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Grau en mestre 
d'Educació Infantil 
d'UManresa
/ vocació
/ responsabilitat
/ rigor
/ innovació docent

Coneixes les iniciatives 
d'UManresa per introduir la 
ciència a les primeres edats?
Vine a descobrir-les a la jornada 
de portes obertes del 6 d'abril de 
2019, de 10h a 14h.

Inscriu-te a: 
www.umanresa.cat/jpo

La Maria és una apassionada 
de la ciència. Per això, ajuda 
els més petits a fer-se preguntes 
i els anima a buscar respostes.
És mestra d’Educació Infantil.

Descobreix la història completa de 
la Maria a: www.umanresa.cat/
mestres-educacio-infantil

FACULTAT
DE CIÈNCIES SOCIALS
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editorial

ust en el cap de setmana que tancàvem aquesta edició del Pou, els presos 
polítics catalans han arribat a Madrid on, imminentment, començarà un 
judici on se’ls acusarà de delictes de rebel·lió, sedició i desobediència. El 
divendres 1 de febrer, a primera hora del matí, un bon nombre de perso-
nes es van aplegar a les immediacions del centre penitenciari de Lledoners 
–com a Puig de les Basses i a Mas d’Enric– per, un cop més, mostrar-los 
tot l’escalf i solidaritat. De fet, el pla contigu a la presó s’ha convertit, en 

els últims mesos, en un punt de peregrinació que ha acollit mostres de suport a través d’activitats, 
parlaments i representacions artístiques de tot tipus que Cuixart, Forn, Junqueras, Romeva, Rull, 
Sànchez i Turull asseguren haver sentit ben a prop del cor. Concentracions que –potser una mica 
més encara–, de ben segur, els han fet tornar més forts per defensar-se davant d’unes acusacions 
i una causa que, des d’un principi, no ha estat personal, sinó general i venjativa sobre un nom-
bre ben significatiu de catalans i catalanes. A aquestes alçades, queden molt poques reflexions 
polítiques i jurídiques per fer. El procés judicial, instruït amb mentides i trampes, no fa presagiar 
sentències ajustades a la repercussió real d’uns fets relatats esbiaixadament. La sentència, com la 
presó preventiva, serà un altre càstig. Més repressió per salvar, al preu que sigui, la unitat d’un 
règim encetat l’any 1978. La crisi territorial l’ha esberlat de ple, però el poder del l’estat és impla-
cable i despietat. El verí de l’extrema dreta s’ha inoculat en l’òrbita d’uns partits polítics assentats 
en la transició i que, ara com ara, no saben com treure aigua d’un vaixell on el timó constitucional 
s’ha corcat i la vela monàrquica està esquinçada de dalt a baix. 

El pla dels Lledoners passarà a ser un referent històric del nostre país, com ho serà el judici pels 
fets relacionats amb el referèndum de l’1 d’octubre per a la història del minvant imperialisme 
del regne d’Espanya. Si, com clamen alguns dels del sud de la península, cal reconquistar totes 
les terres perdudes, queda clar que, al Bages com a mínim, no els resultarà gens fàcil. Quan ens 
ajuntem, tots a l’una, som invencibles. Entre altres motius perquè cada Onze de Setembre, igual 
que al costat dels centres penitenciaris on hi ha reclosos els presos, ningú pregunta a quin partit o 
organització milita qui canta al seu costat, qui l’agafa de la mà o qui l’ajuda a fer força per aixecar 
una gran ensenya. Perquè la força d’un poble no la pot instrumentalitzar cap sigla, cap messies ni 
cap líder, per brillant que sigui... Si hi va haver un temps que alguns van brandar la bandera de 
l’esperit d’Ermua, des del cor de Catalunya, sense haver de vessar cap gota de sang, també caldrà 
que ens conjurem per la llibertat al voltant de l’esperit de Lledoners.

J

L’esperit 
de Lledoners
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fa 25 anys

La recuperació dels espais 
històrics, debat al Casino 
El dia 2 de gener es va fer una nova taula rodona, dins del 
cicle Temes del Pou, a la sala d’actes del Centre Cultural 
del Casino, sobre el tema «La recuperació d’espais histò-
rics», amb la presència de Francesc Comas, historiador; 
Anna Crespo, regidora de Cultura i Joventut de l’Ajun-
tament de Manresa, Pere Gasol, historiador, i Ramon 
Prat, membre dels Amics de la Seu. En el mateix acte es 
va presentar el número de gener de la revista, que oferia 
un ampli reportatge sobre espais de memòria ciutadana 
pendents de recuperar. 

La redacció del Pou 
fa la trobada anual 
L’Espai Òmnium va acollir el dia 12 de gener la trobada 
anual del col·lectiu que elabora cada mes aquesta revista. 
La trobada té un caire més distès i dilatat del que són les 
reunions de redacció quotidianes i permet fer un repàs de 
la feina feta i encarar l’any que comença amb un esbós de 
programació de reportatges.

En el reportatge central del mes, Joaquim Noguero feia una 
anàlisi del cinema que es podia veure a Manresa. La part im-
portant se l’enduien els multicinemes Atlàntida, on es projec-
taven pel·lícules comercials, habitualment nord-americanes, 
mentre que Cineclub programava cinema en versió original, 
a la Sala Ciutat. Marià Padró, gerent d’Espectacles Padró i 
Cabot SL, empresa que gestionava els multicinemes Atlànti-
da, explicava a la revista que ells eren els propietaris del local, 
però qui manava era la distribuïdora, que és qui portava la 
pel·lícula i els obligava a un nombre determinat de projec-
cions. Cineclub Manresa, llavors presidit per Jordi Bordas, 
programava cinema alternatiu a la Sala Ciutat, reformada 
l’any 1990. Jaume Torras, de la Fundació Caixa Manresa, ex-
plicava un projecte encara en gestació: la projecció de pel·lí-
cules per a cinèfils a la sala de la Plana de l’Om. 

El dia 2 de febrer havien començat les obres de remodela-
ció de l’estació dels Ferrocarrils Catalans a Manresa Alta, que 
preveia la connexió amb l’estació d’autobusos. El dia 3, el se-
cretari general d’ERC, Àngel Colom, demanava l’indult per 
al pres independentista Marcel·lí Canet al ministre de l’Inte-
rior, Antoni Asunción. I el dia 14 començaven les obres per 
fer un espai d’esbarjo, amb berenador i escenari, al passeig 
del Riu. El dia 18, la popular locutora i actriu Maria Matilde 
Almendros feia el pregó institucional de la Festa de la Llum, 
que oferia entre altres actes el Mullader a la Plana de l’Om.

Les distribuïdores manaven 
als multicinemes Atlàntida

Maria Matilde Almendros feia el pregó de la Llum
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La Casa Consistorial 
Aquest any farà 40 anys que vaig entrar 
a treballar a l’Ajuntament de Manresa. 
Feia dos mesos que teníem els ajunta-
ments democràtics, l’any 1979. Aires 
nous, grups municipals de diferents 
colors polítics, ganes de fer coses, amb 
iniciativa, grans canvis en l’estructura 
de funcionament d’un ajuntament on 
tot es feia en castellà, màquines d’es-
criure i paper de calcar, amb oficis al 
Governador Civil de la Província, amb 
edictes i anuncis per tot arreu, amb 
carpetes de betes de cotó i amb una 
sola fotocopiadora a la planta baixa. 

Vaig veure l’arribada dels primers or-
dinadors Amstrad, les màquines d’es-
criure elèctriques, el paper continu a les 
impressores, amb gran terrabastall, i la 
introducció del català als escrits, infor-
mes, oficis, dictàmens. Va entrar nou 
personal més jove i es va anar jubilant el 
que hi havia d’una altra època. Sempre, 
però, la Casa Consistorial ha mantingut 
la seva estructura de plantes amb parets 
gruixudes, escales, falta de sales de reu-
nions i falta d’aire condicionat. Amb el 
temps, es va reformar la part posterior, 
que no veu la ciutat, amb una façana de 

premi al MoMA, amb construcció fu-
turista, però que quedes torrat a l’estiu i 
gelat a l’hivern, darrere els grans vidres, 
amb una gran escala cromada i ascen-
sor per pujar fins a la quarta planta. El 
millor per als treballadors i la ciutat ha 
estat l’ascensor, però els lavabos dels tre-
balladors continuen sent els de la ciutat 
de Plàcido, amb els sanitaris petits, amb 
grans forrellats per tancar la porta i la 
maneta de fusta per decoració.

A casa sempre em van ensenyar que 
primer cal arreglar a dins i després ja 
farem la part de fora. A la Casa Consis-
torial, pel que pugui dir la gent, no s’hi 
fa gran cosa. Els que lideren poden es-
tar-hi 4 o 8 anys de mitjana, el personal 
podem ser-hi més de 40 anys, i és ben 
trist veure com s’inverteix en la façana i 
no en l’interior. Els treballadors dema-
nem uns espais per poder menjar, uns 
sanitaris més actuals i una temperatu-
ra adequada a totes les dependències 
municipals. A vegades quan em trobo 
l’alcalde per l’escala, com que tinc tants 
triennis, em diu que jo mano més que 
ell. Quina gran equivocació, perquè, si 
ho pogués fer, que en faria de temps 
que hauria fet canvis!

Esmeralda Albuixech

EL POU
de la gallina

caçats a la xarxa

Les coreografies del cos de ball del 
Cabaret 33 signades per Ariadna 
Guitart, Sònia Serra, Anna Llobet 
i Lídia Cuberas no deixen indife-
rent el nostre estimat públic.

Hola, soc manresana. Em coneixereu per hits com: - Us corregeixo si dieu 
Rambla i no Passeig. - Us tracto d’il·lusos si dieu que la cara bonica de 
Montserrat és l‘altra. - No m‘agraden les brometes dels berguedans sobre el 
correfoc. - Criticar Manresa, només els manresans.

20 de gener. Cabaret_33 (compte 62a Innocentada de Manresa)

30 de gener. Regina Arola @doblemalta

En les sis funcions de la gran farsa 
manresana, el teatre Conservatori es 
va transformar en un cabaret repu-
blicà ple de llum, espectacle i color.

El nostre col·laborador Quintí Torra Cordons no hi podria estar més d’acord. 
Potser sí que Manresa no és el paradís, però les clatellades ja ens les fotrem 
nosaltres mateixos. 

EL POU
DE LA
GALLINA
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de mes a mes

‘Emociona’t’ 
omple el Conservatori 
3 de gener. El teatre Conservatori acull l’espectacle Emo-
ciona’t, que és Nadal, promogut per vuit associacions de 
la comarca, amb la coral infantil Escodines, Joc de Veus 
d’Ampans i l’Esbart Manresà, un quartet de músics, tres 
rapsodes i Joan Barbé de mestre de cerimònies. La direc-
ció és de Rosa Ortega i l'escenografia de Txema Rico. 

Arriben els Reis d’Orient 
5 de gener. Un total de 17 carrosses i 900 persones formen 
part de la comitiva que acompanya els Reis d’Orient en 
l’arribada a la ciutat. Els Reis també visiten els barris del 
Poble Nou, la Font dels Capellans, els Comtals, Vic-Re-
mei, la Sagrada Família i Mion-Puigberenguer, l’endemà.

Es presenta la càtedra 
de Salut Mental 
8 de gener. A la sala d’actes de la Fundació Althaia es pre-
senta la càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC, la Fun-
dació Althaia i les Facultats de Medicina i Ciències de la Sa-
lut i del Benestar de la UVic-UCC, dirigida pel doctor Pere 
Bonet i la primera d’aquestes característiques a tot l’estat.

L’Ajuntament guanya 
espai a l’Anònima 
9 de gener. L’Ajuntament i Endesa signen un conveni que 
permet crear un gran espai d’ús públic a l’entorn de l’edifi-
ci de l’Anònima, transformar l’entorn, reduir 3.700 metres 
quadrats de sostre edificable i crear un nou espai d’ús pú-
blic obert als carrers adjacents.

Moren Lluís Cardona 
i Andreu Aguilera 
9 de gener. El president de l’AV de la Torre de Santa Ca-
terina, Lluís Cardona, mor als 73 anys d’edat. El dia 13, 
mor als 56 anys i de manera sobtada Andreu Aguilera, 
director d’Imprintsa i del grup d’impremtes de Prensa 
Ibérica.

Comença el cicle de jazz 
del MAM 
11 de gener. Amb l’actuació de la cantant Carme Canela i 
el pianista Joan Monné a la Plana de l’Om, Música Activa 
de Manresa (MAM) enceta el cicle de jazz, que inclou sis 
concerts al llarg de sis mesos. 

Els autors presenten 
les obres finalistes 
al premi Amat-Piniella 
16 de gener. En el marc del Club de Lectura de la Bibliote-
ca del Casino i amb un tast de vins i oli del celler Collbaix, 
es presenten les obres finalistes al premi Amat-Piniella: 
Retorn, de Carles Casajoana; Jo soc aquell que va matar 
Franco, de Joan-Lluis Lluís; El camí de les aigües, de Carme 
Martí, i Els anys de la serp, de Joan Rendé.

La Residència Sagrada 
Família rep el Simeó Selga 
20 de gener. En una gala al teatre Kursaal, el Rotary Club 
Manresa-Bages lliura el 17è premi Simeó Selga al projecte 
de millora de la Residència d’Avis de la Sagrada Família.
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La vergonya del Cogulló
Uns 44 milions de tones de residu salí s’acumulen al Co-
gulló de Sallent. Gairebé 13 milions d’aquestes tones hi 
són des de l’any 2008 i els responsables encara en podran 
abocar unes quantes més fins al 30 de juny, amb la conni-
vència de la Generalitat, que els ha anat concedint autorit-
zacions ambientals per anar fent més abocaments. Sembla 
que aquesta catàstrofe es podrà aturar, ja que el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya sentencia a favor dels 
denunciants i assenyala l’empresa Iberpotash com la res-
ponsable de retirar el runam acumulat. Les diferents re-
solucions judicials tardanes donen la raó a l’Associació de 
Veïns de la Rampinya, a l’advocat Sebastià Estradé, mort el 
2016, que va mantenir una implacable lluita judicial con-
tra els responsables dels residus de la mina de potassa de 
Sallent, i al biòleg Jordi Badia de la plataforma Montsalat 
que també ha criticat l’impacte d’una muntanya de residus 
que desfigura el paisatge.

Regulació de patinets
Hem hagut d’esperar que un accident mortal d’una àvia 
d’Esplugues de Llobregat, causat per un patinet elèctric, 
hagi engegat el debat sobre la necessitat de regular la cir-
culació d’aquests estris, que tan de moda s’estan posant, 
però que es mouen arreu d’una manera anàrquica. Espe-
rem que, com s’ha promès, abans d’acabar l’any, la Direcció 
General de Trànsit tingui a punt la nova normativa, que 
insistirà en la prohibició que els patinets puguin circular 
per les voreres, com ja s’havia establert el 2016 per a tots 
els vehicles de mobilitat personal, sense motor. La propos-
ta també remarca que no poden sobrepassar el límit de ve-
locitat de 25 km/hora. És evident que els ajuntaments han 
de jugar un paper clau en l’aplicació d’aquesta normativa, 
per tal de protegir eficaçment les persones grans o amb 
problemes de mobilitat. El de Manresa s’ha compromès 
a enllestir en poques setmanes un protocol provisional 
d’aplicació immediata en espera de la normativa global.

Inspiració 2022 
es presenta en públic 
16 de gener. Més de 130 persones omplen l’auditori de 
l’espai Plana de l’Om de Manresa per participar en la pre-
sentació pública del grup Inspiració 2022, que promou el 
vessant de transformació interior en la commemoració del 
projecte Manresa 2022.

Farrés i Torrallardona 
pugen al podi del Dakar 
18 de gener. Gerard Farrés aconsegueix la segona posició 
en buguis, en el ral·li Dakar 2019, mentre que Moi Torra-
llardona es classifica tercer en camions. El dia 25, l’Ajunta-
ment els ofereix una recepció.

El refugi de la Renaixença 
reviu els bombardejos 
18 de gener. Unes 200 persones omplen a vessar el refugi 
antiaeri de la Renaixença, en la inauguració de l’exposició 

80 anys de bombardejos franquistes (Conxita Parcerisas)

I la mort va caure del cel. Comissariada per Joaquim Aloy, 
Pep Castilla, Pep Corral, Conxita Parcerisas i Teresa Torra, 
membres de l’Associació Memòria i Història de Manresa, 
el muntatge es pot visitar fins al 3 de març.

La Innocentada 
viatja a la República 
19 de gener. La 62a Innocentada de Manresa s’estrena al 
teatre Conservatori. Amb text de Sílvia Sanfeliu, direcció 
de Jordi Gener i direcció coreogràfica d’Ariadna Guitart, 
Cabaret 33 trasllada els espectadors a l’any 1933, en plena 
Segona República.

El jutge arxiva la causa 
contra l’exconseller Huguet 
21 de gener. El jutge d’instrucció número 22 de Barcelona 
arxiva la causa contra l’exconseller Josep Huguet per haver 
repiulat una entrada de Twitter en què es feien públiques 
dades i una fotografia de la secretària judicial que investi-
gava els preparatius de l’1-O. El dia 31 es fa públic que el 
fiscal recorre contra l’arxiu de la causa.

Es projecten 
els documentals 
‘Manresa-Mauthausen’ 
29 de gener. L’auditori de la Plana de l’Om acull la projec-
ció dels documentals Borrallons de neu i Manresa-Maut-
hausen. Una experiència pedagògica, d’Isaac R. Folgaroles 
i Tanit Fernández, fruit de l’estada als camps nazis d’alum-
nes dels instituts Lluís de Peguera, Lacetània, Pius Font i 
Quer i Gerbert d’Aurillac.
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favets...

Taxistes
i ha bombers estúpids i infermeres in-
desitjables. I treballadors de la Seat que 
són uns imbècils. No podria dir noms, 
però estic segur que n’hi ha. Per pura 
probabilitat estadística. Perquè «de 

gent bona i de gent dolenta n’hi ha a tot arreu»; hem 
d’entendre que a cada col·lectiu humà hi ha d’haver in-
dividus de tota mena. Però, agafats a l’engròs, admirem 
tant la feina dels bombers com de les infermeres. I, quan 
els treballadors de la Seat han vist perillar els llocs de 
treball, hem sentit per ells aquell innat sentiment de so-
lidaritat que sentim per tots els obrers quan viuen l’an-
goixa de quedar-se sense feina. Conec taxistes que són 
bellíssimes persones i més d’un cop he anat a espetegar 
amb algun amb qui la carrera se m’ha fet curta i el seu 
tracte m’ha fet més agradable aquella estona. Però, així 
en general, mai han sigut sant de la meva devoció ni veig 
que mai, com a gremi, hagin despertat gaires simpaties. 
No deu ser casual que haguem sentit parlar tants cops 
de la màfia del taxi i mai de la màfia dels paletes ni dels 
dependents.

La vaga dels taxistes tard o d’hora s’acabarà però la mala 
imatge que se’n té des de temps remots s’haurà reforçat 
encara més. Els que en els anys del Franco eren tinguts 
per confidents i amb l’arribada de la democràcia l’encar-
nació d’aquell personatge de caricatura que era Martínez 
el facha, ara han quedat retratats com a pura xusma. I 
allà on ells parlen de la seva lluita, nosaltres hi veiem el 
seu xantatge. Fan vaga els maquinistes de tren i et veus 
obligat a anar amb cotxe i si hi ha una vaga de mestres 
els alumnes es quedaran sense classes, però no ens ima-
ginem els maquinistes barrant el pas als autobusos ni els 
mestres entrant cridant a les biblioteques; paren els ta-
xistes i pretenen col·lapsar la ciutat sense miraments, vet 
aquí la diferència i vet aquí per què la seva lluita no podrà 
ser mai la nostra. Quan vaig veure el líder dels vaguistes 
de Madrid cridant com si allò fos la revolució d’octubre 
«¡Mañana en Fitur no va a entrar ni Dioooos!», vaig pen-
sar de què seria capaç aquell energumen i els seus acòlits 
si visquéssim un conflicte més important. I encara que 
les seves reivindicacions poguessin ser justes, sé que no 
mouria mai en la vida un dit per ells.

Socialistes
n l’acte de presentació del candidat Fe-
lip González a l’alcaldia de Manresa pel 
partit dels socialistes, vaig tenir la sensa-
ció de viure en una altra realitat. Sempre 
m’he considerat socialista però no he mi-

litat mai al PSC-PSOE. No m’agrada el seu primer secretari, 
Miquel Iceta, i soc un més dels que no veu en aquest partit 
la resposta als problemes ciutadans. Penso que no es tracta 
només de voler una societat més justa, sinó que cal trans-
formar el capitalisme salvatge en una societat socialista. 
En aquest sentit estan als antípodes de voler-ho fer. Si són 
esclaus de lleis injustes que diuen que no es poden saltar, 
a quina mena de gent representen? En la pràctica, creuen 
que han defensat les condicions de vida i de treball de la 
gent quan han governat? Aleshores, on és la classe mitjana 
pràcticament desapareguda? Avui els corruptes viuen bé i 
la classe treballadora està més explotada que mai. El seu 
sentit comú no és el meu. Diuen que són demòcrates i que 
respecten les persones i les idees d’aquells que no pensen 
com ells. Parlem-ne. No esmentaré només els presos po-
lítics que continuen engarjolats per les seves idees durant 
el govern espanyol del president Sánchez, que permet fins 
i tot que hi hagi un pres cultural, dirigent d’Òmnium, em-
presonat pel seu pacifisme. A quin altre país democràtic del 
món passa això? A més, el seu líder real és capaç de fer-se 
publicitat a València com a defensor dels immigrants que 
arriben a les costes del Mediterrani i al cap de poc prohi-
beix la sortida de l’Open Arms de Barcelona per salvar-hi 
vides. D’això en diuen ser solidaris?

Vaig anar al míting a escoltar el company Felip, una bona 
persona. Però va dir imprecisions pel que fa als temes 
municipals i, encara que no ho entengui, hi ha gent amb 
valors socialistes i independentistes. Estic d’acord amb 
els lideratges que saben fer equip i que tothom se senti 
important, com ha demostrat Joan Peñarroya al Bàsquet 
Manresa, amb capacitat per superar les adversitats, així 
com també que cal més autoestima ciutadana. Ara bé 
no és posar seny anar a manifestacions de bracet amb 
l’extrema dreta com ha fet Iceta, perquè cal aturar els 
actes violents d’aquests grups que ara actuen amb total 
impunitat. I, si seguim així, ens portaran efectivament 
de mal borràs.

H E
Jordi SardansJosep M. Oliva
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Un patrimoni en l’oblit
m sembla recordar que era el malagua-
nyat Ernest Lluch qui deia que el nostre 
era un país molt donat al nacionalisme, 
però molt poc al patriotisme. La diferèn-
cia és notable, ja que un país nacionalista 

es queda en la superficialitat de mostrar els símbols –malgrat 
que els símbols no en siguin, de superficials–, però no apro-
fundeix en allò que constitueix el seu substrat com a nació. 
El patriotisme va intrínsecament lligat amb el concepte de 
patrimoni que etimològicament ve del mot llatí patrimo-
nium. Això és: «allò rebut dels pares». Va ser el bon amic Jo-
sep M. Vilar qui em va contagiar un amor incommensurable 
pel patrimoni musical català. A part de parlar-me en unes 
esplèndides classes de cultura musical dels grans noms de 
la música clàssica europea, em va parlar també de noms de 
compositors que, precisament, es troben a l’Arxiu de Música 
de la Seu de Manresa, ja que aleshores ell estava treballant-hi 
a fons. Un d’aquests noms era el del compositor Carles Ba-
guer (1768-1808), de qui l’any passat es van commemorar 
els 250 anys del naixement. No he localitzat que es fes –per 
la geografia d’aquest país que ambiciona algun dia ser una 
República– res d’especial per aquesta efemèride. No ha estat 
fins al gener d’enguany que a Santa Maria del Pi de Barcelona 
es va reestrenar, 212 anys després, l’oratori El retorno del Dr 
Josef Oriol (1807), del citat Baguer, que s’havia interpretat en 
el seu moment amb motiu de les festes de commemoració de 
la beatificació de l’il·lustre sant Josep Oriol.

Va ser potser per intermediació del sant que, en el transcurs 
de la interpretació al Pi, mentre escoltava la meravellosa 
música de Baguer, se’m va desvetllar la imaginació i em vaig 
desplaçar, en el temps, no pas a la Barcelona de principis del 
segle XIX, sinó a la basílica de la Seu de Manresa on, com 
hem dit, en el seu arxiu es troba música de Baguer. Preci-
sament, en el meravellós monogràfic La música a la Seu de 
Manresa en el segle XVIII, del citat J. M. Vilar, se’ns explica 
que en poques altres localitats hi ha un nombre tan gran de 
composicions de Baguer com a Manresa. De nou, la capi-
tal del Bages se situa com un espai especial en una qüestió 
patrimonial. Però és que no només és Baguer. És també en 
el citat arxiu on es localitzen dues simfonies, atenció!, de 
Haydn (1732-1809), el considerat com un dels grans adalils 
de l’anomenat classicisme vienès, juntament amb Mozart i 
Beethoven. D’aquestes dues simfonies, almenys una sembla 

E

...i tremendos

que en realitat és del propi Baguer, però l’altra segueix sent 
un dels enigmes i, així, forma part del conjunt de les anome-
nades simfonies apòcrifes de F. J. Haydn.

Que jo sàpiga, tret de dos concerts, un de fa molts anys amb 
el mític Obrador Instrumental que dirigia Joan Casals i un 
altre al Kursaal amb l’Orquestra de Cambra de Granollers, 
a més d’ una exposició de l’any 2008 a la sala de la Plana de 
l’Om, Baguer no ha estat més present a Manresa. I penso 
que és una llàstima que el, possiblement, màxim represen-
tant del classicisme musical català, tan present amb manus-
crits a l’arxiu de la Seu, no s’hagi situat més en l’imaginari 
cultural de la ciutat, malgrat l’esforç de torsimany de Vilar. 
Parlem de l’imaginari cultural en qüestions musicals, però 
a la mateixa Seu hi ha també, com sabem, altres veritables 
joies que romanen en un estat d’oblit i/o deixadesa que posa 
els pèls de punta. Potser sigui el frontal florentí, aquest mític 
teixit brodat a Florència per Geri di Lapo i adquirit per Ra-
mon Saera cap a l’any 1357, l’exemple més flagrant. El tapís 
necessita, des de fa molts anys, una restauració que fa molt 
temps se’ns diu que és a punt d’iniciar-se, però la pregunta 
que caldria fer-nos és la següent. Què hem fet, fins ara per 
fer-nos dignes de vetllar i custodiar com cal una peça que, a 
judici dels historiadors de l’art, és equivalent a obres, posem 
per cas, d’un Giotto? Fa anys va aterrar a Manresa una his-
toriadora de l’art italiana –Elena Chiti–, que després d’haver 
fet un profund estudi sobre el tapís no va dubtar a dir que 
«en qualsevol ciutat europea una obra d’art com el frontal 
florentí tindria, per si mateixa, un espai d’exposició com el 
palau». Aquest palau era una referència als antics jutjats de 
la capital bagenca. Pel que sabem ara, aquest palau acollirà, 
d’aquí a uns anys, la delegació territorial de la Generalitat de 
Catalunya. És, òbviament, una opció. Però no és l’òpció prò-
pia del patriotisme, del qui estima en veritat el seu passat, de 
qui prioritza, per davant de la construcció de noves seus de 
l’administració, un espai com cal per al seu llegat cultural, 
pel passat que ens ha portat a l’actual ara i aquí. 

Oriol Pérez

@carles_claret
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instant

Laura Serrat

instantànies

Estén una baralla de cartes sobre la taula. Es treu un jersei de llana blau marí i es corda 
una camisa vermella de conjunt amb una americana negra. Avança cap al fons del seu 
local on té un pati amb una gàbia amb dos coloms domesticats. Obre la porta i n’agafa un 
que es manté quiet a les seves mans. Les plomes són blanques i ressalten el color dels ulls. 
Vermells. «El poder d’atracció que genera la màgia em va captivar quan tenia dotze anys», 
explica el mag manresà Jordan Bosco. Ara en té quaranta-un i, al llarg d’aquest temps, ha 
arribat a la conclusió que la màgia només transmet si el mag es capaç de ser ell mateix. 
Aquest és el consell que dona als alumnes que assisteixen a les seves classes particulars en 
un local del carrer de la Sardana, de Manresa. Un espai que vol convertir en una botiga on 
vendre els jocs de màgia que fabrica ell. 

Treu el fum del cigarret mentre parla sobre la seva infància. S’asseu en un despatx situat al local 
que vol convertir en botiga. Al seu darrere, la paret està coberta de fotografies en les quals la 
seva filla és la protagonista. Els cabells castanys van a joc amb els ulls i el cos és menut. Aquest 
últim tret el va impulsar a aprendre màgia. «La majoria de mags comencem a practicar aquest 
art per una inseguretat», confessa Jordan Bosco. Explica que a l’escola se’n reien d’ell perquè 
era més baixet que la resta, «però la màgia ho van canviar». «Portava mocadors, monedes o 
cartes a classe, feia jocs de màgia i els deixava bocabadats», recorda. Assenyala que la màgia el 
va ajudar a guanyar autoestima perquè «ser mag et dona el poder de sorprendre». 

Els llibres sobre màgia l’han guiat durant aquests anys. N’ha llegit més d’un centenar. Però 
durant els inicis també va aprendre l’art a través de mags manresans com Arturo el Grande. 
Els veterans van dur-lo a conèixer les grans botigues de jocs de màgia a Barcelona. Però 
allà va topar amb la barrera que dificulta esdevenir mag: els preus desorbitats dels jocs de 
màgia. «Els jocs més sofisticats poden arribar als 2.000 euros, ja que també s’ha de tenir en 
compte que estàs comprant el secret», apunta el mag. Sense enfonsar-se, va decidir comen-
çar a fabricar els seus jocs de màgia i ara ja compta amb cinc o sis models propis que ven 
de forma online, tot i que aviat tindrà una botiga física. 

A l’interior del local, s’amaga un taller farcit de materials que esdevindran elements màgics 
per als seus espectacles. Des dels catorze anys, recorre Catalunya els caps de setmana per 
oferir actuacions. Explica que, a l’hora de preparar un espectacle, s’ha de dissenyar el guió, 
triar la música i cercar l’originalitat per presentar els jocs de màgia. «Tots els mags poden 
fer desaparèixer una carta i l’únic que et diferencia és la història que expliques per arribar 
a eliminar-la», considera. Per a Jordan Bosco és important buscar-hi el toc d’humor. «Du-
rant l’actuació soc extravertit i interactuo constantment amb el públic», destaca. «La millor 
manera de fer màgia és sent un mateix i potenciar els trets més característics del caràcter», 
ressalta. Però lamenta que quan fa classes a nens i nenes s’adona que tenen la tendència a 
calcar l’expressió de mags famosos o bé dels que expliquen els trucs a Youtube. Segons el 
mag, l’únic camí és «buscar la pròpia personalitat». 

La màgia de ser 
un mateix

Marc Prat

El manresà Jordan Bosco afirma que ser mag 
dona el poder de sorprendre
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Set mesos omplint 
el pla dels Lledoners

Els voluntaris han acompanyat durant 212 dies les més diverses 
convocatòries al pla dels Lledoners de Dalt (Foto: Francesc Rubí)
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tema del mes

Ramon Fontdevila, Jaume Puig
Fotos: Pius X Cisa, Ramon Creus Tuta, Francesc Rubí, Ignasi Segon

tema del mes

El dia 4 de juliol, Oriol Junqueras, Raül Romeva, 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van ser traslladats des 

d’Estremera i Soto del Real al mòdul número 2 
 del centre penitenciari de Lledoners. El dia 11 hi 

van ingressar Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn. 
Set mesos més tard, els set presos polítics van ser 
traslladats pels Mossos d’Esquadra cap a Brians 2, 
perquè la Guàrdia Civil els portés a Soto del Real 

per ser jutjats, conjuntament amb Carme Forcadell i 
Dolors Bassa. Al llarg de 212 dies, el pla dels Lledoners 

ha viscut un intens pelegrinatge de gent vinguda 
d’arreu. Bastoners, cantaires, castellers, colles 

geganteres, dansaires, motards, músics, pagesos amb 
els tractors i altres col·lectius socials hi han fet cap.

l darrer diumen-
ge de gener feia 
un bon sol al pla 
dels Lledoners, 
però el vent feia 
anar amb força 
l’estol de bande-
res i la sensació 

de fred era ben viva. Com una mena 
de pròrroga respecte del diumenge an-
terior, ja no hi havia busos, però es po-
dien comptar més de 600 cotxes i una 
bona colla de gent que ho aprofitava 
per passejar pel camí de Joncadella. 
Tot plegat, no res d’extraordinari: vora 
3.000 persones. Els cants habituals, al-

E
guns poemes finals, agraïments... La 
sensació d’haver cobert una etapa que 
ens deixa a les portes del judici que 
comença aquest febrer. Hi havia com 
sempre moltes selfies, gossos i bicicle-
tes, però sempre amb una actitud més 
o menys rigorosa. A la una del migdia, 
la part formal queda resolta, però els 
participants allargassen les converses 
i no hauran acabat de desfilar del tot 
fins gairebé les dues. La sensació era 
que es tancava una etapa: set mesos 
d’acompanyament.

Música per la Llibertat
Marta Torra i Oliveres és secretària de 

la junta territorial d’Òmnium Bages-
Moianès i fa molts anys que promou 
accions de voluntariat en l’àmbit 
sobiranista. A partir de la iniciativa 
d’Anna Ortega a Sant Fruitós de Bages, 
es va decidir a impulsar Música per 
la Llibertat a Manresa, el novembre 
del 2017, conjuntament amb Rosa 
de Miguel. Des de llavors, cada dia, a 
les set de la tarda, el Cant dels Ocells 
sona sota els porxos de l’Ajuntament, 
com també es fa a Artés i Santpedor. 
I, quan els presos polítics arriben als 
Lledoners, els organitzadors de l’acció 
en aquestes quatre poblacions acorden 
dur-la també a la presó. El que no pre-
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veien era una resposta tan multitudi-
nària. La Marta explica que el primer 
dia ja els va sorprendre perquè «ens 
pensàvem que seríem com a molt un 
centenar de persones i en vam ser prop 
d’un miler». Allò els va fer adonar que 
si volien evitar que tot plegat es col·lap-
sés s’haurien d’organitzar tot un seguit 
de coses: «des de l’aparcament –amb 
un grup de voluntaris que hi ha sigut 
sempre– fins a la senyalització i col·lo-
cació de cons a la carretera, l’adequa-
ció de l’espai per als músics i el públic, 
coordinar els diferents actes que cada 
setmana s’afegien a la cantada, fer un 
guió...». I en tot aquest temps, els mú-
sics no han fallat mai. Explica que un 
dels actes més emotius va ser l’actuació 
dins de la presó d’una vintena de mú-
sics del grup, cinc de cada una de les 
poblacions convocants. «En van sortir 
molt impressionats», comenta, alhora 
que remarca la cohesió i el feedback 
que s’ha creat entre tot el grup, que ha 
arribat a ser de gairebé un centenar.

De l’experiència d’aquests set mesos, 
la Marta en destaca que s’ha fet mol-
ta feina, «però a mi no se m’ha fet pas 
feixuga. El bon ambient entre tots hi 
ha ajudat i he vist gent molt emoci-
onada». Entén i respecta que hi hagi 

qui pensa que aquesta mena d’actes 
són una folklorització del moviment; 
«admeto la crítica raonada, però si 
només critiques i no fas res..., sigui 
com sigui, aquí hi cap tothom». Tam-
bé destaca «la quantitat de mitjans 
d’informació d’arreu del món que hi 
han passat» i les visites «de gent dels 
llocs més insospitats del planeta», que 
eren esmentats pel conductor dels ac-
tes, Jordi Pesarrodona.

La Principal de Lledoners
Al llarg d’aquests set mesos, el grup de 
músics que hi ha toca cada diumen-
ge –al voltant de la seixantena– s’ha 
consolidat i ells mateixos s’han ba-
tejat com la Principal de Lledoners, 
«l’orquestrina que no es paga amb 
diners», que sempre ha estat oberta i 
espontània. Un dels integrants de la 
formació és l’Antoni Cuadrench, em-
presari jubilat resident a Santpedor, 
on participa i impulsa múltiples ini-
ciatives sobiranistes. Activista veterà 
–a tall d’anècdota podem dir que és el 
soci més antic d’Òmnium Bages-Mo-
ianès– ha participat amb el seu violí 
en gairebé totes les sessions de Música 
per la Llibertat i està convençut que «la 
commoció d’una immensa majoria de 
catalans, fruit de la repressió desenca-

212 dies de 
concentracions
4 de juliol. L’ANC i l’ACDC convo-
quen per rebre els primers presos. 
El president Torra visita Junqueras, 
Romeva, Sánchez i Cuixart. Joan 
Bonanit comença el ritual d’acomi-
adar els presos polítics un per un, 
abans d’anar a dormir. I els presos 
responen.

11 de juliol. L’ANC i l’ACDC convo-
quen nova concentració, aquesta ve-
gada ja al darrere del centre peniten-
ciari, per rebre Forn, Rull i Turull. 

15 de juliol. Comencen els concerts 
dominicals, conovocats des dels qua-
tre pobles del Bages on es fa Música 
per la Llibertat cada dia, des de l’1 
de novembre. Faci el temps que faci, 
l’acció es repetirà cada diumenge, pri-
mer a les vuit del vespre i a partir del 
7 d’octubre a les dotze del migdia.

21 de juliol. Unes 400 persones 
s’apleguen per acompanyar setanta 
membres dels Grallers per la Lli-
bertat que toquen peces tradicionals 
catalanes per fer entrar la música al 
centre penitenciari.

29 de juliol. Els Castellers de Vila-
franca del Penedès, que hi arriben 
amb tres autocars amb gent d’allà, 
fan un pilar de quatre cada cop que 
els músics interpreten una melodia.

5 d’agost. Els gegants de Santa Ma-
ria d’Oló s’afegeixen a la cantada.

12 d’agost. Els Cantaires de Ponent/
Cor Plaça Paeria s’incorporen a les 
5.000 persones que participen en la 
cinquena cantada.

16 d’agost. Els músics de la Cobla 
per la Llibertat hi fan un concert. El 
6 de setembre hi tornaran.

17 d’agost. Tot i la pluja, milers de 
persones arriben per homenatjar les 
víctimes dels atemptats a Barcelona i 
Cambrils i els cossos d’emergències, 
bombers i Mossos d’Esquadra. Hi 
assisteix el president Torra.

19 d’agost. Durant la cantada de 
Música per la Llibertat, es fa un re-
coneixement a Jordi Pessarronona.

Rosa de Miguel, Marta Torra i, d'esquena Josep Emili Puig, un diumenge de gener. (Foto: R.F.)
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denada el mateix 1 d’octubre del 2017, 
l’injust empresonament i l’exili dels 
nostres polítics ha estat el desencade-
nant d’aquest pelegrinatge que setma-
nalment hem viscut als Lledoners».

Per a Cuadrench, «aquest insòlit pe-
legrinatge als Lledoners, Mas Enric 
o Puig de les Basses s’ha convertit en 
una gran eina de cohesió i un pal de 
paller enmig de tanta incertesa». Cu-
adrench remarca que «l’insuperable 
Jordi Pesarrodona n’ha estat una de les 
ànimes i el conductor, juntament amb 
la força instrumental dels músics per 
la llibertat que amb tant d’encert va 
impulsar l’Anna Ortega», i pensa que 
«la mobilització ha de continuar fins 
al retorn de les polítiques i els polítics 
empresonats. La seva llibertat serà al-
hora la baula necessària que decanti a 
favor nostre la llibertat definitiva dels 
catalans». Cuadrench conclou que 
«Lledoners, amb els anys, ben segur 
que esdevindrà una pàgina brillant de 
la nostra història».

La gestió del pla dels Lledoners
Per a l’Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada, l’arribada dels presos po-
lítics i les concentracions que es co-
mençaven a anunciar plantejaven una 

situació delicada en seguretat i mobi-
litat. Eduard Mata, regidor de Segure-
tat Ciutadana i Mobilitat, explica que 
començar a tenir milers de persones 
en un indret i uns accessos no prepa-
rats requeria coordinació entre Policia 
Local i Mossos d’Esquadra, ja que «en-
teníem que això podia durar mesos». 

Mata valora la tasca d’aquests dos cos-
sos de seguretat i creu que «han donat 
el suport necessari per garantir una 
bona gestió i qualsevol emergència». 
El dia de la primera concentració van 
veure clarament que la recta d’entrada 
a la presó plantejava dificultats. És en 
aquest moment que, conjuntament 
amb el cos de Mossos, ANC i Òmnium 
es proposa la ubicació del pla dels Lle-
doners de Dalt –que curiosament és 
on havia d’anar la presó primer–, com 
a ubicació més apta per al que havia 
de venir. És un camp de 37 hectàrees, 
que permet la convivència separada de 

vehicles i persones, i té dos accessos 
asfaltats: pel torrent Fondo i per Jonca-
della, amb possibilitats d’evacuació rà-
pida. A més, és a tocar del mòdul dels 
presos, amb una visió general del CP 
Lledoners. És per això que fan la gestió 
amb Incasòl perquè cedeixi la part de 
terreny que des del juliol ha anat sent 
l’escenari de les mobilitzacions. «Els 
terrenys del pla dels Lledoners i de la 
masia de les Torres de Bages són ac-
tualment propietat d’Incasòl, però no 
tots els terrenys del voltant dels Lledo-
ners són d’Incasòl», aclareix el regidor. 

Durant tot el temps que ha durat 
l’activitat, la gestió de l’espai ha estat 
responsabilitat de les entitats orga-
nitzadores dels actes i en bona part 
de l’ANC i Òmnium. Mata remarca 
que el municipi no ha intervingut en 
l’organització; «només hem gestionat 
demandes de seguretat o mobilitat i 
la ubicació òptima de milers de per-
sones». I especifica que, des del pri-
mer dia, els propietaris dels terrenys 
del voltant de la presó han tingut una 
actitud de col·laboració i entesa, que 
«cal agrair molt». Aquesta col·labora-
ció va ser molt necessària en un pri-
mer moment, ja que la conformitat 
d’Incasòl va tardar algunes setmanes 

Jordi Pesarrodona, conductor de les concentracions. (Foto: R.F.) Al costat Antoni Cuadrench amb el seu violí. (Foto: Francesc Rubí)

Cuadrench: 
«La mobilització ha de 
continuar fins al retorn 
de les polítiques i els 
polítics empresonats». 
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a confirmar-se. «Les primeres mobi-
litzacions només ocupaven l’espai on 
hi ha la gent, però no s’hi va ubicar 
encara aparcament fins a l’autoritza-
ció d’Incasòl. Per això la disponibilitat 
d’altres camps privats va ser impor-
tant per poder rebre tots els vehicles 
que ja feien cap al lloc», explica Mata.

Un voluntariat perseverant
«Nosaltres no organitzem, som només 
una agenda que encaixa aquelles pro-
postes que ens arriben», diu Joan Se-
barroja, un més de la trentena dels 
voluntaris més actius del pla dels Lle-
doners. Però el «només» és pura mo-
dèstia: els dies més fluixos han comptat 
sempre més de 2.500 persones, i sovint 
s’han superat les 4.000. I per atendre 
tanta gent cal recollir informació entre 
setmana i passar-la a l’equip: preveure 
la pluja, els moments multitudinaris, la 
presència de busos o l’atenció de gent 
amb necessitats especials. I no s’atrapa 
mai: «En Josep Emili Puig va fer uns 
plànols amb cavallons cada 20 metres 
per organitzar el pàrquing, i aleshores 

passa que es presenten autocaravanes 
o autocars amb els gegants i ho has de 
repensar tot!».

En les reunions de coordinació set-
manals o quinzenals han treballat 
amb una base de dades de més de 80 
persones –que cada col·lectiu podia 
ampliar– amb els efectius de Música 
per la Llibertat, Òmnium Bages-Mo-
ianès, ANC Bages, CDR, el grup de 
Joan Bonanit i els regidors de l’Ajun-
tament de Sant Joan (Eduard Mata 
i Jordi Pesarrodona). Mitjançant un 
canal de comunicació propi, «es res-
ponien totes les demandes –diu Sebar-
roja– ja sigui engegar estufes, portar 
coses, sonoritzar o netejar. Perquè al 
final calia deixar-ho net i arreglat!». 
Ell mateix valora la col·laboració 
discreta d’algunes empreses per fer-
ho possible. I també que, respectant 
les normes sobre foc, elements aeris 
o senyalització, han pogut conservar 
sempre una bona entesa amb el cos 
de Mossos d’esquadra i Policia Local, i 
fins i tot el dels agents rurals. 

24 d’agost. Hi arriben des de Vic els 
ciclistes que participen en la pedala-
da pels presos polítics.

2 de setembre. Felicitació dels amics 
de Josep Rull pels seus 50 anys.

10 de setembre. Les marxes de tor-
xes de l’11 de Setembre de Callús i 
Sant Joan de Vilatorrada arriben fins 
als Lledoners. Un cop allà, la perio-
dista Bea Talegón hi fa un parlament.

16 de setembre. Actuació de l’Esbart 
Manresà de l’ACB.

23 de setembre. Els diables Foc i 
Ganxo de Sant Hipòlit de Voltregà, 
els Cremats d’Olost i els Diables Ser-
pents de Manlleu hi fan un correfoc.

7 d’octubre. Música per la Llibertat 
avança l’horari del Cant dels Ocells 
a les dotze del migdia. Un grup de 
Sabadell hi recita poemes.

14 d’octubre. Actuació del grup de 
balls folk i desplegament de l’estela-
da gegant.

16 d’octubre. Trobada de motards. 
L’ANC i Òmnium convoquen concen-
tració en el primer aniversari de l’em-
presonament dels Jordis, amb el lema 
«Un any de vergonya, un any de dig-
nitat» i la participació dels advocats 
Jaume Alonso-Cuevillas i Jordi Pina.

20 d’octubre. Ballada de Swing per 
la Llibertat.

21 d’octubre. Un centenar de tractors 
convocats per Unió de Pagesos i ADF 
formen un enorme llaç per exigir 
l’alliberament dels presos i denunciar 
la repressió de l’estat espanyol.

28 d’octubre. Actuació del grup 
Diàdona, dones acordionistes de 
l’Alt Pirineu.

1 de novembre. Acte de la campa-
nya Free, d’ERC, un any després que 
Oriol Junqueras i Joaquim Forn en-
tressin a presó.

2 de novembre. Acte unitari orga-
nitzat per entitats i partits sobira-
nistes en l’aniversari de l’empreso-
nament del Govern, amb sopar de 
carmanyola, parlaments de famili-
ars, bombers, mossos i agents rurals.

23 de desembre. Tres globus aerostàtics s'enlairen sobre el pla. (Foto: Pius X Cisa)

https://www.regio7.cat/tags/oriol-junqueras.html
https://www.regio7.cat/tags/joaquim-forn.html
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Presons en xarxa
El mateix Joan Sebarroja valora el tre-
ball en xarxa que ben aviat va ser per 
a les tres presons (#presonsenxarxa i 
#capdonaenloblit), incorporant Mas 
Enric i Puig de les Basses, i està con-
tent d’haver internacionalitzat l’ex-
periència en sortides fins a Anvers –en 
una trobada amb observadors interna-
cionals– i encara Stuttgart, Hamburg, 

Amsterdam, Ginebra i Waterloo: «Es-
tem en missió contínua, i fins al final 
hem generat molta informació també 
d’abast internacional, per arribar al 
més gran nombre de gent».

La col·laboració d’en Joan Sebarroja, 
però, té un origen que encara avui 

és pendent de judici: «Anàvem a fer 
un sopar a la fresca, amb amics, als 
Lledoners. Feia molt goig el trajecte, 
amb els llaços grocs, els dies previs a 
l’arribada dels presos. Tot va ser molt 
ràpid, va ser baixar del cotxe en veure 
com ho arrencaven tot, torno al cot-
xe per dir-los que avisin els mossos i 
ja em comencen a picar, més de vint 
persones! Em foten ben tou, per terra, 
i encara aleshores em ruixen amb dis-
solvent!». Allò era el 3 de juliol, i entre 
l’estada a l’hospital i a casa passarà un 
mes. Però a l’agost, sempre que la salut 
li permet, es posa a col·laborar amb 
l’equip de voluntaris sota la premissa 
d’«odi zero, venjança zero». S’hi ha 
passat set mesos.

L’equip d’aparcament
Si algú s’ha perdut bona part dels ac-
tes als Lledoners és l’equip que amb les 
armilles grogues cada diumenge faci-
litava l’aparcament. «Érem als Lledo-
ners, però des del pàrquing no sentíem 
res, és clar: es tractava d’atendre tota 
la gent que venia, i que de vegades te-

nia pressa o es cansava de la cua. I que 
després havia de tornar-se’n!». Xesca 
Sala coordinava un equip de 15 vo-
luntaris, que es podia ampliar segons 
la informació que rebia «i el dissabte 
confirmava qui seríem. Cada diumen-
ge hi érem des de quarts d’onze i fins 
que s’acabés». En vespres multitudina-
ris o, especialment, l’última setmana 
del Joan Bonanit, també hi han estat 
presents. «A la nit és un xou, ja no 
t’explico la de Nadal! Però l’experièn-
cia d’acollida ens ha agradat molt, i la 
majoria de gent que ha passat ens ho 
agraeix». El seu company, Joan Lluís 
Santolària, corrobora aquesta acti-
tud de servei. «Hem estat mobilitzats 
set mesos, i ara, com tothom, només 
desitgem l’absolució immediata dels 
presos!». Ell fins i tot conserva alguns 
aprenentatges, «i és que aprens a no 
discutir, a aguantar, perquè ja ho veus 
que, amb algú empipat, barallar-s’hi 
no farà més fluid el trànsit».

Pallasso i conductor
«Es tracta que els presos se sentin 

21 d'octubre. Un centenar de tractors dibuixen un llaç sobre els Lledoners. (Foto aèria: Ramon Creus)

Pesarrodona: 
«Es tracta que els presos 
se sentin acomboiats, 
no que acabem fent 
putxinel·lis!». 
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acomboiats, no que acabem fent put-
xinel·lis!». Jordi Pesarrodona ho té 
clar, i al cap dels mesos està content del 
resultat: «També vam aconseguir evi-
tar el mercadeig. De propostes no en 
faltaven! Des de despatxar vermuts des 
de foodtrucks fins a pollastres a l’ast: 
sempre amb la millor de les intenci-
ons, és clar. Però molt aviat això hauria 
semblat una xocolatada popular». I és 
que precisament també hi ha la gent 
que reclama accions més contundents. 
Als Lledoners, però, «hem provat de 
canalitzar les propostes culturals a fa-
vor de la protesta, des dels esbarts al 
Messies de Händel. O la trobada de 
gegants que es va poder organitzar 
en menys de tres setmanes. I sempre 
amb molta espontaneïtat, amb gent 
que treballava com si ens conegués-
sim de sempre, amb un esperit que em 
semblava perdut. Als Lledoners com-
partim per construir una República 
i aquesta és una energia que s’havia 
d’aprofitar».

La nit de Nadal
«El pla ha estat una sort, una gran 
troballa. El primer diumenge quan 
vaig arribar em vaig trobar la gent de 
Música per la Llibertat, gent de Man-
resa, d’Artés... i ja va ser un no parar». 
El paper de Pesarrodona és posar veu 
als missatges, a les actuacions, a les 
cançons que es canten cada diumenge. 
«Mai no ha parat de créixer! Recordo 

el 15 d’agost, amb tothom de vacances, 
i resulta que venen més de 3.000 per-
sones... Això ens fa molt grans! I ho 
hem volgut obert sempre a tothom: als 
Lledoners no es jutja cap presència, i 
s’hi defensen els drets fonamentals. 
Els de tothom».

Els diumenges començaven a les nou 
del matí, posant cons, preparant con-
tinguts... «La complicitat que s’hi res-
pirava era única –emfasitza Pesarro-
dona– perquè aquesta és una història 
plena de detalls, com el maquinista 
del tren, cada matí i cada vespre, fent 
sonar la botzina. Però si recordo algu-
na dia especialment és el de la nit de 
Nadal, totalment improvisada, quan la 
gent venia i venia fins a col·lapsar-ho 
tot. El país es va aixecar de taula per 
acompanyar els presos! Va ser un dels 
moments més emotius de tot aquest 
temps». Les històries es repeteixen a 
Puig de les Basses o a Mas Enric, ar-
reu del país. Jordi Pesarrodona coneix 
molt bé tot aquest activisme i des que 
es va fer popular el 20-S, amb aquell 
nas de pallasso, s’ha fet un tip de voltar 
amunt i avall, participant de les més 
variades propostes.

Un activisme agraït
«He passat un dol perquè jo em creia 
membre d’un estat democràtic, més o 
menys, però democràtic. I la mateixa 
nit del 20-S –la nit d’aquella foto icò-

3 de novembre. 203 Motards Inde-
pendentistes fan un llaç de motos per 
reivindicar la llibertat dels presos.

4 de novembre. Presentació de la 
campanya Victòria Cat per part de la 
portaveu Anna Arqué i el rector de 
la Universitat de Glasgow i advocat 
de Clara Ponsatí, Aamer Anwar.

11 de novembre. Amb el lema 
«Cantem per la Llibertat» i orga-
nitzat per Òmnium, actuació de la 
Coral ART9 de Granollers i altres 
corals de Granollers.

18 de novembre. Presència dels 
Procuradors per la Llibertat.

25 de novembre. Visita de Pepe 
Beunza. Actuacions de la Txaran-
ga de Santa Coloma de Gramenet, 
l’Agrupació de Corals de la FCEC i 
els Bastoners de Casserres.

1 de desembre. Unes 500 persones 
acompanyen l’acampada de 24 hores 
en solidaritat amb Jordi Sànchez i 
Jordi Turull, que al migdia anuncia-
ven l’inici d’una vaga de fam contra 
el bloqueig dels seus recursos davant 
el Tribunal Constitucional.

2 de desembre. Actuació de la coral 
sabadellenca Les Violes. A la tarda, 
centenars de persones envolten la 
presó amb espelmes, llanternes i la 
llum dels mòbils.

9 de desembre. Cantaires solsonins 
de gòspel hi interpreten Down By the 
Riverside i Vull ser lliure.

16 de desembre. Plantada d’un avet 
d’Espinelves ple de llaços grocs i ac-
tuació de les bruixes de Sant Feliu 
Sasserra i artistes de la República.

23 de desembre. Tres globus aeros-
tàtics enlairen la paraula «llibertat» 
sobre la presó. 

24 de desembre. Cantada de nadales 
de Música per la Llibertat. Forn, Sà-
nchez, Turull i Rull tornen a la presó, 
després de deixar la vaga de fam.

25 de desembre, al vespre. Cantada 
de nadales de Música per la Lliber-
tat, amb milers d’assistents, i inter-
pretació del Bona nit, dels Pets, ver-
sionada i dedicada als presos.

19 de gener. 83 colles geganteres presideixen la trobada. (Foto: Ignasi Segon)

https://www.naciodigital.cat/noticia/168022/vaga/fam/sanchez/turull/denunciar/bloqueig/tc/justicia/europea
https://www.naciodigital.cat/noticia/168022/vaga/fam/sanchez/turull/denunciar/bloqueig/tc/justicia/europea
https://www.naciodigital.cat/noticia/168022/vaga/fam/sanchez/turull/denunciar/bloqueig/tc/justicia/europea
https://www.naciodigital.cat/noticia/168022/vaga/fam/sanchez/turull/denunciar/bloqueig/tc/justicia/europea
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Lledoners com a síndrome
5.074 són les hores que aproximadament han passat indignament tancats 
a la presó de Lledoners Cuixart, Forn, Junqueras, Romeva, Rull, Sánchez i 
Turull. Són massa dies, 5.074 hores. Són massa mesos. I durant tot aquest 
temps, les mostres de solidaritat, dol i emoció han estat a flor de pell en 
les mil i una activitats que de manera espontània o organitzada s’han fet 
al pla dels Lledoners.

L’energia col·lectiva de milers i milers de persones i dels incansables vo-
luntaris i voluntàries han demostrat una capacitat de mobilització i sacri-
fici que moltes nacions del món voldrien tenir. Cal que ho reconeguem i 
ho hem de valorar: tenim un poble que desborda mobilització i solidaritat 
i això ens fa imparables. Tanta energia i ganes de fer activitats al pla dels 
Lledoners, però, han portat en alguns moments a una certa folklorització 
del que s’hi ha fet, i ha provocat a vegades una banalització de l’espai i del 
rerefons de reivindicació de llibertat pels presos polítics. Aquesta banalit-
zació, a més, ha ajudat a diluir la reivindicació nacional i d’independència 
per centrar-se en la lluita més estrictament antirepressiva.

La dilució de l’objectiu comú, la independència, s’ha aprofitat en part per 
partits i organitzacions, que han fet servir els presos i preses per enviar 
missatges sovint partidistes que han evidenciat una vegada i una altra la 
manca d’unitat estratègica i antirepressiva. Mentre que Lledoners ha estat 
unitat, les presons han estat divergències i manca d’estratègia comuna. 
Mentre que Lledoners ha estat unitat i ningú demanava al del costat a qui 
votava, les presons no ho han estat tant. Aquest país necessita l’esperit de 
Lledoners per afrontar aquesta nova etapa que comença, que reclamarà 
mobilitzacions més intenses, sacrificades i arriscades, i poder així desbor-
dar les estructures partidistes, els hiperlideratges condicionats pel pes de 
la repressió i les institucions autonomistes.

Que la síndrome de Lledoners, doncs, s’escampi arreu! Independència ja!

Eudald Camprubí (coordinador de l’ANC a Manresa)

nica amb el nas de pallasso– ja vaig 
saber que no, i vaig rebre amenaces de 
mort i tot! Després, amb la visita que 
vam rebre l’1-O a les escoles de Sant 
Joan... És molt bèstia anar a buscar un 
pallasso! Van venir a reprimir tot un 
poble, al marge del que aquell dia vo-
tessin». Pesarrodona actualment ja ha 
superat l’acusació d’odi i aixecament 
tumultuós de què se l’acusava, per tal 
com va poder demostrar les falsedats 
de l’informe de la Guàrdia Civil, i 
agraeix profundament la defensa del 
seu advocat David Caselles, i tots els 
altres que hi han col·laborat Amb tot, 
encara avui està encausat, amb l’al-
calde de Fonollosa, per un delicte de 
desobediència greu. «El dia que vaig 
anar a declarar als Jutjats de Manresa 
érem més de 500 persones. Aleshores 
t’adones que no estàs sol amb el teu 
nas de pallasso, i això no s’oblida. No 
és un deute, doncs, però sí que és un 
retorn. Si ho tinc bé, sempre vaig on 
em demanen». 

La fidelitat de Joan ‘Bonanit’
Tres dies abans no arribessin, i fins a 
la darrera nit abans no se’ls tornessin 
a endur, en Joan Bonanit ha volgut ser 
al costat dels presos, i fidelment de-
sitjar-los un vespre i un altre aquest 
«bona nit» que ja ha esdevingut po-
pular. «Amb alguns amics hi vam anar 
a primers de juliol per si els veiem ar-
ribar, des del camí d’entrada i després 

La Principal dels Lledoners, un diumenge de novembre. (Foto: Ignasi Segon)
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29 de desembre. Mig miler de can-
taires i músics professionals dedi-
quen un emocionant El Messies, de 
Händel, als presos polítics. La inicia-
tiva aplega unes 9.000 persones.

30 de desembre. Ballada de cente-
nars de dansaries de l’Agrupament 
de Dansaires de Catalunya i cantada 
de cançons de cau amb els amics de 
Raül Romeva.

31 de desembre. 2.500 persones pas-
sen la nit de Cap d’Any al pla, seguint 
la campana de les Borges Blanques.

1 de gener. Després del Bonanit, con-
nexió des de Brussel·les per escoltar 
Carles Puigdemont i Toni Comín.

12 de gener. Unes 600 persones arri-
bades d’arreu de Catalunya dormen 
al pla dels Lledoners en una trobada  
de 200 autocaravanes.

13 de gener. Cantada d’havaneres 
amb el grup Port Bo i acte polític or-
ganitzat per l’ANC amb parlaments 
del seu vicepresident, Pep Cruanyes, 
i el coordinador de l’Assemblea a 
Manresa, Eudald Camprubí.

19 de gener. Un total de 83 colles 
geganteres s’hi apleguen, vingudes 
amb 13 autocars, 340 cotxes parti-
culars, unes 75 furgonetes i camions.

20 de gener. La Caminada d’Olot a 
Lledoners recorre la darrera etapa 
des del polígon dels Vinyats II i una 
seixantena de cantaires de l’Orfeó 
Català ofereixen un recital davant de 
prop de 4.000 assistents.

27 de gener. Milers de persones 
acomiaden els presos i els músics. 
Homenatge a Jordi Pesarrodona, pa-
raules d’agraïment d’Anna Ortega i 
poemes clouen l’acte.

30 de gener. S’enlairen 211 globus, un 
per cada nit que el Joan Bonanit ha 
pujat al pla dels Lledoners a saludar els 
presos. El violí de Toni Roviró acom-
panya l’acte.

1 de febrer. A les set del matí, en-
mig de crits de «Llibertat», els presos 
són traslladats pels Mossos a Brians 
2, perquè la Guàrdia Civil els porti a 
Soto del Real. Joan Bonanit també hi 
és present per acomiadar-los.

fent un tomb sencer a la presó. Des 
d’allà, des del pla de darrere, se’m va 
acudir cridar algunes consignes políti-
ques i aleshores vaig sentir que alguns 
presos responien –i no precisament 
amb complicitat. El fet és que vaig 
entendre que des d’allà ens podríem 
comunicar». El primer dia amb Cui-
xart, Junqueras, Romeva i Sánchez gai-
rebé hi va deixar la veu «i l’endemà ja 
em vaig presentar amb un megàfon». 
En dates més multitudinàries en Joan 
Bonanit porta micro i altaveu, especi-
alment els darrers dies. 

Cada vespre, puntualment a tres 
quarts de nou, i després que els pre-
sos arribin a les cel·les, comença el 
seu comiat. «Sempre he tingut acom-
panyants entre amics i família, i al cap 
d’un mes ja érem un grup permanent. 
I cada dia hi ha hagut més gent!». Amb 
tot, ningú sap qui és aquest noi de 23 
anys, de Manresa i estudiant universi-
tari. «El meu anonimat és perquè no 
vull tenir cap mena de protagonisme. 
El que compta és la repercussió». I la 

repercussió hi és, més enllà de l’acom-
panyament. «El Joan Bonanit va néi-
xer com una mostra d’amor i afecte, 
per tal que els nostres presos polítics 
sentin l’escalf popular». I la resposta 
arriba d’arreu de Catalunya, i de fora 
i tot. Hi ha qui es queda a sopar o a 
dormir en autocaravanes o en algun 
hostal de Sant Joan de Vilatorrada. 
«Tinc moltíssimes anècdotes, mo-
ments màgics que després a casa poso 
per escrit, perquè potser m’agradaria 
fer-ne un llibre». Sigui com sigui, 
Joan Bonanit diu que trobarà a faltar 
els presos, que també té molt presents 
la Carme i la Dolors –amb qui con-
necta un cop per setmana–, i que allò 
que ens cal és recuperar la unitat de 
les grans fites de l’octubre de 2017. 
Hem fet l’entrevista poques hores 
abans del darrer vespre a Lledoners: 
«212 nits són moltes nits, i el vincle 
és molt especial. No vull que el Bona 
nit s’acabi, els seguiré donant escalf i 
potser em desplaçaré algun dia a Ma-
drid». Els presos, des del divendres 1 
de febrer, ja hi són.

Joan 'Bonanit': 
«El meu anonimat és 
perquè no vull tenir 
cap mena de 
protagonisme». 

Si voleu veure un 
muntatge audiovi-
sual d'aquests 212 

dies només cal que 
escanegeu el codi 

QR del costat.
Una creació d'Ignasi 

Segon i Comellas.

El dia 29 de desembre, el Messies de Händel va reunir més de 9.000 persones. (Foto: Ramon Creus)
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d'aquí i d'allà

Peter Howes
Andrea Izquierdo

m dic Peter Howes i soc manresà. 
D’acord, admeto que no vaig néixer 
aquí, però així em sento. Tinc uns 
trenta anys. L’edat només es una xi-
fra i no m’hi sento reflectit. Per tant, 
és una incògnita que pocs coneixen. 
Vaig venir aquí perquè la meva dona 

és d’aquí i no podia estar més sense ella. Així que vaig agafar 
un avió i vam començar una vida en comú. Soc professor 
d’anglès i això m’ha proporcionat una vida plena de viatges 
i aventura. He viscut en llocs com Igualada o Sabadell, però 
també ho he fet en altres com Itàlia o l’exòtica Tanzània. 

Però on més temps de la meva vida he passat és al meu país 
de naixement, Anglaterra. Soc de Manchester i hi ha una 
diferència abismal. En primer lloc, el clima és totalment 
contrari al que tenim a Manresa. El fred i la pluja coronen 
els dies allà. D’aquí destaco moltes altres coses, com ara el 
menjar, que és molt més saludable, o la gent. Una cosa que 
em va sorprendre va ser el ritme de treball dels catalans. 
Realment no es diferencien dels anglesos. A Anglaterra és 
difícil veure algú descansant, el nivell d’estrès és altíssim i 
tothom és molt treballador. El mateix passa aquí. Però he 
notat que la conducció temerària és un hobbie dels espa-
nyols, que en moltes ocasions desafien fins i tot els passos 
de zebra, cosa que em sembla divertit. Això és una cosa 
que a Anglaterra no passa.

Les cultures són similars, però aquí he observat que tot està 
més integrat. A Anglaterra hi ha molt classisme; és a dir, una 
diferència abismal entre classes socials. Aquí la comunitat és 
un estil de vida que s’aixopluga sota un paraigua de classes 
socials menys diferenciades. És cert que segueixen existint 
les diferències, en qualsevol país n’hi ha, ens agradin menys 
o més, però la forma de relacionar-se no s’assembla a la del 
Regne Unit. Allà, les jerarquies desgraciadament creen molts 
prejudicis i allunya el país d’una meritocràcia. Un fet que em 
disgusta en certa manera és la flexibilitat sobre el crim que 
en algunes ocasions he observat en el país. Però les persones 
també són més capaces d’observar el que està bé i el que no.

Anglaterra

E

«Aquí la comunitat és un estil de vida 
que s’aixopluga sota un paraigua de 
classes socials menys diferenciades»

«Catalunya és un bon lloc per a la meritocràcia»

El meu lloc preferit de Manresa és el bar La Taverna dels 
Predicadors, ja que allà vaig a veure el futbol amb els meus 
amics. M’agrada veure com els catalans són tan apassionats 
pel futbol i això també em recorda quan veia els partits 
amb la meva família a Manchester. Durant el meu temps 
lliure, tot i que és escàs, en moltes ocasions vaig a fer sen-
derisme per la zona. Trobo que estem en un entorn idoni 
per fer aquest tipus d’esport. En moltes ocasions, combino 
això amb els amics o la meva dona. M’agrada fer excursions 
pels voltants de la ciutat i fer fotos dels paisatges que trobo.
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indrets

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

ituat al Solsonès, dins del municipi 
de Lladurs, a l’entitat disseminada 
de Montpol i molt a prop del pont 
del Clop, forma part del Projecte 
del Parc Geològic i Miner del Sol-
sonès, impulsat en part pel Consell 
Comarcal. A la confluència de dos 

riuets, que en conjunt son tributaris del Segre, per una ban-
da, des del Nord (i en part del NNW) baixa el riu Fred i 
per l’altra, des del NNE arriba la riera de Canalda. A partir 
d’aquí, la conjunció dels dos riuets dona lloc a la ribera Sa-
lada, que tributa al Segre a Bassella. Cal fer esment de que 
les aigües del riu Fred ja són salades, perquè recullen les de 
la zona salina de Cambrils. Aquesta és possiblement una de 
les raons per les quals són lleugerament més fredes. Tot i 
així, el nom deriva de discórrer engorjat, al seu tram final, 
per la qual cosa no te gaire escalfament del sol. En canvi, 
les aigües de la riera de Canalda són més assolellades. En 
aquest indret hi ha hagut una intensa activitat erosiva dels 
dos riuets i des d’aquí cap avall de la ribera Salada. Aquesta 
activitat ha dut a la formació d’uns espectaculars congostos 
entre els afloraments dels conglomerats i s’han originat in-
drets d’una espectacular bellesa, pràcticament inaccessibles. 

Geològicament, aquesta zona es troba a la Depressió Geo-
lògica de l’Ebre, entre afloraments de conglomerats proce-

dents de l’erosió dels Pirineus, dels materials mesozoics i pa-
leozoics que els formen. Entre els còdols dels conglomerats 
ocasionalment es troben fragments de granits procedents 
d’indrets molt llunyans. Aquí els materials formats són re-
lativament joves, de l’Oligocè, i tenen una antiguitat d’uns 
30 milions d’anys. Són similars als que hi ha més avall, molt 
prop d’aquí, al pont del Clop. Per altra banda, són similars 
als de Montserrat i Sant Llorenç de Munt; tot i que aquests 
darrers s’han originat a partir de l’erosió de la Serralada Me-
diterrània. Així uns i altres reblen la Depressió Geològica de 
l’Ebre, uns pel Nord com els d’Aigüesjuntes i el Clop, i uns al-
tres pel Sud, com els de Montserrat i Sant Llorenç del Munt. 
Nom del paratge: Aigüesjuntes. Situació: Terme municipal de Lla-
durs. S’hi accedeix des de la carretera que uneix Cambrils amb el 
pont del Clop i Solsona. Situació geològica: És un indret situat din-
tre de la Depressió Geològica de l’Ebre (de la també denominada 
Conca Geològica de l’Ebre). Importància geològica: En aquest in-
dret s’origina la ribera Salada, que es forma a partir de l’aiguabarreig 
del riu Fred (que recull les aigües de Montpol i Cambrils) i de la riera 
de Canalda (que recull les de Canalda i Odèn). Així, aquí es recullen 
les aigües de tot el terme d’Odèn, pràcticament. Per d’altra banda, 
el nom de la ribera Salada, que aquí s’origina, procedeix de la com-
posició de les aigües, ja que les del riu Fred ho són, en recollir les 
de la zona salina de Cambrils. Materials geològics: Són les roques 
denominades conglomerats, formades a partir de l’acumulació de 
còdols, de fragments procedents de l’erosió d’altres roques més an-
tigues, de les que formen part dels Pirineus. Edat de formació: Pel 
que fa a les roques, la seva edat és oligocènica; mentre que l’esta-
bliment de la xarxa fluvial es del Pleistocè, d’uns 3 milions d’anys 
enrere, aproximadament. Curiositats: El topònim fa referència a la 
conjunció de dos corrents d’aigua.

Aigüesjuntes

S
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Ignasi Cebrian

El pensament crític verd

l pensament crític verd és una 
condició indispensable de l’eco-
logisme perquè és una pràctica 
d’emancipació individual i social. 
És la capacitat de revisar i posar 
examen qualsevol producció hu-
mana per tal de poder ser més 

lliures. Els humans estem produint constantment coses, 
intervenint o realitzant activitats sobre el medi ambient. 
Per això ens cal revisar, abans i, sobretot, després, qualse-
vol idea, valor, coneixement o nova acció que es faci sobre 
l’entorn. Els ecologistes i els sostenibilistes coneixem la 
complexitat de la vida i qualsevol acció sobre l’entorn ha 
de ser revisada tenint en compte la finalitat ètica d’aque-
lla acció. Malgrat tot, l’ètica de qualsevol projecte sobre el 
territori, sobre el medi ambient, sovint no es té en compte. 
Aquí entra en joc el pensament crític. Hem de vigilar qui 
fa les accions i amb quins interessos i propòsits. Si dins 
dels objectius d’un projecte sobre el territori no hi ha una 
millora del benestar de tota la comunitat i una mínima 
alteració dels ecosistemes, amb tota seguretat podem dir 
que el projecte no serà gaire ètic.
 
Tot pensament crític activa la imaginació. Per això qui 
no en té fa animalades sobre el medi ambient. La crítica 
consisteix a tornar a imaginar, el món, el territori. Cal 
desvelar aparences que s’amaguen sota interessos enga-
nyosos o falses veritats i dogmatismes. Sempre s’han de 
posar en moviment totes les visions (imaginacions) pos-
sibles i sobretot les menys impactants sobre el territori. 
Sovint, la lògica disciplinària, les visions tancades sobre 
el medi ambient, impedeixen aconseguir comprendre la 
complexitat ambiental. Cal anar més enllà de la discipli-
na (urbanisme, biologia…) i incloure i barrejar totes les 
visions possibles del territori, que impliquin projectes 
ètics sobre la comunitat i els ecosistemes.
 
No fer-ho és caure de ple en la simplificació extrema de 
la realitat o en una mena de feixisme ambiental que ens 
ve a dir que a força de repetir, i amb bon coneixement de 
la psicologia humana, es pot fer creure que un quadrat és 
una rodona. O que malmetre el medi ambient sota el nom 
del verd ecològic, de la moda ecològica, és del tot ètic. Cal 

E

sempre anar als fets i construir arguments que es sostin-
guin en la realitat. Quan les paraules perden el sentit, els 
humans perden la llibertat. Ara per desgràcia això passa 
arreu, no només quan es parla de medi ambient.

Tot el que és verd és ecològic? En aquest cas sí, 
Molses de la riera de Rajadell

natura urbana
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notícies del pou

«Durant vint anys, 
Loli Rubió va estar a 
l’escola, al meu costat, 
primer com a alumna 
i després com a 
mestra ballarina»
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l'entrevista

OLGA
ROIG
CODINA
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Ballarina, pedagoga i fundadora de l’escola de 
ballet Olga Roig l’any 1970, de la qual ha estat 
directora fins al 2015, en què oficialment es va 
jubilar i va cedir el lloc a Laura Bataller. Encara 
fa d’assessora i circumstancialment de docent. 
L’any 1967 va organitzar el primer festival de 
final de curs des de l’Esbart Manresà i a partir 
de 1970 el continua organitzant la seva Escola. 
Va estudiar amb el coreògraf Joan Magriñà, 
director dels ballets del Liceu, i amb el mestre 
Joan Tena, a Barcelona.

e petita, et mar-
ca la pel·lícula 
Les sabatilles 
vermelles, però 
després també?
-Sí, d’una ma-
nera diferent. 

A Montse Clarena, filla dels propieta-
ris dels Viatges Baixas, on ara encara 
hi ha, per pocs dies, la botiga Les saba-
tilles vermelles, li compràvem material 
perquè tenia coses molt maques, tant 
de sabatilles, com de vestuari i mallots. 
Ens ho feia bé de preu. Havia vingut a 
ballet amb nosaltres des de molt jove i 
li vaig fer classes. Se’n va anar a viure a 
Barcelona i encara m’han dit que va a 
classes de ballet. Em deia que plegaria 
als 60 anys. A Manresa, així ho va fer. 

Sempre s’ha mantingut en forma.

-Des de l’esbart del Casal Cultural, 
decideixes fundar la teva acadèmia?
-Quan vaig veure que podia comptar 
amb una trentena d’alumnes proce-
dents de l’esbart, vaig decidir espavi-
lar-me. Vaig començar fent ballet clàssic 
i als matins feia classes de gimnàstica a 
senyores grans, com actualment. Vaig 
estar al local del carrer de Sant Miquel 
des de 1970 fins el 1975, en què vaig 
passar amb una cinquantena d’alumnes 
al número 11 del carrer de Sant Fran-
cesc, on encara hi som. Vam haver de 
reformar algunes habitacions petites i 
tirar a terra alguns envans per disposar 
de classes més grans, ja que tenia els 
grups molt plens. És una casa senyorial, 

D
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on havia viscut Antoni Reguant, presi-
dent del Casal Cultural. Durant anys, el 
propietari del bloc era un tal Pons fins 
que s’ho va vendre a una immobiliària i 
ara  l’amo del local és d’Alpens.

Pedagoga
-Saber ballar molt bé, vol dir saber 
formar?
-No té res a veure. La pedagogia és una 
altra cosa. Els temps han canviat molt: 
abans els nens venien amb molta il·lu-
sió i ara es pensen que tot és massa fàcil. 
Cal treballar per fer les piruetes ben fe-
tes. Als que els costa molt decideixen fer 
coses més fàcils o espectaculars com els 
balls de saló. A la dansa clàssica és ne-
cessària la perfecció, amb un treball acu-
radíssim del cos. En algunes escoles de 
dansa, per por que el nen no s’avorreixi 
els ho deixen passar tot, però després es 
troben que no aconsegueixen beques.

-Com era l’ensenyament de Joan Ma-
griñà?
-Quan vaig començar a ballar, estava 
de moda l’escola russa barrejada amb la 
italiana, que és el que ensenyava el mes-
tre Magriñà. Concretament, l’Acadèmia 
Vaganova de Ballet ha estat i és una de 
les més influents del ballet clàssic mun-
dial.  Molt selectiva, comencen a ense-
nyar a partir dels nou anys. Primer fan 
gimnàstica rítmica i, després d’una es-
tricta selecció, comencen l’aprenentatge. 
Durant quatre anys, el juliol, em vaig en-
dur les alumnes més grans a Arenys de 
Mar, per fer cursets i dansa de caràcter 
amb professores russes. Lucía Cerdán 
va estudiar a Kíev i va aprendre a fer els 
cursos de caràcter al Bolxoi. Viu a París 
i fa classes de caràcter al Conservatori. 

-En què consisteix el sistema anglès?
-És un mètode codificat i ben estruc-
turat en cadascun dels cursos, sorgit 
el 1918 a Londres. Es fonamenta en el 
progrés i en les preparacions prèvies 
abans d’assolir els objectius. Posa èm-
fasi en l’aplicació correcta i acadèmica 
dels passos i de les posicions, amb una 
gran cura dels detalls. Exigeix molta 
correcció dels moviments, alhora que 
és senzilla i sòbria en l’expressió dra-
màtica. El sistema permet iniciar-se 
amb nens de quatre anys, amb qui te-
nen molt bona mà, a través de la dance 
education, que és creativa i amb mu-
sicalitat. Sempre havia anat per lliure, 
però aquest sistema em va obligar a 
passar uns exàmens com a ballarina, 

quan tenia 27 anys. Dins la part teòri-
ca, s’hi encabia el feedback, la pedago-
gia, l’anatomia i la història del ballet.

-Hi vas anar explícitament?
-Sí, a partir del 1982 vaig anar direc-
tament a la seu de la Royal Academy 
of Dance de Londres (amb sucursals 
arreu del món, ja que ho tenen molt 
ben muntat). Va ser un anar i venir fins 
al 2000. Hi vaig anar com a mestra de 
dansa clàssica als 26 anys. En aquella 
època es feia clàssic i espanyol, des-
prés amb el contemporani s’ha ampliat 
l’oferta. És el cas de Laura Bataller que 
va fer el clàssic a casa nostra i després 
contemporani, revolucionari allà. Ara 
totes les companyies t’exigeixen un ni-
vell clàssic fort i coneixements de dan-
sa contemporània, present a la majoria 
de coreografies actuals.

Associació de Professors de 
Dansa
-L’interès per veure món va continuar 
amb l’Associació de Professors de Dansa?
-Sí, vam fer diversos viatges, sobretot als 
Estats Units i Rússia. Anàvem concertats 
amb les diverses escoles que hi havia i te-
níem tots els dies ocupats anant a veure 
les diferents classes. A Nova York, vam 
anar a veure l’American Academy of Ba-
llet i una companyia formada només per 
negres. Hi ha unes grans instal·lacions 
perquè tenen suport institucional, i or-
ganitzen ballades diàries a diferència del 
que passa a l’estat espanyol. Hi ha interès 
en l’àmbit cultural.

-Com definiries aquesta associació?
-Era un grup de professors de Bar-
celona que es van conscienciar de la 
necessitat d’agrupar-se per tenir ad-
vocats que ens donin suport davant 
les instàncies oficials i ens donin un 

cop de mà. La Federació Catalana de 
Professors de Dansa és la unió de les 
Associacions de Professors de Dansa 
dels diferents llocs de Catalunya. Una 
de les finalitats de la Federació és la de 
vetllar i garantir que les escoles fede-
rades mantinguin un nivell de qualitat 
i dignitat professionals. Associació i 
Federació érem les mateixes persones.

-Concretament, en què es noten els 
avantatges?
-Sobretot amb la creació de les be-
ques de cara als alumnes per als quals 
suposa un reconeixement i sobretot 
un estímul. Tant l’Associació com la 
Federació atorguen beques. En aquest 
cas, els nens paguen una quota anual 
per estar federats. A l’Associació no es 
paga res i està dirigida més als mestres. 
Teòricament hi pot accedir tothom.

-Què comporta el Dia Internacional 
de la Dansa?
-A mi m’agradava més quan es va co-
mençar a fer. Incloïa diverses danses i a 
la tarda es feien les coreografies, que no 
tenen res a veure amb el que es feia a les 
classes. Dins la dansa clàssica, els petits 
feien la creativa, i també contemporà-
nia i jazz; fins i tot espanyola. Vam tenir 
problemes amb l’Ajuntament, que final-
ment només es feia càrrec de la música 
a la plaça de Sant Domènec. Les altres 
dues escoles –Julieta i Roser– es van po-
sar d’acord perquè tot fos un espectacle, 
però jo ho hauria fet diferent.

-La vostra escola ha evolucionat amb 
el temps?
-És clar. Vam passar de fer només ba-
llet clàssic a introduir progressivament 
d’altres especialitats: vam fer classes 
de jazz, perquè s’havia posat de moda. 
Vam contractar nous mestres que ve-
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nien de Barcelona. Amb l’entrada de 
Laura Bataller, vam fer també dansa 
contemporània. Va fer classes des del 
1999 fins el 2002, en què va estudiar a 
l’Institut del Teatre, i es va examinar al 
Royal Academy. El 2009 es reincorpora 
a l’escola com la meva ajudant i comen-
ça les coreografies de contemporani. El 
2015 en passa a ser la directora.

-L’alumnat actual té més tendència a 
anar cap al ballet contemporani?
-Diria que, pel que fa a casa meva, 
continua agradant més el clàssic. Però 
és veritat que hi ha un grupet que pre-
fereix el contemporani.

Centre de formació
-L’escola Olga Roig és bàsicament un 
centre de formació?

-Exactament, des de l’inici. Tinc 
alumnes que van començar com a ba-
llarines i ara són mestres. Una a Fin-
làndia i una altra, la manresana Cris-
tina Benavent, que ha treballat fins ara 
com a professora a Madrid, a l’Escola 
de Victor Ullate. Ullate va ser molt bo 
com a ballarí, tot i que era petit i li cos-
tava ballar conjuntament amb balla-
rines. També va tenir dificultats amb 
la part pedagògica a l’hora d’ensenyar. 
Tampoc era alt l’Angel Corella, que a 
Nova York sempre li buscaven la balla-
rina cubana Paloma Herrera. El ballarí 
i coreògraf francès de dansa clàssica 
Maurice Béjart va ser un creador ideal 
per als homes, ja que els feia lluir molt. 
A Víctor Ullate li va muntar expressa-
ment L’ocell de foc i El bolero de Ravel.

-Com a planter de joves, quins han 
estat els ballarins més destacats? Gui-
llem Cabrera?
-És un ballarí de Sant Salvador de 
Guardiola amb moltes condicions, que 
ha aconseguit entrar al Royal Ballet a 
base d’esforç i constància. Ara tindrà la 
vida assegurada. Amb tres anys de re-
sidència, ja és ciutadà britànic i pot ac-
cedir a una beca. Els dos primers anys, 
el cost el van assumir els seus pares. Li 
queden dos anys a la Casa Blanca, on 
concentren les energies.

-Biel Torra?

-Els seus pares porten el restaurant 
del Pedraforca i fins als 15 anys va es-
tar amb nosaltres, d’on va passar a Bar-
celona per poder treballar més hores. 
Es va incorporar al Centre de Dansa 
de Catalunya i s’examinava per a la 
Royal Academy. Va fer audicions i va 
estudiar a Suïssa. Va fer una tournée 
per Escòcia i ara és al Canadà.

-Entre les ballarines, destacava l’Alba 
Nadal?
-Sí, és una noia de Sant Fruitós, també 
una ballarina amb grans condicions, 
que va tenir la sort d’anar a treballar a 
Dinamarca, on està molt bé.

-Clàudia Aligué, Estel Tomasa i Aina 
Torner?
-La berguedana Clàudia és a Plovdiv 

(Bulgària). No es va rendir mai. Va 
anar a Nova York i va estar en una de 
les millors escoles. Al cap d’un any va 
passar a Chicago, en una escola més 
exigent. Va estar a la companyia de 
training en el treball de cada dia. Ara 
va fent audicions i està contenta. L’Es-
tel és de Callús, va passar per l’Institut 
del Teatre i va estar becada a Manches-
ter. Ha fet audicions fins a entrar al Ba-
llet de Catalunya, amb seu a Terrassa, 
on de moment hi és com aprenenta. I 
l’Aina, de Santpedor, està fent pedago-
gia a l’Institut del Teatre. Es va decan-
tar més pel ballet contemporani.

-Recordes especialment alguna mes-
tra de la teva escola?
-Loli Rubió, que actualment fa classes 
a Navarcles. Durant vint anys va estar 
a l’escola al meu costat, primer com a 
alumna i després com a mestra ballari-
na. Va intervenir en la Fille mal gardeé, 
que mai més hem tornat a representar.

-Costa guanyar-se la vida ballant?
-Sí, abans més, però ara també. El pri-
mer que cal fer és sortir de Manresa i 
d’Espanya. Fins ara no hem tingut el 
Ballet de Catalunya, però necessitem 
calés i spónsors, tot esperant la llei de 
mecenatge.

-Què és Balla’m CI?
-És la companyia jove de la Catalunya 

Interior. Ho vam començar quan en-
cara estava en actiu. Són activitats que 
es fan el dissabte al matí, que inclouen 
classes i coreografies. Després la Laura 
ho va portar personalment. Va comen-
çar molt bé. Alguns se’n van cansar i 
s’ha diluït una mica, però continua 
fent aquestes classes.

Festivals
-Quan s’inicien els festivals o gales de 
finals de curs?
-L’any 1967, quan estava a l’Esbart de 
Dansaires del Casal Cultural. Els vam 
començar a la Sala Loiola, després vam 
passar al teatre Conservatori i finalment 
al Kursaal. Els festivals eren, sense cap 
mena de dubte, l’activitat més important 
que fèiem, perquè inicialment no es fe-
ien els concursos que hi ha actualment. 
Tothom esperava el festival amb il·lusió 
per poder ballar tot el que s’havia après 
durant el curs. Fèiem actes estructurats 
com un conte per als petits i interpreta-
cions arriscades per als adults, com La 
fille mal gardée, un ballet tècnic amb 
pantomimes teatrals. No teníem balla-
dors grans, de manera que, si volíem fer 
un espectacle amb cara i ulls, anava a 
buscar els nois a l’Agrupació Manresana 
de Folklore. Amb ells havíem fet coses 
precioses, que encantaven al públic.

-Com van ser els anys d’estudi amb el 
mestre Joan Tena, a Barcelona?
-Molt bons. Ell ja estava en contacte 
amb els concursos. Vaig presentar-hi 
un grup d’alumnes de l’escola situada a 
Sant Miquel. Vam guanyar un primer 
premi, que va comportar que aquelles 
alumnes fossin seleccionades per ballar 
al teatre Don Juan, de Barcelona. El grup 
em va fer la sorpresa d’organitzar-me un 
sopar d’homenatge al Kursaal, arran de 
complir-se 50 anys de la celebració del 
primer festival, ara al juny farà dos anys.

-Justament aquest 17 de febrer també 
fa dos anys del 50è aniversari de l’es-
cola com a acadèmia de ball. Com va 
anar l’acte?
-Em van convidar a veure la pel·lícula 
Ballerina, de dibuixos animats, als cine-
mes Bages Centre. En arribar, estava ple 
de nens i va ser un acte molt emotiu.

Concursos
-Quina valoració fas dels concursos?
-S’han posat molt de moda des de fa 
sis o set anys. N’hi ha diversos i cada 
mestre té més afinitat amb alguns dels 

«No teníem balladors grans, de manera que si volíem fer 
un espectacle amb cara i ulls, anava a buscar els nois a 

l’Agrupació Manresana de Folklore. Amb ells havíem fet 
coses precioses que encantaven al públic»
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el perfil

O lga Roig Codina neix a Manresa el 13 de 
juny de 1949. Filla del manresà Josep, es-
crivent de l’Auxiliar Tèxtil Manresana, i de 
la sallentina Magdalena, que havia treballat 
a Perramon i Badia. És germana del trau-

matòleg Santi Roig, ja traspassat. Va començar els estudis a 
l’Escola Pilar Primo de Rivera, del carrer Major del Poblenou, 
on va cursar Teneduria de llibres (comerç). Els seus pares eren 
balladors de diumenge i van tenir interès a portar-la a ballar 
a l’edat de cinc anys, amb Paquita Ratés, del passatge Vilaseca 
Garriga, on va començar a fer ballet amb molta rítmica. «Re-
cordo que li deia a la mare que allò no era ballet clàssic». La 
mare li feia veure sovint la pel·lícula Les sabatilles vermelles. 
Un any després van anar a l’Escola de Dansa de Sabadell, que 
dirigia Sabina Rocamora: cada dimarts i dijous agafaven la 
Renfe per fer una hora de classe. S’hi va estar fins als vuit 
anys, però ho va deixar pel cost que representava. Al cap d’un 
temps, la professora Rocamora aterra a Manresa, a l’Esbart 
de Dansaires Manresans, del Casal Cultural, en la secció de 
Dansa Clàssica, on la mare ja l’havia dut als quatre anys. Ara 
hi retornava als dotze, per fer-hi clàssic i ballar dansa catala-
na. Aviat Rocamora deixa l’Esbart i fa classes en un local llo-
gat als propietaris de l’Ateneu, i la contracta per ensenyar als 
més petits. Ho compagina amb la feina de dependenta a la sa-
bateria Jou del Passeig. Al cap de dos anys, Rocamora plega i 
un grup de mares l’animen a continuar fent classes de tarda a 
les seves filles, a l’Esbart. Al mateix temps, treballa d’adminis-
trativa a la gestoria Prat Saumell. Prossegueix els estudis amb 
un parell de cursos amb el mestre Joan Magriñà, director dels 
ballets del Liceu. En aquesta etapa practicava i ensenyava ba-
llet clàssic i es decideix a aprofundir en la part pedagògica de 
la dansa: «La gent es copiaven els uns als altres, sense pràcti-

cament cap explicació tècnica». Durant cinc anys rep classes 
a Barcelona, dos cops a la setmana, del mestre Joan Tena. Als 
23 anys es va casa amb Domènec Clotet Masana, dissenyador 
tèxtil de Sant Joan de Vilatorrada, on van establir la nova resi-
dència i amb qui han tingut dos fills: Adrià, enginyer, i Xènia, 
durant un temps balladora i ara psicòloga. 

A Barcelona aprèn el sistema anglès d’aprenentatge del ballet 
clàssic amb Isabel Porcar, que treballava en escoles particu-
lars, presidia la Federació Catalana de Professors de Dansa i 
preparava els alumnes per als exàmens de la Royal Academy 
of Dance. A partir del 1982, Olga Roig va directament a la 
Royal Academy de Londres, que interioritza com a mostra 
de dansa clàssica. Hi torna sovint, en intervals de tres anys, 
fins al 2000. El 1967 organitza el primer festival com a gala 
de final de curs, a la Sala Loiola, amb deu alumnes de l’Es-
bart de Dansaires Manresans del Casal Cultural, que dirigia 
Francesc Oliveras, on ja actua com a Acadèmia de Dansa 
Olga Roig i des del 1970 es professionalitza i funda l’Escola 
de Ballet Olga Roig, al número 27 del carrer de Sant Miquel. 
El 1975 s’estableix al carrer de Sant Francesc i el 2015 es ju-
bila i traspassa la direcció a Laura Bataller, però continua a 
l’Escola com a assessora i docent, de cara a la gent més gran.

Montseny i també hi ha la competició 
internacional del Dance World Cup, al 
teatre Melià de Sitges, on les nostres 
ballarines van participar i en van que-
dar molt contentes.

-Per què no se’n fa cap a Manresa?
-Sempre que ho he proposat a l’Ajun-
tament hi ha posat entrebancs i m’han 
retret que abans de fer propostes ho 
hauria d’haver parlat amb les altres es-
coles. No estan acostumats a escoltar 
idees ni a afavorir aquells que tenim 
interès a fer coses per la ciutat.

-Quin hauria de ser el nombre d’alum-
nes ideal per poder ensenyar bé?
-Com a molt quinze en una classe i 
amb nens petits de fins a cinc anys, deu.

-També heu fet classes personalitzades?
-Sí. Sobretot per a aquelles persones 
que s’hi volen dedicar professional-
ment. És una de les qüestions que la 
Laura Bataller ha reprès. Tenim dues 

línies: una, d’extraescolars, que amb dos 
dies de ballet ja en tenen prou perquè 
volen fer l’exercici perquè els agrada el 
ball. L’altra línia és la de les que volen 
dedicar-se a ser ballarines, de manera 
que cada dia fem classe de ballet clàssic 
i contemporani. Així les podem estimu-
lar més, en busca de més perfecció, per-
què volen ser professionals. No tothom 
hi arriba: cal molt esforç i constància.

-Ha millorat també la preparació dels 
mestres?
-I tant! Els mestres d’ara saben molt 
bé què tenen entre mans. Coneixen a la 
perfecció l’estructura i la musculatura 
de cada nena per fer-los fer el que per 
edat poden. No podem fallar. Els mes-
tres actuals han de saber anatomia i 
psicologia per treballar les dinàmiques 
més correctes amb els nens i nenes, fins 
als vuit anys. L’experiència també ens 
ha ensenyat molt i sabem que després 
d’un exercici de forta concentració se 
n’ha de fer un altre més relaxat.

organitzadors per decidir la partici-
pació. Alguns hi estem a favor, però 
també hi ha mestres en contra. Els del 
sí opinem que hi ha diferència entre el 
treball a classe i dalt l’escenari, on so-
vint els comportaments són diferents. 
Soc partidària dels concursos que ens 
permeten tenir aquest contacte amb 
l’escenari i que no hi vagin gaire jove-
nets, perquè es produeixen recels en-
tre companys i entre pares. A més, cal 
tenir en compte el vessant econòmic, 
perquè en fer la inscripció cal pagar.

-Quins són els més importants?
-El Youth  America Grand Prix i el 
Royal Ballet School in London. Penso 
que en el cas americà hi podríem anar. 
Primer hi ha una actuació que et per-
met anar a la final de París, que possi-
bilita acabar la gira a Nova York. Val 
molts diners. En l’àmbit nacional, hi ha 
la Gala Solidària Jujol, de l’Hospitalet 
de Llobregat, on ha participat la Laura 
Bataller algunes vegades. Un altre és el 
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a zona del començament de la 
carretera del Pont de Vilomara, a 
tocar de la carretera de Vic, a prin-
cipi del segle XX era un eixample 
industrial que, ràpidament, es va 
completar amb habitatges, a mesu-

ra que s’anava ocupant l’espai del regadiu de la Séquia. 
Una de les fàbriques que s’hi va instal·lar va ser l’alco-
holera Cura, construïda cap al 1935, poc temps després 
que la gran nau de la veïna Fàbrica Nova. Les fàbriques 
d’alcohol eren instal·lacions d’un o dos nivells, com 
aquesta, amb una certa extensió i necessitaven una 
bona caldera per obtenir l’energia i l’escalfor necessà-
ria per convertir els vins i les deixalles de la premsada 
en alcohol natural o esperit de vi. El catàleg actual ha 
protegit un seguit de xemeneies independentment de 
la instal·lació industrial a què estan lligades. En aquest 
cas, la magnífica xemeneia té molt més valor patrimo-
nial que la resta de l’edifici. La seva base és quadrangu-
lar i està coronada per una cornisa que s’ajunta amb el 
cos, que és troncocònic. L’acabat superior és el clàssic 
de les xemeneies, amb reforços al coronament circular 
i motllures. El cos està construït amb maó aplantillat i 
mostra una sanefa de maó més fosc amb forma helicoi-
dal. La resta de la fàbrica està construïda a dos nivells, 
amb un gran mur de paredat al mig i parets de maó 
amb obertures amb arc de mig punt. 

A cavall dels segles XIX i XX es va industrialitzar el sec-
tor de la producció d’alcohols, que fins aleshores es feia 
en petites instal·lacions anomenades fassines amb la 
tècnica de l’alambí. Com que el Bages era una zona amb 
molta viticultura, des del segle XVIII almenys s’hi havia 
produït alcohol, especialment per a licors. Per això, a 
Manresa es van concentrar diverses alcoholeres, com 
aquesta de Mariano Cura, procedent de Sant Fruitós de 
Bages i, abans, de Navarcles. Als anys quaranta hi tre-
ballaven 15 persones. Es tracta d’una de les xemeneies 
més grans i espectaculars de les que queden a la ciutat 
i el catàleg de Manresa la protegeix pel valor històric, 
social i tecnològic, i perquè manté l’antiga estètica in-
dustrial d’aquesta zona, que ara és residencial.

CULTURA Febrer 2019

patrimoni ciutadà

L
Xemeneia de Cal Cura
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí
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fila cultural

Eva Forn

La capitalitat de la cultura catalana, 
una oportunitat ben aprofitada

onts. Ponts com a es-
tructures per passar 
d’una banda a una al-
tra, com a aixoplucs, 
com a representacions 

de l’aire lliure. Ponts entre persones, 
entre barris, entre territoris, entre disci-
plines, entre regidories, entre cultures. 
Ponts de cultura. Amb aquest lema va 
engegar la 15a edició de la capitalitat 
de la cultura catalana a Manresa l’any 
2018, on la figura del pont i la seva ver-
sió més metafòrica han esdevingut una 
part fonamental d’un relat intens i cohe-
rent per gestar i executar un programa 
cultural que encara cueja. Una vegada 
traspassada la capitalitat a Cervera, en 
general es fa una valoració molt posi-
tiva de l’any de la capitalitat, tant des 
de l’administració i el públic, com des 
del consell assessor, un grup format per 
una quinzena de persones que va idear, 
coordinar i pilotar el programa cultural 
d’un any sencer destinat a posar en re-
lleu la capacitat de Manresa de generar 
cultura al més alt nivell. 

Tot i que l’assumpció del projecte ja es-
tava signada el 2014, entre Xavier Tu-
dela, president de l’organització Capital 
de la Cultural Catalana, i Joan Calmet, 
aleshores regidor de Cultura de l’Ajunta-
ment de Manresa, va ser la nova regido-
ra de Cultura, Anna Crespo, qui va as-
sentar les premisses de com calia que es 

gestés i es desenvolupés l’organització de 
la capitalitat. Tant Crespo, com l’alcalde 
Valentí Junyent i la resta de regidors, 
van tenir clar que la capitalitat havia de 
ser un projecte de ciutat i que, per tant, 
no podia ser liderat per un sol actor. 
Per això es va crear un consell assessor 
integrat per perfils professionals molt 
diversos i pertanyents a diferents disci-
plines culturals. Entres altres membres, 
en van formar part Lídia Hinojo i David 
Ibàñez, persones vinculades a l’orga-
nització de la Fira Mediterrània; Laura 
Batallé, directora i ballarina de l’escola 
Olga Roig; Dani Castellano, director de 
la Casa de la Música; Roser Oduber, de 
CACIS i presidenta de la Taula de les 
Arts Visuals de la Catalunya Central; 
Joan Morros, representant de l’Associa-
ció Cultural El Galliner; Jo Jet, cantant 
i activista cultural, a més de tot l’equip 
tècnic de l’Ajuntament de Manresa.

Segons comenta Lídia Hinojo, «vam 
acceptar formar-ne part des del primer 
moment, valorant molt positivament 
aquesta metodologia oberta i participa-
tiva i de treball conjunt, que ha acabat 
creant sinergies amb la resta de mem-
bres del consell». Hinojo subratlla que 
l’experiència d’anys treballant a la Fira 
Mediterrània «ens ha permès aportar  
experiència i assessorament en algun 
espectacle concret, i ens ha permès re-
forçar la idea, compartida amb l’Ajun-

L’any 2018 Manresa va agafar el relleu de la ciutat de Reus i es convertia 
en la capital de la cultura catalana, una capitalitat que s’ha passejat per 
espais públics inèdits, ha quedat pintada en murs i ha ballat en places i 

racons. Un projecte que ha potenciat les arts visuals, la dansa i el circ, i ha 
augmentat l’autoestima d’aquells que l’habiten.

tament, de fer un programa divers, que 
connectés diversos sectors i amb capaci-
tat d’interacció amb els ciutadans». So-
bre l’aspecte coparticipatiu del projecte, 
Txus Aloy, gestora cultural i membre 
del consell assessor, explica que van 
prioritzar «aquelles activitats amb més 
impacte cultural i social» i que alhora 
potenciessin «dinàmiques de participa-
ció i integració». I és que amb més de 
setanta projectes com a punt de partida, 
bé calia consensuar uns criteris per re-
duir l’allau de propostes a una trentena. 
També es van tenir en compte la pro-
jecció de la ciutat, l’element innovador, 
l’obertura a temàtiques poc difoses en el 
territori i la viabilitat econòmica. D’al-
tra banda, va caldre fer encaixar aques-
tes condicions amb les premisses prefi-
xades des de la regidoria de Cultura pel 
que fa a donar protagonisme a determi-
nats espais –centre històric, fàbrica dels 
Panyos i l’Anònima–, als artistes joves i 
a la paritat de gènere.

Llegats de la capitalitat
Dins el programa de la capitalitat, a 
més de presentar les propostes de les 
entitats, es van crear activitats pròpies 
com el Pas, espectacle d’obertura; Lux 
Mundi, acte de cloenda, que va aplegar 
5.500 espectadors en deu sessions a la 
basílica de la Seu; el festival Batecs de 
dansa, la Festa del Riu i el Festivalet de 
Circ, amb la voluntat clara de potenciar 

P
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l’entorn natural, la dansa, les arts visuals 
i el circ, manifestacions nascudes amb 
la voluntat de mantenir-se com a llegat.

El festival Batecs, celebrat entre els dies 
6 i 8 d’abril i promogut per la Platafor-
ma per la Dansa de la Catalunya Cen-
tral, va oferir una vintena de propostes, 
totes presentades a l’aire lliure, en un 
intent de desmitificar aquest gènere i 
buscar-ne la popularització. Pel que fa a 
la Festa del Riu, responia a la necessitat 
de recuperar el parc del Cardener com 
a espai lúdic, i també els ponts, com a 
lema de la capitalitat. A primers de juny 
es va fer una trobada popular, adreçada 
a un públic familiar, amb un seguit d’ac-
tuacions musicals i activitats esportives 
i naturalistes. Segons Crespo, es tractava 
«de reprendre unes activitats, una vida 
al costat del riu que ja es feia a la Man-
resa dels nostres avis». I amb l’objectiu 
d’atansar el món del circ a tothom, la 
companyia manresana La Crica va pro-
gramar nou espectacles, que es van po-
der veure per tot el centre històric entre 
els dies 31 d’agost i de setembre.

La capitalitat també ha deixat emprem-
ta gràfica en diverses parets de la ciutat, 
gràcies al projecte MUR, Manresa Art 
Urbà, creat amb l’objectiu d’obrir un 
nou espai d’expressió artística, fomen-
tar la descoberta d’espais desconeguts 
o poc transitats i revalorar els àmbits 
urbans en procés de degradació, situ-
ats sobretot al nucli urbà. Es tracta de 
vuit murals, quatre de gran format, 
pintats durant el mes de juliol, pro-
ducte de la col·laboració entre artistes 
locals i altres artistes consagrats d’àm-
bit internacional com Mr. Aryz, Moha-
med L’Ghacham i Ana Langeheldt. En 
l’àmbit literari, la poeta i rapsoda Sònia 

Moya, autora d’uns poemes escrits per 
a l’acte d’obertura, considera que «la 
meva participació com a poeta a nivell 
textual va acabar invertint els papers i 
va resultar que, al final, no era jo qui 
escrivia uns poemes per a l’espectacle 
i aquí s’acaba tot, sinó que era el pont i 
la seva força connotativa que m’estava 
dictant tot de poemes que no havia 
previst i que van acabar conformant 
un nou llibre, Càntara». Paral·lelament 
a l’aparició d’aquest poema va sorgir 
un espectacle homònim amb María 
Di Pace, estrenat en el marc del Tocats 
de Lletra. Tant el llibre com l’espectacle 
continuen girant per Catalunya.

Llegat també és «més autoestima» per 
als manresans. Segons l’alcalde Valen-
tí Junyent la capitalitat ha contribuït a 
ratificar la manresanitat, «i és que a ve-
gades no hi posem prou força per sen-
tir-nos-en orgullosos». Per a la regidora 
Anna Crespo la capitalitat ha servit per-
què els manresans hagin «redescobert» 
la ciutat i també perquè l’hagin desco-
bert els foranis, ja que «Manresa no és 
tan lluny i té un gran potencial cultu-
ral». Lídia Hinojo destaca que «la nos-
tra ciutat ha sabut aprofitar l’oportuni-
tat de la capitalitat com a aparador de la 
cultura per a la resta de Catalunya, per 
potenciar diferents sectors culturals, 
apostant, en la majoria dels casos pel 
teixit artístic propi i posant en valor i 
redescobrint diferents espais». Per a Sò-
nia Moya, «el municipi ha aprofitat per 
obrir-se i per nodrir-se de projectes que 
poden seguir formant part de la nostra 
agenda cultural. Donar continuïtat a 
aquestes iniciatives és tot un repte per 
a l’Ajuntament i per a totes les persones 
del món de la cultura que hi col·laboren 
per amor a la disciplina que defensen». 

I afegeix «de vegades, en aquest nostre 
viure accelerat, ens costa d’experimen-
tar amb profunditat tot allò que se’ns 
ofereix a nivell cultural; en aquest cas, 
per a mi, manresana d’adopció, ha estat 
un luxe poder-ho viure d’una mane-
ra tan genuïna». En resum, han estat 
60.000 espectadors, 236 activitats, 164 
entitats i 133 espais. Potser els números 
no són el més important, però si més no 
ajuden a visualitzar quatre anys de feina 
que han culminat en la construcció de 
nous ponts, sòlids i permanents, per a 
un futur cultural i social millor. 

Actuació de Festivalet de Circ
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Antolina Vilaseca

quadern obert
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propostes

Cada any el mes de febrer arriba amb propostes 
d’art que aprofiten aquests dies de festa a la ciutat. 
Entre premis, festivals i exposicions podrem gau-
dir d’una oferta ben variada. Què podrem veure, 
doncs? Fins al dia 21 es podrà visitar al Centre 
Cultural del Casino l’exposició de les obres pre-
sentades al Premi Climent Muncunill Roca per a 
joves artistes, una convocatòria biennal que vol ser 
un impuls als joves talents. El dia 20 de febrer po-
drem gaudir del festival Jardins de Llum, que un 
any més ens oferirà al centre històric una selecció 
de projectes artístics que juguen amb la llum i amb 
l’aigua. No us ho perdeu! Una altra convocatòria 
d’aquests dies és la Ràpida de la Llum, un certa-
men que el dia 24 al matí escamparà pintors per 
tota la ciutat i dels quals, a la tarda i durant una 
setmana, podrem veure’n l’obra exposada al Ca-
sino. Finalment, us proposem visitar l’exposició 
pictòrica Reptes, al Casal de les Escodines, que ens 
presenta el treball artístic d’un grup de persones 
amb mobilitat reduïda conduït per Aina Sallés.

MÚSICA. Marc Vilanova

VINS. Joan Sala, sommelier de Vins Alsina

ART. Maria Camp

5 Somades 2017 de 
Vinyes de Castellgalí

Escombrar 
cap a casa

Mes de premis 
i llum

La tria musical per aquest mes està basada íntegra-
ment en la programació d’artistes de la Catalunya 
Central, una gran mostra del talent musical de 
proximitat impossible de passar per alt pel gran 
nivell i qualitat. Per cert, totes al teatre Kursaal. En 
primer lloc us recomanem el concert de Damià 
Olivella, un virtuós guitarrista manresà reconvertit 
en cantautor i un dels grans exponents del país a 
nivell de soul i r’n’b (divendres, 8 de febrer, 21 h).  
Continuant amb els principals valors de la ciutat, 
no us perdeu la Laia Boixadós & The Blusers. La 
cantant presentarà el seu darrer treball Miralls, on 
inclou una mescla de pop, funk i jazz, estils on la 
manresana pot demostrar la seva excel·lent capa-
citat vocal (dijous, 14 de febrer 20 h). I per últim, 
com a proposta central d’aquest més de febrer, el 
retorn de Carles Cases. I no només amb un sol 
concert, si no tres dies al teatre Kursaal apostant 
per un muntatge íntim, que pretén acostar el com-
positor al públic i estrènyer lligams entre l’escriptor 
de música i l’oient (18,19 i 20 de febrer, 20 h).

Elaborat 100% amb la varietat Picapoll Blanc, el nom prové de la 
càrrega que podia transportar un ase. Cinc somades són els kg de 
raïm que s’han fet servir. El raïm, un cop arribat al punt òptim de 
maduració, s’ha collit a mà el 18 de setembre del 2017. La verema 
s’ha posat en caixes per portar-lo al celler. S’ha fet una maceració 
en fred a 6º de temperatura durant 12 hores, abans 
de fer el derrapat. Després s’ha passat per la taula de 
tria i s’ha premsat. El primer raig de la premsa s’ha 
desfangat i un cop net ha passat a la barrica per co-
mençar la fermentació. Després s’ha fet el batonatge 
(procés de remoure les lies amb el vi clar). Aquest 
procés ha durat uns mesos. S’ha embotellat durant 
la primavera del 2018. De color groc suau i d’una 
gran complexitat, amb aromes intensos marcats 
per la vainilla i les especies, amb un toc floral, 
també a fruita madura i fruits secs, hi trobem 
una gran estructura amb una bona concentra-
ció, però el seu pas per ampolla l’ha deixat molt 
sedós i amb greix. L’acidesa fa que mantingui la 
frescor i que la seva persistència, un cop tastat, 
sigui llarga i agradable. Ideal per acompanyar  
qualssevol tipus de formatges tous, aus, peixos 
grassos i plats de peix amb suc.

Preu de venda: 13,06 euros

Avui us parlo no d’una sinó de tres pel·lícules: tres històries 
protagonitzades per dones, en dos dels casos dirigides per 
dones i totes nominades i premiades en tots els guardons de 
la temporada (Gaudí, Goya i Oscars). Es tracta de Carmen y 
Lola, òpera prima d’Arantxa Echevarria, que extreu química i 
complicitat de dues actrius amateurs per explicar el complicat 
primer amor de dues noies gitanes. La segona és Viaje al cuarto 
de una madre, on la també debutant Celia Rico ens regala dues 
grans interpretacions: la recuperada Lola Dueñas i la jove però 
ja gran Anna Castillo, que ens expliquen la complicada però 
emotiva relació entre una mare i una filla. I per últim tenim 
un trio de reines, el que formen Olivia Colman, Rachel Weisz i 
Emma Stone a La Favorita, l’última pel·lícula de Yorgos Lanthi-
mos, amb intrigues de poder i comèdia surrealista a la cort de 
la reina Anna d’Anglaterra. Poder parlar de tantes dones juntes 
no hauria de ser una raresa sinó una normalitat i el més trist és 
que per veure-les la majoria haureu de recórrer al dvd o a les 
plataformes de pagament. Les dones del cinema existeixen i fan 
coses grans més enllà de lluir a les catifes vermelles. 

CINEMA. Laura Vidal

Temps de dones
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crònica social

a fotografia en blanc i negre mostra una 
selecció de peces de la ceràmica man-
resana del segle XIV, amb vernís i deco-
ració essencialment en color verd, però 
també hi ha peces amb predomini del 

morat, que s’exhibeixen en la imatge d’Antoni Quintana, 
reporter gràfic del diari Manresa i des del 1976 de La Ga-
zeta de Manresa, que va durar fins al darrer dia de l’any 
1982, ambdós dirigits pel falangista Juan A. Lozano. Les 
dues vitrines pertanyen al Museu Comarcal de Manresa i 
hi podem observar gairebé una vaixella completa de luxe 
amb plats, escudelles, servidores, pitxer i sis gerretes, tres 
a cada vitrina. A més de parament de taula, talladors i 
d’altres estris com pots d’apotecari que completen la col-
lecció, tot i que no s’ha d’oblidar que resta incompleta. 
Pel que fa a la decoració, predominen les orles i sanefes, 
amb representacions geomètriques, però també heràldi-
ques i d’éssers fantàstics. Els responsables de la Dictadura 
sempre van ignorar el valor de la descoberta, de manera 
que no és gens estrany que alguns dels plats de ceràmica 
desapareguessin durant el mandat de l’alcalde franquista 

Ramon Soldevila Tomasa, entre els anys 1964 i 1975, com 
comentava el mateix Quintana a la imatge.

Diversos divulgadors van dir-hi la seva sobre l’esmentada 
troballa, sense fer gaires aportacions, entre ells l’advocat 
Xavier Sitjes i Molins, a la revista Bages, que recorda la 
troballa que va tenir lloc durant l’enderroc de l’església gò-
tica del Carme. La descoberta se li ha atribuït a Lluís Ru-
biralta. Com tantes d’altres, ell n’és el principal avalador ja 
que ho explica, encara que amb contradiccions, a les seves 
memòries, i de ben segur que hi va tenir participació, com 
també d’altres persones algunes de les quals encara avui 
resten en un mal entès anonimat. De tota manera l’estudi 
científic més complet i documentat sobre el tema l’aporten 
l’any 1981 els autors Joan F. Cabestany i Francesca Riera, 
en el seu treball sobre Ceràmica de Manresa. Segle XIV. Se 
sap, com ja es va publicar l’any 1992, que mossèn Santa-
maria, arxiver durant les primeres dècades de la Dictadura 
de l’Arxiu de la Ciutat de Manresa, havia col·laborat en la 
restauració d’alguns d’aquests exemplars, malmesos entre 
les voltes i les cobertes de l’absis del Carme. 

Foto: Antoni Quintana Torres

L

Ceràmica manresana 
al Museu Comarcal 
J. S. 
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fanal de cua

Bombes sobre Manresa
ins a primers de març encara hi ha temps 
de visitar la magnífica exposició La mort 
va caure del cel. 80 anys dels bombardeigs 
franquistes a Manresa, un dels encerts 
més indiscutibles de la qual és l’espai on 

s’ubica, que resulta ser, a la vegada, segurament la peça 
més preuada de la pròpia exposició: el refugi antiaeri de la 
Renaixença, al carrer del Canonge Montanyà. Al llarg del 
recorregut per les quatre galeries de l’espai, el visitant co-
neix com era un refugi i on estaven situats els de Manresa, 
mentre se sent la recreació fictícia d’una conversa enmig 
d’un bombardeig. Il·lustrat sobre l’objectiu de bombar-
dejar sobre la població civil i sobre els dos 
bombardejos que va patir la ciutat a les aca-
balles de la guerra, també pot veure un audi-
ovisual on diversos testimonis els recorden. 
La galeria més impressionant, però, és aque-
lla en què s’ha dedicat un espai a les víctimes, 
cadascuna de les quals té la seva imatge sobre 
una cadira, mentre unes veus ‒en cada cas, 
de la mateixa edat i sexe de la víctima‒ van 
dient els noms i els anys que tenia cadascú 
quan va morir sota les bombes.

El cas és que els manresans poc es pensaven 
que la ciutat es convertiria mai en objectiu de 
bombardejos i molts ciutadans, per tant, esta-
ven en contra de la construcció d’aquests refu-
gis, que veien com una despesa innecessària. 
La Junta de Defensa Passiva de Manresa, que 
vetllava per la protecció en cas d’atac aeri, va 
fer, en aquest sentit, una feina molt valuosa: a banda d’in-
centivar la construcció de refugis, va establir unes normes 
d’obligat compliment, va instal·lar alarmes en diferents punts 
de la ciutat, va establir punts de vigilància i va proposar me-
sures per minimitzar l’impacte d’un possible bombardeig.

35 manresans ‒un terç dels quals eren nens o adolescents‒ 
van perdre la vida en els dos bombardejos, sense comptar 
els ferits que possiblement van morir més tard. L’exposició 
que ha muntat l’Associació Història i Memòria de Manresa 
serveix per no oblidar-los i per recordar una de les pràcti-
ques més absurdes i cruels que es van posar en pràctica du-
rant la Guerra Civil: el bombardeig sobre la població civil.

Memòria col·lectiva
n el seu darrer llibre, Sortida del laberint, 
Lluís Duch fa un repàs a la seva trajectò-
ria intel·lectual. Ja a les primeres pàgines 
posa en valor la memòria col·lectiva, és a 
dir el «conjunt de l’activitat intel·lectual i 

física dels éssers humans». Com que el fet de recórrer-hi 
“adquireix una força descomunal sobretot en moments de 
crisis agudes, d’amenaces violentes contra la voluntat del 
poble” quan la identitat col·lectiva està en perill de dis-
solució, és un deure mantenir aquesta memòria i eixam-
plar-ne el coneixement. Aleshores, «es pren consciència 
de la imperiosa necessitat d’afirmar-la, de provocar-ne 

una nova resurrecció».

A aquells que creiem fermament en això 
se’ns imposa fer-nos ressò de qualsevol con-
tribució vàlida en aquest sentit. Així, avui 
toca posar en relleu i agrair a Josep-Lluís 
Carod-Rovira la que ha fet més recentment. 
El dia 20 de gener publicava un article a El 
Punt Avui sobre un escriptor català impor-
tant i molt poc recordat: Domènec Guansé, 
«un dels periodistes culturals més impor-
tants del segle XX i un dels prosistes de més 
qualitat i solidesa de l’avantguerra», amb 
motiu dels 125 anys del seu naixement. El 
mateix Carod publicava el dia abans al set-
manari La República un Homenatge a Fèlix 
Cucurull, de qui enguany s’escau el centenari. 
Escriptor polifacètic del qual valora sobretot 
la monumental obra Panoràmica del nacio-

nalisme català, en sis volums, on demostra «l’existència 
d’un catalanisme popular que arriba fins avui i subratlla 
els orígens populars del moviment emancipador català». 
Reeditar aquest llibre, publicat per les Edicions Catalanes 
de París el 1975, considera Carod que «seria, sens dubte, 
el millor homenatge».

Però on Carod ens ofereix una visió més extensa i deta-
llada del Cucurull polític, activista, literat, historiador, 
assagista i de les seves importants relacions amb Portugal 
i Brasil, és a Cucurull consciència històrica, consciència na-
cional, aparegut fa pocs dies en el número de gener de la 
revista Serra d’Or.

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

             Erques Torres

F E
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SUBSCRIU-TE
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Revista manresana 
d’informació i opinió

Per només 44 euros 
enviarem la revista 

cada mes a qualsevol 
lloc del món

Com ja comença a ser tradició per aquestes dates, 
el CNL Montserrat organitza el concurs LlumCat, 
centrat en el coneixement de la història i la tradi-
ció de la Festa de la Llum de Manresa.

Per participar al concurs cal entrar al web http://
cpnl.cat/llumcat i respondre cinc preguntes de res-
posta múltiple. També s’hi pot participar en format 
paper a través de les butlletes que es trobaran al 
CNL Montserrat durant tot el mes de febrer.

El concurs és obert a tothom i si es responen cor-
rectament les cinc preguntes plantejades s’entra-
rà en el sorteig de diversos premis que han estat 

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT 
SLC Manresa – SCC Bages.  
Passeig de Pere III, 68    Tel. 93 872 17 07      
manresa@cpnl.cat      www.facebook.com/SLCdeManresa

El concurs LlumCat arriba a la setena edició 
possible gràcies a la col·laboració d’entitats i orga-
nismes de la ciutat. Els premis són: 

Quatre vals de 30 euros  per comprar als esta-
bliments associats Manresa+Comerç, una capsa 
experiència regal  de Fent País Cooperativa, un 
lot de llibres obsequi de la Llibreria Parcir i una 
subscripció anual a la revista El Pou de la gallina.

Amb aquesta activitat, el CNL Montserrat pretén 
difondre, d’una manera lúdica i cultural, un dels 
fets històrics que més impacte han tingut en el 
desenvolupament econòmic, demogràfic i cultu-
ral de la ciutat de Manresa.

http://blogs.cpnl.cat/llumcat/
http://blogs.cpnl.cat/llumcat/
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a costa que a Manresa tirin endavant algunes iniciatives. 
De vegades, fins i tot un cop arrencades, encara s’hi ha 
d’estar a sobre perquè s’acabin... Qui no recorda les in-
terminables obres de la Reforma o, més recentment, les 

de la baixada dels Drets, que s’han eternitzat. Ara bé, si una 
cosa és eficient, a part d’Aigües de Manresa, empresa capaç 
de gestionar-ho tot, són les campanyes de desratització. O 
sigui, i perquè quedi clar als animalistes, aquelles accions 
que consisteixen, mitjançant productes químics, a eliminar/
reduir/fer desaparèixer/matar les rates en l’entorn urbà per 
qüestions de salubritat i, com se sap, per evitar la propagació 
de diferents virus i malalties. Antigament, i per allò de la sub-
sistència de les espècies, els gats eren els encarregats de fer 
bona part de la feina. Fins que ha arribat el moment que els 
gats domèstics es tornen mansos i els que viuen al carrer, tan 
problemàtics com els mateixos rosegadors.

J

ELS AMICS DE LES RATES VOLADORES

Tot és radicalment diferent quan parlem de coloms. No sa-
bem si pel caràcter bucòlic de l’au que vola lliure, a la nostra 
ciutat hi ha persones preocupades pel control de la colònia 
d’aquests animals. Unes bèsties que, tot i ser inofensives 
aparentment, segons els experts esdevenen autèntiques 
rates voladores portadores de tantes o més infeccions que 
les rates que, tàcitament, tothom sap que s’eliminen per 
evitar-ne l’excessiva reproducció. Es veu que els coloms no 
mereixen aquest mateix tracte. Han de criar fins a deixar el 
cel manresà com una seqüencia de la terrorífica pel·lícula 
d’Alfred Hitchcock, en què Tippi Hedren corria davant de 
l’atac en vol rasant de centenars d’ocells amb bec esmolat. 
Alguns insisteixen a titllar tot plegat d’assassinat. No els jut-
jarem. Ara, acabar sempre sent notícia per aquests temes, 
diguem-ne exòtics, és força lamentable.

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

LA NEVADA DE ‘FARLOPA’ 
(NARCOS A MANRESA I)

empre que es programa un es-
deveniment on es preveuen 
grans quantitats de visitants hi 
ha qui comença a especular 

sobre les necessitats dels nouvinguts 
que el territori no podrà subministrar. 
Un exemple recurrent és el que es pro-
dueix en cada mundial de futbol. Els 
mitjans alerten de la gran demanda de 
prostitutes per calmar els instints ani-
mals dels aficionats més primats, i en 
alguns casos es parla que es demana-
ran reforços als països veïns per oferir 
prou oferta.  Això és precisament el que 
va passar l’any 2022 a Manresa. Bé, no 
amb el món de la prostitució –per sort 
hi van haver pràctiques alternatives de 
les quals ja us en faré un espòiler pro-
perament–, però sí per la suposada alta 
demanda d’estupefaents. Els narcotra-
ficants van marcar Manresa al mapa, 
enlluernats per les previsions d’allaus de 
turistes. La seva discreció va ser destaca-
ble fins que va arribar el dia 8 de febrer.  

Aquell matí el dron d’una televisió ale-
manya sobrevolava el cel manresà quan 
va ser impactat pel motor d’un avió de 
càrrega. Els dos aparells van explotar i 
van provocar una nevada que aviat va 
ser percebuda per les fosses nasals ter-
restres. L’avió transportava mitja tona 
de cocaïna molt pura preparada per ser 
tallada en una nau industrial dels afores 
de la ciutat. Manresans i turistes van sor-
tir al carrer estranyats per aquella neva-
da. Els grams queien del cel mentre els 
nens se’ls miraven amb il·lusió. Les ma-

EL DIA 12 DE FEBRER, 3.0
El dia 12 de febrer
de l’any 2019 
totes les veus de la ciutat 
estan pendents d’un xou,
conten d’un cas que ha passat
que és un gran disbarat 
i ens fa anar de corcó: 
jutgen la nostra nació.
Els uns diem que no ve al cas,
perquè som europeus, 
d’altres que és un cop d’estat
d’uns quants galifardeus,  
tothom hi fa el seu safareig
i no pot ser, no,
que els nostres polítics 
segueixin a la presó. 

Davant de tanta murga
el poble ja ha pres part
i sap que és amb les urnes,
com fa tota democràcia,
que traurem el gat del sac. 
Resulta que som un país, 
que ha fet el més normal:
s’ha proposat resoldre el cas
i ara en patim el mal.
La pau desitjada 
sols arribarà
quan tots els polítics
seguin a negociar.
I doncs, on hi ha el problema?
No hi ha més solució. 
Volem els presos lliures.
Ja n’hi ha prou d’injustícia.
En volem l’absolució.

(amb música d’Esquirols)

res i els pares aspiraven amb el nas per 
descartar que es tractés de cendra, dub-
taven, així que seguien aspirant. No van 
passar gaires minuts fins que algú es va 
adonar que aquella neu era més preua-
da que l’habitual. L’ambient del carrer va 
canviar ràpidament: gent emblanquina-
da carregant-se les butxaques, jubilats 
refregant el nas pel terra i per qualsevol 
superfície nevada, pares explicant con-
tes efusivament als seus fills entre crui-
ximents de dents, joves sortint al carrer 
amb escombres, policies amb multes 
enrotllades al nas i devorant dònuts en-
sucrats, dentistes observant l’escena i 
somrient des de la finestra de la clínica... 
Malauradament, la televisió alemanya va 
enlairar un altre dron per captar aque-
lla efervescència ciutadana i de nou un 
segon avió de carrega va detonar en im-
pactar contra l’aparell. En aquesta oca-
sió van ser 500 quilos de MDMA que es 
van sumar a la tempesta d’estupefaents 
que agitava Manresa.

Tot i el dia gris, amb el pas de les hores 
les ulleres de sol van esdevenir el comú 
denominador de tots els vianants i el 
festival del carrer es va estendre pels 
comerços. Els responsables dels locals 
climatitzats amb bomba de calor van 
treure els filtres de l’aparell per adulte-
rar l’ambient de l’establiment. Aques-
tes botigues van mantenir-se obertes 
durant les nits de tota la setmana per 
celebrar les Manresa Snorting Nights, 
aprofitant que molta gent va passar les 
nits en blanc.

S
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VA COM VA LLUM DEGÀS

GANES DE PLORAR
o és estrany que, fa una pila d’anys, Quim Monzó 
confessés en un article a l’Avui que sempre que 
passava per Manresa li venien ganes de plorar. 
Quan ho va escriure, l’autor d’El perquè de tot 

plegat i La magnitud de la tragèdia no era conscient 
que aquell estirabot, amb els anys, tindria tota la raó de 
ser. La Manresa d’avui està com la gallina del Pou, abans 
del miracle. Més ofegada que viva. A més de ser una de 
les poblacions catalanes més envellides, enguany ha re-
gistrat la xifra de naixements més baixa dels últims dot-
ze anys. D’altra banda, una cinquena part dels aturats 
ho són de llarga durada, tanquen comerços, es buiden 
pisos, creix la misèria energètica, pleguen els Gossos, 
Nova Crida deixa de programar ballades de sardanes i 
el Museu ens diu fins l’any que ve. Sort n’hi ha, cal reco-
nèixer-ho, que a Manresa s’hi plora molt a gust.

N

TANTA ROBA I TAN POC JAUME GUBIANAS
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RESTES DE LES CONGREGACIONS
Abans que s’aixequés la sala Loiola –la 
ja inexistent sala Ciutat–, al carrer de 
la Mel número 5, on actualment hi ha 
la botiga de Mobles Bello Hogar, hi va 
haver fins a l’any 1960 el local social de 
les Congregacions Marianes, promogu-
des entre altres, pel recordat pare Torra. 
S’hi feia teatre, cinema i tot tipus d’acti-
vitats que, posteriorment, es van traslla-
dar a l’espai de la plaça de Sant Ignasi... 
D’aquella època, i com a mostra que hi 
ha indrets de Manresa on s’ha aturat el 
temps, a la part superior de l’edifici en-
cara s’hi pot veure el sostre del que era 
la platea. I, el més curiós, en un lateral 
encara hi ha les restes del que era l’esce-
nari amb alguns cartells d’espectacles 
previstos per a l’any 1959 que podeu 
veure a la foto. Ho va descobrir amb sor-
presa fa pocs dies l’amic Joan Morros, fill 
de l’enyorat Josep Maria Morros, gestor 
de la sala Loiola. Aprofitem, per cert, per 
felicitar el Joan perquè acaba de fer 65 
anys ple d’energia i aquest mes pronun-
ciarà el pregó de la Festa de la Llum.

PROMOCIÓ... ENGANYOSA
Un amable subscriptor m’ha fet arribar 
un exemplar de la revista Club Renfe, 
que es reparteix a l’AVE. La publicació, 
entenc, deu aprofitar per promocionar 
als clients de l’empresa ferroviària, altres 
indrets on es pot viatjar utilitzant la xarxa 
de rodalies. Allà hi hem trobat un anunci 
de pàgina promocionant la visita turísti-
ca a Manresa, contractat suposem per 
la mateixa oficina de turisme de l’Ajun-

CONFERÈNCIA FRUSTRADA
Començo el repàs mensual amb un 
protagonista prou conegut, el nostre 
col·laborador Josep Maria Mata, un 
geòleg reputat i sempre disposat a 
col·laborar desinteressadament en te-
mes on pugui abocar els seus coneixe-
ments. Una sapiència que estén arreu 
del món. No fa gaire, va ser convidat a 
fer una conferència sobre el Geoparc 
de la Catalunya Central a la Escuela 
Politécnica del Litoral, de Guayaquil, 
a l’Equador. L’amic Mata s’ha fet farts 
d’anar a països sud-americans a as-
sessorar en tasques de tot tipus, tant 
acadèmiques com sobre el terreny. 
Però la manera de fer d’algunes zones 
no deixa de sorprendre’l. El cas és que, 
un cop aterrat en terres equatorianes, 
el van dur a l’hotel el dia abans de la 
xerrada i li van dir que l’anirien a buscar 
l’endemà a les vuit del matí. L’home, 
puntual com un clau, a les 8.00 ja esta-
va en dansa. Però, van anar passant ho-
res; una, dues, tres, quatre... fins que a 
la una del migdia s’hi van presentar per 
dir-li que ho sentien molt, però que ja 
no hi eren a temps i se’n va haver tornar 
a casa sense poder fer la conferència!

COMPRAVENDA DE NADONS
Malentesos que, de vegades, no us sa-
bria dir ben bé si es podrien evitar o, 
d’entrada, poder plantejar d’una altra 
manera. De negocis, a Manresa i arreu, 
se n’obren i tanquen una munió cada 
dia. Alguns han de tancar no pas per 
falta d’interès. D’altres, simplement, 
comencen amb mal peu. Fixeu-vos en 
la imatge d’un rètol d’aquest comerç 
del carrer de Font i Quer que m’ha fet 
arribar una veïna de la zona. A part de 
no optar a cap premi de disseny i com-
posició, posar «segona mà-bebès» i, a 
sota «compra i venda» trobo que dona 
a entendre que l’establiment és l’idoni 
per anar a vendre criatures que potser 
no acaben de fer el pes o tal vegada 
comprar-ne, si és el cas. Per acabar-ho 
d’adobar, als costats, hi apareix el ter-
me «oportunitats», un altre despropò-
sit si ens quedem amb la idea inicial. El 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS

negoci ja no funciona. I és que, com us 
deia, amb la retolació ja es veia a venir 
que la cosa no podria tenir massa èxit. 
Això sí, vull pensar que el que es venia 
eren tot tipus d’articles i peces de roba 
relacionades amb els nadons que, ge-
neralment, s’acaben utilitzant poc i és 
fàcil que altres persones puguin apro-
fitar.

EL PLATÓ DE SOBRERROCA
El carrer on s’ubica la redacció d’aques-
ta revista ha fet honor aquest mes de 
gener passat a la febre cinematogràfica 
que envaeix la nostra ciutat. L’equip de 
rodatge de la sèrie televisiva Hache, de 
Netflix, que ja feia dies que treballava 
en un escenari suggerent com és l’edifi-
ci de l’Anònima, es va instal·lar uns dies 
als carrers del barri vell i concretament 
al carrer que ens ocupa –mai tan ben 
dit– per filmar una seqüència sòrdida i 
violenta que es va repetir unes quantes 
vegades fins que els va sortir rodona. En 
podem donar fe perquè hi érem.
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DES DEL DIVAN DOCTOR LACETÀ

TOTS AL SOFÀ!
ubto, i en dubto molt, de fer 
seure al sofà diferents persones 
o personatges manresans. O hi 
posem Manresa ben sencera i les 

seves arrels i historia incloses? És Man-
resa com a estructura social que condi-
ciona els manresans i les manresanes? 
O ha estat el fer d’aquests darrers el 
que ha fet arribar a ser Manresa com 
és? Em decideixo a ficar-los tots ple-
gats en una barreja indecent que ex-
plica el sidral actual que tenim muntat. 
Dels miracles ja n’hem parlat en altres 
ocasions, però ens falta parlar del que 
dona nom a aquesta revista, el del Pou, 
un petit miracle pel que ha significat la 
figura de Sant Ignasi. Ja ens en podia 
haver deixat un de més espectacular i 
atractiu per al turisme! No m’imagino ni 
un autocar de japonesos visitant Man-
resa per veure un pou on va surar una 
gallina. De fet tampoc no me’ls imagi-
no visitant Manresa per altres motius.

Manresa es refreda sovint. Culpa de la 
muntanya de Montserrat, que atura els 
vents i el clima marí. De fet, moltes ve-
gades atura massa coses. I encara hi ha 
qui parla de la marinada per referir-se 
al vent que es gira al capvespre i puja 
pels rius manresans. El vent existeix; ara, 
a qui se li va acudir anomenar-lo mari-
nada? Un complex d’inferioritat per no 
tenir mar? Ep! Amb compte que ens 
iguala als madrilenys. Al sofà hi tenim 
manresans dividits, com sempre, fet 

que passa en diversos àmbits, només 
cal recordar que a l’existència de Moto 
Club Manresa el 1956 s’hi oposa la del 
Biela Club Manresa el 1958, només dos 
anys per marcar diferències. I, pel que 
conec, una vegada més de classe. Aniria 
pel mateix camí l’existència durant anys 
d’un CD i un CB Bàsquet Manresa. La 
competència va durar anys, fins que la 
crisi econòmica els va posar tots a rotllo.

Una Manresa on, durant anys, el pes i 
la influència nacional catòlica va durar 
dècades i on m’imagino que podria ha-
ver succeït, en qualsevol del convents 

de clausura, l’anècdota real explicada 
per L. Carandell: Un practicant –abans 
no hi havia diplomats d’infermeria ni 
ATS, hi havia practicants– havia de po-
sar una injecció a una monja. La supe-
riora el va conduir a la infermeria, on 
sobre una llitera, reposava bocaterrosa 
la monja, amb l’hàbit mig arremangat i 
amb tota la cuixa i la natja, on se supo-
sava que havia de rebre la injecció, co-
bertes d’estampes de sants. La superio-
ra li va ordenar: «Levante la estampa de 
Santa Teresa y pinche allí»; segurament 
una digna predecessora de l’actual Sor 
Terremoto. Continuarà.

D

tament. Una proposta que, lògicament, 
presenta la cara més amable del muni-
cipi i es ven en castellà amb la intenció 
d’atreure visitants d’arreu. Ara bé, no sé 
si caldria advertir els viatgers que, acos-
tumats a circular vertiginosament amb 
el tren d’alta velocitat, això de situar 
Manresa «a solo una hora de Barcelona 
con cercanías Renfe» no és pas veritat. 
Ni fa més de cent anys ni avui dia.
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

MONTSERRAT RIU REBOLLEDA, TERRA AMB AIGUA I FOC

oneixeu la Montserrat Riu? És clar que sí, la ceramista 
d’ulls blaus, quasi transparents, sota un manyoc de ca-
bell blanquíssim i unes mans de pell fina i esmolada, 
de tants anys com fa que remenen argila... El cas és 

que ella va resultar ser la més rexica de quatre germans al 
cor d’una família de transportistes. Filla del 1950, estudià a 
Casa Caritat i fins va fer el Comerç, per allò de ser una noia 
de profit. L’experiència laboral, però, es limità al despatx de 
cal Juanola  –sí, sí, al Photomaton del carrer Guimerà!–  i des-
prés en un taller de policromia al carrer del Sol, entre marcs 
i retaules. Poca cosa més. És clar que a dinou anys també es 
posà a festejar amb el Carles Esclusa, i als 22 ja era casada –i 
ben aviat mare i tot. Primer de l’Emma, després de la Marta. 
I aleshores va passar allò, que va descobrir la ceràmica. Per 
sortir de casa, va començar a anar cada dissabte al taller de 
l’Angelina Prat, al carrer del Bruc. Li agradava, i li va agra-
dar tant que la mestra la va animar a estudiar seriosament. 
Dit i fet! La Montserrat fa el pas de matricular-se a Vic, on 
acabaven d’inaugurar escola d’art, i hi va amb la Maria Ge-
labert i el Carles Esclusa, que hi farà escultura. Això era el 
1975. Són els anys d’aprenentatge –arts aplicades, després 
l’especialitat. I abans d’enllestir, un altre tomb, potser el de-
finitiu, quan arriba a l’escola d’art de Manresa en Paulí, el 

reconegut ceramista a qui la Montse ja coneixia de visitar 
a Codalet, vora Cuixà. «Va ser el meu autèntic mestre, i és 
amb ell que vaig aprendre més que amb ningú». Aleshores 
la Montserrat ja fa temps que tenia apariat un forn a un cop 
de roc de casa, i fins fa classes allà mateix o també per les 
escoles. Treballa, exposa i es belluga molt. Participa en l’As-
sociació de Ceramistes de Catalunya, o durant deu anys a la 
junta del Cercle Artístic de Manresa. Incasable, perseverant i 
creativa, s’ha passat la vida al barri, i allà mateix, al carrer de 
Sant Salvador, des de fa quatre mesos hi llueix un mural pre-
ciós, de notables dimensions, commemorant la capitalitat 
cultural de Manresa. Ara ella us dirà que es fa gran i que les 
bombones de propà cada cop li pesen més, però el cert és 
que encara fa córrer un segon forn per a les cuites de rakú a 
Castelfollit del Boix. I mentre recorda l’època d’exposicions 
aquí i a Andorra, i nord enllà, enyora la política dels ateliers 
d’art francesos que promocionen veritablement els artistes, 
mentre argumenta la unicitat de les peces per demostrar 
que la ceràmica no és una art menor. I en acabat, un Nadal 
i un altre, plogui nevi o faci sol, sempre la trobareu fent pa-
rada al carrer amb la seva darrera cuita. Convençuda que 
la terra és viva i que la forma l’hi posem nosaltres –o  que, 
almenys, ella ho provarà un cop i un altre, i fins al darrer dia.

C
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