
Mentre la ciutat s’acabava de
despertar, en un raconet de la pla-
ça de Sant Domènec es va fer, ahir
al matí, un acte que, malgrat pas-
sar desapercebut per a la majoria,
tenia molt valor. En un contrafort
de l’antiga església de Sant Pere
Màrtir es va inaugurar una placa
que recorda els manresans de la
Lleva del Biberó, que enguany fan
100 anys, atès que van ser cridats
a anar a la guerra el 1938 per l’exèr-
cit de la República, quan tenien
17-18 anys. És el cas de Salvador
Farrés Oliveras, que els celebrarà
el 8 de setembre vinent i que hi va
assistir en representació dels al-
tres biberonsde Manresa que en-
cara só vius. Tal com diu la placa,
«molts hi van perdre la vida. Tots,
la seva joventut».

Presidit per l’alcalde Marc Aloy,
amb representació de tots els
grups municipals llevat de Ciuta-
dans, l’acte va aplegar una vintena
de persones, entre les quals mem-
bres de l’Associació Memòria i
Història de Manresa, del Consell
Municipal de les Persones Grans
i familiars d’Antoni Quintana To-
rres, fundador de l’Agrupació de
Supervivents de la Lleva del Bibe-
ró. Tothom amb mascareta, com
mana la covid, i mirant de mante-
nir les distàncies, de manera que
no hi va poder haver l’abraçada

que l’alcalde hauria volgut donar
a Farrés, i Farrés rebre. Aquest va
admetre que les troba a faltar. Du-
rant els parlaments, li va sortir del
cor que «em sap greu que tants
van morir» i va reclamar «que ens
ha de servir d’exemple a tots».

Un lloc més cèntric
Tal com va explicar Aloy, va ser
Quintana Torres qui va demanar
a l’Ajuntament posar un placa
d’homenatge als nois de la lleva en
un espai cèntric de la ciutat, des-
prés de la que es va posar al parc
de l’Agulla el 2002 en la trobada

anual dels biberons, que va tenir
lloc a Manresa.

Conxita Parcerisas, de l’Asso-
ciació Memòria i Història, va ce-
lebrar que «l’espai públic també
serveixi per recordar la història».
Va esmentar altres iniciatives en
què s’ha implicat l’associació per
homenatjar la Lleva del Biberó i va

citar la web que han fet amb infor-
mació de tota la història dels bibe-
rons a cura de Salvador Redó. 

Parcerisas va confessar als pre-
sents que «jo també soc filla d’un
biberó. Un noi  de Fals que, a part
de perdre la innocència, també va
perdre part de la família a causa de
la guerra civil. Tota la vida va par-
lar del que havia viscut aquells
mesos a la guerra. Jo crec que les
conviccions  que el van acompa-
nyar fins al final de la vida es van
forjar  durant la guerra i els anys
posteriors del franquisme».

L’alcalde Aloy va lliurar un di-

ploma a Farrés que recull el text de
la placa i va citar els biberonsque,
com ell, encara són entre nosaltres
-Tomàs Dalmau Colom, Josep
Herms Mateu, Jaume Navarro 
Torras i Antoni Vives Masip. Va re-
cordar que 291 joves manresans
van ser cridats a files, dels quals en
van morir o desaparèixer en com-
bat 67. Per homenatjar-los es va
servir del pròleg d’un llibre sobre
la Lleva del Biberó escrit per Raül
Romeva, per a qui  «representa
com pocs altres fets d’aquells anys
la brutalitat de la guerra». L’alcalde
de Manresa va remarcar la neces-
sitat d’actes com el d’ahir  «perquè
mai més no haguem de viure epi-
sodis tan tristos». 

El que diu la placa 
Un aplaudiment, la col·locació
d’un ram davant la placa i la inter-
pretació d’El cant dels ocells pel
santpedorenc Manel Juste, fiscorn
de La Principal de la Bisbal, van
cloure l’acte. En acabat, molts van
voler fer fotos a la placa, que diu:
«En record i homenatge perma-
nent als joves de la Lleva del Biberó,
que als 17 o 18 anys van ser cridats
al front de guerra, l’any 1938. Molts
hi van perdre la vida. Tots, la seva
joventut. L’Agrupació de Supervi-
vents de la Lleva del Biberó-41 va
treballar incansablement a favor
de la pau i la convivència. L’any
2002 va celebrar la seva trobada
anual a la nostra ciutat. Manresa,
26 de juliol de 2020. Any del cente-
nari del naixement dels biberons».

Manresa no oblida els joves de la guerra
El ‘biberó’ Salvador Farrés protagonitza la inauguració d’una placa en homenatge als nois de la lleva, que fan cent anys
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Un moment de l’homenatge en petit comitè, que va ser molt emotiu
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Li va sortir del cor que «em
sap greu que tants van morir»
i va reclamar «que ens ha de
servir d’exemple a tots»

MIREIA ARSO

Les dues actrius en la representació d’ahir al teatre Kursaal

U
n escenari pràctica-
ment despullat, dues
actrius que saben què
es fan i, com a base, un

món, el de les colònies tèxtils, que
molts dels espectadors més grans
que ahir van assistir a l’estrena al
teatre Kursaal de Manresa d’El si-
lenci dels telers és probable que
encara tinguin viu a la memòria.
Els que en sabien poques coses hi
van fer una immersió en un viatge
al llarg d’un segle, des del 1893 fins
al 1999, quan els telers van callar
del tot. Entremig, van aprendre

que les dones s’havien fet un llen-
guatge a mida per entendre’s en-
tre elles -consistent a gesticular i
vocalitzar molt- malgrat el brogit
dels telers; que la borra no desa-
pareixia mai del terra per molt que
l’escobressin i que les mans peti-
tes eren molt valorades per fer se-
gons quines feines als telers. 

L’obra escrita per Anna Maria
Ricart, que adapta la novel·la d’As-
sumpta Montellà;  que produeix
la berguedana Maria Casellas –i
la protagonitza amb Andrea Por-
tella- i la dirigeix Ferran Utzet,
presenta les colònies tèxtils com
un món dins del món, amb la
torre de l’amo, l’encarregat 
–que no en surt gaire ben parat–
el mossèn, les turbines, el riu, les
dutxes per a homes i per a dones.

En parla amb humor, amb ten-
dresa, amb crítica i amb una clara
vocació feminista. Hi passa la his-
tòria de Catalunya. Macià, la gue-
rra, les bombes, la fam, la tornada
als telers, el conservadorisme de
la postguerra. El NO-DO, el cine-
ma, la televisió...  

«Volguéssim o no, el món va
entrar» en un món que durant
anys va viure tancat en ell mateix,
diu una de les protagonistes. La
democràcia, les primeres eleccions
i, el 1999, el silenci dels telers. El
muntatge, que és molt entretingut
i que segur que va aconseguir fer
oblidar al públic la incomoditat
de la mascareta, acaba com co-
mença, amb les dues actrius, que
van rebre una llarga i merescuda
ovació, parlant de la colònia. 

Un viatge del soroll al silenci
Crònica
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Farrés al costat de la placa 

RECORD ALS ‘BIBERONS’ Des d’ahir, en un contrafort de l’antiga església de Sant Pere Màrtir, a la plaça de Sant Domènec, hi ha una placa que
recorda els joves de la Lleva del Biberó. Nois que van perdre la joventut i, molts, la vida, en ser cridats per anar a la guerra. Tenien 17-18 anys
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