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Cicle de conferències Aula oberta 

Dia 10 de Gener: Gerbert d’Orlhac.  El papa de l’ any I000 
  

La historiadora Mercè Puntí Sañé va parlar de la figura poc 
coneguda de Gerbert d’Orlhac  tot i els lligams que va 
mantenir amb Catalunya.  Aquest monjo va néixer en una 
família humil a Occitània.  L’any 963 va ingressar al monestir 
de Sant Guerau d’Orlhac on va cursar les assignatures de 
gramàtica, lògica i retòrica  que configuraven  el Trivium i va 
despuntar ràpidament per la seva intel·ligència. Mentrestant a 
Catalunya  Borrell II  va basar el seu govern en tres punts 
essencials:  mantenir un bon veïnatge  amb els  francs al 
nord; procurar bones relacions amb els musulmans al sud  i, 
finalment, apropar-se a Roma. Les relacions amb els francs 
es van establir quan el comte Borrell II es va casar amb 
Letgarda, filla del comte de Tolosa.  El comte va viatjar a 

Orlhac i  l’abat del monestir  li va demanar que s’emportés el jove monjo Gerbert  que era molt espavilat. 
Borrell II el prengué i  fou així com  es va convertir en estudiant a Vic amb el Bisbe Ató  i a Ripoll on hi havia 
una biblioteca amb 60 exemplars, gairebé una excepció en el seu temps. A Catalunya va completar els seus 
estudis amb les disciplines del Quadrivium-. Gràcies als contactes que els catalans tenien amb l’Al – 
Andalus  va descobrir la numeració aràbiga i la importància del nombre zero. Gràcies a ell, doncs,  la 
numeració romana va ser substituïda per la decimal a tot Europa. El contacte amb la ciència dels 
musulmans  li permeté construir o inventar aparells destinats a la investigació com l’astrolabi i d’altres, que li 
van valer sospites de bruixeria. Acabats els estudis va viatjar a Roma amb el comte Borrell II i el papa Joan 
XIII el va presentar a Otó I, l’emperador del  Sacre Imperi Romanogermànic, que el va convertir en el tutor 
del seu fill. Inicià una carrera  meteòrica dins l’Església. Va ser nomenat papa amb el nom de Silvestre II 
l’any 999.  Aquest papa que va inaugurar el segon mil·lenni va morir a Roma  el 12 de maig de l’any 1003. 
 

 
Dia 24 de gener: La devoció als Sants Màrtirs de Manlleu i la seva arqueta reliquiari 
 

En Joan Arimany i Juvanteny va fer descobrir a la gent que 
l’escoltava uns fets i circumstàncies que es desconeixien. A 
partir de les investigacions portades a terme pel mateix 
Arimany -i amb l’aportació de les vivències i records 
personals del dibuixant Toni Donada- va localitzar l’arqueta 
dels Sants Màrtirs Victor, Pacífic, Justa i Clara, quan es 
donava per perduda. L’any 1680 van arribar les relíquies dels 
suposats Sants Màrtirs a la Parròquia de Sta. Maria de 
Manlleu. Les havia dut de Roma el prevere manlleuenc 
Miquel Riera. El quart diumenge d’octubre es va marcar al 
calendari local com la data de la seva festa; es va construir 
un altar en un lateral del temple i es va sufragar una arqueta 
d’argent  de gran valor artístic. La destrucció de l’església de 

Santa Maria a l’inici de la Guerra Civil espanyola, el juliol de 1936, va comportar la pèrdua de l’arqueta. 
Segons l’aportació oral que va fer Toni Donada, la seva família havia sigut testimoni dels darrers moments 
del reliquiari abans de caure en l’oblit. Durant 75 anys es va donar l’arqueta per desapareguda, malgrat els 
intents per localitzar-la. La Fulla Dominical en va fer esment els anys 40. El setembre de 2011, el mateix 
Joan Arimany realitzava un estudi sobre sants patrons de la comarca, i va ser la comparació d’una fotografia 
realitzada per Lluís Coll i Espadaler a la dècada del 1930, amb la imatge vigent d’una edició del Museu 
Episcopal de Vic, que va permetre localitzar l’arqueta exposada a la sala d’orfebreria, però sense la correcta 
identificació. La reobertura del museu el 2002 va dur a considerar-la una de les obres més destacades de 
l’època barroca. Després de les gestions que es van dur a terme a través de la Parròquia de Manlleu amb el 
Museu de Vic, es va reconèixer l’autèntic origen de l’arqueta i va ser degudament identificada. Per celebrar 
el retrobament de l’arqueta es van editar uns Goigs amb l’actualització de la lletra original, amb nova 
melodia. Com a curiositat, cal esmentar que són primers goigs de la història amb codi QR.  
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Dia 7 de febrer: El comportament sexual i reproductiu dels odonats 
 
L’any 1866 el cèlebre músic i compositor austríac Josef 
Strauss va compondre la polca-masurca  “La Libèl·lula” (Die 
Libelle) Opus 204. També diversos artistes han plasmat en els 
seus dibuixos o obres d’art la fràgil i elegant silueta d’aquest 
insecte, dit també, segons les  contrades, espiadimonis, 
cavallets del diable, ... Els Odonats, nom científic que reben 
aquests insectes, per tenir dents, i que habiten en estanys, 
basses i zones humides del nostre planeta, va ser el tema de 
la conferència que ens va oferir el biòleg  i membre de la 
Institució Catalana d’Història Natural i del Grup Naturalistes 
d’Osona, Josep Garcia Moreno. Ens va anar desgranant pas 
a pas l’aparell reproductiu del mascle i la femella amb el 

galanteig, la còpula, fins la posta dels ous dins l’aigua, enterrats al fang, a la tija d’una fulla o en un tronc 
d’arbre. Una posta pot tenir fins 200 ous. Després es converteixen en larves i a la primavera surt l’exemplar 
adult i passen a la fase aèria. És llavors que es manifesten amb tota la seva bellesa. Cacen al vol i són molt 
ràpids per caçar i no ser caçats.  La vida a la terra va aparèixer fa 3.900 milions d’anys i els odonats en fa 
280 milions  que hi viuen i han sabut adaptar-se a condicions adverses: l’època glacial, superar els 
dinosaures o la mateixa bomba atòmica. La seva vida és efímera i busquen les millors estratègies per 
procurar la màxima descendència. No obstant, en condicions òptimes, poden arribar a viure 4 o 5 anys i 
desplaçar-se, portats pel vent, fins 2 ò 3.000 qms. A Catalunya  tenim catalogades 70 espècies de 
libèl·lules, de les quals, 48 a Osona. Avui dia, gràcies a les càmeres digitals s’han pogut conèixer millor les 
característiques d’aquests insectes i també ens han ajudat a plasmar la gràcil bellesa de les seves ales i tots 
els seus colors.  

 

Dia 7 de març: La contribució de les dones en la construcció del coneixement 
científic 
 

La catedràtica de Física i Química M. del Tura Puigvert, en 

el marc dels actes dedicats al dia de la dona, va fer una 
exposició molt amena i instructiva repassant la invisibilitat de 
les dones en gairebé tots els camps del coneixement científic 
fins arribar a finals del XIX.  Les creences en l’àmbit de la 
ciència,  la religió i la filosofia  s’han deixat endur pels 
prejudicis i hi ha hagut sempre una jerarquització que ha 

relegat la dona a  la invisibilitat, com si fos inferior a l’home 

genèticament i mentalment. Aquest sistema patriarcal és l’ 
anomenat efecte Matilda. Va donar exemples del poc 
reconeixement de les capacitats de les dones  des de la 

prehistòria, passant per l’època medieval, pels noms de  la taula periòdica dels elements que ha estat molt 
poc generosa amb les dones, fins arribar als premis Nobel concedits a molts homes quan la feina l’havien 
fet dones. ra bé, si volem ser justos, veurem que de dones plenes de paciència i intel·ligents n’hi ha hagut 
sempre: per les tauletes  mesopotàmiques, 1200 a.C., sabem que les dones ja investigaven; al segle II de la 

nostra era, l’alquimista alexandrina Maria la Jueva descobreix el “bany maria”;  Hipàtia d’Alexandria, morta a 

començament del s.V, eminent matemàtica i astròloga va construir el primer astrolabi; la metgessa italiana 
Trotula de Salern, s.XIII, es va ser famosa pels seus estudis de ginecologia. Sortosament amb l’accés a la 
universitat, a finals del segle XIX,  el panorama canvia radicalment i les dones destaquen i són reconegudes 
 en totes les ciències. Al nom de Madame Curie pionera en l’estudi de les radiacions- dues vegades Premi 
Nobel-, cal afegir-hi, entre molts,  els de Florence Nightingale mare de la infermeria moderna; l’astrofísica 
Jocelyn Bell; la física nuclear Chien- Shiung Wu; la primatòloga i activista mediambiental  Jane Goodall o la 
Rosaline Elsie, biòloga molecular que va descobrir l’estructura de l’ADN. Per acabar va destacar dones de 

casa  com la Dolors Aleu Riera, la primera dona llicenciada en medecina de l’Estat Espanyol; l’oceanògrafa  

Josefina Castellví, especialista en microbiologia marina o la bioquímica Margarita Salas. La conclusió va ser 

que per construir el futur s’ha de ser respectuós amb l’ètica de la cura i que cal  arribar a un model de  
cooperació, no de competència. 
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Dia 21 de març: Hàbits i alimentació saludables 
 

Una taronja o una altra fruita cítrica després d’una menja 
d’un plat de llegums o farinacis per poder aprofitar i absorbir 
millor les proteïnes i el ferro, va ser un dels molts consells 
que va donar-nos la infermera nutricionista Judith Pérez i 
Prada en la conferència  sobre alimentació saludable i 
nutrició. Encara que els bons hàbits alimentaris són per 
aplicar en totes les etapes de la vida, es va fer més incís a 
l’edat adulta. L’interès que va despertar el tema va quedar 
palès al torn de preguntes, molt participatiu per part dels 
assistents,  per acabar d’aclarir conceptes o dubtes 
personals. Va fer èmfasi en el mètode del plat que consisteix 
en dividir-lo en tres parts donant prioritat a verdures i 
amanides i l’altra part dividida entre les proteïnes: carn, 

peix...i els farinacis: pasta, arròs, patates... Convé no oblidar-nos dels làctics que ens aporten el calci, no 
obstant, també el podem trobar en els fruits secs, molt recomanables. Va recomanar menjar les amanides 
per dinar perquè retenen aigua i són més difícil de pair i la verdura cuita per sopar. A partir dels 60 anys són 
necessàries les proteïnes per no quedar desnodrits i, no s’ha d’oblidar mai de beure aigua sovint per tenir 
una bona hidratació. En canvi, cal oblidar-nos dels greixos poliinsaturats, doncs són els que es queden a la 
sang. Quant als ous, també va explicar que la clara és on troba la proteïna i se’n podria menjar cada dia, 
però el rovell pot produir colesterol dolent. És necessari estar sempre actius, depenent de l’estat de cada 
persona, per prevenir malalties cardiovasculars, atrofia muscular, diabetis,... i també per mantenir la 
capacitat respiratòria, millorar els reflexes,... S’ha de procurar reduir el consum de sal, sucre, alcohol, fregits, 
... i augmentar el consum de fibra que es troba en el pa integral, els cereals i vegetals.     

 
 
 
Dia 4 d’abril: Pep Poblet: de la Nova Cançó al Roc Català 
 

L’estima que es té cap a Pep Poblet va quedar palesa en la 
xerrada que va oferir-nos. Aquest manlleuenc, nascut el 1962 
en una família de músics, és un referent en el món musical 
d’aquest país com a saxofonista. Tal com va anar explicant 
ell mateix al llarg de tota la xerrada, des de ben petit ja va 
sentir l’atracció per la música. De fet el seu pare i el seu tiet 
eren músics de cobla i ell va viure plenament l’ambient 
sardanístic. En Pep, tot i ser clarinetista d’estudi, es va 
decantar pel saxo, i va poder fer de la seva afició el seu ofici. 
I així, des del Barri de Gràcia amb un grup d’animació 
popular i els Duble Buble de l’Esquirol, va fer el salt a 

Barcelona començant una trajectòria que fa quaranta anys que dura. En tot aquest temps ha pogut conèixer 
des de dins el món de la música des de la Nova Cançó al Roc Català, treballant, col·laborant i fent amistat 
amb grans músics i orquestres de renom: la Salseta del Poble Sec, David Bisbal, l’Orquestra Maravella, 
Sopa de Cabra, Joan Isaac i Marina Rosell entre molts altres. També ha col·laborat a TV3 i amb l’Andreu 
Buenafuente. Una relació especial l’ha tingut amb Lluís Llach amb qui ha estat treballant moltes vegades. 
D’ell el va impactar la cançó “Com un arbre nu” que havia escoltat en el recital de l’Olímpia de París. En 
aquest moments de la xerrada, en Pep ens va interpretar la seva versió d’aquesta peça amb el saxo.En tots 
aquests anys ha vist els grans canvis que hi hagut en el món discogràfic. S’ha passat preferentment de la 
música en directe, al vinil, després al CD, i últimament a través de les xarxes, desapareixent moltes 
discogràfiques que ens havien fet gaudir de la música i ens havien omplert a tots. També va tocar una 
segona cançó, del grup menorquí “Ja t’ho diré”. Com a cloenda ens va obsequiar amb la popular cançó 
“Una lluna a l’aigua” del grup del Ripollès, Txarango, que destacà per la seva solidaritat i com a referent de 
la música de nova generació que marca la diferència.  
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Dia 25 d’abril: Josep Mª. Sert. De Vic al món 

 

És gratificant poder escoltar una vegada més a l’Aula Oberta a 
la historiadora Mercè Puntí i Sañé. Amb una pedagogia i finor 
excel·lents va saber conduir-nos per la vida i obra d’aquest 
pintor, decorador i muralista, Josep Mª Sert, Amb uns apunts 
històrics que no poden faltar mai a les seves xerrades, en 
aquest cas es va centrar molt en la Catedral de Vic. En 
aquesta catedral hi van intervenir dos personatges cabdals, 
compromesos amb el País, com són l’Abat Oliba, del segle XI 
o el Bisbe Torres i Bages. Aquest últim, l’any 1900, i quan 
Josep M. Sert tenia 26 anys, li va fer l’encàrrec de la seva 
vida: pintar els murs de la Catedral. Ell va acceptar  el  repte i 
es va signar el contracte per 150.000 ptes. Josep M. Sert 
havia nascut a Barcelona el 21 de desembre de 1874, al carrer 

Sant Pere Més Alt, on hi té dedicada una placa commemorativa. Fill d’una família benestant d’industrials 
tèxtils, va poder estudiar en diferents Escoles d’Art de Barcelona i més endavant va poder viatjar a Itàlia i a 
París, on va fer coneixença amb grans artistes de l’època. No obstant ell va seguir amb el seu estil 
tradicionalista i abarrocat. J. M. Sert, excel·lent pintor, dibuixant i molt treballador, va haver de realitzar el 
treball tres vegades. Els primers plafons no es van penjar mai i actualment estan a l’Església de la Pietat de 
Vic. La va pintar una segona vegada i va ser destruïda el 1936. Per tercer cop va haver de tornar a pintar els 
murs de la Catedral que van ser inaugurats  poc abans de morir, el 1945, i on reposen les seves despulles. 
La temàtica és religiosa, bàsicament amb els temes dels apòstols, els evangelistes i la mort i resurrecció de 
Jesucrist. El seu  dibuix mostra uns personatges abarrocats, pintats amb la tècnica anomenada grisalla i 
amb uns colors daurats, negrosos i grisos amb tocs de carmesí. A Vic, a part de la Catedral, podem admirar 
la seva obra a l’Ajuntament, amb temàtica costumista d’un colorisme extraordinari i que ens recorden l’estil 
Goyesc. També una sala del Sucre està decorada amb les seves pintures. La seva obra era molt valorada i 
podem trobar-la en  d’altres llocs, per exemple, a Barcelona, a l’Ajuntament i al Tribunal de Justícia, també a 
l’estat espanyol, i en altres indrets dels món com  a Lausana, Londres, París, i molta a Nova York. La 
conferència va estar acompanyada tothora amb fotografies per fer-la més entenedora, acabant amb una 
frase d’un crític de Vic que resumeix molt bé la seva pintura:  “Sert és l’escultor de la pintura”.  
 

Dia 9 de maig: Carles Molist i Carrera, un activista cultural  

Àlex Roca Remolins afirma que quan esmentem la figura 
del manlleuenc Carles Molist com a activista cultural, se’ns 
obre un ampli ventall d’activitats que evidentment, ens cal 
tenir-les en compte, però que no les podem tractar 
conjuntament: aquestes són el periodisme, la fotografia i les 
filmacions, un valuós volum de material del qual en tenim 
testimoniatge pel fet que els seus familiars el van cedir a la 
Biblioteca Municipal i al Museu del Ter. Pel que fa a la seva 
faceta periodística, creiem que era la que més l’apassionava i 
de la que tenim mes informació per les hemeroteques locals i 
comarcals. Hi ha, però, encara unes altres activitats com van 
ser el teatre i l’excursionisme; als 19 anys ja el trobem dirigint 

els Pastorets del Casal de Gràcia i dos anys  més tard, al Centre, fent-se càrrec del teatre infantil i del 
Moviment Júnior, organitzant les excursions, les acampades i les colònies d’estiu, i això, aprofitant les seves 
vacances. Totes aquestes activitats, breument citades, donada la importància social i cultural que varen 
tenir per Manlleu, difícilment poden ser exposades i valorades en l’espai de temps que dediquem a les 
sessions de l’Aula Oberta i és per això que han de tenir continuïtat en propers trimestres. A continuació el 
representant del Museu del Ter, en  Pere Casas va procedir a  la projecció de la pel·lícula filmada per en 
Carles l’any 1979, en motiu de les primeres eleccions municipals i democràtiques, després de quaranta anys 
de dictadura, ha estat el motiu per recordar aquell ambient expectant i, gairebé podríem dir festiu, que es va 
viure a Manlleu. Per cloure l’acte, res més adient que la presencia d’en Joan Usart que, amb el 
contingut de les urnes, fou elegit alcalde de Manlleu.  

Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
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Dia 23 de maig: Edificis eficients 
 

No podia ser en un lloc més adient que els soterranis de Can 
Puget, lloc emblemàtic de l’arquitectura exemplar de finals 
del segle XIX, que l’arquitecte manlleuenc Miquel Sitjà i 
Domènech. Una  conferència encaminada als nous reptes 
que té l’arquitectura sostenible a nivell mundial. Un tema que 
tot i la seva complexitat va saber fer-lo entenedor i planer. Ell, 
és especialista i capdavanter en arquitectura ecològica i va 
ser qui va dissenyar l’edifici de l’empresa “La Vola” sent un 
referent en aquest camp. És molt important dissenyar pobles 
i ciutats amb edificis sostenibles i aquí és totalment necessari 
l’estudi i el criteri dels arquitectes. El sol i el vent són els dos 
elements d’energia neta i renovable que tenim més propers. I 
es aconsellable aplicar als habitatges plaques solars o 
fotovoltaiques per reduir l’impacte de despesa d’energia 

fòssil. Per un habitatge saludable cal tenir en compte, entre altres: 
- la regulació de la temperatura amb tancaments que ens protegeixin del fred i la calor, l’orientació respecte 
al sol, ...   
-  la qualitat dels materials, ja que n’hi ha de tòxics com el plom i l’amiant  
-  les instal·lacions de sistemes intel·ligents, calderes, etc.  
-  el confort de l’aire interior – hi ha estudis que indiquen que l’aire de l’interior     pot ser de 2 a 5 vegades 
més contaminat que el de l’exterior- també hi ha el perill de contaminació microbiològica, que en els espais 
interiors no sempre és visible, per exemple, àcars, fongs, etc. 
- evitar el camps electromagnètics, els sorolls i els factors químics com pesticides, etc. 
També per finalitzar, i a instàncies dels assistents, va donar-nos la seva opinió sobre l’energia eòlica (molins 
de vent), antenes de telefonia mòbil o els consells sobre humitats en habitatges –de tan difícil solució.   
 

 
Dia 6 de juny: Robots: màquines o companys? 
 

Aquest és el títol que resumeix el que  Alícia Casals Gelpí, 
especialista en enginyeria robòtica, va explicar-nos . Un robot 
és un mecanisme articulat  capaç d’executar moviments o 
funcions automàtiques seguint unes instruccions  pre-
programades Els precedents dels robots són els autòmats i 
va citar, com exemples,  Heró d’Alexandria qui al segle I de la 
nostra era descriu més de cent màquines i autòmats; el gall 
del rellotge astronòmic de la catedral d’Estrasburg – 1352- 
que al migdia movia les ales, obria el bec i cantava;  els 
avenços en màquines utilitzades a les fàbriques tèxtils durant 
la revolució industrial, o  els autòmats amb forma humana  
del Tibidabo, peces dels segles XIX i XX. Els primers  robots 
apareixen a partir dels anys vint.  Avui  s’utilitzen de manera 
generalitzada per abaratir costos, o per treballar amb més 
precisió i fiabilitat. Són presents en el camp de la indústria, en 

l’àmbit del coneixement humà, sense oblidar  que també són presents  en la nostra vida diària en múltiples 
aplicacions domèstiques. Avui estan de moda els  robots humanoides, que podríem qualificar gairebé amb 
el nom de companys, que presenten  un aspecte similar al cos de l’home i són capaços de notar el contacte 
humà i reaccionar intel·ligentment. També n’hi ha  que recorden figures d’animals domèstics  que poden 
interaccionar amb les persones i que s’usen com a teràpia en nens amb autisme, per exemple, o per fer 
companyia a persones que viuen soles. Ara bé , el  camp de recerca d’aquesta investigadora, reconeguda 
mundialment,  és el dels sistemes robòtics i de control d’aplicacions mèdiques i quirúrgiques, on ha  
desenvolupat diferents projectes i prototipus de sistemes robòtics d’ajut als discapacitats per salvar les 
limitacions  corrents de les rehabilitacions de casos d’accidents vasculars cerebrals, paràlisis cerebral i 
lesions de la medul·la espinal. Va acabar convidant-nos a una reflexió final: On  som, ara? En el futur seran 
una amenaça o una oportunitat? Només el temps ens respondrà. 
 
 



AFADIP - MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2019 -7- 

Dia 3 d’octubre: L’Alzheimer: què n’hem de saber. 
 

Lorena Bajo, metgessa geriatra de l’Hospital Universitari de 
la Santa Creu, dedicada de sempre als malalts amb 
demència i als seus cuidadors, va formular la sessió en un 
sentit de preguntes, neguits i dubtes que tenen els familiars.  
Així va ser com amb un llenguatge col·loquial, fluid i amè va 
saber endinsar-nos en aquest món tan complex com és la 
demència. El principal factor de risc per tenir la malaltia és 
l’edat que comporta uns canvis fisiològics com pensar més a 
poc a poc, tot i que es guanya en experiència i amb els 
coneixements adquirits. Quins són els signes d’alarma? - els 
oblits, quan aquests s’incrementen o no es reté la informació 
pèrdua del marc temporal (quin dia de la setmana som?...) 
desorientació; dificultats per organitzar-se i planificar; 
trastorns del llenguatge; canvis d’humor: apatia, neguit, 
tristesa, agressivitat, deliris.... Quan la repercussió d’aquests 

símptomes afecten el dia a dia i els familiars se n’adonen, és quan s’ha de consultar a un professional i, 
mitjançant un TAC, haurà de descartar altres patologies. El diagnòstic és molt important per entendre què 
està passant i ajudar al malalt en el tracte depenent de l’entorn i els matisos de l’ambient familiar. Encara 
que el tractament farmacològic és d’eficàcia modesta pot alentir el curs de la malaltia. Com es pot fer per 
prevenir? 
- control de la hipertensió, colesterol i diabetis 
- realització d’exercici físic 
- minimitzar l’estrès  
- mantenir-se socialment actiu, com l’assistència als col·loquis... 
- tasques d’estimulació cognitiva: lectura, sopa de lletres,... 
De moment, aquesta malaltia encara està en procés d’investigació, i per tant:  Aquests malalts no els 
podem curar però els podem cuidar. 

 
Dia17 d’octubre: El Teatre Manlleuenc a través de la mirada d’en Carles Molist 
 

Alex Roca cronista,  va  llegir un paràgraf del llibre Gent de 
mà esquerra que va escriure sobre ell el periodista Jaume 
Collell l’any 1990: “És polifacètic, intuïtiu, hàbil i tossut. 
Conserva un pòsit d’ètica immergible, inspirat en 
l’Aspirantat..Apassionat per la pedagogia, al marge dels  
patrons escolars, ha dedicat temps i vida als de la “primera 
edat” .Baixet, amb ulleres, molt llatí, amb barba o sense, 
sempre va atrafegat, no té temps per a res i en té per a tot.” 
La família d’en Carles va fer entrega al Museu del Ter d’un 
fons molt valuós, segons va explicar Pere Casas, tècnic de 
patrimoni, hi ha 450 pel·lícules, 50 d’elles dedicades al 

teatre, filmades per ell. Segons el criteri del Museu, se’n varen seleccionar algunes de les més 
representatives que feren les delícies dels assistents al reconèixer la majoria d’actors manlleuencs, alguns 
ja traspassats i d’altres encara fent teatre. Es van projectar:  
1988 - “Terra Baixa” d’Angel Guimerà      
1987 - “L’Hostal de la Glòria” de J.M. de Sagarra 
1989 - “La Passió” de varis autors manlleuencs 
1989 - “Els Pastorets” de J.M. Folch i Torres (on ell feia el paper de Rovelló) 
1986 - “Tartuf” de Molière 
1993 - “Dotze homes sense pietat” de R. Rose 
1993 –“Un diàleg molt faceciós” a càrrec de la companyia el Rusc 
Per acabar, Joan Roura actor i professor de teatre ens  explicar les vivències que havia tingut amb en 
Carles definint-lo com un “caos fantàstic” i amb la il·lusió d’un infant que mai va perdre. Va recordar que es 
desenvolupava molt bé amb la mainada. També va recordar el seu treball com a reporter periodístic i amb 
els vídeos. Quant al teatre, d’en Carles va aprendre la 1ª. lliçó: s’ha d’actuar com si juguessis. El teatre és 
un joc. 

Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme  
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Dia 31 d’octubre;  La Fageda, una autèntica empresa social 

 
El director de comunicació de la Fageda, Albert Riera, 
llicenciat en Dret, va ser l’encarregat de presentar-nos la 
important tasca i trajectòria del psicòleg Cristóbal Colón i 
Palasí, català i d’origen aragonès que, juntament amb la seva 
esposa Carme Jordà, natural de Castellfollit de la Roca, 
varen fundar el 1982, la Cooperativa La Fageda a la Garrotxa 
en uns locals que l’Ajuntament d’Olot li va oferir i va obtenir el 
primer contracte en neteja i jardineria a les Fonts de Sant 
Roc.     Més endavant es van instal·lar en una granja de 
vaques al Mas els Casals de Santa Pau on venien la llet.  
També feren un viver de planters ornamentals i forestals que 
amb ajuts de la Comunitat Europea va ser molt exitós, essent 

el més gran d’Espanya.    Amb l’avinentesa de tenir la llet de les vaques va decidir fer iogurts, sortint el 
primer iogurt el 13 de gener de 1993. El seu primer client important va ser l’Hospital de la Vall  d‘Hebrón. La 
Fageda és un projecte social amb una estructura empresarial i això és el coixí que dóna consistència a 
l’empresa. Es dóna el valor de l’esforç personal i la filosofia de ser responsable.     Actualment és una 
Fundació i treballen a l’empresa 427 persones. És molt important l’equip mèdic  i de terapeutes que valoren 
cada persona per trobar el lloc més adient a la capacitat de cadascú. També disposen de dues residències 
en propietat, pisos tutelats i mòduls.   I així és com aquest projecte social però amb estructura empresarial, 
que va néixer fa uns quants anys per donar feina a col·lectius marginals d’oferta de treball, s’ha convertit en 
un referent mundial. Cada any la granja té uns 40.000 visitants. 
  
Acte a l’Auditori del carrer del Pont amb la col·laboració de :  
 

 
Dia 14 de novembre: 115 dies a l’Ebre. El sacrifici de la lleva del biberó 
 

L’ escriptora Assumpta Montellà, coneguda principalment 
pel seu llibre “La maternitat d’Elna”, ens va fer reviure amb 
una prosa contundent i apassionada -que va commoure als 
assistents- els tràgics fets de la batalla de l’Ebre, de la 
Guerra Civil Espanyola. Ella ha fet un gran treball de recerca, 
trepitjant molts cops els escenaris de la lluita i emprenent la 
difícil tasca de trobar testimonis. D’entrada la gent no en vol 
parlar perquè no volen recordar i els costa mostrar els 
sentiments. Va dir que les seves xerrades volien ser un petit 
homenatge a tots aquells soldats cridats a files i, per 
extensió, a la gent anònima que hi va prendre part, doncs la 
història és la suma de petites històries personals.  
Va explicar amb tot detall les estratègies militars dels dos 

bàndols, l’exèrcit franquista i el republicà, els bombardejos per part de l’aviació, el treball dels pontoners que 
va ser clau per creuar l’Ebre, etc. i la gran desfeta de l’exèrcit republicà quan van fer obrir les comportes de 
l’embassament, que va engolir com un tsunami a milers de soldats. Al llarg de la conferència varen anar 
sortint els noms dels caps militars o polítics com: Franco, Juan Yagüe, Manuel Azaña, Juan Negrín, Juan 
Modesto, Manuel Tagüeña o Lluís Companys. També ens va situar citant els llocs geogràfics: Terra Alta 
amb Gandesa, Corbera d’Ebre, Serra de Pàndols, Serra de Cavalls, Coll del Moro i Tremp, Camarasa, Flix, 
Tortosa i Amposta. Els republicans necessitaven 75.000 soldats i van començar a mobilitzar els reservistes, 
que molts ja estaven casats i emmainadats, després es va cridar la lleva del 1919 de 19-20 anys, i com que 
encara en faltaven, els del 1920 de 17-18 anys. És llavors, quan l’ex-ministra anarquista, Federica 
Montseny, va pronunciar la famosa frase que va donar nom a la “lleva del biberó”: “On aneu amb aquesta 
canalla? Si encara deuen estar prenent el biberó”. Finalment, l’exèrcit republicà  va esperar una nit sense 
lluna per travessar el riu Ebre, a les 0,15 hores del 25 de juliol de 1938. I així va començar els 115 dies de la 
batalla de l’Ebre. 
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Dia  28 de novembre: La Restauració Borbònica i els Orígens del Catalanisme polític 
 

La historiadora i política M. Mercè Puntí i Sañé ens va situar 
en el context històric de l’etapa de la restauració borbònica 
amb Isabel II (lliberal) filla de Ferran VII. Ella, voluble i sense 
gaire idea de governar, es va refiar dels seus primers 
ministres. Espartero, l’any 1848 va fer bombardejar Barcelona 
arrel d’unes revoltes, i el coneixem per la frase que ha quedat 
fixada en la història: “Pel bé d’Espanya, cal bombardejar 
Barcelona cada 50 anys”. Isabel II, casada amb el seu cosí va 
tenir 9 fills, encara que es creu que cap era del seu marit. El 
seu ministre O’Donnell podria ser el pare d’Alfons XII, besavi 
del rei emèrit Joan Carles I amb qui té una gran semblança 
física. En aquest temps es posa en marxa: la desamortització 
civil; es publica la llei de ferrocarrils; tolerància envers el 
moviment obrer; i es crea la Guardia Civil.Començava la 
Revolució Industrial i a Espanya es va desenvolupar a 

Catalunya i al País Basc. El 1856 va haver-hi la primera vaga de Catalunya i de tot l’Estat Espanyol. Hi va 
haver repressions, il·legalització  de les organitzacions obreres, etc. El 1866 hi ha una greu crisis política, 
financera i econòmica. El setembre de 1868 el General Joan Prim i  Francisco Serrano fan caure la 
monarquia borbònica. Isabel II s’exilia a París d’on no torna mai més en vida. El 1869 es redacta una nova 
constitució, però al cap de poc, Prim és assassinat per un anarquista. Després d’un any de regnat d’Amadeu 
de Saboya, el 1873 s’instaura la 1ª República que només va durar 11 mesos. Mentrestant, a la Catalunya 
interior s’origina la 1ª Guerra Carlina. (El 1839 els carlins van incendiar Manlleu). En un cop d’Estat, 
Martínez Campos restaura la Monarquia Borbònica amb Alfons XII. A Catalunya, a finals del s.XIX, la 
Renaixença  prepara el catalanisme, popular però culte: Cors de Clavé, excursionisme, diaris i publicacions 
catalanes, etc. amb figures com Jacint Verdaguer, Carles Aribau, el Canonge Collell, que va escriure: “No 
captem el dret de viure, dret que no es compra ni es ven, poble que mereix ser lliure, si no li ho donen, s’ho 
pren”. A nivell polític, per primera vegada partits catalans es presenten a les eleccions. Enric Prat de la Riba 
i Francesc  Cambó  obtenen resultats excel·lents quan es presenten junts el 1906.  
 

Dia 12  de desembre: Cèsar August Jordana (1893-1958)  (Catalunya i  l’exili) 
 

La doctora en Filologia Catalana, llicenciada en Història 
Georgina Jordana ens va anar descobrint que aquest 
personatge va néixer a Gràcia (Barcelona) el 1893, en el si 
d’una família benestant. Estudià la carrera d’Enginyeria 
Industrial per imposició  paterna, però no la va exercir per 
dedicar-se a la literatura. Escriptor poc conegut, 
contemporani de Pompeu Fabra, i molt amic entre altres de 
Carles Riba, Josep Carner, Xavier Benguerel i Mercè 
Rodoreda.  Persona discreta i molt treballadora, com 
demostra el seu immens llegat.   Traductor, adaptador, 
periodista, professor, corrector. Gran coneixedor de la llengua 
anglesa, l’alemany i el francès traduint Shakespeare i Molière 
entre altres. Autor de vint-i-quatre obres literàries, va escriure 
1.050 articles d’opinió a les revistes Mirador, Revista de 

Catalunya, Meridià i Diari de Catalunya, i també treballà a la Generalitat fent una gran tasca en formularis de 
documents, llibrets, correspondència. Com a gramàtic, la seva gran afició fou difondre la llengua catalana. A 
conseqüència de la Guerra Civil es va exiliar junt amb el grup d’escriptors catalans. Sortiren de Barcelona el 
24 de gener de 1939, i després d’un recorregut pel Llenguadoc i París, des del port  Marsella creuaren 
l’Atlàntic amb  el vaixell de vapor Floria. Arribaren a Buenos Aires l’1 de gener de 1940 i més tard a Santiago 
de Xile on van ser molt ben rebuts pel Casal Català i autoritats. Aquí es guanyà la vida com a professor de 
català i fent traduccions de l’anglès al castellà. Cèsar August era un gran fumador com va quedar palès a 
les fotos que van acompanyar la conferència on sempre es veia amb la cigarreta a la mà. A part d’aquestes 
fotos més personals també es mostraren imatges de documents, llibres editats i àdhuc una carta dirigida al 
President Lluís Companys donant-li les gràcies per uns ajuts econòmics destinats als exiliats. Aquest 
polifacètic escriptor i gran patriota català morí a Santiago de Xile el 29 de novembre de 1958 a l’edat de 65 
anys i està enterrat al Cementerio General de Chile. 
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Sortides culturals 
 

 Dia16 de maig: Museu del coure de La Farga 

 
Quan en el mes de setembre de l’any passat, en el cicle de 
conferències de l’Aula Oberta, en Joaquim Pla, Doctor en 
Ciències Físiques, ens va parlar del Coure com a conductor 
de la història, es va creure convenient completar el tema 
amb una visita al Museu del Coure instal·lat dins l’empresa 
La Farga. I així, un nombrós grup de persones van poder 
gaudir de les instal·lacions  acompanyades de la guia M. 
Àngels Morera i visitar el Museu i posteriorment la fàbrica, 
seguint el procés de la foneria, l’extrusió del coure i el 
reciclatge, impregnant-nos de l’olor  característica d’aquest 
metall. La Foneria de Coure va sorgir el 1808 a la 

Barceloneta, tot i que el 1852 es va establir al costat del Ter, en el terme de les Masies de Voltregà. La 
Farga és una gran empresa familiar que exporta a tot el món. La majoria de les peces que s’exhibeixen han 
estat adquirides en subhastes: puntes de llança, estris de guerra, joies, instruments quirúrgics. Un museu 
digne de ser visitat tant per la seva vessant històrica i pedagògica com per les seves curiositats i aparells 
científics. 

 

Dia 13 de juny: Cervera i Agramunt 
 
Agramunt, capital de la Rivera de Sió i coneguda 
popularment pels seus dolços com torrons i xocolata. Aquí 
la Casa Museu “Lo pardal” de Guillem Viladot, farmacèutic 
de professió, però artista-poeta, de poesia visual i 
d’avantguarda. La Casa es vesteix amb panells i un 
aiguabarreig eclèctic de la seva obra que es defineix com a 
objecte trobat descontextualitzat, que varen fer les delícies i 
encuriosir a tot el grup. La gran portalada romànica de 
Santa Maria. Cervera, declarada Capital de la Cultura 
Catalana, aquest 2019.La ciutat destaca pel seu gran 
patrimoni històric i arquitectònic. La seva Universitat, regal 
del rei Borbó Felip Vè, com a Vila Fidelíssima, quan la 

població tenia només 2.000 habitants. Aquesta Universitat va funcionar com a tal des del 1717 fins el 1842. 
Actualment està en actiu, és Institut Públic i aplega diferents equipaments culturals. També vam poder 
admirar la gran riquesa arquitectònica del carrer Major amb cases senyorials de famílies benestants, 
modernistes i altres amb porxades. En una de les cases d’aquest carrer va néixer la Generalitat de 
Catalunya el segle XIV, sent el primer President el Bisbe Berenguer de Cruïlles. La Paeria, on destaquen les 
mènsules que subjecten els balcons de la façana. Al costat mateix cal destacar l’Església de Sta. Maria, 
majestuosa, del gòtic català dels segles XIV-XV i que conserva una talla romànica de la Verge amb el nen. 
Com a curiositat cal esmentar que les campanes són les primeres que s’instal·laren quan es va construir 
l’església i encara avui dia es toquen manualment per tots els esdeveniments. Foto del grup en el paranimf 
de la Universitat de Cervera, davant el retaule de marbre de finals del barroc (segle XVIII) de l’artista 
manresà Jaume Padró.  
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Records del passat 

 

Osona: Testimonis del segle XX.  

Aquest llibre, editat el 2007 pel Consell Comarcal, la Universitat i d’altres 
entitats  amb els records de persones osonenques sobre algun fet de la seva 
existència que havia passat durant el segle XX, no tenia cap representant 
manlleuenc en el seu índex. AFADIP i per indicació de la regidora manlleuenca 
i alhora Consellera Comarcal Mª Rosa Collell va convèncer alguns dels nostres 
socis més veterans perquè s’afegissin a la idea del llibre.  El dia 26 d’abril va 
tenir lloc la presentació a Manlleu a l’Auditori de Caixa de Manlleu amb 
representació de les entitats editores i autoritats locals on els personatges 
locals i d’altres varen llegir llurs aportacions i una cloenda amb un petit concert 
de Cant Coral. En la memòria d’aquell any no es va fer gaire ressò, ni tampoc 
en la premsa local de la seva intervenció. És per això que ara es vol deixar 
constància com a reconeixement a qui va ser capaç d’aportar els seus records. 
És un breu resum de l’aportació que va fer cada un dels representants locals. 

 

 

 

Ramon Parés explica el seu bateig en l’apartat “Religiositat” de la “Vida 

Social”. En Ramon explica que va néixer al carrer de Sant Martí de Manlleu 
l’any 1932. Els infants d’aquella època havien de rebre el baptisme dintre els sis 
primers dies de vida tal com recomanava l’Església que aleshores tenia un gran 
poder sobre la gent. Va ser un nadó molt gros ja que pesava cinc quilos quan 
va néixer i era l’admiració de veïnes i familiars que no estaven acostumats a 
veure un infant tan voluminós. A l’hora de rebre el baptisme, quan el capellà va 
veure l’embalum d’aquell nadó, es va negar a batejar-lo ja que sospitava que 
tenia quatre mesos de vida com a mínim. Els familiars van tenir moltes feines 
per convèncer el mossèn que aquella criatura era nascuda de feia pocs dies. Al 
final el varen batejar i li varen posar el nom de Ramon. 

 

 

 

Joan Roma en l’apartat de la “Vida quotidiana” explica “Els rentadors del 

canal industrial de Manlleu”. De petit en Joan passava moltes hores vora al riu i 
el canal industrial ja que el seu avi havia construït una cabana per escalfar 
aigua per a les dones que rentaven. Se li va acudir al veure el fred que 
passaven les dones que anaven a rentar que sovint havien de trencar el gel del 
canal amb els picadors o amb rocs grossos. Va encarregar una caldera a can 
Pujades i amb una bomba petita hi carregava l’aigua del canal que venia a 10 
cèntims la galleda. Com que moltes dones no portaven diners a sobre li deien 
“Aran (el nom de l’avi) ja us pagaré demà” Eren tantes que va haver de 
col·locar un cartell a la caseta que deia “Avui no es fia; demà sí”. La riuada de 
1940 s’ho va endur tot, però l’avi va tornar a reconstruir la cabana i la caldera. 
Aquell servei va anar continuant en mans de la família fins que ja no hi havia 
dones que anessin a rentar al riu. 
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Josefina Fàbregas en el mateix apartat de “Vida quotidiana” explica els 

seus records de joventut a Manlleu. Recorda la Josefina que els seus pares 
varen fundar l’Sport Bar a la plaça, al lloc on després hi hagué el Parramon. 
Totes les festes de Manlleu d’abans de la guerra es feien a la plaça Bernadí i el 
bar s’omplia de gom a gom. Fins i tot els jugadors de futbol s’anaven a canviar al 
bar. Després de la guerra la plaça va quedar molt esmorteïda i en prou feines hi 
havia actes a celebrar. Quan es va permetre tornar a ballar sardanes i fer 
concursos per la Festa Major, la Josefina va formar part de la colla Núria que va 
aconseguir molta anomenada i molts premis a part de fer propaganda de 
Manlleu. Només cal dir que el dia de la inauguració com a colla ja veren guanyar 
el primer premi.   

 

 

 

 

Joan Torrentgenerós en l’apartat “La guerra” explica quan varen ser 

“Refugiats a França”. En Joan, en un article força llarg, explica que quan la guerra 
estava a punt d’acabar varen haver de marxar cap a França com a refugiats ja 
que el seu pare havia format part del sindicat de la UGT i temia per la seva 
família. Ell, els seus pares i dos germans varen marxar cap a la frontera seguint 
els milers de republicans que s’escapaven. Passaven molta gana i durant la 
marxa cap a la frontera els avions franquistes els varen bombardejar. A França 
varen anar a parar a un poble que es deia Gagnières, uns setanta quilòmetres al 
nord de Nîmes. En aquell lloc estaven hostatjats en una casa cedida per albergar 
els nombrosos nens refugiats. S’encarregava de fer-la rutllar un home txec i set o 
vuit dones refugiades que l’ajudaven. El primer que varen fer és banyar-los i 
rapar-los al zero per treure la sarna i els paràsits que portaven a sobre. D’altra 

banda els seus pares també havien pogut escapar-se però no sabien res d’ells. De tant en tant, alguna mare 
trobava el seu fill desaparegut a la colònia i el venia a buscar. Ells varen haver d’esperar més d’un any 
perquè els pares els trobessin. Es varen instal·lar tots junts a Bèziers passant-les molt magres i patint molta 
gana, tot i que tots ells treballaven, fins que varen poder tornar a Catalunya el 1942.      

 

 

 

 

 
 

www.entitatsmanlleu.cat/diba_entitat/afadip 
 

 

http://www.entitatsmanlleu.cat/diba_entitat/afadip

