
MANRESA: RUTA LITERÀRIA 
 

 

1- LA CREU DE LA CULLA / SANTA CLARA 

 

A 

LA CREU DE LA CULLA 

Fill ets, pare seràs: 

tal faràs, tal trobaràs. 

Un manresà del Castell, 

que en passava gran penúria, 

tenia el pare malalt  

i a l'hospital se l'enduia. 

Duent-se'l a collibè, 

a reposar-ne s'atura 

en un dels tres escalons 

que hi ha a la Creu de la Culla. 

Lo vellet fa un gran sospir. 

-Pare meu, què us dóna angúnia? 

-Me dóna angúnia el pensar 

que, quan jo a mon pare duia 

a l'Hospital del Remei, 

fa a prop de mitja centúria, 

aquí també reposí 

sota la Creu de la Culla. 

-Doncs, tornem's-en, pare meu: 

si vostra neulia dura, 

jo captaré pel veïnat 

i serà lo que Déu vulla. 
 

(Jacint Verdaguer, Los pobres) 

 

 

 

B 

L'ONCLE DE VILADORDIS 

 

- Ets el fadrí que tanca i tancarà més calaixos d'armaris, de consoles i de 

reretaulells. ¿Qui és el pallús - verd d'enveja o groc de por- que gosarà 

contradir-me? Ets també el qui obre i obrirà, per anys que passin, més balcons 

que donin al sol, a camps fangats i allà on les sals fan branca. Ets, i no et posis 

la carota, el qui airejarà més golfes i sostremorts tristament fastuosos. M'ho 

deia l'oncle de Viladordis, tot provant d'ajustar una corretja nova amb lluors de 

marbre verd-espigat, als cilindres que escalfen la dinamo del transformador. - 

Si et mires el revés de la llengua, descobriràs el senyal del presagi. Vaig córrer 

allà on l'escassa rirera dóna al riu; però l'aigua escumava espesses i brogidores 



lletjors. Vaig tornar a ciutat -m'empaitaven veus i sons admonitoris- pel camí de 

la Creu de la Culla. 

 

(J.V.Foix,  Tocant a mà...Barcelona: Edicions 62 ("Els llibres de l'Escorpí"), 

1972. Dins Obres completes. Barcelona: Edicions 62, 1979) 

 

 

 

C 

Si veniu de llevant, Manresa no es fa visible fins que, pels volts de la 

Creu de la Culla, poc abans d'arribar al convent de santa Clara i al peu d'una 

masia amb aires de castell, inunda, sumptuosa, la mirada del visitant. Les 

cases desborden l'antiga muralla i s'escampen pels diferents ravals, camí de 

Santpedor, Vic, Lleida o Barcelona. Al centre, dos edificis dedicats al culte 

sobresurten com dos gegants. El més imponent, encimbellat a dalt del puig 

Cardener, és la nau immensa de Santa Maria de la Seu, església amb aires de 

catedral. No es queda enrere l'església del convent dels frares carmelitans, que 

s'erigeix, esvelta, a l'altre extrem de la ciutat, sobre el puig Mercadal. Més 

enclotades i desdibuixades al mig de l'entramat urbà, queden sant Miquel i sant 

Pere Màrtir, aquesta darrera dels predicadors. Diríeu, davant d'un tal paisatge 

sacre, que els manresans són, si més no en aparença, gent devota fins al moll 

de l'os. Ací i allà, a banda de les ja esmentades, han dreçat esglésies, capelles 

i convents per a culte de multitud de sants i per a satisfacció de tots els ordes 

religiosos. 

 

(Llorenç Capdevila, Serrallonga, l’últim bandoler, Proa, 2006, p.257-258) 



 

2- SANTA COVA / PANORÀMICA DE MANRESA / PONT VELL  

 

A 

Manresa és una de les més nobles i antigues poblacions de Catalunya. És 

laMinorisa dels romans. És notable el restaurat Pont Vell medieval del 

Cardener, sobre la riba esquerra del qual es troba assentada la ciutat, que 

s'aixeca sobre una alçària i agafa un aspecte molt típic. Però, a més a més, és 

una ciutat moderna, perquè constitueix un dels nuclis més densos i importants 

de Catalunya. 

Com que la ciutat es troba posada sobre diferents plans inclinats, és 

possible de contemplar-la sempre de front. I, com que la ciutat és una curiosa 

barreja d'arquitectura religiosa i d'arquitectura industrial fabril, s'ha pogut dir que 

a Manresa les fàbriques es confonen amb els convents, i els convents amb les 

fàbriques. Aquesta mescla és fins a cert punt un indici de l'esperit de la ciutat, 

que, si d'una banda és pràctic, laboriós i tenaç, de l'altra té un punt de ciutat 

levítica molt característic. La població té un aspecte - com tots els nostres 

rodals tocats de riquesa-atapeït, aprofitat i asfixiat, com si des de fa molts 

segles ningú no se n'hagués ocupat. En el moment actual Manresa és una 

mescla, una mica caòtica, d'arcaisme i de vida moderna. En aquest sentit és 

una de les ciutats més típiques que tenim. [...] 

A la població, s'hi dóna, també, una curiosa barreja de persones 

extravertides, exuberants i obertes, típiques del litoral, i del català introvertit, 

tenaç, silenciós i tancat. Vic i, potser més que Vic, Manresa assenyalen la 

transició entre la Catalunya baixa i la pirinenca. Per a l'observador Manresa és 

una ciutat realment interessant. 
 

(Josep Pla, Tres guies) 

 

 

B 

A certa distància, la ciutat es presenta al viatger com un espectacle. És per 

això que, a l'altra banda del Cardener, Manresa té la gràcia una mica irreal d'un 

decorat. Són cases velles, obertes a l'aire i al riu pels arcs de les seves 

galeries. De color de terra, fràgilment altes, semblarien mortes a peu dret sense 

la repetida nota verda de les seves persianes. 

Damunt d'un roquetar, la impressionant Seu gòtica dreça una fàbrica que 

sembla aplanada i en la qual es troba a faltar una punta, una torre més alta. En 

aquesta basílica hi ha quelcom de gloriosa nau desarborada. Més a la dreta, 

l'allargat edifici de la Cova de Sant Ignasi queda com un producte artificiós, 

retòric, al costat de la bellesa primitiva de les velles cases que semblen 

nascudes de la terra. L'hora millor per a contemplar aquesta façana de 

Manresa és la mitja tarda, quan la claror és suau i dóna als ocres gastats i als 

verds una amabilitat acollidora. 
El Cardener és travessat per un pont nou, que es troba tocant a dos ponts 

volats. És un pont ambiciós i ampli i fou bastit per evitar la volta que calia fer 



per a entrar a la ciutat per un pont excessivament llunyà. El cert és que aquest 

pont nou magnífic i ben curiós tanmateix, va acabar desembocant a la carretera 

a una alçària incomprensible, i l'imprevist desnivell fou salvat amb unes 

escales. Els vehicles, no cal dir-ho, segueixen fent la volta per l'extrem antic. 

 

(Josep Maria Espinàs, Ciutats de Catalunya, I) 

 

 

C 

L'un seguint a l'altre, guiats pels de la terra, davallàrem amples graonades, 

seguírem rutes tortuoses, no cessant nostres exclamacions admiratives quan lo 

que se'ns figurava impenetrable rocam apareixia al ser-hi a prop mansa i 

tranquil·la fàbrica burgesa, quan impressionats per sorolls espantosos d'aigües 

que devien saltar d'allà dalt de la negror, regoneixíem que els sorolls eren 

produïts per la vessant d'una resclosa que l'enginy humà havia llavorat per a 

aprofitar-ne la força. Davant nostre s'aixecaven arcades gegantines... «És lo 

pont, lo pont vell»; digué un dels acompanyants, «de nit sembla molt gran, ja el 

veurà demà de dia.» 

I al dia següent lo vegérem; era el pont mitgeval assentat sobre runa d'altre 

pont més antic. Lo Cardener passa per sota ses arcades, lo Cardener que a la 

llum del sol no ens produïa impressions fantàstiques, que es mostrava tal qual 

és: corrent d'aigua de mena ben catalana. 
 

(Josep Pin i Soler, “Vint hores d’estada a Manresa”) 

 

 

D 

A sota el Pont Vell, no sé qui, va posar-hi barques. Unes barquetes pintades de 

blanc i blau destinades, els diumenges a la tarda, a passejar-te per quaranta 

cèntims del Pont Vell fins a la Palanca de l'Estació. A mi, va semblar-me molt 

bé perquè no havia entès mai que estiguessin tan sols aquells plàtans de vora 

el Cardener. Tingué èxit; aviat s'hi afegiren els elements festamajoners: 

parades de "churros"; pianos de maneta, "caballitos" i altres notes de color. Jo, 

de vegades, per gaudir-ne més, m'ho mirava de lluny, de l'altra banda del riu, 

aquella olor de cacauets, aquells ramats de soldats i criades tan autèntics, tan 

"d'abans de la guerra". La Seu, al fons, creia i crec, que era una magnífica 

estampa. 

 

(Vicenç Prat, Memòries) 

 

 

E 

A la mort de la seva mare, sembla que Ferran de Sagarra i el germà que 

venia darrera d'ell, el meu oncle Ramon, foren transportats de la tebior, les 

contemplacions i els caramels de goma i menta, del carrer de Mercaders, al 



pensionat que els Pares de la Companyia de Jesús tenien a la ciutat de 

Manresa. 

Alguna vegada que el meu pare m'explicava el règim severíssim del seu 

col·legi de Manresa, a mi se'm posava la pell de gallina. 

L'edifici, que encara existeix, i jo l'he vist més d'una vegada, és d'aquella 

freda i solemne arquitectura de finals del disset, que sembla supurar 

sil·logismes i badalls del cardenal Belarmino. Les cambres eren fredes, bastes i 

desolades i els sostres altíssims. Allí les criatures es llevaven a les cinc del 

matí, sense haver-se pogut guarir del fred que se'ls ficava als ossos i sense 

acabar-se de treure el greix del clatell, que els abrigava una mica com l'ungüent 

de les mòmies faraòniques. Durant els hiverns tenien les mans i els peus fets 

una carnisseria a causa dels penellons perennes, que se'ls enverinaven i es 

rebentaven. 
 

(Josep Maria de Sagarra, Memòries) 

 

 

F 

Dia 11 de setembre [...]. Sent la meravella de Manresa la cova del gloriós 

Sant Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús -en la que renunciat 

que hagué la milícia espanyola en Montserrat, agenollat, humil a les soberanes 

plantes de Maria Santíssima en aquell son sagrat temple, per la milícia 

celestial, en la que deixà l'espasa, començà sa penitenta vida después de 

donat son vestit a un pobre, i vestir-se d'un sac, retirant-se a dita cova de 

Manresa; tenint-se, per lo tant, en gran veneració dels fiels, i més d'estos de 

Manresa, conservant una tan preciosa joia-, hem anat en est mati, sent tan 

adornada d'estucos, màrmol, jaspes i escultura dorada en fusta, a vèurer-la i 

seguir-la, acompanyant-nos-hi lo Sr. canonge Soler i la Sra. alcaldessa Obac, 

que hem anat primer a visitar en sa casa i junts, baixant carrers, hem eixit al 

convent i iglésia dels frares caputxins, i des d'allí a la sumptuosa iglésia, no 

acabada, dels jesuïtes, en faltar-li tots los retaules [...]. Des d'esta, entràrem a 

altra més estreta de què se servien los padres durant la fàbrica de son temple. 

Des d'esta, hem entrat a la cova del gloriós Sant Ignasi de Loiola, en la que, 

dictat per la Mare de Déu, compongué son tan preciós i edificatiu llibre 

d'Exercicis, motllo, est, que ha estat per fer sants [...]. 
 

(Baró de Maldà, Calaix de sastre, VIII. 1808-1810) 



 

3- LA SEU / PARC DE LA SEU 

 

A 

L'últim dia de classe la mestra els digué que anessin a la Seu a dibuixar i 
pintar l'escena que els agradés més d'algun dels tres retaules medievals de 
l'església. Ell havia triat la seva des del primer moment: la botiga del Retaule de 
Sant Marc. I és que quan el van anar a veure tots els de la classe, en Miquel va 
fer-se amic del sabater. 

Mentre baixava les escales, amb la carpeta sota el braç i la capsa dels 
colors a la mà, es recordava de fins a quin punt, aquell dia, havia quedat tan 
embadalit davant la pintura que els altres nens i la mestra se n'havien anat i ell 
encara se la mirava. De sobte, s'adonà que el sabater parpellejava i tot seguit 
va alçar els ulls de la sabata que té a la mà dreta per mirar en Miquel. I, 
somrient, li va dir: 

- Qui ets? 
- En Miquel. 
- Tants anys que fa que sóc aquí i ningú no m'havia mirat d'aquesta 

manera! 
- És que voldria ser el teu amic. 
- Per què? 
- Perquè tu ets molt antic i deus saber moltes coses. 
- Ui, sí! Si vols, te les puc explicar. 
- Ara no, que és molt tard. Tornaré un altre dia. 
I aquell altre dia era avui. Val a dir que es tractava d'un dia especial, no 

només pel fet de les vacances i de poder escoltar històries d'una figura de 
retaule, sinó també perquè la boira no havia estat mai tan abundosa i espessa. 

Més enllà de la punta del nas, en Miquel no veia res de res, i, així i tot, 
caminava, caminava pel fons d'aquella mar grisa, humida i feixuga. Sort que 
sabia molt bé per on passava. «M'hi jugo una bala d'acer que ja sóc a les 
escales del Jutjat». Encertada! «I ara trobaré la porta de l'església. Ai, no! 
Deixa'm caminar una mica més... Tampoc? Si que és estrany! Perquè estic 
segur que ja he caminat més del compte». 

Quina no fou la sorpresa d'en Miquel quan s'adonà que el primer obstacle 
que li sortia al pas era la barana de pedra del parc que dóna a baix al riu! Com 
era possible, si no havia pas anat gens de tort? «He passat pel lloc on hi ha la 
Seu però sense ser-hi. Ai, ai! No m'ho crec». Tornà enrere tot palpant. No trobà 
res més sinó el buit, fins que va donar-se un cop de cap al tronc d'una morera. 
Mentre es fregava el front, pensà: «Costa molt, però ara m'ho ben crec». 

Tot esverat, pujà per la baixada del Pòpul, travessà la Plaça, baixà per 
Sant Miquel i la plana de l'Om, cridant: 

-La Seu no hi és! La Seu no hi és!!! 
A les dotze del migdia, la boira s'havia esvaït. Feia aquell sol solet d'hivern 

que estimen tant els avis. Al parc no hi cabia ningú més. Centenars i centenars 
de manresans veien amb els seus propis ulls que l'espai ocupat per la catedral 
era llis i pla, i del vell edifici no en quedava ni una pedra. Tothom estava 
sorprès de tal manera que ningú no gosava dir res, ni tan sols pensar què podia 
haver passat. 



Però, de sobte, un home molt alt i prim, tot assenyalant el cel cap a la 
banda de Collbaix, cridà: 

-Mireu, mireu! 
Tothom alçà el cap, i totes les boques restaren obertes com si fessin un 

badall dels més exagerats. Talment un zèppelin enorme i majestuós, la Seu 
s'allunyava volant enllà, enllà... De les boques dels badocs s'alçà un clam 
general: 

-Seu! Seu!!! 
Però ella, que tot i ser tan lluny encara els sentia, pensava: «Bé prou que 

m'ha vagat de seure». I continuà el seu vol fins a desaparèixer. 
 
(Lluís Calderer, La seu se’n va a córrer món (L’Albí, 2008), ps.11-12) 
 

 

B 

L'arquitectura religiosa de Manresa és important. Es destaca, en primer lloc, la 

Col·legiata Basílica de la Seu, dedicada a Santa Maria. És un document 

superb, de proporcions catedralícies, molt important, que trigà a construir-se la 

bagatel·la de dos-cents seixanta-quatre anys. De la primitiva església 

romànica, on vivien una part dels canonges organitzats en comunitat, no en 

resten sinó la porta d'entrada al claustre i una columna a cada costat. El timpà 

d'aquesta porta és un exemplar únic, com també el fris sobre la llinda, d'una 

bellesa artística considerable. El retaule ogival del Gremi dels Cuireters o 

Assaonadors, de Pere Serra, pintor de Barcelona, és de primera importància. 

 

(Josep Pla, Tres guies) 

 

 

 

C 

A les vuit teníem cita amb los companys i un cop reunits anàrem a visitar 

monuments, llocs notables. 

Primer de tot la catedral... lo Leviatan que durant les hores de la nocturna 

passejada tan fantàstic efecte produïa per damunt de la ciutat dormida. Llavors 

l'efecte produït fou d'admiració, d'encís. La catedral manresana, interiorment 

tan pura de línies, a l'exterior tan majestuosa, l'esplanada on s'aixeca, lo que 

d'allà dalt se veu i s'endevina per los horisons confosos, lo Montserrat davant, 

lo de prop, lo de lluny, produeixen un conjunt d'impressions que m'estranya no 

hagi sigut cantat dignament per cap poeta de la terra. 

Molt sincerament confesso que no havia vist encara a Catalunya cap lloc 

que més agradables sensacions me produís. Si d'allà se vegés la mar blava, 

aquella esplanada i altra que jo en conec a Tarragona serien les dues mirandes 

més hermoses de la nostra terra. 
 

(Josep Pin i Soler, “Vint hores d’estada a Manresa”) 

 

 



 

 

D 

Sota la catedral tenim un tros de parc que ha servit repetidament de tema 

al periodista que es troba en penúria d'imaginació. El parc estricte, és una 

coseta neula i de mal explotar si no és per trobar-hi defectes. Pot dir-se, més 

exactament, que és un paràsit dels elements decoratius que li fan mitja 

sardana. Sort té, del riu, de la venerable ruïna del Pont Vell, dels tramvies 

elèctrics-serps decapitades-, del carrilet de pessebre dels Catalans, del torrent 

pudent i poètic, de les xemeneies, de la bugada estesa de les Escodines, etc. 

Agreujada pels diversos matisos de colors i de desnivells, la coacció és evident 

sobre els temperaments delicats. El poeta Ventura Gassol ens digué, la primera 

vegada de veure-ho, que no podia passar-se de fer-ne un poema. La mania de 

parlar en to major. [...] 
 

(Vicenç Prat, Un llibre verd) 

 

 

E 

PRIMAVERA ANTIGA 

 

Al parc de la Col·legiata de Manresa. 

Plàtans de primavera com una clariana 

de verd als grisos ciutadans! 

El carrer obac, les llambordes gastades 

riuen sota les noves llambregades 

que els tiren les nuoses, les generoses mans 

dels arbres, amics grans 

i infants amb sabatetes noves. 

Dolça tremuja als ulls, arbres en transparència,  

i un pany de mur daurat travat amb arcbotants!  

I penso: així el meu cor, com d'una revolada,  

desperta en una joia enjogassada  

enmig dels vells records i els seus somnis constants.  

I penso encar: ésser fidel ara, sempre i abans  

és ja una bella cosa. 

Així el meu cor m'agrada: en l'ordre i l'harmonia 

talment una ciutat desesperadament 

poblat de primaveres 

venint compassades, 

lúcid del succeir-se de les estacions, 

que accepti cada estil, cada nova arribada. 
 

(Josep Junyent, De les quatre estacions, p.262) 



 

4- PLAÇA MAJOR / CARME / SOBRERROCA 

 

A 

A la capital del Bages, 

Ara amb bombo i platerets, 

Els candidats a ser alcalde 

Van sortint com els bolets. 

Jo diria que algú es pensa 

Que això és com fer els Pastorets; 

Que només cal la disfressa, 

Saber fer quatre espinguets, 

Passejar per l’escenari 

Recitant alguns versets, 

Fer una mica de comèdia 

I repartir cacauets. 

Molt em temo que nou batlle 

Trobarà els calaixos nets 

I per aixecar la casa 

I poder refer parets 

Ens tocarà la butxaca. 

Quedarem en calçotets. 

 

(Joan Vilamala, [Fragment d’una “gaiterada” publicada al Pou de la Gallina el 

gener de 2011], Cançons, auques i badalls (Pagès Editors, 2013), p.149) 

 

 

B 

LA MIRACULOSA LLUM DE MANRESA 

 

Un vol de llum vingué del Montserrat  

que als manresans tornava l'alegria.  

Quin aire de miracle portaria  

que encara avui en veu la claredat? 

 

El galopar dels segles no ha eclipsat  

el fet excels que els duia l'hora pia,  

i al cor de la ciutat hi restaria  

com símbol de la Santa Trinitat. 

 

Encar soberg com en aquell matí, 

s'alça un altar de roques gegantí 

amb tous de verd, que en l'alba s'abrillanta. 

 



Manresa encar reviu l'emoció  

d'aquell instant que rep amb el perdó  

tots els perfums de la Muntanya Santa. 
 

(Felip Graugés, Obra poètica) 

 

 

C 

INTRODUCCIÓ RECITADA “A CAPELLA” I EN PLA FIX PER LA MUNDETA, 

BOTIGUERA DE PESCA SALADA 

 

Mireu: jo, que he tingut parada a plaça davant de l’Ajuntament i ara fa anys que 

em passo les hores veient i escoltant la gent al taulell de la botiga del carrer 

Sobrerroca, conec molt bé la família Roca. Oh, i tant si la conec! Es creuen que 

el nom del carrer li han posat perquè ells hi viuen. Ai, collons! A veure si la 

gallina que Sant Ignasi va treure del pou s’havia escapat del seu corral! Rància 

aristocràcia manresana, no et fot! Molt tibats, ells, com si fossin els amos de 

mig món, però la meva iaia, que al cel sia, una dona que era un veritable llibre 

d’història, m’ho va explicar tot. Ara van nets i polits, però a mi no m’enganyen 

gens ni mica! 

 

(Manuel Quinto, Sobrerroca, La Magrana, 1995) 

 

 

D 

La pubilla, el pubill, la geganta, el gegant 

es van acostant. 

A la placeta dels Drets 

-exempts de burots- 

tomben, amb majestat, trepitjant orgullosos 

el dintell de l'antic Portal de Sobre-roca. Torre medieval. Frescor acollidora. 

Carrer de Sobre-roca, 

el seu carrer, de sempre, preferit. 

De tostemps, obertura de la festa 

-ritual druídic- 

Recorregut llarg -carrer de sant Miquel avall, 

Born de cap a cap, Muralla amunt, Joc de la Pilota avall. Les hospitalàries, 

vastes, ombrejades voltes 

del consistori són a prop: 

font del serpentejant llarg carrer principal, 

remota via imperial; antic camí ral. 

El seu carrer preferit. 

 

(Maria-Lourdes Soler i Marcet, Minorisa aeterna, 1990) 



5- CARRER CARITAT / CASA CARITAT 

 

A 

La borderia era una mena d'asil, col·legi o convent del qual no vaig endevinar 

mai la idea que el fundà, perquè no he pogut saber si ens tractaven amb una 

caritat per força o amb una voluntat maldestra. Allà dins vaig aprendre de lletra, 

junt amb les quatre regles i poca cosa més. En canvi, les misses i comunions 

que, si et plau per força, em van encolomar m'hauran servit, crec jo, per 

guanyar-me el cel més gran i lluminós que cap déu hagi inventat mai; no per la 

devoció que no tenia, sinó pel sacrifici i l'esforç que em costaven. Ningú com jo 

no deu haver tingut la infantesa tan llarga, a fe de món que no. Ni els tips de col 

i patata: arreu de l'edifici n'anava ple tothora, no me'n faríeu menjar ni per 

medecina, que se'm va fer una bola a la gargamella, d'aquella menja bullida, i 

ja mai més el païdor no podria tolerar cosa semblant, ni l'olor ni la menció. 

Abans les farinetes o les guixes, creu-me, i mira que són difícils, també. 

 

(J. Serra i Fontelles, Desitja'm sort, Madeleine. Barcelona, Grijalbo, 1985) 

 

 

B 

ENCARA HI ÉS 

 

Encara hi és. No s’ha mogut del banc, 

Espectador assegut a la butaca 

Que va veient pel·lícules de cine 

Amb ulls esgarrifats. Ha fet campana 

D’estudi i, no sabent com matar el temps, 

Va assaborint les hores de la tarda, 

Aspres codonys que li amarguen l’ànima. 

Nou anys en flor. Els plàtans de la plaça, 

Fullats d’ocells. I un aire glacial 

Segant de sobte tota primavera! 

Un camió que se’n va al front amb dones 

Vestides de soldat, el puny enlaire 

I el flamejar de cants i de banderes. 

Nenes i nens que en una entrada fosca 

S’ensumen les vergonyes com els gossos. 

Assassinada a cada cantonada 

I a cada llar la pau, la fràgil pau, 

Germana de la por, la immensa por 

Que nega cors i clavegueres. 

Temples que cremen d’odi. 

Germans que es maten entre 

Germans al caire de les barricades. 



I els vidres que tremolen quan toquen les sirenes 

I els avions defequen la mort sobre el paisatge. 

Quina ganyota aquella calavera 

Que treu el cap immund 

D’entre les runes del convent! I aquell 

Vailet que capta rosegons de fam, 

De porta en porta amb la mirada trista, 

I aprèn, abans d’escriure i de llegir, 

A blasfemar i a mentir. 

 

En fer-se nit i despullats els arbres 

De fulles i pardals fins a l’arrel, 

Del banc de la placeta solitari 

S’aixeca un home vell de noranta anys. 

I se’n va a casa, però no té casa. 

 

(Climent Forner, Preneu-m’ho tot, deixeu-me la Paraula, L’Albí, 2007, p.74) 

 

 

6- PLANA DE L’OM 

 

A 

És fosc. La llum dels fanals potser una mica freda. Des de la Torre de 

Santa Caterina, la corrua de cotxes que passen pel Passeig del Riu deu 

semblar una processó de cuques de llum. El cel, ara, és blau de vellut. Pipelleig 

d'estrelles. 
Dia feiner. Quan el rellotge de la Seu toqui les dotze serà difícil trobar ni una 

ànima pels carrers. El silenci es mastega. Vibra entorn d'un vidre blau el vol 

d'una falena. Contuberni de gats a redós d'un container. Una ombra difusa pren 

aires de maniquí amanerat. L'airet de la matinada juga a córrer amb un full de 

diari arrugat. Més d'hora o més tard tothom s'ha anat colgant. Sols la noia més 

tocada de Manresa seu invariablement en el seu lloc de sempre a la Plana de 

l'Om. 

 

(Lluís Calderer, Retalls) 

 

 

 

 

B 

Rovell de l’ou atemporal; 

cada dia; tot el dia, 

ple de gent. 

La curta Palestra arrecerada 



-no massa llarga, 

camp de torneigs comercials; 

botigues finiseculars 

modernitzades-, 

duu a la Plana inclinada, 

-allargada; proporcions modestes en pendent; 

veu potent a tot volum; difusió cultural-. 

Importància social. 

"Sota de l'om 

quan ombrejava, 

oh, lai, lo!" 

Les parelles hi festejaven 

a l'empara dels ulls clucs de finestres 

renaixentistes. 

Arbre dilecte de Virgili 

-refugi de somnis clàssics-. 

L'om novell, fulletes gràcils, 

va fent la viu-viu, 

trasplantat del seu medi ambient. 

Les pageses 

-també les revenedores-, 

amb les balances de peses, 

temps ençà, en foren foragitades. 

 

(Maria-Lourdes Soler i Marcet, Minorisa aeterna, 1990) 

 

C 

ANTONI ESTEVE 

Fou ell, precisament, el que va descobrir-me els trucs de tots aquells 

prestidigitadors que de tant en tant es deixen caure pel Conservatori. La 

demostració va tenir lloc un dia d’estiu al laboratori de la Plana i amb tres 

testimonis: en Soler Terol, el malaurat Guilà i el senyor de Puig que, llavors, 

feia d’alcalde. El tornassol i la fenolptaleïna emprats en l’experiment van 

ensorrar el castell d’il·lusions més alt de la meva infantesa. Una data, aquella, 

una mica amarga, és cert. Però tota la seva acerbitat fou, de sobres 

compensada per tota aquella gamma de noves sensacions que vaig conèixer 

aquell vespre. Qui és qui pot oblidar-se dels efluvis que emanen del vell Om? 

Aquelles pastilles de goma per a la tos, arreplegades bo i passant i mastegades 

furtivament? Aquelles classes de Química, plenes de fórmules cabal·lístiques i 

de reaccions espectaculars? I aquella mena de complots contra la Monarquia, 

que llavors estava caient, estructurals faceciosament a aquella rebotiga plena 

d’específics i de lectures tèrboles per als no iniciats? 



 I sempre que em topo amb n’Antoni Esteve, veig tot això que el volta 

com un marc vernissat, d’aquells que aviat et criden la simpatia. 

 Temps endarrere el vaig atrapar assegut al taulell de la farmàcia 

retallant, amb unes tisores assepsiades, un mapa de Catalunya, ple de colorins 

i de ratlles jeroglífiques. 

 -Acosta’t –digué- i veuràs com faig “la divisió territorial de Catalunya”. 

 D’aquell mapa només en conservà un retall, damunt del qual hi havia 

escrit amb lletres vistents: “vegueria de Manresa”. 

 

(Joaquim Amat-Piniella, Ombres al calidoscopi, 1933) 



 

7- PLAÇA GISPERT 

 

A 

Com una proa encarada a la placeta, una casa en angle esqueixa, 

esberla amb els seus flancs el carrer de Vilanova i el de Talamanca, el primer 

amb les mateixes llambordes, l’altre, el meu, amb un paviment senzill, sense 

aquelles lloses gastades. El meu carrer... No el recordava ni tan estret ni tan 

rònec. La imatge, sempre nocturna, que més bé he conservat fins avui és 

idèntica a la que tinc davant, però en miniatura. Com hem envellit, cadascú pel 

seu cantó: abans no anàvem tan escrostonats, i l’arrebossat ens amagava els 

materials humits del mur que ens feia d’aixopluc. Vaig pel mig del carrer, com 

es podia fer abans, quan només els carros obligaven a pujar a aquestes 

voreres tan estretes: el carro de l’escombriaire, que buidava i escurava els 

cubells mentre el cavall seguia, sol, i s’aturava només que l’home li ho digués, 

d’un tros lluny... El carro de sifons i gracioses, amb el perxeró blanc i dòcil, 

gegant, que es va aturar, assenyat, ran de mi quan jo jugava assegut al mig del 

carrer, amb la mare a una botiga...; el carretó desballestat de l’esmolet, com si 

fos de joguina, i el seu udol estrident de llauna amb espurnes de colors... “Pells 

de conill, ferro vell...!” La vida al carrer. Només em ve la infància, com si 

l’adolescència i la primera joventut no haguessin caminat per aquí, potser 

perquè aleshores els passos ja ens duien al Born, al carrer Nou, als vermuts i 

als concerts al passeig, al ball... 

 Una taverna de mala mort escampa per la vorera una llum somorta entre 

groguenca i verdosa. Abans ja hi era...? Sí, sí, és a cal Bitxo, la rabassuda 

Doloretes: una porta per als queviures, amb fruites i verdures al carrer, ran de 

paret, alguna caixa amb filferrada per a caragols, una altra porta que era la 

carboneria, i la més gran, la fonda econòmica, fosca, trista. Casa meva, d’un 

tros lluny, sense cap llum a les finestres, sembla talment deshabitada; pot ser 

pels finestrons o perquè tots els menjadors donen al darrere... Quina opressió a 

l’estómac... Res, és la gana, la gana i prou. Els mateixos portals a les fosques a 

l’esquerra i el llarg mur del convent de les monges caputxines al davant. Tres, 

quatre fanals escassos i mal repartits, els mateixos que quan jo... Un balconet 

baix i atapeït de panotxes grisenques de blat de moro; al seu costat, un altre 

balcó amb grans llaunes de conserva pensades per fer de torretes i que no 

llueixen altra cosa que geranis sense fulla ni flor: torretes, maimó, fora d’aquí 

potser no ho diuen enlloc més. 

 

(Jaume Serra Fontelles, Nit de vetlla, Edicions de 1984, 2009, ps.68-69) 



 

8- CAN JORBA 

 

A 

 En aquella època, a les fabriques només volien dones solteres. La meva 

àvia, que havia treballat a la Balcells, de filats de seda, un cop casada es va 

dedicar a brodar a casa per a Can Jorba. En conservo llençols, tovalles, 

tovalloles i mocadors de puntes. Va perdre la vista aviat i això li va impedir 

traspassar l’ofici a la seva filla, però li va ensenyar a cosir. La mare no es 

cansava de relatar l’ocasió en què li va fer descosir tot un sargit fet 

precipitadament. “Aleshores vaig plorar de ràbia, però no he tingut mai més 

mandra de desfer una cosa si no ha quedat prou bé...”, deia, esdevinguda tan 

perfeccionista com l’àvia. 

 

Teresa Franquesa, Matèria viva (Proa, 2009), p.44 



 

9- PASSEIG (INICI) 

 

A 

Aquest Passeig que ara tornem a reprendre també devia ésser en el seu 

temps no res més que uns camps plens de fang i d'userda. Aquest petit 

brollador junt amb la casa Padró era, no fa molt, un tros abandonat que 

variablement servia d'urinari públic, de camp de futbol, d'envelat, de terrassa de 

cafè, de parc d'atraccions! Ara ja no veurem res més que taules plenes de vidre 

i aigua. Uns soldats es juguen la darrera carta i fan broma picant-se a 

l'esquena. Una família inversemblant gronxa el punt dolç de la mandra 

dominical sota la adotzenada presidència de les inofensives taronjades. El 

Centre d'Esports farcit d'esportivistes passius. Uns bells edificis adés patíbuls 

de coloms i envelats festamajoners. Entrem altra vegada al pinyol del Passeig 

que és sempre la travessia de Casanova. Ací és on els ocells piulen més fort 

que enlloc i on són més pròdigs en materials sobrers. Ací és on les dones 

tenen les cames ben fetes, els ulls més profunds, els llavis més rojos, el cos 

més torbador. La verdor del arbres us aclapara de repòs. Ací és el remolí a 

l'hora de les sardanes, dels concerts matinals militars, el lloc estratègic de 

contemplar moixigangues delicioses, allà on el nuvis es donen les mans i 

mengen taronges, el punt d'enllaç entre la ciutat i els environs, la resclosa 

rabent dels afectats al futbol, als cinemes i als balls de patacada, el lloc on les 

petjades ferrenyes del circ s'hi clavaren, el lloc per a fer-hi un Werther comparat 

una tarda d'hivern que plogui, per a jeure-hi una hora canicular, per a fer-hi una 

mitja dormida abans del ressopó, fins que us ve als ossos aquell fred tan fi; és, 

tanmateix la vitrina per a fer-se veure, per a no fer res, per ensopir-vos i anar 

cedint de mica en mica la vostra obstinada intransigència. Ningú no té pressa ni 

és portat per cap objectiu de cap mena. Tothom es mira satisfet, sense 

estranyesa. Aneu repartint les salutacions sense propòsit ni esma interessada. 

 

(Vicenç Prat, Un llibre verd) 

 

 

B 

A les sis de la tarda, el passeig Pere III de Manresa presentava un 

ambient magnífic; sota l’ombra dels arbres, els ocells xisclaven amb aquella 

estridència furiosa i desmesurada típica de l’època. L’aire primaveral els revifà, 

tot i que la senyora Antich va sortir al carrer visiblement contrariada. 

Fresquejava, així que es va haver de posar, encara que fos per les espatlles, el 

jersei gris de l’Elvira. (···) Va agafar-se de bracet del seu marit i van anar tirant 

passeig avall. Al seu costat, la tropa dels Mirabaix exultava vitalitat. El passeig 

era ple de gent amunt i avall, un escenari que els Bou no havien esperat i que 

va transformar els manresans. Van ser testimonis d’un espectacle que ho 



acabaria de capgirar tot, perquè només saltar al centre de l’avinguda, sota el 

fresseig dels arbres i dels ocells, enmig dels passejants, els Mirabaix, lluny de 

l’habitual aparença garrepa i desagradable, van quedar convertits en les 

criatures més sociables i extravertides del món. 

 

(Genís Sinca, Una família exemplar, Destino, 2013) 

 

 

 

C 

 Per Bou, tot plegat era balsàmic. L’efecte màgic de les terrasses, els 

personatges que descobria, les cares noves; en conjunt, Manresa l’atrapava. 

Notava detalls curiosos del color local, que li semblaven encantadors. Es fixà 

en la flota de cadires verdes que recorrien un tram del passeig, a un costat i a 

l’altre, i li van presentar una senyora eixerida i simpàtica que, a un preu mòdic, 

les llogava als passejants que tenien ganes d’asseure’s una estona. La 

tirallonga de cadires, tan netes i polides, feia patxoca, conjuntava. 

 

(Genís Sinca, Una família exemplar, Destino, 2013) 

 

 

D 

D’aquests seixanta-set anys de vida, podríem separar-ne quaranta-cinc 

de feina professional mínimament remunerada, i és evident que aquesta feina 

ha deixat algun rastre en determinats papers impresos, almenys un petit rastre 

material; i això determina que algú, amb una evident bona voluntat, i jo mateix –

massa cofoi com tots els infeliços d’aquest món— puguem pensar que una 

bona part d’aquella vida activa s’ha esmerçat a fer de periodista, assagista i fins 

i tot novel·lista, a més de professor d’Història durant quasi vint anys als cursos 

per a estrangers de la Universitat de Barcelona... Encara que, ben mirat, també 

em podria presentar durant tots aquests anys com a metge, només en teoria –

és clar— i encara amb dubtes; i també pensador marxista sense la més remota 

possibilitat d’entrar en la praxi activa d’aquest negoci; i entusiasta divulgador 

d’alguns aspectes de la ciència positiva; i un pèl estudiós del llenguatge, sobre 

el qual vaig escriure una complicada tesi doctoral, que suposo que ningú no ha 

llegit sencera; i sobretot expert en música clàssica –inactiu i frustrat— tota la 

vida. 

 

(Josep Tomàs Cabot, La feina feta. Memòries professionals, L’Albí, 2010) 



 

10- CASINO 

 

A 

 “Un diumenge a la tarda, La Ciutat oferia pocs atractius. Hom podia anar 

al cinema, al futbol o a fer un tomb per l’Avinguda vorejada de terrasses on 

prendre un refresc, si és que feia calor. El soci del Casino comptava amb 

l’avantatge de disposar d’una terrassa enlairada, dominant el carrer, per 

damunt de la plebs, i on, si bé com a tot arreu l’ús de la taula feia obligada la 

consumició, era admès pretextar que els familiars acompanyants no tenien 

gens de set... 

 --Què prendran els senyors? –demanava sol·lícit el cambrer. 

 --Vols un cafè o un “mantecado”? –inquiria, per exemple, el senyor 

Guillem. 

 --Una gasosa –contestava la muller. 

 --A mi, posi’m un cafè. 

 --I els nens? 

 --Em deixes prendre un gelat, mama? –preguntava la noia ja casadora. 

 --Porti-l’hi –ordenava el pare. 

 --Tu no vols prendre res, oi, Pasqualet? –s’assegurava la mare—. 

T’estimes més anar-te’n a jugar, és clar... 

 L’instant estava ben alliçonat i s’aixecava instantàniament. 

 --Les criatures no poden estar quietes, ja se sap –aclaria la mare al 

cambrer—. Si de cas, ja demanarem més tard... 

 Fer els senyors sortia a bon preu, sempre que es fos soci del Casino.” 

 

(Joaquim Amat-Piniella, El casino dels senyors, Ensiola, 2013) 

 

 

B 

 “En obrir una de les finestres de la saleta, on tantes hores havia passat 

en la contemplació de les partides d’escacs o fent de badoc de les manilles 

aferrissades, se m’aparegué el jardí, com una gran catifa sota els meus ulls. 

D’arbres, feia temps que no en veia, i em van semblar meravellosament bells, 

en llur infinita gamma de verds. Al centre, la pista cimentada, de tennis, 

continuava sent una bestiesa més de les moltes que demostra l’esnobisme 

humà. Sempre ho havia cregut així, que era pura ximpleria eliminar passeigs i 

arbres i arbusts i parterres florejats, posant-hi a canvi una pista grisa, voltada 

de filat com una gàbia, únicament perquè uns quants nois i noies de casa bona 

poguessin lluir els vestits blancs, mentre tornaven pilotes blanques amb llurs 

flamants raquetes originalment angleses.” 

 

(Joaquim Amat-Piniella, El casino dels senyors, Ensiola, 2013) 

 



 

C 

Entre els llocs d'esbargiment, el Casino té característiques pròpies. El 

Casino de Manresa és un edifici sorprenent, d'uns setanta metres de façana en 

el passeig, que sembla excessiu per a la ciutat. Entrar-hi i sentir-s'hi sol és tot 

u. L'hem recorregut sense trobar-hi ningú-ni a la porta, ni al jardí, ni als grans 

salons -, però admirant-ne les dimensions. En una segona expedició hem tingut 

més èxit, car dues sales de l'edifici estan ocupades per un cafè, billars i taules. 

Reservat per als socis, el "Casino dels senyors" perpetua una vida de pols lent, 

com esbalaït pel volum de les pedres. Els quatre balls típics anuals n'asseguren 

la respiració social, i el tenis li dóna una nota de joventut. Ens parlen del 

problema de les quotes, que eren de deu pessetes mensuals el 1936 i que avui 

es limiten a vint-i-cinc. Un hom no s'explicaria, considerant tots els problemes 

amb què topa aquesta Societat, per què Manresa va bastir un edifici tan 

ambiciós - un dels millors de Catalunya -, si no sabés que en altres temps el joc 

li va donar una vida pública, una animació i un atractiu que amb el joc 

desaparegué. 

 

(Josep Maria Espinàs, Ciutats de Catalunya, I) 



 

11- KURSAAL 

 

A 

Fou una gran pensada celebrar a Manresa la commemoració de les 

famoses Bases, per tal de donar del catalanisme, sobretot després de les 

derrotes de la Lliga i d'Acció Catalana, la sensació d'unitat. Afirmar que 

Catalunya estaria sempre, manés qui manés, per damunt dels partits. Al Gran 

Kursaal pogueren asseure's junts a l'escenari, Don Leonci Soler i March, Pere 

Aldavert, Maspons i Anglasell, Raimon d'Abadal, Vicenç Ballester, Serra i 

Moret, Bofill i Mates, Ventura Gassol i Francesc Macià. Només hi faltaven 

l'Almirall i Prat de la Riba. Tots parlaren, amb una gran elevació, de bona 

voluntat i invocant la concòrdia eterna, juramentant-se que cap diferència 

d'ordre religiós o social no podia avantposar-se al fet indestructible de 

l'existència de Catalunya per damunt de tot. Bells mots. Bofill i Mates féu un 

discurs meravellós de fons, de forma, d'una imatgeria única. Gassol ho pinzellà 

abundosament de llocs comuns i també tingué un gran èxit. Macià, arribat el 

darrer moment, rebé els homenatges de President, i en lloc de limitar-se dient 

uns mots precisos s'embrancà en un llarg discurs per no quedar enrere. Vaig 

tenir la sensació que seria un President poc manejable i tossut, i que l'home de 

partit i el conspirador actuaria sobre la seva funció moderadora. Però tot era 

eufòria llavors. En sortir, Macià fou ovacionat estrepitosament per uns 

estaments poc aficionats a semblants manifestacions; em refereixo als 

Sindicats Únics, instal·lats al costat del Teatre Kursaal. 

 

(Vicenç Prat, Memòries) 



 

12- CRIST REI 

 

A 

Aquell dia Crist Rei, les escales, la barana, les columnes de la façana, 

oferia la imatge àrida i distant de sempre, deliciosament tètrica, bellíssima en 

tota la seva austeritat, un no sé què de fredor jesuítica que va lligar la 

religiositat hermètica i parroquial que els Antich practicaven a Tortosa. Quan 

van entrar amb tota la comitiva, la presència glaçada de les parets, la nuesa 

centenària de la nau, l’olor de santedat, la buidor, no els va desagradar. 

 

(Genís Sinca, Una família exemplar, Destino, 2013) 

 

 

B 

Vaig tirar Avinguda amunt. Hi havia cafès nous, amb bars de barra i 

tamborets enlairats, cinemes que en els meus temps no existien, esglésies a 

mig fer, moltes botigues ben parades i cases de pisos sense pena ni glòria. Els 

arbres que ombrejaven el tram més recent de l’Avinguda havien crescut molt en 

aquells anys, i no dic una cosa per una altra en afirmar que, de tot el que vaig 

veure, fou aquesta creixença el que més em va impressionar. (···) No em féu 

cap gràcia que entre tots envaïssin tan a la lleugera l’aire greu, sever i 

venerable, senyor en una paraula, que es desprenia de les pedres velles de la 

Ciutat. Si no hagués tingut l’ordre formal de retornar al meu regne abans de 

mitja nit, m’hauria presentat de matinada a la cambra de l’Alcalde, per tal de 

parlar-li del gravíssim estropici que s’estava cometent. 

 

 

(Joaquim Amat-Piniella, El casino dels senyors, Ensiola, 2013) 



 

13- CLOENDA 

 

Si alguna característica pròpia tenim [els manresans], és una mena de 

pudor, que no té res a veure amb la modèstia, que ens priva de lliurar-nos a 

certes expansions d’eufòria comarcal. (···) 

 Si els barcelonins hi reflexionen una mica, s’adonaran que enmig del 

brillant assalt de les comarques catalanes sobre Barcelona, el nom de Manresa 

i del Pla de Bages sona amb una grisor particular. Els empordanesos, els 

vigatans, els del Vallès, els tarragonins, els lleidatans, tenen un prestigi sòlid, 

colorit, que els destaca sense compliments. En canvi, els manresans –per 

culpa, potser, del nostre paisatge, tan modest— fem la viu-viu, sense piafar poc 

ni molt. Mancats de pintors que passegessin les gràcies del nostre país per les 

exposicions, faltats de literats que ens contessin els seus mèrits i –si el meu 

amic Farreres i Duran no s’ha d’ofendre— diré que sense polítics que fessin 

brillar el nom de Manresa amb una resplendor singular, ens trobem, vulgues 

que no, obligats a traginar d’amagatotis el nostre orgull local. 

 Potser, aprofundint les qüestions, trobaríem en aquest peu forçat de 

discreció en què es mouen els manresans per Catalunya l’explicació que un 

cert humor, la ironia i una por desesperada al ridícul siguin el refugi més planer, 

el tret més destacat del caràcter dels meus conciutadans. 

 Ens guardarem prou de dir si això és un mèrit o un defecte. En el pitjor 

dels casos es pot afirmar amb el cap ben alt que, potser, és una comoditat. Una 

de les poques comoditats que ens permetem els natius de la comarca més 

inconfortable de Catalunya. 

 

(Josep Maria Planes, “Una visió de Manresa”, Mirador, n. 176, 16-6-1932) 

 


