-
pre, van fer pujar una família. Però el
Jepi era un cul de mal seient, i de segui-
da es va prendre la vida amb un vessant
comunitari potser per allò que, per anar
del Lluçanès a Manresa, abans havia
passat per Vic. Sigui com sigui, en poc
temps ja era al moviment júnior, a la
parròquia –la Mion d’en Florenci Costa i
Celestí Durich!– i, és clar, en aquella
joveníssima associació de veïns dels

S

Jepi Subirana

primers 70. Pare cabal de l’Alba i la
Maria, també es va comprometre a la
guarderia del barri, i d’aquí ja no va
parar: continuà a l’Ampa de l’escola
Puigberenguer i en acabat a la de l’insti-
tut Lacetània, des d’on impulsa amb un
equip solvent de tots els centres activi-
tats per a la secundària de Manresa!
Discret i eficient, ho deu haver presidit
tot –llevat de la parròquia. Però no és
persona d’escarxofar-se: cobreix cada
etapa amb vocació de servei, onsevulga
que es trobi. ¿O no va ser també al
comitè d’empresa de Cremsa?–i allà,
curiosament, no era pas el Jepi, que li
deien Subi! Militant republicà, de quan
la independència encara era cosa de
quimèrics, avui gaudeix de la jubilació,
fa teatre i continua col·laborant amb el
barri. L’ha vist canviar, i molt, la Mion. I
tots intuïm que se l’estima tant –o més–
que el primer dia.
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ermans i germanes. A fe de Déu que l’invent
de l’ExpoBages va tocar fons l’any passat i la
seva reconversió i trasllat al centre de la ciu-
tat aprofitant la fira de l’Ascensió l’ha fet revis-
colar. De tota manera, i ja em perdonareu, el
patró de fira d’un municipi que aspira a la

capitalitat del país s’hauria de revisar una mica. Ben
mirat, potser hauríem de marcar una bona distància res-
pecte de mostres agrícoles com la de Solsona o estricta-
ment automobilístiques que es fan tant a Manresa com
a Barcelona. L’Altíssim sap que parlo de models, d’idees,
de substància i, sobretot, de bon gust i de propostes
adaptades a la crisi i no tant a la idea de fa cinc o sis anys,
en què ens pensàvem que érem rics i nedàvem en l’a-
bundància. Ara, l’ambient és més aviat decrèpit. I per
decrepitud, la de la zona d’atraccions de l’avinguda de
Francesc Macià, al barri de la Sagrada Família. Un punt
absolutament inconnex amb la resta de la mostra, on els
firaires ja fa anys que estan abandonats a la seva sort. El
nebot d’un company prevere va voler anar als cavallitus.
Amb aquella innocència, tant de l’infant com del tiet,
aquest últim va voler donar-li aquest caprici. Quant va
veure que fer un vol al carrusel costava tres euros, el meu
company se’n va penedir i el va intentar convèncer, inú-
tilment, que amb una vegada n’hi havia prou. L’única
manera de calmar els plors de l’infantó va ser dir-li que,

quan fes més bo, anirien tots dos a Port Aventura a fer
tants vols com volgués. 

Valga’m Déu, quins records que em vénen a la memòria
quan penso en aquell solar de l’Atlàntida ple de llum, color
i músiques de tot tipus. Cap de sacre, per cert. Llavors sí
que érem un poble ben provincià i a l’ExpoBages es gasta-
va virolla amb propaganda impresa i pollets famèlics per a
la mainada. La reconversió del solar del Passeig va ser el
principi del final. Ja fa anys que els veïns de la zona de les
atraccions van manifestar la poca sintonia amb aquella
idea provisional. Tan provisional que ja fa més d’una dèca-
da que dura. Així, les dues fires anuals continuen concen-
trant les atraccions a Francesc Macià. Els firaires prefereixen
aquesta ubicació que la de les immediacions del Palau Firal
on els va desplaçar l’exalcalde Josep Camprubí quan era
regidor de Promoció Econòmica. Un punt encara més
apartat del bullici de la mostra. Ara que, si hem de ser jus-
tos amb nosaltres mateixos i amb Nostre Senyor, fons ben
informades (com diuen en l’argot estrictament periodístic)
confirmen una realitat ben estesa després de l’Expo d’a-
quest any: molta gent a passejar i mirar, però molt poca a
afluixar la bossa. O sigui, «es mira, però no es toca», que
passen molt baixos. I, gràcies a Déu, que hi ha alguna com-
pra compulsiva d’aquells que no se’n saben estar i encara
no han de fer malabarismes per arribar a final de mes.

G

Els ‘cavallitus’, també?
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Nom i cognoms

Adreça 

Població CP Tel. 

Se subscriu a El Pou de la gallina, de a de 2013, per un 

import de 3,70 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!




