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La punta de l’iceberged
ito

ria
l

a relativament pocs anys, promotors, cons-
tructors, agents immobiliaris i treballadors
de la banca celebraven amb paelles a la
costa la signatura de quantitats ingents d’hi-
poteques i la venda de pisos a preu fet,
alguns fins i tot sobre plànol. La conducta del
banquer és denunciada diàriament, però,
d’entrada, cal recordar que molts –capitalis-

tes i també particulars– van fer molt bons negocis amb l’es-
peculació immobiliària. L’estampa contrasta, poc temps
després, amb la crua realitat de les famílies amenaçades
amb el desnonament. Lògicament, hi ha hagut una reacció
social per denunciar i subratllar la injustícia i el rerefons dels
milers de casos de ciutadans que no poden pagar la hipo-
teca de l’habitatge on viuen. Un pis o una casa que, en la
majoria de casos, es van llançar a comprar quan el context
socioeconòmic els va fer veure que era més barat satisfer
les quotes de la hipoteca que no pas pagar el lloguer d’un
espai que mai no tindrien en propietat. Una gran mentida
recolzada sobre un pic àlgid de l’economia capitalista que
entitats financeres, empreses constructores i mitjans de
comunicació van contribuir a encimentar ben fort. Per això,
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la Crisi (PAHC),
que també opera a Manresa amb més bona voluntat que
recursos, no para de denunciar el
gran engany de la bombolla
immobiliària i les nefastes conse-
qüències que ha comportat. La
plataforma té interès, sobretot, a
evitar els desnonaments, però
l’entramat jurídic, tècnic i admi-
nistratiu dels casos d’impaga-
ment sovint els fa endinsar-se en
escenaris i casos de gestió extre-
madament complicats. No n’hi ha
prou amb l’assessorament i la soli-
daritat. Cal capacitat de negocia-
ció, advocats, economistes i,
sobretot, certa complicitat de les
entitats en què hi ha subscrites les
hipoteques, per arribar a una
solució pactada.

El cert avenç cap a la dació en
pagament soluciona, aparent-
ment, la problemàtica de la
morositat creixent en els prés-

tecs hipotecaris. Però, tot i els primers moviments legisla-
tius, les condicions per acollir-s’hi encara són restringides
i les situacions d’impagament són creixents i diverses. La
PAHC defensa el dret constitucional a un habitatge digne
sobre el qual no es pot especular com es va fer en altres
temps. Però entrampats en hipoteques i amb deutes
inabastable hi ha ciutadans de tot tipus i condició. Molts
han estat víctimes de la desinformació i la conjuntura,
però n’hi ha d’altres que, certament, van voler estirar més
el braç que la màniga i van creure –amb la complicitat de
qui els signava el préstec corresponent– que la situació
econòmica del minut zero (en el moment en què signa-
ven la hipoteca) es mantindria invariable en els propers
25, 30 o 40 anys. La revolta contra els bancs i la voluntat
de l’estat espanyol de rescatar-los és ben legítima, però
què passarà amb el parc immobiliari del territori? On ani-
ran a parar els centenars de pisos i habitatges que es sub-
hasten? Qui sufragarà la creació del banc dolent on s’han
entaforat la majoria de préstecs impagats subscrits en un
marc de sobreconstrucció? Són preguntes, ara per ara,
molt difícils de contestar. L’amenaça del desnonament és
l’últim i funest episodi de l’explosió de la bombolla immo-
biliària. Però en el context de l’actual crisi, lamentable-
ment, només és la punta de l’iceberg.

F
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notícies del pou

Taula rodona sobre l’inici
de l’Any Amat-Piniella
El tema del mes de la revista de febrer va centrar el
debat que es va fer el dia 6 de febrer, a la sala d’actes
del Centre Cultural del Casino. La taula rodona, inclo-
sa dins del cicle Temes del Pou, va tractar sobre l’inici
de l’Any Amat-Piniella i va comptar amb la participa-
ció de Josep Alert, coordinador dels actes de celebra-
ció del centenari del naixement de l’escriptor; Quim
Aloy, historiador i membre de Memoria.cat, i Lluís
Calderer, escriptor. A la fotografia superior, d’esquerra
a dreta, Aloy, Alert, Calderer i el moderador de l’acte,
Ramon Aran.

El nou Pou digital
compleix un any
La versió digital de la revista (www.elpou.cat) va estre-
nar nova imatge i nous continguts l’abril de l’any pas-
sat. Al llarg d’un any, s’ha anat consolidant com un dels
mitjans de referència, tant en la informació i en les sec-
cions especialitzades –cultura, emprenedoria, esports,
història local, vida...–, com especialment en opinió, amb
col·laboradors com Montserrat Ayala, Llorenç Capde-
vila, Ivet Castaño, Ignasi Cebrian, Carles Claret, Pere
Culell, Jordi Cumplido, Antoni Daura, Mercè Garcia,
Adam Majó, Josep-Ramon Mora, Carles Morell, Josep M.
Oliva, Isabel Palà i Jordi Sardans, entre d’altres.
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l’opinió del lector

Rèplica del
Club de Tennis

Arran de la publicació d’una nota a El
Pou de la gallina del mes de febrer,
concretament a la secció Bugada al
Pou, i amb el títol de Més morositat, la
Junta Directiva del Club Tennis
Manresa creu oportú manifestar el
següent:

a) El país està en un entorn de crisi
que afecta tothom i per descomptat
el Club Tennis Manresa, que forma
part d’aquest país. El fet d’haver-hi
demora en alguns ingressos fa que
lògicament ens obligui a retardar
alguns pagaments. Qui no té avui dia
problemes de tresoreria, quan els
bancs o caixes ja no poden deixar
pràcticament 1 euro a ningú?.

b) El Club Tennis Manresa ha negociat
i negocia amb tots els seus prove-
ïdors i creditors el millor pla de paga-
ment per a ells, donades les circum-
stàncies actuals de la nostra econo-
mia.

c) Creiem, per tant, que és molt fàcil,
criticar des de l’anonimat, tot i el seu
dret a fer-ho, a una entitat que està
dirigida per una junta directiva, de
manera altruista i sense cap retribu-
ció econòmica, i que dóna comptes
quan toca a tots els seus associats.

d) El Club Tennis Manresa, vol mani-
festar que és un club obert a tothom i
convida a qualsevol ciutadà del país a
fer se’n soci; i també al seu nou
Restaurant (en aquest cas obert a
socis i no socis del club), que s’inau-
gurà el mes d’abril del 2011 i del qual
per cert totes les obres quedaren
pagades màxim als 90 dies de la seva
finalització.

e) Respectem escrupolosament el
dret a expressar-se lliurement i el dret
d’informació, però lamentem que en
concret aquesta notícia, i la seva ela-
boració, no fos en cap cas contrasta-
da directament al Club Tennis
Manresa, part directament implicada.

Creiem que l’exercici de la funció
periodística rau en la professionalitat
de contrastar totes les fonts i versions
d’una notícia. Exercici que, en el cas
que ens ocupa, malauradament, no
ha estat així.

Rebeu una cordial encaixada,

Maurici Algué i Pujol (president)
i Antoni Josep Valentí i Moll

(sotspresident)

Què passa
al Globus?

El matí del passat dia 14 el meu com-
pany em va sorprendre amb un bonic
detall, ja que era Sant Valentí. Vaig
decidir que aquell vespre li tornaria la
sorpresa convidant-lo a sopar. Em va
semblar que al Globus estaria bé, tot i
que feia molt temps que no hi anà-
vem, perquè sempre en sortíem enfa-
dats per una cosa o altra. Amb ganes
de disculpar-los em vaig dir que pot-
ser eren fets puntuals i passats.

Vam entrar a un quart de deu, no
estava ple i la majoria érem parelles.
Vam seure i des d’aquell moment ens
vam convertir en la parella invisible. A
les deu en punt, hora de l’ultimàtum,
ens vam aixecar sense que en cap
moment ningú no ens digués ni mitja
paraula.

Què passa al Globus? Per què són tan
poc professionals, faltats d’ètica i de
bona educació, quan per fer aquest
ofici s’ha de tenir de les 3 coses? Val a
dir, perquè ho vam veure, que altres
parelles es van trobar igual que nosal-
tres. Comentant el fet, molts cone-
guts han deixat d’anar-hi pel mateix
motiu. És una llàstima que un local
tan carismàtic de Manresa a la llarga
(o a la curta) pugui anar-se’n en orris,
tal com ha passat fa poc amb un altre
local del carrer de Sant Miquel.

Dono les gràcies als senyors del
Globus per espatllar-me el dia dels
enamorats. El que sí que recomano és
que si algú no té un duro (euro) per
prendre un refresc i a més a més està
cansat, que vagi al Globus i s’assegui
tranquil·lament, que ningú no vindrà
a dir-li res de res.

Blanca Peña

De mes a mes 6

D’aquí i d’allà
Ali Karamat. Pakistan
Joan Piqué 8

Vides separades
Josep M. Oliva / J. Sardans 9
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Anna Pujol / Aida Cantero 18

Natura urbana
Ignasi Cebrian 19
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Enric Oller i Carbó 21

L’Entrevista
Mireia Pintó
Jordi Sardans 22

Quadern obert
Josep Barés 27

Fila Cultural
Amics, col·laboradors i deixebles
homenatgen Josep Padró
Jordi Estrada 28

Patrimoni ciutadà
Les cases barates. Sagrada Família
Lluís Virós / Francesc Rubí 30

Propostes
Art, cinema, música i teatre 31

Fa 25 anys...
Jaume Puig 32

Crònica social
Ignasi Torras 33

Sopars de duro
Eduard Merly / Guillem Puig 35

Vins del Bages
Chistian Carné 35

Fanal de cua
L. Capdevila / L. Calderer 36

el Cul del Pou 37
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de mes a mes
Roser Oduber
exposa al Casino
7de febrer. Amb un espectacle de dansa i música a càrrec
de Laura Bataller i Primo Gabbiano s’inaugura l’exposició
de Roser Oduber, directora del Centre d’Art Contemporani
i Sontenibilitat El Forn de la Calç de Calders, al Centre
Cultural del Casino, on reflexiona sobre la demència i la raó,
sota el títol de D_Ments + D_Liris.

El Carnestoltes supera la crisi
10 de febrer. Els grallers del Poble Nou, els geganters de
Manresa, els tabalers de Xàldiga i la Unió Musical del Bages
animen el Carnestoltes infantil, amb una rua multitudinària
formada per comparses de les AMPA de les escoles de la
ciutat, presidida per la reina i el rei Carnestoltes, Carme
Pintó i Pere Camprubí, en el 35è aniversari de la festa.

Es presenta l’Aigua de la Llum
15defebrer. El restaurant LasVegas acull la presentació de
les primeres ampolles de l’Aigua de la Llum, un combinat
creat per Nicolàs Andrés Pacheco i promogut per Òmnium
Bages, com a entitat administradora de la Festa de la Llum.

Pregoners d’alçada
per la Festa de la Llum
15 de febrer. Els alumnes de les escoles Bages, Muntanya
del Drac i Vedruna són els encarregats de fer un lluït pregó
infantil de la Llum, al saló de sessions de l’Ajuntament. El
mateix lloc acull al vespre el pregó institucional, a càrrec de
Josep Camprubí, expresident d’Òmnium Bages, que espe-
rona els manresans a treballar per una nova sèquia del
segle XXI; la independència de Catalunya.

Mor Amador Díaz
17 de febrer. Amador Díaz, exdirector de Ràdio Manresa,
mor als 74 anys. Després de succeir l’any 1985 Josep Mira
en el càrrec, va ser al front de l’emissora durant deu anys,
fins que va ser substituït per Manel Villaplana.

El Barri Antic
estrena xarxa social
20de febrer. L’Associació de Veïns del Barri Antic presenta
la plataforma social Barri&TIC, una xarxa social amb un
apartat més tradicional, amb informació corporativa de
l’Associació, i un espai que s‘anomena de comunitat, on els
usuaris que es registrin podran escriure en un blog, com-
partir fotografies i vídeos, organitzar esdeveniments o fer
debats en un fòrum.

La Fira de l’Aixada
s’imposa al fred
24 de febrer. Després d’un dissabte fluix, a causa de
l’amenaça de nevades que finalment no arriben a la
ciutat, la gernació torna a omplir el centre històric en
una Fira de l’Aixada que aporta la novetat de les justes
de la Llum, que presenten la companyia figuerenca
Drakònia, a les grades instal·lades a la plaça del
Milcentenari.

Jordi Alavedra

Milers d’espelmes
omplen el centre històric
20 de febrer. Centenars de voluntaris responen a la
crida d’Òmnium Bages i participen en l’Encesa de la
Nova Llum, una iniciativa que, coincidint amb l’arriba-
da de la llum i l’aigua a la ciutat i en homenatge als
manresans del segle XIV, aconsegueix encendre 15.000
espelmes al centre històric, amb la col·laboració de
botiguers i veïns de les cases del sector.

Rosa Clarena
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Carlos Latre triomfa al Kursaal
24 de febrer. L’humorista Carlos Latre aconsegueix omplir
en quatre funcions el teatre Kursaal, amb el seu espectacle
Yes, we Spain is diferent, on interpreta més de cent perso-
natges..

El Bàsquet Manresa
busca mecenes
25 de febrer. El Bàsquet Manresa presenta una campanya
de micromecenatge amb la qual pretén ingressar 40.000
euros extres en 40 dies, per tal d’ajudar a cobrir el finança-
ment necessari del club.

Finalment, s’obre
la plaça del Salt
26 de febrer. Amb el lliurament de les claus dels 44 habi-
tatges de Fòrum –19 dels quals queden sense adjudicar–
es dóna per inaugurada la plaça del Salt, que juntament
amb l’aparcament subterrani constituïen la darrera fase del
nou sector de les Escodines.

La Festa de la Llum
enceta l’Any Amat-Piniella
21 de febrer. Després d’un matí d’actes tradicionals,
precedits per l’ofici al Carme, presidit enguany pel bisbe
deVic, Romà Casanovas, els actes de la tarda comencen
a la façana del Casino, on un espectacle de Gog i
Magog serveix per inaugurar el conjunt escultòric dedi-
cat a Joaquim Amat-Piniella, creat per Ramon Oms.
Seguidament, la sala Petita del Kursaal acull el lliura-
ment del 13è premi Amat-Piniella, atorgat al periodista
Rafel Nadal, en el marc d’un vibrant concert amb
Músiques de l’Holocaust, de Brossa Quartet.

Rosa Clarena

Una de freda...

...I una de calenta

a matinada del passat 23 de febrer havia de ser
el d’una bona nevada a la Catalunya Central
que no es va veure pràcticament per enlloc,
llevat de Talamanca on van caure 7 centíme-
tres. Aquests darrers anys els avenços tècnics

en el camp de la Meteorologia han estat considerables
i els grans mitjans de comunicació catalans, especial-
ment TV3, han cuidat una mica més les seves previ-
sions des que Alfred Rodríguez Picó va deixar de pre-
sentar el Temps. No és que ho fes especialment mala-
ment, però el seu excessiu entusiasme a l’hora de fer les
previsions el traïen sovint. I alguna cosa n’ha quedat
encara dins del grup de meteoròlegs de l’ens televisiu.
S’hauria d’afinar més quan es fa una previsió concreta i
utilitzar encara més del que es fa, els sembla i els con-
dicionals, per evitar errors majúsculs que fan mobilitzar
recursos de manera injustificada. El mateix cal dir de
Protecció Civil, que va crear una alarma absolutament
fora de lloc i va posar en estat d’alerta efectius i mate-
rials sense que una vegada més es complissin les previ-
sions que alguns tècnics i polítics anunciaven. Els ope-
raris de l’Ajuntament de Manresa es van quedar amb
les ganes de treure la màquina llevaneu que estava a
punt per escampar 25 tones de sal a la via pública.

al valorar positivament la iniciativa dels
administradors de la Festa de la Llum d’a-
quest any, Òmnium Bages, que amb la
seva voluntat participativa ha aconseguit
que centenars de voluntaris encenguessin

15.000 espelmes al centre històric de la ciutat.
Significativa també fou la col·laboració desinteres-
sada de molts botiguers de la zona que van posar
espelmes a terra davant dels seus establiments.
Aquesta iniciativa d’homenatjar els manresans del
segle XIV que van fer possible la Sèquia va resultar
del tot lluïda fins al punt que aquest primer acte
d’encesa massiva d’espelmes vol tenir continuïtat,
ja sigui a càrrec d’Òmnium Cultural o dels successi-
us administradors de la Llum. Les 15.000 espelmes
signifiquen també la demanda popular d’una nova
llum a Manresa que molts interpretem com un pas
cap a la definitiva independència del nostre país,
tal i com va dir l’expresident d’Òmnium a la comar-
ca, Josep Camprubí, en el pregó que donava inici a
la festa. Enguany ha estat Ikea qui ha finançat les
espelmes, però de cara a un futur immediat potser
estaria bé que fossin els mateixos ciutadans, els
que per pròpia iniciativa les compressin i les
col·loquessin als seus balcons.

L

C
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Ali Karamat. Pakistan

«Elsmanresans haurien de fermés costat als
que creemactivitat econòmica i ocupació»d’

aq
uí

id
’a

llà

aig néixer a Gujranwala, una ciutat d’un
milió d’habitants a la província del
Panjab, al Pakistan. Tinc 36 anys i des del
2002 visc a Europa. Primer uns mesos a
França i després ja a Catalunya.
Treballava el Banc Nacional del Pakistan,
però vaig agafar els estalvis, vaig vendre
les propietats i vaig sortir del meu país

per buscar una vida millor. En aquells anys a Europa no hi
havia crisi, i sí moltes possibilitats.

A Barcelona vaig viure-hi 8 anys. Vaig dedicar-me a impor-
tació, perquè la meva família cultiva blat de moro i arròs al
Pakistan, i a la informàtica. Després vaig muntar un restau-
rant. El 2010 vaig vendre’m el negoci i em vaig traslladar a
Manresa, on el meu germà ja tenia un locutori. A
Barcelona, obres un local i l’endemà tens competència:
‘paisans’, gent de molts països... A Manresa aleshores
només hi havia un kebab i vaig obrir el meu, al carrer de
Saclosa, a tocar la plaça de Catalunya, on encara som ara.
Però aquí també ha arribat la competència, ja n’hi ha sis!
Estic casat amb una noia de Barcelona i vivim a Manresa.
També hi viuen els meus dos germans: el petit m’ajuda al
restaurant. Inicialment fèiem cuina elaborada del Pa-
kistan, però costava tirar endavant. Ara fem cuina ràpida,
per menjar aquí o per endur-se: el tradicional kebab, pizza,
pollastre a l’ast, hamburgueses, pita, entrepans, pinxos...

Fa deu anys que visc a Catalunya i crec que he aportat
coses a la societat d’aquí. He obert un negoci, dono feina
a gent de diversos països i també nascuts a Catalunya. Per
això crec que els manresans també haurien de fer costat
als que mirem d’obrir-nos camí aquí. No fer diferències
entre estrangers i autòctons, no tenir recances. Què
importa on vam néixer? Oferim un bon servei, ins-
tal·lacions higièniques, bons preus. Som lluny de la família
i amics de la infantesa, simplement volem tenir un lloc en
aquesta societat. A molts encara els costa entendre-ho.
També, si l’alcalde, la gent de l’ajuntament o la Policia
Local llegeixen això, m’agradaria dir-los que jo crec que el
que s’hauria de fer és facilitar les coses als que creem acti-
vitat econòmica. No marejar-nos amb inspeccions tan
sovintejades (algunes pel simple fet de ser estrangers),
paperassa o multes. Ei, i tenim tots els permisos, no cal dir-
ho. Volem treballar, contribuïm a l’economia, a crear llocs
de treball. I el govern central, per què no incentiva més l’o-

cupació? Que la gent cotitzi. Al final seran més a rebre
prestacions que a pagar impostos, i això és insostenible.

Estic en tràmits per obtenir la nacionalitat, parlo castellà i
cada cop més català, tot i que m’hi he de llançar més.
Cada dia em llevo, obro la persiana i veig una meravella
única, que és Montserrat, una cosa que cap arquitecte no
pot reproduir enlloc. He fet una inversió gran en aquest
restaurant i penso quedar-me, si ens en sortim. Tinc clar
que al meu país no hi tornaré. En tot cas aniria a EUA,
Austràlia... A Pakistan, no. Hi vaig de visita, si puc cada any,
però allà les coses es mouen per interessos i coneixences,
és un model que no m’agrada. Tot i que trobo a faltar
coses... sobretot la mare! Vivim a la plaça de Catalunya.
Manresa és una ciutat còmoda. M’encanta el paisatge dels
entorns, la verdor dels boscos, el clima agradable. Vaig a
pescar, a buscar bolets. Tinc amics d’aquí. No hi ha gaires
pakistanesos, i de tant en tant ens reunim, per celebrar les
festes. Sóc musulmà i practico la religió, amb respecte per
a tothom. La meva dona és catòlica, ens vam casar al jut-
jat i cap problema. Ella té les seves creences però, per
exemple, també beu poc alcohol. Crec que viure amb res-
pecte i convivència és la clau.

V

Joan Piqué

Si l’alcalde llegeix això, voldria dir-
li que no ens maregi amb inspec-
cions i paperassa. Volem treballar
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vides separades

La vida al mòbil
urant segles les cartes han suposat un mate-
rial d’una gran utilitat per al treball dels histo-
riadors. Amb l’aparició del correu electrònic, la
correspondència personal tal com l’havíem
conegut fins ara s’ha convertit en una pràctica

anacrònica, i l’intercanvi epistolar fet de cartes que cir-
culen amb sobre i segell és gairebé residual. La seva
consistència física confrontada amb la volatilitat dels
correus electrònics ens fa pensar en tots els testimonis
que es perdran, en tot allò que ens haurem dit a partir
de la primera generació connectada a internet, i que
acabarà desapareixent sense deixar cap rastre per a les
generacions posteriors. Per si això fos poc, l’ús dels telè-
fons mòbils per enviar-nos missatges, des dels més
intranscendents fins als més importants, han acabat
donant l’estocada a aquella altra manera d’explicar-nos
les coses, indeleble al pas del temps.

Fa dies que m’entretinc a repassar alguns d’aquests mis-
satges que guardo encara al meu telèfon i que no vol-
dria que acabessin tenint la mateixa fi que l’aparell, cada
dia més antic i segur que amb una data de caducitat
inesperada. Són aquells missatges que per a mi tenen
un valor sentimental i que m’entretinc a transcriure
abans que un dia em desapareguin del mòbil i de la
memòria. Hi ha els més personals i els altres, que, tot i
sent-ho, van anar a parar a molts altres mòbils més.
M’he sorprès en veure la quantitat de missatges que
comencen dient «S’ha mort el pare de...» o «S’ha mort la
mare de...». I aquests no els guardo, igual com no guar-
do els recordatoris perquè prefereixo tenir-los presents
d’una altra manera. Però hi ha, en canvi, alguns missat-
ges totalment diferents, els d’aquells amics que volen
compartir amb nosaltres l’arribada a aquest món del
seu fill: «Ja tenim en Pere! És maquíssim!!! 3,600 kg i 49,5
cm. Ha sigut cesària, la Montse està molt bé. Estem a
l’habitació 258...»; «El Joan ja ha nascut. És molt guapo i
està molt bé. Tot ha anat molt ràpid. Una abraçada...». I
potser faig riure, però aquests me’ls apunto i els guardo.
Perquè no es perdi la il·lusió amb la que van ser escrits.
I perquè quan el Pere i el Joan siguin amics meus com
ho són els seus pares, puguin tenir constància de
l‘alegria amb què se’ls va rebre.

D
El retorn de Xavier Serrano

algrat el desànim general que es respira
en l’ambient i les dificultats perquè les
diverses activitats culturals puguin tirar
endavant, pels pals a la roda que alguns
polítics imposen, ja sigui per un IVA abusiu

o per una manca total d’objectius i subvencions a curt i
mitjà termini, alguns artistes han decidit fer realitat el seu
somni i llançar-se de ple a la creació. En aquest cas par-
lem d’un músic de tota la vida que fa dos anys que no
actua. Després de deixar Els Convidats, amb sis discos
publicats –la seva darrera actuació va ser el gener de
2011 al teatre Kursaal–, grup que va fundar el 1995 con-
juntament amb Jordi Ribot, Xavier Serrano retorna amb
el nou grup Palance, format per ell, veu i baix, els guitar-
ristes Jordi Segon i Èdgar Serrano, el seu nebot, i el bate-
ria Ignasi Llovet. Es tracta d’una banda que vol donar a
conèixer nous temes i versions musicals. Si li preguntés-
sim per la formació del nou grup tan sols dos anys des-
prés del seu comiat musical, segurament ens diria: «Buf,
és molt de temps!», perquè ell és un artista que porta la
música a la sang. Com ha dit moltes vegades va deixar Els
Convidats perquè tenia ganes d’una mica més de canya.
Després de tants anys de picar pedra i aconseguir tan
poc a canvi, n’estava una mica cansat i desencisat. Tot i
així, sempre ha deixat molt clar que la seva relació amb
els altres components del grup continua sent molt bona.

Pel seu tarannà i trajectòria, és clar que hi haurà diferèn-
cies substancials entre tots dos grups. Donaran molta
importància a la guitarra elèctrica, amb una mica d’elec-
trònica, bastant més soroll i sobretot hem de pensar que
s’allunyaran de la delicadesa que caracteritzava Els
Convidats. Autor de totes les noves cançons, llevat d’un
parell de versions en anglès, Serrano s’enfronta al nou
repte de cantar-les personalment i en directe. Fins ara,
sens dubte, s’ha sentit més segur com a compositor de
les seves pròpies cançons, però anhela veure què passa-
rà com a cantant en solitari dalt de l’escenari. Com pràc-
ticament tothom, reconeix que té por escènica, però no
hi ha cap dubte que se’n sortirà sobradament. Sigui com
sigui, després d’aquest nou primer bolo, que tindrà lloc
el proper 16 de març a la sala El Sielu, ell i nosaltres sortí-
rem plenament de dubtes. Sort!

M

Josep M. Oliva Jordi Sardans
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Les dacions donen esperança
als amenaçats pel desnonament

Ramon Aran
Sílvia Berengueras

l José Antonio no es pen-
sava que es quedaria
sense feina, ni tampoc
que les coses anirien tan
malament, «però com
que tothom comprava,
nosaltres ho vam voler
provar. Teníem la il·lusió

de tenir una propietat, i si un dia no
podíem pagar-la pensàvem que ens la
podríem vendre». Fa una dècada, una
economia basada en el boom de la
construcció va permetre l’accés a l’ha-
bitatge a famílies amb rendes baixes,
però amb condicions hipotecàries
que ara, en plena crisi, els escanyen. A
més, costa molt vendre’s el pis per la
falta de crèdit i un parc de vivenda
nova sobredimensionat. Segons el
darrer cens d’habitatges de nova
construcció del departament de
Territori, n’hi ha 79.331 de buits a
Catalunya, 10.000 dels quals pertany-
en a la banca. Ha esclatat la bombolla
immobiliària i s’ha acabat la festa per
als especuladors, però no pas el mal-
son per a centenars de milers de per-
sones que no poden pagar la hipote-
ca de casa seva. Al partit judicial de
Manresa el 2012 s’ha saldat amb un
total de 510 demandes d’execució
hipotecària –que en la seva part final
poden comportar el desnonament–,
un 28,79% més que l’any passat.

Facilitats
Signar una hipoteca ha estat massa
fàcil per a tots els afectats que hem
entrevistat, tot i ser mileuristes.
Alhora, la manca d’informació ha estat
l’altra constant. Al José Antonio, una
immobiliària de la carretera de

Santpedor, tancada el 2008, ja el va
adreçar a una oficina de Granollers de
Nova Caixa Galícia per fer la hipoteca.
«Llavors la meva dona era treballado-
ra domèstica sense contracte i només
ens van demanar justificant d’ingres-
sos i la meva nòmina. Ens vam sor-
prendre que ens donessin el pis tan
fàcilment! Quan signes una hipoteca
per tants diners i a 40 anys et diuen
que ets jove i que no et faràs enrere. Si
et fessin veure tot el que hi posa a l’es-
criptura.., però vas a la notaria i tens
un quart d’hora per signar».

En els anys de bonança el preu dels
habitatges es va valorar molt per
sobre, el que es coneix com a sobreta-
xació. Aquesta maniobra especulativa
no només ha inflat les hipoteques,
sinó que també ha repercutit seriosa-
ment en operacions com la que va fer
la Sílvia, que va contractar una hipote-
ca pont per vendre’s un pis hipotecat i
comprar-ne un altre. Una empresa
externa del BBVA va taxar-li el pis per
vendre, sobre el qual tenia una hipo-
teca de 80.000 euros, per un valor de
250.000. El banc va calcular que
150.000 euros de la venda reduirien la

segona hipoteca, de 300.000, a la mei-
tat, però mentre no es va vendre el
banc la va reduir a 255.000 euros. Els
45.000 euros restants els va afegir a la
hipoteca del pis per vendre, que junt
amb les despeses de notari de la nova
escriptura va pujar a 150.000 euros. El
pis no es va vendre i a la Sílvia li van
quedar dues hipoteques per pagar
molt més quantioses.

Les carències
Aquesta operació es va donar durant
una carència o pròrroga de dos anys
en què la Sílvia no va pagar la segona
hipoteca, però quan es va acabar el ter-
mini el banc li reclamava 30.000 euros
d’interessos acumulats. Allò que abans
servia per ajudar ara s’ha convertit en
una trampa perquè apuja el deute. Així
ho expliquen des de la PAHC. Si a més,
l’entitat ofereix una carència rere una
altra, «la pràctica ja és abusiva», afirma
l’advocat Abel Pié. Al José Antonio li va
passar, i al segon cop que li van oferir
una carència el sentit comú ja el va avi-
sar que allò era un engany: «La pròrro-
ga té sentit per una situació puntual,
però no per anar-ne acumulant si el
problema econòmic continua».

E El drama de tantes persones que han hagut de deixar casa seva
per no poder pagar la hipoteca ha desencadenat l’alarma social.
Arreu sorgeixen plataformes d’afectats que s’hi han mobilitzat
en contra; per això les entitats financeres han començat a para-
litzar processos judicials i a atorgar les primeres dacions en
pagament. Es percep un canvi d’actitud en la banca, però tot
està molt verd, de manera que l’amenaça del desnonament
encara és viva.
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Sílvia Pulido

38 anys.
Separada. 1 fill
Deute bancari: 255.000 euros
Dació en pagament concedida

a comprar un pis fa 11 anys i ni s’imaginava
que acabaria sortint als diaris per no poder
pagar-lo. El 2002 va signar una hipoteca de
80.000 euros amb el seu marit. En aquell
moment, en pagaven 600 al mes. Treballaven

tots dos i ingressaven uns 2.500 euros mensuals. El 2007
la parella es trasllada a Navarcles a un altre pis de compra
molt més car. Signen una hipoteca pont amb dos anys de
carència per poder vendre el pis de Manresa i destinar
una part dels diners al pagament de la vivenda de
Navarcles. Però l’immoble no es ven i el 2010, amb la bai-
xada de preus, el lloguen, tot i que per poc temps; el llo-
gater marxa a final d’any i han de pagar un total de 1.560
euros al mes.

A les desgràcies econòmiques cal sumar-hi les personals:
el 2011 la parella se separa, ell es queda a l’atur i es decla-
ra insolvent. Per la seva banda, ella tampoc no pot assu-
mir la quota de 960 euros del pis de Navarcles i en paga
només els impostos. El 2012 ha estat per la Sílvia un cal-
vari de trucades insistents dels gestors del BBVA i de
diverses negociacions que no van acabar en acord.

Al desembre aconsegueixen ajornar la subhasta del pis
de Navarcles i presentar a l’oficina del BBVA de Manresa
la sol·licitud de dació en pagament, que el banc accepta

verbalment el 10 de desembre. A canvi, la Sílvia ha de
portar-los un munt de paperassa i deixar el pis. «Quan
em van dir que sí era com si em toqués la loteria, per això
vaig córrer a buscar un pis de lloguer».

Però al gener, el banc els comunica que ha passat l’expe-
dient a una altra empresa. La Sílvia no sap a on s’ha adre-
çar i a qui. El 6 de febrer passat decideix anar a l’oficina de
l’entitat al carrer d’Àngel Guimerà a demanar explica-
cions amb l’acompanyament de la PAHC, que hi convoca
la premsa local (a la foto inferior). Al cap de 48 hores el
banc comunica a l’advocat de la Sílvia i al diari Regió7
que accepten la dació i la signen davant notari.V
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Per bé que alguns treballadors de la
banca consultats asseguren que
«sempre es fa el possible per facilitar
el pagament de les quotes als clients
que no poden», també hi ha hagut
mala praxi a la banca, ho han denun-
ciat alguns jutges al Consell General
del Poder Judicial. I és que les nego-
ciacions entre l’entitat i el client no
són un pacte entre iguals, per tant,
«moralment reprobable», afirma Abel
Pié. «Les renegociacions han compor-
tat que els bancs no hi perdessin, sinó
que hi guanyessin amb despeses de
cancel·lació, escriptura nova, etc.». Per
al degà del col·legi d’advocats aques-
ta negociació de fort contra dèbil és
una imposició.

Els clients que entren en un procés de
mora no són gran cosa per a un gran
banc. Així ho explica l’advocat
Domènec López Vizcaíno, que porta el
cas de la Sílvia: «Per a ells un crèdit de
250.000 euros no és res. Es despatxen
en departaments molt burocratitzats,
en què és impossible rebre un control
directe de cada cas. Per això tampoc
no són receptius a solucions, tenen
uns protocols molt marcats i s’estimen
més deixar seguir el procés de desno-
nament, però després et sorprens de
les reaccions. Ara estan canviant d’un
dia per l’altre».

Intermediació
En un marc de negociacions opaques
per al ciutadà, que ja ha rebut un
munt de trucades o s’ha fet un tip d’a-
nar al banc, és comprensible que ja no
hi confiï i fins i tot que no vulgui cap
acord. En aquest moment de des-
ànim, per a Abel Pié que hi hagi un
advocat al darrere «és una oportunitat
per desencallar la situació». El degà
reconeix que no hi ha el costum de
buscar un expert en aquests casos, o
es busca massa tard. «Si ho fessin s’es-
talviarien molts problemes a l’hora
d’interpretar clàusules».

Per acostar l’advocacia als ciutadans
afectats per la hipoteca i amb risc
d’exclusió social, el col·legi d’advocats
i l’Ajuntament han obert una Oficina
d’Intermediació Hipotecària, en què
el col·legi posa a disposició un torn de
dos advocats per a casos que Serveis

Socials selecciona. Aquest era el pri-
mer requisit que va posar el col·legi a
l’Ajuntament. L’altre, aconseguir la
complicitat de les entitats bancàries
que hi ha a la comarca. Des del setem-
bre passat hi han entrat 64 casos, dels
quals se n’han tancat 6.

Per la seva banda la PAHC Bages ha
encetat una negociació col·lectiva de
casos amb la banca. Ja han mantingut
una reunió amb el cap de zona de
Catalunya Caixa. «Gràcies a les accions
i mobilitzacions prèvies de les PAH
catalanes; en recollim el fruit», reco-
neix Bernat Sorinas. L’objectiu d’a-
questes reunions rau «en un interès

mutu. Les entitats s’estalvien que els
afectats vagin a l’oficina de torn i a
nosaltres ens agilitza la feina perquè
agrupem els casos que tenim per enti-
tats». Clara Abancó explica el perquè
d’aquesta manera de negociar: «No
seguim uns paràmetres legals i tèc-
nics. Entrem tots junts a parlar amb
un banc, encara que no sigui la via
habitual. La necessitat passa per
davant de formulismes».

La via judicial
Isabel Forns, des de l’Associació d’Usu-
aris de Bancs, Caixes i Assegurances
(ADICAE) insisteix en la importància
d’intentar «arribar a un acord abans

A dalt, Bernat Sorinas i Clara Abancó, membres de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme
(PAHC Bages). A sota, Abel Pié, degà del Col·legi d’Advocats de Manresa. Fotos: Sílvia Berengueras

Març 2013:Layout 1 04/03/2013 1:08 Página 12



13EL POU · MARÇ 2013

que la vivenda entri en execució hipo-
tecària», el procés judicial en què per
una banda hi ha l’avantatge de l’advo-
cat d’ofici –si bé només per a rendes
bastant baixes–, i per l’altra l’inconve-
nient que hi ha menys vies de nego-
ciació entre les parts. L’advocat López
Vizcaíno n’explica les particularitats:
«Per aturar un procés d’aquesta mena

la justícia dóna deu dies per al·legar
motius. L’atur i altres circumstàncies no
es preveuen a la llei i per tant no s’ad-
meten a tràmit. És una normativa injus-
ta que no es dóna en altres països». Per
això una jutgessa de Terrassa ha deci-
dit que no resoldrà més desnonaments
fins que el tribunal de la UE no dictami-
ni si la llei hipotecària espanyola viola

els drets dels consumidors. Preguntat
al respecte, el degà de Manresa Ramón
Landa prefereix reservar-se’n l’opinió i
matisa que «la decisió és jurídicament
discutible i s’empara en la indepen-
dència judicial».

També dins l’administració de justícia
hi ha veus crítiques sobre les despe-

Yolanda Moreno

45 anys
Separada. 5 filles
Deute bancari: 298.000 euros
Dació en pagament sol·licitada

er reunir-se amb les filles i els néts, la Yolanda
i el seu company Juan compren una masia als
Comtals, el 2003. Contracten amb Caixa
Tarragona una hipoteca de 190.000 euros,
amb 900 euros de quota i dues targetes de
crèdit. El 2006 en demanen una ampliació,

que els acaba concedint Cajamar. Signen una nova
hipoteca per uns 200.000 euros amb un avalador, una
filla de la Yolanda. Però més endavant descobreixen
que en realitat la filla consta com a propietària.

Per canviar-ho, Cajamar els fa signar una nova escriptu-
ra, del 2009, ara amb tres avaladors: dues filles i un
germà de la Yolanda. Paguen les despeses d’escriptura
nova d’una hipoteca que s’allarga fins a 40 anys i puja a
290.000 euros.

El 2010 la Yolanda cobra l’atur. Els concedeixen una
carència i paguen la hipoteca fins al novembre del
2011, en què el Juan també es queda l’atur i ella esgota
la prestació. El març de 2012 la caixa els ofereix una
nova carència, però la parella s’hi nega. Al maig reben
l’expedient d’execució hipotecària.

El gener de 2013 la Yolanda acudeix a la PAHC i l’1 de
febrer presenta a l’oficina de Cajamar la dació en paga-
ment, en què renuncia a lloguer social. L’ha de trucar
l’advocat de l’entitat.

P
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ses judicials en els processos de des-
nonament. La Sílvia va haver de pagar
600 euros a una procuradora perquè
mirés si la subhasta es cancel·lava o
posposava. A més, a l’expedient o el
totxo, tal com l’anomenen els afectats,
li imputen 60.000 euros de costos.

Dació sí o no
La Sílvia ha aconseguit signar amb el
banc la dació en pagament del pis que
tenia a Navarcles a canvi del deute
contret. L’Oficina d’Intermediació
Hipotecària ja ha aconseguit signar 5
dacions més també amb condonació
de deute, a banda de 7 dacions empa-
raulades. És la via legal que dóna espe-
rança als afectats per la hipoteca. No
obstant això, Josep Torres Prunyonosa,
doctor en Economia Financera i profes-
sor de la FUB, es mostra crític amb la
mesura. Si bé admet que «pot ser una
solució a curt termini a diversos dra-
mes, no és el millor per l’economia. Les
regles del joc no es poden canviar a la
meitat de la partida». L’economista veu
conseqüències globals en la instaura-
ció de la dació: «A partir d’aleshores
qui vulgui comprar un pis i necessiti
una hipoteca, aquesta serà molt més
cara. Òbviament, si s’obliga les entitats
a acceptar la dació en pagament, el risc
que corren les entitats bancàries en la
concessió d’aquestes hipoteques serà
més elevat». Per tant, conclou, «perquè
algunes persones no poden pagar la
seva hipoteca, ara la de tots hauria de
ser més cara. No em sembla gens just».

Malgrat les primeres dacions, segons
l’advocat López Vizcaíno la mesura
«agrada molt poc als bancs i més si és
retroactiva. És un problema gros per a
ells, que reclamaran diners al govern
per assumir-ho». En aquest sen-
tit,Torres Prunyonosa encara va més
enllà: «De moment ja s’ha ajudat la
banca, i ara es planteja ajudar els

hipotecats. Però qui ajuda a qui paga
la seva hipoteca, continua vivint en
un habitatge modest i cada cop li
costa més arribar a final de mes per-
què els impostos pugen per pagar
una festa on ell no ha participat?».

Segona oportunitat
Això no vol pas dir que Josep Torres
pensi que no s’ha d’ajudar als afectats
per la hipoteca d’alguna manera o
altra. Per a Abel Pié cal anar un pas
més enllà de la Llei hipotecària: «Que
l’estat faci una llei del dret a una sego-
na oportunitat. De la mateixa manera
que la tenen els bancs quan l’estat els
injecta diners, als ciutadans també
se’ls ha de reconèixer el dret a refer la
vida, en el sentit que no se’ls pugui
augmentar més el deute per damunt
de les seves possibilitats atesa la
situació de crisi». Els col·legis d’advo-
cats ja han fet propostes als parla-
ments català i espanyol per redactar
aquesta llei, que inclouria mesures
com la de posar un sostre al deute: «Si
un banc et deixa el 80% per pagar
l’habitatge, tot allò que et deixi de

més és problema del banc, no podem
englobar-ho al deute». Per al degà del
col·legi la llei és absolutament neces-
sària «perquè no podem fer que
aquesta gent sobreendeutada per
una mala decisió, que es queda sense
casa, li quedi a sobre un deute de per
vida. Té tot el dret a refer-se».

Responsabilitats
En el conflicte entre bancs i endeutats
per la hipoteca hi ha un debat obert
sobre quina responsabilitat té cada
part. Per a Bernat Sorinas, de la PAHC, la
banca la té tota: «Té els experts que
cobren molt per assessorar gent que
no entenia en economia ni sabia com
podia ser el futur de l’economia del
país. Van confiar-hi i ha estat un fracàs
absolut». En canvi, l’economista Josep
Torres creu que «tampoc no es pot dei-
xar de parlar de la responsabilitat dels
hipotecats, ja que alguns han aprofitat
l’avinentesa per viure molt per sobre de
les seves possibilitats». En aquest sen-
tit, Torres fa una crida al seny:
«Prefereixo educar els meus fills en la
modèstia, el sacrifici i l’austeritat, que

Un dels pisos en venda al Grup de vivendes Francesc Cots, a la carretera de Santpedor, la primera coope-
rativa d’habitatges que hi va haver a Manresa

40

Ptge. Ferrer, 22-24-26 08240 MANRESA. Tel./Fax 93 873 94 72 - www.elracodelmobleusat.com - botiga@elracodelmobleusat.com

10% de
descompte en
totes les seves

compres
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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

José Antonio Monteagudo
i Ángela Agua

33 i 32 anys
3 fills
Deute bancari: 105.000 euros
Pis subhastat

eixen el lloguer el 2006 per comprar un pis de 64
metres quadrats al grup d’habitatges Francesc
Cots de la carretera de Santpedor i s’hipotequen
per 165.000 euros a 40 anys, amb una quota
mensual de 800. Anaven fent, però amb la puja-
da de l’Euribor han de pagar una quota de 1.200

euros. Els en quedaven 500 per passar el mes.

El 2009 els concedeixen dos anys de pròrroga amb una
quota mensual de 400 euros, a canvi d’una nova hipote-

ca que els fa endeutar-se més: 185.000 euros a 45 anys.
El 2011 ell es queda a l’atur i la caixa els ofereix una altra
pròrroga amb les mateixes condicions, però el José
Antonio hi renuncia. Els demana que es quedin el pis i la
caixa s’hi nega.

Deixen de pagar la hipoteca el juny de 2012. Al setem-
bre l’Ángela també es queda a l’atur. L’entitat els reclama
que paguin 220.000 euros de deute en un termini de 10
dies; si no, subhastaran el pis. A final d’any s’assabenten
per l’Ajuntament, que els reclama el pagament de la
plusvàlua, que la finca s’ha subhastat per 120.000 euros
davant notari. Nova Caixa Galicia els reclama el deute
resultant.

Demanen advocat d’ofici, que els adreça a l’Oficina
d’Intermediació Hipotecària de l’Ajuntament. En
aquests moments esperen poder acollir-se a un lloguer
social.

D
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quan s’hagin de comprar un habitatge
aquest no estigui per sobre de les seves
possibilitats i que paguin uns interes-
sos menors». Una de les afectades, la
Yolanda, reconeix que «potser tinc
culpa, però ho he fet de bona fe i pels
meus fills. Mai no m’ha ajudat ningú a
tirar endavant, tot el que he guanyat ha
estat per viure i ara em sento enganya-
da. Estic molt dolguda amb la política
d’aquest país».

Lloguer social
El 16 de febrer passat diverses entitats
bancàries van publicar les seves llistes
d’habitatges amb destinació a lloguer
social (FSV) per a persones desnona-
des que vulguin pagar un lloguer que
no sobrepassi el 30% dels seus ingres-
sos. Cada entitat ha obert el seu termi-
ni de sol·licituds, cosa que a FACUA
Catalunya - Consumidors en Acció no
els convenç: «És humiliant que les per-
sones que han estat desnonades hagin
d’anar als mateixos bancs que els han
desnonat per optar al Fons Social de la
Vivenda».

En canvi, des de la PAHC veuen com
aquest fet «ens dóna la raó, en el sen-

tit que demanem una cosa que és
possible de fer i que a més els toca fer-
ho. També és la millor solució per als
bancs, fins i tot els beneficia, ja que els
resulta millor tenir el pis ocupat mit-
jançant el lloguer social que tenir-lo
buit. Si hi viu algú es manté en condi-
cions, i que hi visqui qui en el seu dia
el va comprar és just». Però també
Bernat Sorinas desconfia de la publi-
cació dels fons socials d’habitatge. Ho
veu com «una fal·làcia. Els bancs s’es-
tan preparant perquè saben que al
final Europa o l’estat trauran una legis-
lació que no els serà tan beneficiosa i
així semblarà que no han estat tan
dolents i que han fet una mica els
deures». Per la seva banda, la regidora
de serveis socials Mercè Rosich
comenta que ja han parlat amb el
BBVA sobre el seu estoc per a lloguer
social, però reconeix que tot plegat
encara està molt «verd».

Quant a mesures d’ajuda als desno-
nats, què hi té a dir i sobretot a fer,
l’Església? Com a exemple manresà, hi
ha la Cova, una institució eclesial amb
una important dotació de places per
hostatjar-se a la ciutat. El seu director,

el jesuïta Francesc Riera, comenta que
tenen cedida a Càritas «una casa de
dos pisos i planta baixa al costat del
jardí de la Cova, des de fa anys, per-
què ofereixi allotjament a famílies en
aquestes condicions difícils. És la nos-
tra petita i minsa col·laboració». Riera
entén que l’Església per la seva missió
ha de oferir un suport exemplar:
«Davant d’un problema com aquest
tot el que es pugui fer és poc; en
aquest sentit les esglésies i els cris-
tians sempre estan cridats a fer més
davant les situacions de fragilitat
social actuals, per més que estadísti-
cament la seva intervenció sigui
important. Malauradament la suma
dels esforços públics i privats encara
resulta insuficient».

Els efectes de la moció
La PAHC té el suport de l’Ajuntament
a l’hora de defensar la llar dels manre-
sans, en aprovar la moció que declara
Manresa «ciutat lliure de desnona-
ments». Amb tot, la regidora Mercè
Rosich reconeix que no es pot garan-
tir que no n’hi hagi de nous aquest
any, malgrat el canvi d’actitud en els
bancs. En qualsevol cas, té clar que no
hi haurà cap més desnonament o
dació sense que es pugui proporcio-
nar un sostre a l’afectat.

Adam Majó, portaveu de la CUP, que
va facilitar la votació de la moció de la
Plataforma en el ple, creu que els
bancs «ara s’avenen a negociar i això
ho ha aconseguit la pressió popular.
Preses de posició com la que recull
aquesta moció ajuden a fer pressió,
però, evidentment, no són ni de bon
tros solucions definitives». Mireia
Estefanell, regidora d’ERC, entén que
el ressò mediàtic de l’acció de la PAHC
pot fer que els bancs siguin més
receptius, però es mostra escèptica:
«Les polítiques d’actuació arriben als

Concentració de membres de la PAHC Bages per anar a la manifestació del 16 de febrer a Barcelona

LES TAPES DEL POU
El Pou, però d’etiqueta

Demana-les a elpou@elpou.cat o al 93 872 50 18
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directors d’oficina marcades des de
dalt, cosa que els deixa poc marge
d’actuació». Albert Pericas, regidor de
PxC, pensa que «seria tot un gest per
part de les entitats financeres un
refredament en les seves intencions,
ja que el desnonament tampoc no
comporta grans beneficis».

El més interessant de la moció és que
l’Ajuntament renuncia al cobrament
de la plusvàlua, l’impost que s’executa
per la transmissió de la propietat d’un
immoble, com pot ser una dació en
pagament. Ja hi ha hagut un cas que se
n’ha beneficiat, tot i que legalment
encara no havia entrat en vigor. La
regidora indica que serà com si
l’Ajuntament subvencionés a fons per-
dut la quantitat estipulada per a la
plusvàlua, de manera que, jurídica-
ment, s’hauria pagat igual. Però desco-
neix si després de l’argúcia legal
aquests diners hauran de ser transfe-
rits a l’estat o si se’ls quedarà l’Ajun-
tament.

Un altre punt important de la moció és la
voluntat de traslladar a les autoritats
judicials territorials que paralitzin els des-
nonaments mentre no entri en vigor la
nova normativa hipotecària que es pre-
para al Congrés dels Diputats. «Ho hem
posat sobre la taula», assegura Rosich.

«És un problema social molt greu i tots
els estaments –polítics, jurídics, socials–
hem de sumar», demana la regidora, que
afirma que continuaran fent pressió «a
dalt de tot», al poder judicial, perquè s’a-
fegeixi a la mobilització política i social
que s’ha desfermat per una llar digna.

Manifestació de les PAH catalanes a Barcelona, el 16 de febrer passat, de suport a la ILP presentada al
Congrés dels Diputats. Fotos: Gerard Barnaus
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el pont de Monistrol de Montserrat al
de Sallent, passant pels de Castellbell,
Vilomara i Rocafort, Manresa,
Navarcles i Sant Fruitós. Un recorregut
per vuit obres que han afavorit la
comunicació i caracteritzat la imatge
d’aquests territoris bagencs.

Anem de sud a nord, començant pel pont gòtic de
Monistrol de Montserrat. Aixecada l’any 1317, és la
construcció més gran de les seves característiques de
la conca del Llobregat i ajunta les dues parts del poble.
Llavors, seguim amb el de Castellbell, iniciat entre els
anys 1455 i 1457 per Bernat Sarrocas. Pujant, arribem al
de Vilomara. D’estil romànic, que dóna nom a la vila.
Ara podem fer una visita a Rocafort. Tot i que no hi ha
cap pont, ens ofereix unes magnífiques vistes. Ideal
indret per parar i descansar.

A Manresa, el Pont Vell i el Pont Nou ens esperen. El pri-
mer, d’origen romà i Bé Cultural d’Interès Nacional, va ser
destruït l’any 1939 i refet vora els anys 60. El segon, un
dels ponts medievals catalans més ben conservats, es va
construir al segle XIV i el va idear la ment del mateix arqui-
tecte de l’església de la Seu (Berenguer de Montagut).

A Navarcles, l’obra va aixecar-se de 1796 a 1804 gràcies
a l’esforç dels vilatans, que van decidir treballar-hi els
diumenges. Per la seva part, el Pont de Cabrianes (de
Sant Fruitós) és l’únic que està derruït. Des del 1939,
només en queden els pilars i el tercer arc. Tot i així,
també és interessant fer-hi una ullada. Per últim, el
Pont Vell de Sallent procura l’accés al nucli antic de la
vila. Es tracta d’una obra gòtica del segle XVI que es va
haver de refer després de la riuada de 1747.

Els ponts del Bagesla
ru

ta

Anna Pujol
Aida Cantero (il·lustració)

FITXA TÈCNICA
Nom: Els ponts del Bages
Inici: Monistrol de Montserrat
Final: Sallent
Distància recorreguda: 40 km
Temps: Entre 3 i 4 hores en cotxe
Dificultat: Baixa

D

Ponts de Manresa, Sant Fruitós i Sallent
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Anella Verda de
Manresa ‘reloaded’!

Ignasi Cebrian
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’Anella Verda de Manresa és el conjunt
d’espais lliures al voltant de la ciutat que
pels seus valors socials, ambientals, pai-
satgístics i productius agraris s’han de
protegir, connectar i potenciar. Aquesta
definició està feta per la Comissió de
l’Anella Verda de Manresa. També és una
representació escrita d’un projecte que

ha esdevingut, en part, realitat.

És clar que l’Anella Verda de Manresa ja no és un projecte,
és una realitat. De fet, sempre ha estat una realitat. Abans,
però, en dèiem el rodal de Manresa. Ara, ha esdevingut
una realitat en l’imaginari col·lectiu manresà. La gent sap
què és l’Anella Verda. I no a força de definicions, sinó a
força de dinamitzar-la, de donar-la a conèixer amb una
gran quantitat d’activitats i accions realitzades per les enti-
tats que formen la Comissió de l’Anella Verda. Activitats i
accions que han conduït, també, a parlar-ne i a divulgar-
ne els valors i exquisideses.

Ara els manresans ja sabem que revaloritzar el poc territo-
ri natural o no urbanitzat és, per a qualsevol ciutat, un
signe de progrés, de modernitat i de sostenibilitat. Manre-
sa té la gran sort de tenir un rodal natural i agrícola que
l’envolta, que la deixa respirar. És un espai amb multitud
d’usos: agricultura, passejades, anades en bicicleta, obser-
vació de la natura... Aquest espai periurbà i perimetral té
un gran valor: aporta qualitat de vida i benestar social.

Des de l’any 2008, que s’engega amb empenta la recupe-
ració del rodal per la ciutat, s’han fet molt progressos. Un
de molt important és la redacció d’un pla estratègic de tot
el que cal fer per millorar la gestió i el coneixement d’a-
quest espai. La redacció d’aquest pla finalitzà el febrer del
2011. D’aquest pla, se’n desprenen unes 90 accions dife-
rents repartides en quatre grans àmbits: agrari i ramader,
medi natural, lleure i educació, patrimoni i paisatge i
comunicació i difusió. Objectivament, només un 10 % d’a-
questes accions s’han portat ha terme. I no són precisa-
ment les accions més urgents i prioritàries.

Un 10 %. Per això, deia al
principi, que l’Anella Verda,
només en part ha esdevin-
gut realitat. Queda tant per
fer ( i no sé si en aquests
moments, tot és possible!).
Però ara és el moment
d’una acció contundent
que pot aportar una gran
esperança i tranquil·litat als manresans: incloure dins el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa, en procés
de redacció actual, l’Anella Verda de Manresa com a figura
de protecció. És l’única forma de blindar possibles mals
usos de l’espai. Això sí que és possible, i fàcil!

Altres accions encara no tan fàcils (o si que ho són, de
fàcils?), però del tot realitzables són: restauració d’hàbitats
degradats, monitorització de la biodiversitat, habilitar iti-
neraris accessibles, senyalització d’itineraris, coordinar les
escoles verdes de Manresa, crear un centre d’interpretació
i dinamització...Crec que queda molt per fer i, en aquest
cas, tot és possible. Només cal posar-hi una mica d’em-
penta i ganes, com les que teníem l’any 2008.

L
Trams del riu Llobregat situats
entre els Tres Salts i Roca Tinyosa,
llocs representatius inclosos en
l’Anella Verda de Manresa
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Opel Mokka:
Bona collita

Enric Oller i Carbó
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l primer SUV compacte d’un fabricant alema-
ny milita en l’única categoria que creix i que
acapara gairebé el 20% de les vendes del sec-
tor. L’Opel Mokka trepitja amb fermesa, ofe-
reix tres mecàniques possibles i es pot adqui-
rir amb tracció integral o 4x2, a partir dels
16.525 euros.

Els alemanys són els segons fabricants europeus a oferir
un SUV. Amb nomenclatura cafetera, el Mokka és més
gran del que sembla per molt que faci 4,28 metres de
punta a punta. Se situa entre el Juke i el Qashqai de Nissan.
Al primer cop d’ull suggereix equilibri però l’estètica hi
juga un paper decisiu. Els baixos arriben coberts per un
plàstic negre que recorre tot el perímetre i incrementa la
sensació d’alçada. L’afegitó-talonera li proporciona, a més,
un plus de protecció quan abandones l’asfalt i esdevé
complementari a les barres longitudinals del sostre.

Força més llarg que el Corsa, presenta aquell deix de
marca que ara ja ostenta tota la gamma Opel. La graella
pren bona part del protagonisme d’una estampa final
suggestivament musculosa, on les curvatures matisen els
angles i l’alçada fa que parlem d’un compacte alt (1,66
metres). Munta llandes de 17 polzades, pneumàtics
amples de 215/55 i alguns elements d’herència com ara el
sistema de frens del Zafira; la suspensió del Meriva o la
direcció d’assistència elèctrica del Corsa.

A l’interior, disseny i comandaments recorden força els de
l’Insignia i l’Astra, però amb una diferència: el Mokka ofe-
reix una posició de conducció més elevada i una excel·lent
visibilitat en totes direccions. L’habitacle té19 petits com-
partiments per als objectes de mà, una doble guantera
tancada i tota una botoneria amb el mateix llenguatge
instrumental dels darrers productes de la casa. L’habitabili-
tat no és pas per tirar coets. Compleix sense ser gaire espa-
iosa. La distància lliure fins al sostre és la seva principal vir-
tut. La nostra unitat de proves duia seients ergonòmics
AGR, confortables però incapaços de dissimular els límits
d’amplada que imposa la carrosseria. La filera posterior
pot plegar-se 40:60 per passar l’espai del maleter dels 356
litres anunciats per la marca en configuració normal a
1.372. A la banda dreta d’aquest compartiment hi ha una
porteta per a petits objectes i sota la catifa, una roda d’ús
temporal que s’ha de demanar com a opció. No ens ha

acabat de fer el pes el fet que els seients del darrere s’ha-
gin separat de les portes fins a l’extrem d’arribar a compro-
metre l’espai destinat a un tercer passatger. Els amants
dels esports poden demanar-lo amb el suport FlexFix inte-
grat al paracops posterior que té capacitat per a tres bici-
cletes i es plega com un calaix quan no s’ha de menester.

La plataforma que sustenta el Mokka és completament
nova. És la mateixa del futur Chevrolet Trax. El taratge de
les suspensions proporciona una bona resposta dinàmica.
El cotxe gronxa poc en els revolts per bé que munta una
suspensió enfocada al confort. Es ven en tres motors pos-
sibles: l’atmosfèric 1.6 de benzina de 115 CV; un turbo 1.4
sobrealimentat amb el mateix combustible i 140 CV i el
conegut dièsel 1.7 CDTi de 130 CV. Tots amb sistema
Start/Stop automàtic en petites retencions. La primera de
les mecàniques configura la versió d’accés a la gamma.
Disponible només amb canvi manual de cinc marxes i
tracció davantera. Presenta una resposta i mitjanes de
consum enraonades. L’1.4 va associat a una caixa de sis
relacions (que pot ser automàtica) i porta tracció integral.
Disponible en tres nivells d’acabats l’equipament inclou 8
airbags i ESP però Opel ofereix opcionalment il·luminació
adaptativa, sistema d’alerta precol·lisió, càmera de visió
posterior, avís de canvi involuntari de carril i sistema de
reconeixement dels senyals.

E

FITXA TÈCNICA
Motor: Davanter transversal 4 cilin. en línia 1598c.c Injecc.
Directa. 116 CV. Tracció: davantera. Canvi: manual de 5 vel. Frens:
Discs vent. /discs. Vel. Màxima: 170 km/h. Accel. 0 a 100 km/h:
12,5 segons. Consum mitjà: 6,5 litres. Preu: 16.525 euros.
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Mireia Pintó

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

a teva darrera actuació a
Manresa va ser arran dels
actes d’homenatge a l’es-
criptor Amat i Piniella.
Com va anar?
—Amb el meu marit,
Vladislav Bronevetzky,
vam participar-hi amb tres
cançons de Toldrà, com

molts altres artistes i grups, com ara
Manel Camp o l’Esbart Manresà, entre
d’altres. Va ser una col·laboració en el
marc del concert que va tenir lloc al tea-
tre Kursaal el novembre passat, per
encàrrec d’Òmnium Cultural amb la fina-
litat de recollir fons per a l’escultura
d’Amat, situada al Casino. Em van explicar
que la seva mare, Concepció Piniella, era
mestra de cant i que ell havia fet algunes
cròniques periodístiques musicals.

—Però ja tocava oi, poder actuar profes-
sionalment al teatre Kursaal?
—Sí, la ciutat és força complexa pel que
fa a la programació. Arran de la concessió
del premi Bages de Cultura li vaig comen-
tar al regidor de Cultura, Joan Calmet,
que estava encantada de col·laborar en
tota classe d’actes solidaris a la ciutat,
però també li vaig recordar que els con-
certs musicals formaven part de la meva
professió i que, per tant, en visc. Li vaig fer
avinent que si el teatre tenia una progra-
mació musical estable potser m’hi
podrien incloure. Se’n va adonar i poc
després el gerent, Valentí Oviedo, em va
convidar per al proper dia 14.

—En què consistirà i quins altres projec-
tes de futur tens?
—Serà un recital al piano acompanyada
del meu marit, Vladislav Bronevetzky,

amb una temàtica bàsicament d’inspira-
cions zíngares, amb cançons, alguna ària
d’òpera com ara Carmen, una altra ària
d’opereta, de l’Amor gitano, etc. Pel que fa
als projectes més immediats participaré
al Festival de Pasqua de Cervera, acompa-
nyada del quartet de corda Gerhard, i un
recital a Oslo, a l’abril. També tinc previst
cantar una òpera al Festival de Peralada a
l’estiu i un parell de concerts a França.

—Com ha evolucionat la teva lluita con-
tra el càncer de mama i com ha influït en
la teva carrera musical?
—La malaltia del càncer marca la vida
d’una persona. Durant uns quants mesos
vaig haver d’estar aturada professional-
ment; la recuperació era prioritària. M’ho
vaig agafar com un aprenentatge, ja que
era una loteria que m’havia tocat sense
voler. Vaig plantar-hi cara i va ser una
oportunitat per aprendre coses de la vida
que em van ajudar a créixer. Fins ara tot
ha anat bé i passo els diversos controls
que assenyalen els protocols. He crescut
interiorment i intento no estressar-me de
cara a la feina. Segueixo endavant, relati-

vitzant les coses i procurant que no m’a-
fectin gaire. Tinc més clares les prioritats:
la vida i la família per sobre de tot, amb la
música integrada.

Mezzosoprano
—Per què vas decidir completar els estu-
dis a Itàlia i França?
—Sempre m’he guiat per treballar amb
persones concretes de les quals tenia
referents i garanties, i algunes les he tro-
bat a França. Com que havia començat
en el món professional a fer obres de
Rossini, vaig anar a Itàlia per especialitzar-
me sobre la seva obra. El seu repertori
requereix una coloratura, és a dir, una agi-
litat especial. Com que tenia facilitat per
interpretar-lo vaig anar a buscar la font i
el més gran especialista del moment és el
musicòleg Alberto Zedda, amb qui vaig
poder treballar l’estil i la revisió de les
òperes.

—Quines característiques essencials ha
de tenir un bon cantant d’òpera?
—Una bona capacitat de constància en
el treball, sacrifici i paciència. Avui dia tot

L
Cantant d’òpera i també especialista en els gèneres d’oratori com a
solista i lied, on forma parella amb el pianista rus Vladislav
Bronevetzky. És professora de cant i lied a l’Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC), així com en diverses master-classes i responsa-
ble del Festival Internacional de Música Clàssica Memorial Eduard
Casajoana, que organitza l’Associació Música Clàssica de Sant Fruitós
de Bages. Ha fet enregistraments per a diverses ràdios i discogràfi-
ques i ha actuat en els principals teatres i auditoris de l’estat espany-
ol, i també en concerts i festivals d’Europa i el Japó. L’any 2011 va rebre
el Premi Bages de Cultura, que atorga Òmnium Cultural. Actuarà per
primera vegada professionalment al teatre Kursaal el 14 de març.
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és massa immediat i ràpid. En el món del
cant el treball ha de ser de formiga: cada
dia una mica. Es necessita un entrena-
ment constant i diari. Des del 2004 sóc
professora a l’ESMUC i estic en contacte
amb gent jove. Sovint volen resultats
immediats, però s’han d’adonar que la
nostra feina requereix un treball continu,
diari i rigorós. També s’han de tenir en
compte un mínim de condicions, que
maduren i es desenvolupen en nosaltres,
tant a nivell tècnic com interpretatiu.

Professora
— Quina és la teva activitat com a profes-
sora de cant o lied a l’ESMUC?
—El lied és música de cambra, un treball
més interpretatiu i de conjunt, amb pia-
nista i cantant. Sempre poso un èmfasi
especial en el text. M’ha agradat sempre
ensenyar amb els idiomes corresponents:
català, castellà, francès, anglès, alemany,
italià o rus. És inconcebible per a mi can-
tar en un idioma que no entens. Fer músi-
ca és comunicar! El treball és, doncs,
musical i interpretatiu. D’altra banda,
com a professora de cant, treballo la con-
solidació i el continu desenvolupament
de les capacitats i recursos de la veu, per
obtenir una bona i sòlida base tècnica. Es
tracta de fer una carrera de fons i no pas
un esprint. D’una banda, s’ha de treballar-
la durant molts anys, tractar-la bé tot pen-
sant que no té recanvi, per treure’n el
màxim rendiment. No es tracta de pujar
com l’escuma en quatre o cinc anys per
després fer-nos mal per falta de madure-
sa o capacitat, o bé per fer un repertori
que no ens tocava. De l’altra, els ajudo a
desenvolupar la seva capacitat més crea-
tiva i també la part més interpretativa i
musical dels alumnes. A dia d’avui, molts
d’ells ja estant cantant pel món i sóc feliç
d’haver-los ajudat en una part de la seva
trajectòria. D’alguna manera, es crea una
complicitat en el treball de tu a tu que es
converteix en un vincle directe.

—Els oratoris han de ser sempre de
temàtica religiosa?
—Estrictament sí. Però dins del gènere
simfònic vocal hi entrarien també obres
profanes. També hi entren la cantata i els
motets, que no sempre tenen el sentit
religiós o les simfonies amb números
cantats que tampoc no són de temàtica
religiosa.

—Quins són els trets específics del lied?
—La traducció de lied és cançó. I, més
específicament, seria cançó alemanya.

Però a la pràctica el concepte genèric de
cançó serveix en tots els idiomes com a
gènere concertístic de cambra, de petit
format.Va néixer el segle XIX, com a músi-
ca de saló. Es reunia l’elit de la cultura de
l’època, amb músics, poetes i pintors,
amics i coneguts, al saló d’una casa amb
piano. S’ha anat desenvolupant fins a
interpretar-la als auditoris, les sales de
concert i també al teatre i a les esglésies.

—Quina importància té en la teva profes-
sió Vladislav Bronevetzky?
—Molta. Tant en la professió com en la
meva vida. És el meu company de viatge
en tot, amb qui comparteixo gran part de
la meva feina, llevat de l’òpera. Li tinc
molta confiança també en el terreny pro-
fessional i sovint li consulto coses relacio-
nades amb la feina. Com que hi ha ente-
sa i interacció, valora i comenta els meus
projectes.

—Com valores la teva activitat com a pia-
nista?
—En un moment determinat vaig haver
de prioritzar i aleshores el piano queda
en un segon terme, ja que va pesar més el
cant. Però m’ha estat una eina molt útil
per estudiar i tenir una visió musicològica
i més instrumental, fins i tot per fer clas-
ses, ja que em serveix per acompanyar els
alumnes.

—Quines són les millors sales per a con-
certs en l’àmbit mundial?
—Depèn dels paràmetres a mesurar.
Com a acústica fantàstica amb gran re-
torn i una gran infraestructura m’agrada
molt la Sala 2 o de Cambra de l’Auditori
de Lleida. Per prestigi i un públic especial-
ment càlid, ideal per a un recital de cançó,
amb una acústica bona tant per a l’intèr-
pret com per al públic, tinc molt bon
record de la Sala Rachmaninov de
Moscou. Si a la majoria de llocs del món
hi ha uns formalismes molt estereotipats,
per exemple el lliurament de rams de
flors al final del concert, a Rússia el públic
s’aixeca espontàniament a donar-te
coses. Per exemple, recordo l’any 1991,
especialment dur per al país, s’acostaven
i em regalaven tot el que tenien al seu
abast, amb una espontaneïtat sincera i
molt propera. Em va semblar molt entra-
nyable. Guardo també records molt espe-
cials de recitals al Japó.

—La música continua essent menystin-
guda en el panorama global espanyol?
—Els darrers anys s’ha pujat una mica

l’esglaó, però en relació a d’altres països
d’Europa, encara hi ha molt a fer. Durant
els anys de bonança es va invertir en
infraestructures, auditoris i orquestres,
però en arribar la crisi econòmica ja
hem vist que la cultura és ben fàcil de
retallar. En el fons és una manera de
perdre llibertats, ja que com més cultes
som més llibertat tenim, però potser ja
li va bé a la classe política que la per-
dem. La música és en un pla gens prio-
ritari, i bastant lamentable, de manera
que en molts organismes culturals ni
tan sols hi està representada. Però enca-
ra hi ha un col·lectiu que està pitjor que
nosaltres: el món de la dansa.

—Està millor en l’àmbit català?
—En l’àmbit institucional no crec que hi
hagi gaire contrast. Tant de bo sabéssim
ser més intel·ligents. En una branca del
món de la música, el que és cert és que
tenim un teixit associatiu molt important,
amb un moviment coral amateur molt
actiu, que ha cobert parcel·les abandona-
des pels polítics. Els festivals i concerts
sobreviuen gràcies a un petit grup de
gent que ha anat mantenint aquesta
brasa que, en un moment de bonança,
ha donat lloc als auditoris o ha mantingut
una inèrcia que encara continua viva. En
aquest sentit és tan contrastat que men-
tre Madrid té cinc cors professionals,
Barcelona només en té dos, el Cor de
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Cambra i el Cor del Liceu. L’Orfeó Català,
que té la seu al Palau de la Música
Catalana, és fruit d’aquests moviments
amateurs, no pas professionals.

Deixar-se seduir
—La música clàssica és per a una minoria
selecta de la població?
—En absolut. Es pot anar al Liceu per
pocs euros. Es tracta d’una idea precon-
cebuda creure que hi ha una música
destinada a la gent que hi entén molt.
Ho dic perquè he fet la prova diverses
vegades: he invitat gent coneguda del
carrer a un meu assaig general al Liceu i
el resultat final és que s’ho han passat
molt bé. Es tracta de deixar-se seduir i
per saber el resultat cal fer la prova. No fa

falta entendre de música, es tracta de si
ens agrada o no i quina impressió ens
causa. Per tant, només cal ser receptiu i
deixar fer. És cert que hi ha diferents
nivells de profunditat, però encara que
només sigui a nivell superficial tothom
sap si allò que escolta li dóna un plaer
auditiu i visual. També és cert que sóc
bastant curosa a l’hora de portar-los al
món de l’òpera, ja que n’hi ha de més
assequibles que d’altres. Diria que és un
problema semblant al de la lectura, ja
que mai no es comença per llegir el lli-
bre més rebuscat. Hi ha molt treball a fer
en l’àmbit educatiu per tal de fomentar
el públic del futur. És important que els
alumnes de les escoles vagin conjunta-
ment a l’òpera. I aquest petit gra de sorra
és molt positiu, ja que pot servir per
trencar esquemes inculcats en l’àmbit
familiar i fins i tot, darrere el nen, els
pares també acabin anant a l’òpera o a
concerts de qualitat.

—Quina és la teva feina com a responsa-
ble del Festival Internacional de Música
Clàssica, Memorial Eduard Casajoana?
—Eduard Casajoana fou mestre de
música de Sant Fruitós de Bages i el pri-
mer alcalde de la Transició. El Festival va
néixer l’any 1994 fruit de dues temptati-
ves anteriors, en concerts fets a l’esglé-

sia del poble l’agost de 1992 i dos més
durant el 1993. Davant de l’èxit, nosal-
tres ho vam proposar a l’Ajuntament,
que va acceptar la realització del festival
en un format de quatre concerts durant
el mes de juliol. Al cap de set anys, en
veure que el Festival podia trontollar
per divergències polítiques dels gover-
nants locals, es va crear una associació
que el gestionés, a iniciativa d’una part
del públic assistent. Es va buscar una
esponsorització privada i es va fer un
conveni amb l’Ajuntament. Tant el meu
marit com jo vam acceptar la condició
que un cop a l’any actuaríem al poble
perquè la gent ens pogués escoltar. Per
això, hem intervingut sempre en algun
dels concerts. En estar vinculats al món

musical professional, hi poden assistir
artistes de molt renom: Teresa Ber-
ganza, Joan Pons..., ja que els hem
pogut portar amb condicions econòmi-
cament favorables per la complicitat
personal de l’amistat que tenen amb
nosaltres. L’aforament actual pot arribar
a les 600 persones i mantenim la idea
que tothom pugui tenir accés a la cultu-
ra. Fem una tasca de sembrar i d’obrir
finestres que ens satisfà molt, ja que
arran de participar en el festival alguns
dels assistents després s’han abonat a
d’altres llocs com l’Auditori de
Barcelona, el Liceu o el Kursaal. En tots
aquests anys de recorregut hi ha gent
que ha anat afinant l’orella en coneixe-
ments i criteri. Sempre hem intentat
que hi participi algun musicòleg que
introdueixi el concert, per tal que els
assistents en puguin gaudir d’una
manera més documentada.

—Quines altres activitats porta a terme
l’Associació de Música Clàssica de Sant
Fruitós de Bages?
—Organitzen algun viatge anual a
Europa per veure una òpera o un con-
cert concrets. També s’havien fet sorti-
des al Liceu, però des que hi ha la pro-
gramació musical del Kursaal i sobretot
arran de la crisi econòmica es fan

menys sortides, tenint en compte que
hi ha una oferta interessant més a prop.

—Quina és la teva valoració del premi
Bages de Cultura?
—Penso que Òmnium Cultural és un ens
important en els moments que estem
vivint de construcció del nostre país. El
premi està bé perquè la cultura queda en
un terme bastant secundari, encara que
ens vulguin fer creure el contrari. A títol
personal em va produir una gran satisfac-
ció. És un reconeixement a la meva tasca,
tant en l’àmbit de creació com de desen-
volupament del Festival Internacional de
Música Clàssica, i a una trajectòria perso-
nal. Sempre he intentat servir la meva
terra i el meu país amb un esperit sincer,
sense buscar cap agraïment, però és cert
que els premis sempre són benvinguts.

—Quina és la teva relació professional
amb el musicòleg Oriol Pérez?
—Em va fer la glossa en el lliurament del
premi Bages i som amics des de fa molts
anys. És una persona culta, amb molt
talent i molts coneixements musicals i
filosòfics en un nivell molt alt.

—Reobert el debat sobre la plaça de Sant
Domènec, creus que el teatre Conserva-
tori s’hauria d’ensorrar?
—Aquesta és una vella polèmica que ja
havia sentit als meus avis i de moment el
cert és que ningú no s’acaba d’atrevir ni
per una cosa ni per l’altra. Crec que al
teatre Conservatori mai no se l’ha tractat
bé. Sempre se l’ha menystingut i ara està
decadent: escenaris, camerinos i equi-
paments s’haurien de renovar. És un tea-
tre de ferradura, d’època, on potser cal-
dria fer-hi alguna inversió. Ara bé, en l’è-
poca en què es van recuperar i recons-
truir teatres, el Conservatori en va que-
dar al marge. Ara la gent ja ha adquirit
l’hàbit d’anar al Kursaal per la seva pro-
gramació i cal preguntar-se si a la ciutat
hi ha públic suficient per tenir dues sales
teatrals, a plena activitat. Tant de bo fos
així. Per cert, al Conservatori hi vaig can-
tar dues sarsueles, les úniques de la
meva vida.

—Tens o has tingut militància política?
—No. Tinc molt clar que sóc catalana i
que estem vivint un moment històric que
hem d’aprofitar.

—D’altres aficions?
—La lectura, el teatre, la pintura i per
sobre de tot, la vida familiar.

«A Catalunya tenim un moviment coral
amateur molt actiu que ha cobert

parcel·les abandonades pels polítics»
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el perfil
ireia Pintó i Garriga neix a la Clínica Sant
Josep de Manresa el 3 de desembre de
1968. El pare, Joan, era manresà i químic
de professió. La mare, Pilar, d’Agramunt i
mestressa de casa. Té dos germans:
Josep, enginyer químic, i Rosa, mestra.

Comença els estudis a la Badia Solé des del Jardí de la
infància fins al COU. Paral·lelament, cursa estudis de sol-
feig i piano al Conservatori de Música de Manresa i
comença els de cant amb Margarita Sabartés, una pro-
fessora de Barcelona. Als darrers cursos de BUP i COU ja
feia actuacions al Palau, amb orquestra i amb un dels
cors de Barcelona que interpretava el repertori simfò-
nic. Fou el seu tutor, un professor de Filosofia, qui millor
va entendre el seu interès per la música. S’examina per
lliure de cant al Conservatori del Bruc de Barcelona.
Després es desplaça a València sota la direcció de la pro-
fessora Carmen Martínez Lluna. Tot seguit, cursa estudis
musicals a l’Acadèmia Rossiniana de Pesaro, i també a
París amb Isabel Garcisanz. Totes tres van posar les
bases de la seva carrera i s’especialitza en piano i cant. A
França, Regine Crespin li aprofundeix la música france-
sa; i a Itàlia, l’expert Alberto Zedda, en el repertori rossi-
nià. Professionalment, s’inicia amb alguns recitals i gua-
nya alguns concursos de cant. Així, el seu primer premi
el va obtenir amb el Ciutat de Manresa en l’especialitat
de cant, l’única vegada que es va dur a terme. Guanya
dos concursos a Itàlia, el Francesc Viñas a Barcelona i el
concurs de Luis Mariano a Irun. El seu primer oratori és
el Nadal de Bach amb l’Orquestra Simfònica del Vallès i
el seu debut en l’òpera professional fou al Teatro de la
Zarzuela de Madrid amb La Ventafocs (La Cenerentola)
de Rossini, sota la direcció orquestral de Ros Marbà.
L’any 1991 se’n va a viure a les Brucardes, a Sant Fruitós
de Bages. Des de 1992 forma un duo estable amb el pia-
nista rus Vladislav Bronevetzky, tant professionalment
com personalment.

Com a mezzosoprano ha intervingut en el paper de
Sesto en Giulio Cesare de Haendel i entre d’altres a La
Cenerentola. Ha fet de Rosina i Berta en El barber de
Sevilla, o de Zaida en El turc a Itàlia, i ha participar en
obres com El viatge a Reims de Rossini, La flauta màgica
de Mozart, Les contes de Hoffmann d’Offenbach, Romeo
i Julieta de Gounod, Carmen de Bizet, Els Hugonots de
Meyerbeer, Manon de Massenet, Lucia de Lammermoor
de Donizetti, La Sonàmbula i el purità de Bellini, Evgeny
Oneguin de Txaikovski, Parsifal i les Valquíries de
Wagner, La vida en breve de Falla, Tassarba de Morera o
Babel 46 de Montsalvatge... Com a solista actua en
l’Oratori de Nadal, La Passió de Sant Joan, Missa en si
menor, Cantata 209 de Bach; Gloria, El triomf de Juditha,
i motets de Vivaldi. Missa jueva, Missa de Santa Cecília i
escena de Berenice de Haydn, Rèquiem i Missa de la
Coronació de Mozart, Novena Simfonia de Beethoven.

Somni d’una nit d’estiu, Segona simfonia de
Mendelssohn i Missa en Do Major de Schubert. Rapsòdia
per a contralt de Brahms. La damisela élue de Debussy. El
Pessebre de Casals, L’Atlàntida de Falla, Stabat Mater de
Murani, Cinc cançons negres de Montsalvatge... Pel que
fa al lied, des de l’any 1992 forma parella amb el pianis-
ta Vladislav Bronevetzky, amb qui van fer el seu primer
concert a la sala Rachmaninov de Moscou per a l’ambai-
xada espanyola. Després, tots dos han participat en
concerts i recitals al Gran Teatre del Liceu, o l’Hamarikyu
Asahi Hall de Tòquio. Ha fet enregistraments per la BBC
Ràdio3, RNE, Catalunya Música i les ràdios nacionals ale-
manya i holandesa, i també per les televisions TVE, TV3
i Güdwesrfünk TV. Ha col·laborat en enregistraments
discogràfics en obres de Joaquim Homs, òperes com
Sly, DVD d’òperes com El viatge a Reims o Les Valquíries
de Wagner, i en la darrera de Xavier Montsalvatge, de
recent aparició; en CD com One life to live, i conjunta-
ment amb Manel Camp, Weill o Gershwin. Ha actuat als
millors teatres i auditoris espanyols, i en festivals i con-
certs d’Alemanya, França, Grècia, Holanda, Itàlia, Rússia
o el Japó.

El 19 d’octubre del 2010 li van diagnosticar un càncer
de mama i no va reaparèixer fins el juny del 2011 en un
concert a l’Auditori de Lleida i la tardor d’aquell any
interpreta La Flauta Màgica a Oviedo. Entre els premis
obtinguts cal remarcar el Premi Bages de Cultura, l’any
2011, distinció que atorga Òmnium Bages. Actualment
és professora de lied i cant a l’Escola Superior de Música
de Catalunya i responsable del Festival Internacional de
Música Clàssica, Memorial Eduard Casajoana. A més de
la cita anual de Sant Fruitós, el 2012 va fer recitals a
Lleida i Santiago de Compostel·la.

M
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quadern obert
Josep Barés
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Amics, col·laboradors i deixebles
homenatgen Josep Padró

Jordi Estrada

esprés de tota una
vida dedicada a la
interpretació, la com-
posició i l’ensenya-
ment musicals, els
seus amics, els seus
col·laboradors i els
seus deixebles s’han

aplegat per retre-li homenatge i mante-
nir viva la memòria d’aquest artista
inquiet i infatigable. Amb la tenacitat de
les formigues i la curiositat de les ments
obertes i receptives, Padró va explorar
amb avidesa els llenguatges artístics
més diversos. Conegut sobretot com a
músic, va conrear també la poesia i les
arts plàstiques.

L’obra gràfica
Del dia 8 al 24, a la casa Lluvià s’exposa-
ran una vintena de creacions pictòriques
on Padró utilitza tècniques i estils ben
diversos. Hi predominen els retrats i els
paisatges urbans, pintats a l’oli, a la cera o
senzillament dibuixats amb llapis.
Malgrat les ressonàncies impressionistes,
surrealistes o chagallianes, totes aques-
tes peces duen el segell inconfusible
d’una mà rigorosa i un traç destre i pre-
cís, executat amb una gran expressivitat
de formes i colors.

Serà en el marc de la inauguració d’a-
questa exposició que es presentarà el
número 13 de Quaderns de Taller, publi-
cació que serà dedicada íntegrament a
Josep Padró. Aquest col·lectiu, del qual
formava part Padró des dels seus inicis,
ha constituït la seva família artística
durant trenta anys. El fotògraf Joan
Segon, integrant del grup i copartícip de
l’organització, en remarca la rara avidesa
pel fet que, a diferència de la resta de
components, practicants d’una sola dis-
ciplina artística, «ell les practicava totes,
amb el mateix rigor i disciplina». En des-

taca també el tarannà reflexiu i autocrític,
i també un deix irònic i sorneguer, pre-
sent a voltes en la seva música, en forma
de picada d’ullet a músiques d’altres
autors o fins i tot de pròpies.

L’obramusical
Des que als 17 anys va escriure la sarda-
na Il·lusió, Padró deu haver compost prop
d’un centenar de partitures, algunes de
les quals han estat reescrites i versiona-
des per a formacions diverses. I és que,
com explica la seva filla Ariadna, violinis-
ta i intèrpret de moltes de les seves com-
posicions, «sempre escrivia pensant en
qui interpretaria l’obra» Amant de la
música impressionista francesa i dels
músics barrocs, «però sobretot de Bach»,
Ariadna recorda com el seu pare havia

quedat captivat en escoltar La consagra-
ció de la primavera d’Igor Stravinski, la
paleta musical del qual havia d’inspirar-li
molts cromatismes. Després d’uns pri-
mers anys de dedicació plena i intensa a
la música de cobla i al cant coral, amb
especial atenció a les músiques per a
flauta, la seva segona llengua, Padró va
assajar altres formats, com la música
orquestral i, en els darrers anys, la música
de cambra, sense descuidar mai, tal com
observa el musicòleg Josep M. Vilà, «les
composicions amb una clara funció i
intenció didàctiques». En aquesta línia,
són nombroses les pàgines escrites per
als seus alumnes del Conservatori o de
l’Esclat, escola musical activa que va con-
tribuir a fundar amb Onofre Boqué el
1976. És en aquella època que, junta-

Coincidint amb el primer aniversari del traspàs del músic Josep
Padró, l’home i l’obra seran recordats a través d’un ampli progra-
ma d’actes en què participarà més de tres-centes persones.

fil
a

cu
ltu

ra
l

D

Autoretrat de Josep Padró. A més de dedicar-se a la música, va conrear la poesia i les arts plàstiques
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ment amb l’actor Joan Crosas, aleshores
ànima d’Esquirols, van crear l’espectacle
pedagògic La cançó dels Tururuts, que
historia la tradició musical catalana. De
fet, en moltes peces seves hi batega el
substrat cultural del país. En la cantata
Llegenda d’ambició i mort, escrita també
per a quartet de corda, l’obra s’inspira en
la cançó tradicional catalana Don Joan i
Don Ramon, a partir de la qual Lluís
Calderer va escriure el llibret. La poesia
catalana constitueix també la font d’ins-
piració d’una de les composicions prefe-
rides de Padró: Contrallums al capvespre,
on cada un dels tres moviments té com a
referent poemes de Salvador Espriu,
Josep Junyent i del mateix Padró. Tant
pel que fa a la temàtica com a la partitu-
ra, l’esperit del país també batega en la
banda sonora d’El timbaler del Bruc,
pel·lícula dirigida per Jordi Grau el 1989, i
també en la música per a ballet de La nit
de Sant Joan, escrita conjuntament amb
Manel Camp, i per descomptat en l’har-
monització de la Marxa dels Armats i la
creació del ball de Nans per als
Geganters.

El lector interessat a atansar-se a la músi-
ca de Josep Padró, pot fer-ho a través de
qualsevol de les obres esmentades i
també d’altres de ben notables, feliç-
ment recollides en CD, com Policromies,

una suite per a trio de corda, i Sortilegis.
Aquesta suite per a flauta i trio de corda
és la darrera obra escrita per Padró i la
primera que jo recomanaria d’escoltar.
Dedicada a la seva companya, «en agra-
ïment per tantes hores compartides en el
respecte i la llibertat», hi evoca tres
moments clau de l’enamorament: l’amor
declarat i encara no correspost (L’espera),
l’amor compartit (Nit de plata) i la pleni-
tud (Joia).

Un estil particular
El corpus musical de Padró es nodreix de
referents clàssics i populars, antics i
moderns, locals i universals. Aquest
eclecticisme aparent equival a una bar-
reja de materials amb què el músic cise-
lla, amb un traç personal i característic,
les seves escultures musicals. Com en un
trencadís gaudinià, el segell està en la
mà del creador. Un creador, en aquest
cas, capaç de combinar aquests ele-
ments amb densitat i lirisme, cerebrali-
tat i sentiment, profunditat i levitació,
abstracció i figurativisme. De ben segur
que en la gènesi de cada peça seva hi ha
la llavor d’una melodia de flauta d’on
germinen els ritmes i les veus d’altres
instruments, predominantment de
corda o de cobla. Com si tota la seva
música respirés a través dels forats d’una
flauta. Qui sap si no és això el que deter-

mina un estil tan particular, que és alho-
ra tan català i tan universal.

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

Fotografia de grup del col·lectiu Quaderns de taller en la celebració del 25è aniversari, encara amb Josep Padró (cinquè per l’esquerra)
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El concert d’homenatge
Emmarcat per un seguit d’actuacions a

càrrec de col·lectius vinculats a Josep

Padró, el dia 10 a la tarda tindrà lloc, al

teatre Kursaal, un concert amb diferents

composicions seves, interpretades per

alumnes i professors del Conservatori i de

l’Esclat: el quartet Ensemble Alquí mia,

Manel Camp i Santi Arisa. Sota la direcció

general de Teti Canal, l’espectacle també

inclourà la lectura de textos seus, a càrrec

de Lluís Calderer, M. Àngels Torrens i Joan

Crosas, i una projecció d’imatges, segons

un muntatge de Joan Segon, el qual fa en

veu alta aquesta reflexió del músic i amic:

«Com pot ser que sense haver fet mai

gaire soroll ara se’l trobi tant a faltar?».

Després de l’èxit del concert, previsible

atesa la gran participació de persones i

entitats, serà el moment d’escoltar, en la

intimitat casolana, les seves músiques.

Aquest serà el millor homenatge que

puguem fer a l’home i a l’obra. Un home

que, essent encara flabiol de cobla, un dia

va entusiasmar-se amb la música

d’Stravinski, el qual, unes dècades abans,

al seu torn, s’havia entusiasmat escoltant

una sardana de Juli Garreta, interpretada

per una cobla.
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Cases barates de la Sagrada Famíliapa
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quest mes ens fixem en les que
podrien ser les primeres cases adossa-
des de la ciutat, construïdes per la
Caixa d’Estalvis de Manresa i projecta-
des pels arquitectes Josep Firmat i N.
González del Valle. El projecte es va
concebre el 1916, però no es van
poder finançar fins al 1926, tot i que
quedaren aturades i no es van poder

acabar fins al 1932. Són d’estil noucentista i estan situades
a l’illa compresa entre els carrers del Vallès, Viladordis,
Gaudí i carretera del Pont de Vilomara, en el barri de la
Sagrada Família.

Dins de l’entorn, les cases ressalten perquè són un conjunt
singular, tant per la seva volumetria com per la formalitza-
ció estètica. Es tracta d’un grup de cases unifamiliars, set
d’una planta i les dues situades en els extrems són de dues
plantes. Tenen un petit jardí al davant i pati al darrere. Com
a elements més destacats es pot esmentar la forma de les
teulades, l’òcul de les façanes i el porxo de l’entrada.

Quan la Caixa d’Estalvis de Manresa encara era una enti-
tat de petita escala va decidir fer una contribució al pro-

blema de manca d’habitatge típic d’una ciutat industrial
amb creixement i molta immigració. No obstant això, el
projecte es va endarrerir i, al final, es va beneficiar de la
llei de cases barates de 1922, que fomentava la cons-
trucció d’aquest tipus de cases baixes que, d’altra banda,
enllaçaven amb el projecte de ciutat jardí del
Noucentisme.

El catàleg de Manresa protegeix la volumetria i l’aspecte
exterior dels edificis i, especialment, el tractament dels
elements i materials característics amb què s’han constru-
ït. S’ha catalogat per la seva importància històrica, social i
perquè és un referent artístic del Noucentisme en la cons-
trucció de les cases barates per a treballadors, amb jardí i
pati. És per tant un model a preservar que es mostra com
un referent en el paisatge urbà.

Lluís Virós és membre de l’equip de redacció del catàleg de
Manresa

A

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS
GASOL, Josep M. (1974), Caja de Ahorros de Manresa. 1863-
1973, Manresa.
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propostes
MÚSICA Jofre Fité

Combo celta
Manresa es conti-

nuen promovent
concerts de l’àm-
bit formatiu. En el
marc de la Set-

mana Cultural que organitza
l’Escola de Música Esclat, el
Combo Celta de l’Esclat
actuarà al restaurant d’Arrel, l’antic Via Fora (Sobrerroca,
38), el proper divendres 15 de març, a les onze de la nit.
Es tracta d’un grup que compta amb molts anys d’expe-
riència, sota la direcció de Pep Torras, professor del cen-
tre. Amb els anys, per la formació hi han passat intèr-
prets d’instruments diversos, cosa que ha fet que cada
any el combo fos un xic diferent. Això, però, no ha
impedit que el grup estigui consolidat com a via d’apre-
nentatge de molts joves músics interessats en la músi-
ca folk i celta. L’entrada és gratuïta.

TEATRE Rosa Clarena

Dubte
osa Maria Sardà, Ramon Madaula, Nora Navas i
Mar Ulldemolins portaran al Kursaal el cap de
setmana del 16 i 17 de març l’obra teatral
Dubte, de John Patrick Shanley Estrenada el
2004 i un dels èxits de Broadway, guanyadora

del Premi Pulitzer i el Premi Tony l'any 2005, a Catalunya, es
va estrenar l'estiu passat al teatre Poliorama de Barcelona,
dins la programació del
Festival Grec i sota la
direcció de Sílvia Munt.
L'argument parteix
d'una anècdota: un
capellà progressista és
acusat de pederàstia.
«Però no va ni de
l'Església ni de la pederàstia. És una excusa per fer veure
que la veritat té mil cares, que un fet té tantes veritats com
personatges hi ha a l'escenari. El més intel·ligent de l'obra
és que no hi ha ni bons ni dolents, i tots podem ser sospi-
tosos de ser pecadors», segons deia Sílvia Munt a l’Ara.
Així, l’obra parla del dubte, de la veritat que es construeix
des dels prejudicis... però per saber-ne més en podrem
parlar amb Sílvia Munt, que serà a la xerrada postfunció, el
diumenge 17 de març. Madaula interpreta el capellà pro-
gre acusat; Rosa Maria Sardà és la fèrria i conservadora
directora del col·legi; Mar Ulldemolins, una germana inno-
cent que intentarà descobrir la veritat, i Nora Navas és la
mare d'un alumne. Veniu al Kursaal a veure l’obra i mira-
rem de sortir de dubtes.

CINEMA Laura Vidal

Temporada de premis
esulta difícil parlar d’una sola pel·lícula, ja que
són moltes les que surten a conversa després
d’haver passat pels Globus d’Or, els Gaudí, els
Goya i finalment els Oscars. Per sort algunes
encara estan en cartellera, cosa que dóna
oportunitat de fer-ne un repàs. Polèmiques a

part, les mal anomenades
triomfadores han estat Argo de
Ben Affleck i Blancaneu de
Pablo Berger. Argo com a reve-
lació de la temporada va des-
bancar l’antic rei Mides de
Hollywood, Spielberg, relatant
eficaçment uns desconeguts i
sorprenents fets reals, enfront d’un film històric, més llunyà
i no tan assequible sostingut per Daniel Day-Lewis i la batu-
ta del seu director com és Lincoln. Menció especial merei-
xen Life of Pi, aventura estètica i visual d’Ang Lee i Les
Misérables, que aposta per 158 minuts de música sense
descans, la força de Hugh Jackman i la veu i les llàgrimes
d’una brillant Anne Hathaway. I per apostes arriscades el
blanc i negre i el mutis absolut de Blancaneu, artísticament
la més innovadora i un projecte llargament cobejat, que
s’ha beneficiat i ha patit a parts iguals l’ombra de The Artist.
Com he dit no entrarem en polèmica, però si de factures es
tracta aquí és Lo Imposible que s’emporta tot l’or i la plata
del 2012, perquè tal i com diu J.A. Bayona de projectes n’hi
ha d’haver de tota mena, petits, mitjans i grans a parts igu-
als, perquè puguem continuar gaudint dins de la bombo-
lleta que són les sales de cinema, on encara podem trobar
emocions i alegries que a fora comencen a escassejar.

ART Maria Camp

Una nova escultura
l mes passat els
carrers de Man-
resa van estrenar
un nou conjunt
escultòric: el

d’homenatge a Joaquim
Amat-Piniella amb motiu
del centenari del seu naixement. L’obra, de l’escultor
Ramon Oms i feta a iniciativa d’Òmnium Cultural Bages per
subscripció popular, la podreu trobar a la terrasseta del
Casino. Si encara no l’heu vista, apropeu-vos-hi i seieu amb
Amat-Piniella a prendre un cafè. I al Casino mateix, hi troba-
reu durant aquest mes les exposicions de Roser Oduber
–que ja us recomanàvem el mes passat i hi insistim si enca-
ra no l’heu vista– i una mostra de la trajectòria de Jaume
Casacuberta. A la Casa Lluvià hi trobareu una exposició de
Quaderns de Taller en homenatge a Josep Padró, desapa-
regut ara fa un any i membre de grup. Al Cercle Artístic
aquest mes hi trobarem El viatge de l’ànima, d’Adrià Torres.
I al Museu Comarcal de Manresa no deixeu de visitar L’altra
cara de la vida, una mostra elaborada pel grup Mémora
sobre l’art i cultura funeràries al llarg de la història.

A R

E
R
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fa 25 anys
Jaume Puig

L’oli de colza
esquitxava Manresa

ceites Carreras SA comercialitzava les mar-
ques San Ramon, Rasoli o La Presa, amb
mescles d’un 25% d’oli d’oliva i un 65%
amb oli de gira-sol, a la planta envasadora
del carrer del canonge Montanyà, 6.

Mentre els treballadors de l’empresa van facilitar tota
mena d’informació de les pràctiques fraudulentes a la
revista, Ramon Carreras, la seva família i els seus
col·laboradors van rebutjar aclarir els fets, a l’hora que
la defensa, que es duia des del despatx barceloní de
Joan Piqué Vidal, argumentava que Carreras no com-
plia els requisits per poder dir que havia fet estafa, ja
que «l’oli comercialitzat es venia amb etiqueta i sense,
i quan el client comprava aquest oli no se li deia que
era d’oliva».

Cal dir que el judici pel cas de la colza i altres casos
col·laterals es va allargar dos anys i finalment Ramon
Carreras Clotet, que llavors ja estava retirat de tota activi-
tat, va resultar absolt.

El batxillerat experimental
provocava polèmica
Després de quatre anys d’aplicació del Pla Experimental
de la Reforma de l’Ensenyament Mitjà a l’institut Lluís
de Peguera, la revista n’analitzava els resultats. El pla
comprenia un primer cicle fins als 16 anys i obligatori
per a tothom i un segon cicle que abraçava dels 16 als
18 anys, en què l’alumne havia d’optar per mòduls pro-
fessionals o batxillerat. Les diferents fonts consultades
al centre, que en aquest cas experimentava el nou baxi-
llerat –professors, direcció, administració, pares i alum-
nes– opinaven sobre el model, amb postures enfronta-
des, especialment en el claustre de professors, que es
mostrava dividit.

Hi havia massa bars
Després que la comissió de govern de l’Ajuntament de
Manresa prengués l’acord de no atorgar més llicències
per a l’obertura de bars a la ciutat –amb l’excepció de les
granges–, prop de 300 establiments es repartien la clien-
tela. La revista repassava els tipus de locals existents i al
marge dels casos conflictius –alguns amb expedients
oberts, com el Jairo, el Málaga o el Buen gusto, però
també l’Oasis o l’Ocell de foc–, esmentava els musicals,
com ara el Gris, la Maduixa, el Clips, el Gala, el Dainzu, el
Big Ben, el Sielu o el Globus. Com a bars de trobada,
reconvertida la Cerveseria en bingo, resistien el Miami, el
Timbaler, l’Òscar o el Gens que j’aime.

Feia set anys que l’oli de colza protagonitza-
va l’actualitat a l’estat. La mort de centenars
de persones a causa de la síndrome tòxica
havia posat en entredit moltes de les mesu-
res sanitàries existents. A Manresa, una
empresa dirigida per Ramon Carreras feia
anys que barrejava els olis d’oliva i de gira-
sol, i les investigacions de la justícia sembla-
ven demostrar que hi incorporava un colo-
rant que era tòxic i de caràcter cancerigen.

A

A l’institut Lluís de Peguera ja feia 4 anys que s’hi feia el batxillerat
experimental
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crònica social

l Patronat del Conservatori Municipal de
Música i Joventuts Musicals van programar un
concert de música sacra a la basílica de la Seu,
el diumenge 8 d’abril de 1962, amb la partici-
pació de l’organista gironí Rafael Tapiola i

l’Orfeó Manresà, sota la direcció del mestre Agustí Coll.
El concert constava de tres parts, la primera dedicada a
obres de Johann Sebastian Bach, per a orgue sol, cinc
preludis de corals i de la cantata 147, intercalats amb
tocates i fugues, sonata trio en sol menor.

A la segona part l’Orfeó Manresà, dirigit pel mestre
Agustí Coll, amb gairebé cent cantaires, va interpretar
obres de música sacra a capella: Pater Noster i Ave Maria
d’Igor Strawinsky, Renuncio al món, d’Artur Dorey,
Tenebrae factae sunt, de Tomás Luis de Victoria, el res-
ponsori In monte Oliveti, composició del jesuïta José
Ignacio Prieto, O Bone Jesu i Sanctus de la Missa del Papa
Marcel, de Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Seguidament, l’organista Tapiola va oferir dues peces
simfòniques de Charles M. Widor i altres dues de Louis
Vierné, de gran dificultat, amb constants alteracions en
els teclats manuals i pedal. Entre ambdós autors, l’orga-
nista va mostrar les seves dots de compositor de músi-
ca per a orgue, amb unes variacions sobre la cançó
mariana popular de Mn. Romeu Oh Verge i Mare de Déu,
melodia que juga amb el pedal i les notes superiors,
amb què mostra els seus coneixements harmònics i
contrapuntístics, i un renovador modernisme.

L’altar major de la Seu ornat dins l’ambient propi, en la
imminència de la Setmana Santa, mostra la creu de l’al-
tar coberta i el Velum Templi blanc i enlairat –quasi invi-
sible–, dit i conegut popularment per bacallà (instal·lat
a l’inici de la quaresma, es despenjava el dimecres de
Setmana Santa). Al cap de dos anys es començarien
aplicar els canvis de la litúrgia del Concili i es prescindi-
ria d’aquesta tradició litúrgica.

E
Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

Ignasi Torras i Garcia

Concert a la Seu
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C/ Urgell, 35 - Tel. 93 872 99 97
MANRESA

Aromateràpia - Espelmes aromàtiques

Objectes de regal i decoració...

Objectes de decoració - Flors

artificials - Moble auxiliar

FINANCEM LA SEVA COMPRA

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT 
SLC Manresa – SCC Bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n 
Tel. 93 872 17 07  - manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

Conté una selecció dels termes més
rellevants associats als telèfons
intel·ligents i les tauletes tàctils, amb
la definició en català i equivalents en
castellà, francès i anglès

www.termcat.cat/docs/PDF/
Telefonia/Telefonia.html

El TERMCAT publica La telefonia al dia,
que recull els termes més actuals de la
telefonia mòbil de consum. Es pot con-
sultar en línia i en una versió per impri-
mir com a quadríptic plegable de la
mida d’un telèfon mòbil.

El TERMCAT és un consorci adscrit al
Departament de Cultura i format per la
Generalitat de Catalunya, l’Institut
d’Estudis Catalans i el Consorci per a la
Normalització Lingüística, que coordi-
na i promou les actuacions terminolò-
giques en llengua catalana.

El Mobile World Congress (MWC) que
s’ha dut a terme a Barcelona del 25 al
28 de febrer torna a situar la terminolo-
gia de la telefonia mòbil, associada als
telèfons intel·ligents i les tauletes tàc-
tils, en la primera línia de l’actualitat. Es
tracta d’un sector de consum massiu, i
per això els termes d’especialitat d’a-
quest àmbit tecnològic han passat a ser
d’ús corrent per a un ampli grup de
consumidors: aplicació nativa, aplicació
web, pantalla tàctil i multitàctil, giny,
codi QR, comunicació de camp proper
(NFC), etc.

La telefonia al dia és una actualització
del producte publicat pel TERMCAT el
2012, que incorpora conceptes recents
com ara quarta generació (4G), telèfon
tauleta o taulèfon, o de màquina a
màquina (M2M). L’estand Catalonia, de
la Generalitat al Mobile World Congress
n’ha difós exemplars impresos.

El TERMCAT publica ‘La telefonia al dia’ amb
motiu del Mobile World Congress
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Menjar i cultura km 0

sopars de duro

n plena festa de la Llum i
impregnats d’una nostàlgia
històrica, ens acostem a les por-
tes de la Manresa medieval.
Rere les muralles del carrer de
Sobrerroca és on trobarem el

producte que busquem, de proximitat
gastronòmica i, per què no, musicalment
parlant. És el que antigament havia estat
el Via Fora, que ha tornat a obrir amb for-
ces renovades i mai més ben dit, ben arre-
lades. Avui sopem al restaurant d’Arrel.

Unes llonganisses, tomàquets de sucar,
alls i tot el que fa falta per a un bon pa
amb tomàquet. Panotxes de blat de
moro, pebrots, cebes i cistells de vímet de
totes les mides per guardar-ho tot. I, que
no faltin, les estovalles de roba de farcell.
Com si estiguéssim al rebost d’una casa
de pagès, però amb la modernitat i actua-
litat que ha de tenir un restaurant acabat
d’obrir i que vol oferir, a més, una agenda
d’esdeveniments culturals regular, amb la
música i la cultura popular catalanes com
a teló de fons. Aquest és l’escenari. 

Abans de començar, per entretenir la
gana, unes olives la mar de típiques, però
no per això menys gustoses, ens van de
fàbula. La carta que ens duen és un tauló
de fusta gruixut i consistent, que assegura
la durabilitat per aguantar els àpats que li
esperen. Hi trobem plats de tota mena.
Des de racions per compartir fins a pri-
mers i segons, però sempre destacant els
ingredients de la terra i de temporada. Els
nostres entrants a compartir són una
amanida amb encenalls de foie i pernil
ibèric i unes patates d’arrel. La primera ens
la presenten amb abundància de foie i
pernil, i agraïm que el verd no sigui l’ele-
ment més abundant. Les patates, fetes al
caliu, són un plat amb caràcter, amb una
bona combinació del tubercle amb la
salsa romesco i els fruits secs, servides
sobre un llit de verdures saltejades i quasi
confitades. Ens convenç a tots. I anem cap
als plats principals, on trobem elements
casolans que ens fan sentir com  a casa,
com ara els canelons de la iaia, les patates

emmascarades amb rosta o una bona
coca d’escalivada. De carns i peixos també
n’hi ha una bona representació. No hi pot
faltar una botifarra amb seques, però tam-
poc la galta de porc i encara menys el
bacallà, estrella de la temporada manresa-
na, juntament amb les carxofes. I això
mateix demanem, una bona galta de porc
a la brasa feta al punt i un llom de bacallà
amb carxofes i confit de tomàquet que
mereixen ser assaborits amb tranquil·litat
i un bon vi per maridar-ho. Elegim el
Josep Forester Collita 2012, sorprenent-
ment contradictori entre l’aroma i el gust
en boca, per acabar sent un vi més aviat
llaminer ideal per acompanyar el bacallà. 

Les postres, com si fóssim a casa, un bon
mató amb mel i ganyips, tot i que també
hi ha el pa amb vi i sucre o les postres de
músic amb moscatell. Només ens faltaria
una copeta de ratafia i uns bons músics
per arrodonir la vetllada, però avui no
estarem de sort amb la programació. Ja hi
tornarem, que si la temporada és bona els
productes seran bons i els plats que sorti-
ran dels fogons del D’Arrel encara mes. 

E
Eduard Merly i Guillem Puig

RESTAURANT D’ARREL
Restaurant d’Arrel Preu mitjà: 15-25€   C. de
Sobrerroca, núm. 38 Tel.: 93 872 0477 - 609
182 569 Horari: sopars, de dijous a disssabte.
Dinars, de dilluns a divendres. Diumenge tan-
cat. Cuina: plats tradicionals i de proximitat

Vins del Bages

i de finca, de terrer, de
garatge, d’autor... Vi elabo-
rat d’una vinya anomena-
da Matacans, plantada
l’any 1984, i vinificada

durant 23 anys.

Els anys 2007, 2009 i 2011 són anys
extraordinaris. El raïm ha madurat de
manera progressiva i sense interrup-
cions. S’elabora un vi de terrer, que
expressi al màxim què poden donar
uns ceps de més de 25 anys, cuidats i
mimats, sobre un terreny d’argila.

Anys de sequera, acurada selecció
del raïm, vinificació extrema i criança
en cinc tipus de roure francès de dife-
rent procedència, juntament amb
l’experiència de deu generacions de
Solergibert, fa que el vi Solergibert
de Matacans sigui un dels vins amb
més complexitat, elegància i qualitat
de la nostra denominació d´origen.

Tot això, pot tenir molts noms genè-
rics, però en té un, de propi:
Solergibert de Matacans.

Cupatge de les varietats Cabernet
Sauvignon i Cabernet Franc, és un vi
molt sincer a l’hora d’expressar-se,

amb molta fruita
vermella, intensa i
llaminera, ben
imposada per
sobre una fusta
elegant i bona
companya, que
ens deixa un vi car-
nós, corpulent i
d’una inqüestiona-
ble personalitat,
amb un taní
madur que el fa
irresistible.

Christian Carné
El Petit Celler

V
Solergibert de
Matacans 2011
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fanal de cua

Ciutat de novel·la?
’aparició de la darrera novel·la de Genís Sinca,
Una família exemplar, ha generat força expecta-
tives entre els manresans. Han aparegut diver-
ses veus (entre les quals, la del mateix autor)
que parlen del potencial de Manresa com a ciu-

tat de novel·la. Crec, però, que llegir Una família exem-
plar esperant trobar-hi la gran novel·la sobre Manresa
seria caure en un error i el lector n’ha d’estar previngut.

Una família exemplar és una novel·la
divertida, que explica la història d’un
pediatre tortosí que casa una filla
amb l’hereu d’una poderosa família
manresana. És un relat escrit amb una
prosa fluïda i vistosa, carregat d’ironia
i sarcasme, que a vegades ratlla l’es-
perpent i sembla acostar-se amb
intel·ligència al terreny al·legòric.
Però no és, ni pretén ser, una novel·la
sobre Manresa.

La capital del Bages hi apareix descri-
ta, des del record del metge tortosí,
com una ciutat amb «un encant rela-
tiu, fins i tot vulgar i de color gris».
Més endavant, diu que el Passeig
«presentava un ambient magnífic;
sota l’ombra dels arbres, els ocells xis-
claven amb aquella estridència furio-
sa i desmesurada típica de l’època»;
poc després «Crist Rei, les escales, la
barana, les columnes de la façana, oferia la imatge àrida
i distant de sempre, deliciosament tètrica, bellíssima en
tota la seva austeritat», i fins i tot s’esmenten les cadires
del Passeig amb «una senyora eixerida i simpàtica que,
a un preu mòdic, les llogava als passejants». Aquí i allà
apareixen coneguts topònims manresans (les
Escodines, el Xup, la clínica Sant Josep,...). En fi, que la
trama d’Una família exemplar està situada a Manresa,
però això no converteix Manresa en una ciutat de
novel·la com Laura de la ciutat dels sants, de Miquel Llor,
ho fa amb Vic, o Vilaniu, de Narcís Oller, amb Valls;
novel·les on val a dir que ni el nom de Vic ni el de Valls
apareixen. Potser el més semblant a novel·lar Manresa
que s’ha fet fins ara continua sent El casino dels senyors,
d’Amat-Piniella, en la qual, per cert, en tot moment es
parla de La Ciutat.

L
Pregó

l canvi experimentat, des de fa uns quants
anys, per un dels actes inamovibles de les nos-
tres dues grans festes, la Major i la de la Llum;
és a dir l’anomenat pregó institucional, repre-
senta un salt qualitatiu molt important en la

vida de la nostra ciutat. Ha deixat de ser un simple
acte protocol·lari, per esdevenir capaç de crear expec-
tatives no només en relació a la persona convidada
sinó també per allò que ens dirà.

La consciència d’aquest canvi i del seu
valor queda reflectida en el molt bon
costum –a partir d’un determinat
moment– de difondre’ls més enllà de
l’acte puntual, i de garantir-ne la per-
vivència, amb la seva publicació i
difusió gratuïta. Així, doncs, tenim la
col·lecció Pregons institucionals, i ara
mateix davant els meus ulls, el darrer
exemplar, el qual porta el número 30 i
correspon a la Festa de la Llum d’en-
guany.

Tot i que és aquest darrer pregó, a càr-
rec de Josep Camprubí i Casas, el
fonament del comentari, m’ha sem-
blat oportuna la prèvia per deixar clar
que el seu alt nivell d’excel·lència no
ha estat una rara avis en el context,

sinó una molt ferma, feliç i sòlida pedra de toc i de
continuïtat.

I ja centrat en el discurs mateix, crec fonamental de
remarcar-ne: 1) Una molt lúcida i encertada lectura del
passat des del present més immediat i amb la mirada
projectada en el futur; 2) Una inserció molt sàvia i
oportuna del fet local en el marc més general del país;
3) Indagació en el sentit profund del fet celebrat, i rela-
ció amb altres fets històrics en què els manresans han
hagut d’acarar un problema que ara mateix torna a
ésser de candent actualitat. Cito de l’edició del text: «Hi
ha molts moments en la història de Manresa en què la
ciutat s’ha arriscat, ha estat valenta i ha transgredit les
regles i les legalitats vigents que l’encotillaven».

E

Dani Hernández Massegú

Llorenç Capdevila Lluís Calderer
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n dels punts estrella de la revisió del Pla
General Urbanístic de Manresa és, sens
dubte, el que defineix el futur de Sant
Domènec i de tot el seu entorn. L’anhel
de la ciutat per tenir una gran plaça fa
que, històricament, s’hagi posat sobre el
mapa l’enderrocament de l’illa de cases
que inclou el teatre Conservatori; de la

mateixa manera que molts han somiat una plaça de la
Bonavista circular i amb un radi faraònic que enllaci –amb
l’elegància de la modernitat i l’avantguarda– les carrete-
res de Vic, Santpedor i del Pont de Vilomara amb la part
alta del Passeig, presidida pel darrere de la Ben Plantada.
Una altra aspiració històrica del manresanisme que ni el
boom immobiliari va aconseguir desencallar.

De fet, és ben bonic somiar en la fesomia futura de
Manresa quan, ara per ara, no hi ha calés ni per arreglar
els bonys de les vies principals i encara menys de les
secundàries. Però, evidentment cal que, quan per fi
veiem la llum al final del túnel, no ens enganxin amb els
pixats al ventre. Comptat i debatut, potser sí que la gran
capital de la Catalunya Central es mereix una superplaça
al rovell de l’ou. Ara que, per altra banda, potser també és
cert que una ciutat amb tirada per les arts escèniques
tampoc no ha de prescindir d’un teatre centenari d’estil
italià. Si la Seu és una bella reproducció a escala de Santa
Maria del Mar, per què el Conservatori no pot ser un Liceu
de butxaca?  Molta comèdia i molt de debat és el que ens
espera. Com que el paper i els plànols encara surten
barats, s’admeten tot tipus d’idees.

U

ELCULDELPOU
REVISTA D’OPINIÓ I OPINIÓ MARÇ 2013 - NÚM. 191

Sant Domènec 2.0
Joan Manel Gabarró
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BUGADA AL POU
‘Mi claustro es...’
Telecinco
De vegades, mentre es confeccionen
els temes del mes, els redactors i
redactores, per aquella cosa de l’atzar,
s’assabenten de fets ben curiosos. I, és
clar, Manresa i el Bages no deixen de
ser –com el món– un cop de puny. Així
és com, en el moment que la revista va
quedar amb Sílvia Pulido –una de les
afectades per l’impagament d’una
hipoteca a qui ha donat suport la PAHC
del Bages– aquesta va comentar que,
entre l’allau de reaccions després que
la dació en pagament acceptada pel
BBVA sortís a la premsa, acabava de
rebre la trucada d’una monja que se li
havia presentat com a representant del
Banc dels Aliments. Un context de refe-
rència per acabar proposant-li si volia
assistir al programa El gran debate de
Telecinco del dissabte següent.
Endevineu qui estava fent tasques de
producció televisiva? És ben fàcil: Sor
Lucía Caram. Aquesta dona és una
capsa de sorpreses. Ara, que servidor
encara no sap si tot plegat és una
estratègia per donar veu a les seves
múltiples causes, una vocació periodís-
tica irrefrenable matisada per la fe o,
simplement, una erupció de megalo-
mania. 

Reivindicació
ortogràfica
Continuant amb els episodis derivats
de la redacció del tema del mes, en la
imatge adjunta veiem un dels mem-
bres de la plataforma bagenca que
defensa els afectats per les hipoteques
i la crisi. És Joan Sala, conegut com el
Saleta, pagès i lluitador social infatiga-
ble. La instantània, feta a l’estació de la
Renfe, pertany al dia 23 de febrer, en
què hi havia convocada una manifesta-
ció a Barcelona contra el Cop d’Estat
dels Mercats i el Poder Financer. El
Saleta va anar a la mani armat amb una

pancarta amb tres proclames ben con-
tundents, com podeu veure. És clar
que la proporció de faltes d’ortografia
és altíssima. 3 ratlles, 3 faltes. El PP deu
tenir el cul enlaire i no pas «enlaida»;
els bancs no concedeixen pas la «dac-
ció» en pagament, si no més aviat la
dació, i espero que ni els «toros» ni els
«torus» no tornin a Catalunya. La
reivindicació no sempre va lligada amb
el rigor ortogràfic. El proper cop, li
recomano que passi el text a consulta.

Empreses
d’Espanya
El recorregut traçat pels redactors del
tema acaba a l’entrada de l’escala on hi
ha la seu de Col·legi d’Advocats, on es
va entrevistar el degà, Abel Pié. Un edi-

fici d’oficines del carrer dels Esquilets
que acull, entre altres empreses i insti-
tucions, l’Institut Europeu de Formació
Empresarial (IEFE). L’espai és ampli i,
entre els molts inquilins, els nostres
intrèpids periodistes hi van trobar l’in-
tèrfon que reproduïm amb quatre
societats amb noms ben peculiars:
Ceplus 6 SL, Calvin SL i les que m’agra-
den mes: Tia Rosa de España SLU i
Bimabel de España SLU. En temps d’es-
pies i empreses fantasma l’empresa de
la tia Rosa, com a mínim, aixeca alguna
sospita, oi? 

Gual dissuasiu
Hi ha carrers amb molt trànsit, potser
massa i tot. És el cas del carrer de la
Pau, on un amable lector hi ha retratat
l’entrada de garatge que reproduïm. Es
tracta d’un gual permanent que,
també potser massa sovint, devia ser
poc respectat per part dels conductors.
Davant dels conflictes, els propietaris
de l’immoble han optat per una solu-
ció tan amable com dissuasòria. Hi han
pintat, fins a dues vegades, el seu gos
mirant els transeünts. Es tracta d’una
veritable obra d’art molt més original
que aquells cartells de seguretat tan
desagradables on diu «Cuidado con el
perro».

Espinalt, castigat
Jaume Espinalt, conegut pels lectors
del Pou després de guiar-nos en el
reportatge sobre la Seu del mes d’abril

QUINTÍ TORRA CORDONS
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passat, en què descobríem racons ben
insòlits de la basílica en un moment
d’obres majors, s’ha encarregat de rela-
tar els malaguanyats fets que van por-
tar a la calcinació del sepulcre barroc
del canonge Mulet la nit del 13 al 14 de
desembre. Com va quedar clar, el des-
control en l’encesa d’espelmes va pro-
vocar la catàstrofe. Ho corrobora
Espinalt en el seu bloc personal (arqui-
tecturamedieval-jespi.blogspot.com.es),
on descriu que «després de la diada de
Santa Llúcia, es varen abrandar les
espelmes que els devots havien ofert a
la santa al llarg del dia. [...] Encara que
en molts treballs he llegit que ‘un petit
incendi’ va provocar el desastre, no va
ser ni molt menys un petit incendi, sinó
un gran incendi que va afectar el pati
d’entrada i absolutament tot el claus-
tre: parets, columnes i voltes; a part del

sarcòfag es va cremar la imatge de
Santa Lucia i tot l’altar». La seva con-
tundent denúncia es veu que no ha
agradat gens al rector, que li ha retirat
la llibertat de moviment pel temple de
què disposava per prosseguir amb els
seus interessantíssims estudis. Ja diuen
que ho deia el Quixot: «con la Iglesia
hemos topado». 

Perfums 
bé de preu

Puc afirmar que no sempre una imatge
val més que mil paraules; què faria jo si
no pogués escriure! Però la foto que
m’ha passat una lectora de la revista, i
que reprodueix el rètol penjat a

l’Outlet Reyes, a la carretera de Vic, on
abans hi havia la merceria Cantó, sí que
ja ho diu ben bé tot, oi?

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

otser ells no ho sabien, però
tots aquells joves que l’estiu
del 1976 contemplaven
encuriosits, distants i vaga-
rosos les corredisses de la

gent, Passeig avall, eren fills dels bur-

gesos que el fantasma del conserge
del Casino dels senyors retroba als
anys 50, submergits en el mateix
immobilisme que els seus avis, els
quals presenciaren amb la mateixa
distància i catxassa el pas de la
República. 

Com si es tractés d’una cursa de
braus o de sacs, aquells fills de

papà, hereus escampa aliens a
les inquietuds i als ideals

d’un país que ja començava
a ser un poc nostre, igno-

raven o feien veure que
ignoraven, palplantats

a la barana del cafè
del Casino, amb un
dunhill en una mà i
un cardús en l’al-
tra, el pas avalotat
dels manifestants
de la Marxa de la
Llibertat,  estalo-
nats pels anti-
disturbis de
gris. En aquella
Man resa i en

aquell país encara grisós, qualsevol
pinzellada de color prenia tot l’aire
d’una provocació, un sabotatge o una
insurrecció. D’aquí que els estadants
del Casino, un edifici aleshores rònec i
fumat, s’hi sentissin com els protago-
nistes de Grease.

Mentrestant, al carrer, la gent reclama-
va llibertat, amnistia i estatut d’auto-
nomia. Que és el mateix que Amat-
Piniella i molts altres milers de ciuta-
dans reclamaven als anys 30. I que
l’autor del K.L Reich, tot i l’exili i el des-
terrament, continuà reclamant per
mitjà de la seva fidelitat al país fins a la
seva mort, el 1974.

Poc o molt, feliçment els temps han
canviat, i avui l’estàtua I el record
d’Amat Piniella presideixen la barana
del Casino, els antics badocaires de la
qual han quedat reduïts a matèria
literària d’una novel·la amb vocació
de best-seller, per a més inri d’aque-
lles famílies exemplars en les quals,
per més coses que hi passin, mai no
passa res. 

L’HOMENOT DE LA PIPA

P
Famílies exemplars
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

n aplicació de les ordenances
municipals un manresà ha estat
multat amb 600 euros per aga-
far 150 litres d’una font. Aquesta
notícia al·ludeix a la infracció,

prevista en l’apartat d’Ús impropi de l’es-
pai públic, consistent a «agafar en grans
quantitats aigua potable de les fonts
públiques per a ús privatiu».

No entraré a debatre els pros i els con-
tres d’aquesta mesura. Però si legislem,
fem-ho bé. Què s’entén per grans quan-
titats d’aigua? De quants litres parlem?
Com es calcula la sanció? Si apliquen el
mateix ull clínic que per calcular les
grans quantitats de persones que assis-
teixen a les manifestacions, anem lles-
tos. Per ser equànimes, caldria ajustar

l’import de la multa a cada situació per-
sonal, ja que el concepte de gran quanti-
tat és tan relatiu com el de grans des-
comptes. 

Per tal d’objectivar els indicadors de la
sanció, es podrien establir diversos crite-
ris, tals com: només s’autoritzarà a agafar
l’aigua que sigui transportable en una
garrafa de  fins a 25 cm de diàmetre i 50
cm d’alçada amb una sola mà o damunt
la closca; només si la quantitat recollida
no duplica el pes de l’individu o el tripli-
ca, en el cas que es tinguin animals de
companyia o familiars afectats per
pedres al ronyó; només si els bolquers
utilitzats a casa són de roba, es pateix de
descomposició i la intensitat de l’activitat
sexual reclama esbandides sovintejades.

Naturalment, tots aquests supòsits cal-
drà justificar-los documentalment per
part del ciutadà a l’hora de presentar la
sol·licitud, segons model d’Ús excepcio-
nal de l’aigua pública, de venda en quios-
cos i xurreries, al mòdic preu de cinc taps
de l’Aigua de la Llum.

E
Grans
quantitats
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QUI NO CONEIX... LO GAITER
DEL CALDERS

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

La plaça Sant Domènec

La plaça que el segle XX
Manresa necessitava
encara no la tenim
però sembla que es desencalla
la sàvia restauració
de fer una plaça a l’alçada
de qualsevol gran ciutat
o capital de comarca.
Diuen alguns manresans
que s’hi trobem com a casa
i que el teatre que hi ha
(que per cert ja no s’aguanta)
s’hauria de conservar,
perquè és tot una monada.
Voleu dir que no fem l’ase?

Als que la plaça us agrada,
disculpeu-me però me’n ric: 
deixeu de dormir a la palla,
no us mireu tant el melic
i fem una nova plaça
com la que tenen a Vic,
a Manlleu, a Balaguer
i a tants pobles que no dic!

Collige, virgo, rosas

Ara que enamores amb la teva joia,
i com una daina saltes corriols,
ara que et saps jove perquè ets una noia
que amb els que t’envolten vius a cor què vols,

cull, pren i arreplega del jardí les roses
i fes-te’n garlandes o bé rams de flors.
Que el temps implacable s’endú tantes coses!;
fins s’endurà un dia l’encant del teu cos.

I si mai et trobes, quan siguis madura,
que notes més ampla la teva cintura
i que ja no et brillen els cabells com l’or,

exhibeix amb gràcia la teva bellesa
sempre perdurable: l’amor i tendresa
que dónes als altres. Són el teu tresor.

et aquí una dona que es
belluga! Els que la vam sen-
tir llegir el manifest de l’11
de setembre, l’any 2010, a
Manresa, vam veure una

dona compromesa amb el seu temps i
el seu país. I no és habitual, encara més
si recordem que va néixer a Tiedra, a
Valladolid. El cas és que la Montse
Roldán (Maria Montserrat Roldán!) és
dona de caràcter, i abans dels vint anys
ja havia tombat per Mollerussa, Bellvís,
Camarasa, el Grau de Gandia i fins
Badalona seguint els destins d’un pare
guàrdia civil. A la nostra ciutat els
Roldán hi van fer arrels, i abans de
complir vint anys ella ja era dependen-
ta a cal Jorba, autèntic bressol de man-
resanitats. D’allà al Centre Excursionis -
ta de la Comarca de Bages i, resolts
alguns utilíssims cursets d’escalada, el
matrimoni amb en Jordi Cirera. Quins

V

Montse Roldán

temps! Un pis a la plaça del Pedregar, el
deler per la bona cuina de casa i el gust
per la muntanya. Tot amanit amb
aquest neguit que no l’abandona!
Després, per la via de l’educació física,
més de vint anys per escoles. I els més
diversos àmbits de voluntariat, des de
les ADF fins encara el Club Gavines:
quasi tres dècades compromesa a fer
suport als interns de les presons catala-
nes. Quanta gent no havia dut (de visi-
ta!) la Montse a la Model? I quants pre-
sos no hi va anar a veure? Ara l’energia
la concentra a Lledoners. I, mudada
aquella tofa de pèl negre per una
augusta cabellera platejada, la Montse
Roldán arribarà aquest abril als setanta
anys. Trasplantada del barri Antic a Vic-
Remei, encara té braços per col·laborar,
en viu i en directe, amb la Plataforma
d’Aliments de Manresa. I, vegeu mira-
cles: no es cansa!
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EPITAFI ELCULDELPOUMOSSÈN GUDIOL

envolguts germans i ger-
manes. Aquest mes no
s’admeten bromes. A fe
de Déu que el tema bas-
quetbolístic a la nostra

ciutat és motiu de culte i, per què
no dir-ho, un vici ben confessable
que Nostre Senyor crec que és ben
capaç de comprendre. El Bàsquet
Manresa ha trepitjat merda! A
finals d’any el club va perdre el
signe... l’Assignia, més ben dit. El
patrocinador es va despenjar per
posar encara més tensió a la treso-
reria del club. I com que sempre
plou sobre mullat, les lesions han
deixat l’equip en quadre. Mare de
Déu Santíssima! I això que encara
no he parlat de la marxa esportiva
de l’equip que, si acabés ara la
temporada, perdria la categoria. I,
probablement, qui es guanyarà
una plaça a la màxima categoria
serà l’Andorra que entrena l’exca-
pità de l’equip manresà Joan
Peñarroya. Déu nos en guard!
Calen solucions urgents perquè –i
que Déu em fuetegi– la campanya
basada en el lema «la fe mou mun-
tanyes», lluny de millorar la situa-
ció a la lliga ACB encara l’ha complicada més. Gent al
Nou Congost i endavant les atxes!

Josep Vives, conjuntament amb l’equip administratiu,
entre tertúlies radiofòniques i tasques professionals,
es passa les hores que li queden lliures buscant solu-
cions imaginatives. En el tema de fitxatges, encara bo
que Ferran Laviña s’avé a tenir contractes d’ETT quan
el truquen de Manresa i Joan Chichi Creus –un home
agraït– també ens ha enviat el seu fill, que jugava a
les categories inferiors del Barça, per contribuir a
obrar el miracle de la salvació. I els jugadors encara
donen la cara, tot i que l’entitat els deu alguna men-

sualitat i les perspectives no són bones. No obstant
això, Nostre Senyor hi haurà de fer més que nosaltres
i esperem que doni lucidesa a Jaume Ponsarnau, un
entrenador amb més moral que l’Alcoià. Des de fa
uns dies, el club ha optat pel micromecenatge que, a
part d’estar de moda, permet a les ànimes caritatives
donar una empenta a la gran il·lusió esportiva de la
ciutat. Ja fa dies que dic misses pel Bàsquet Manresa
i tinc un ciri encès davant d’un cromo de Juan
Domingo de la Cruz. El Lagarto, que llançant d’esque-
na en l’últim segons a les illes afortunades va salvar el
club del descens. Preguem tots junts per evitar la
condemna. L’esperit manresà ha de perviure a l’ACB!
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Una pregària per 
al Bàsquet Manresa
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Sabadell



Enviar consultes, 
opinions i suggeriments
Noti�car incidències  de 
civisme i a la via pública
Accedir a les afectacions 
del trànsit, a notícies o a 
l’agenda

Descarrega’t l’aplicació Manresa 
Participa* al teu mòbil i podràs:

Participar és a 
les teves mans!

* Busca  l’app gratuïta “Participa mobile” a 
l’Apple Store o a la Play Store.
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