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Els Pastorets tanquen la temporada
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Ha començat l’any nou
amb mala pinta. Apujades
d’impostos que durant la
campanya electoral eren
explícitament descartades,
més retallades en perspectiva, més atur i més endeutament en un cercle viciós
que es mossega la cua... Un
govern convergent a la deriva d’una caòtica geometria
variable que sempre acaba tendint en una mateixa
direcció; una oposició socialista que encara no s’ha
aclarit en l’etern debat de
saber qui vol ser i cap on vol
anar; un espai nacionalista
que s’emmiralla en Escòcia
però que continua com de
costum desunit i barallat; i
a sobre un govern central
que nega els recursos a les
comunitats autonòmiques
i que les culpa del descontrol, amb la qual cosa pretén legitimar el seu objectiu explícit d’harmonitzar
les autonomies i acabar
amb els fets diferencials: la
llengua, la cultura, el model d’ensenyament i els
mitjans de comunicació
públics a base d’escanyarne els pressupostos amb
el pretext d’una crisi real,
però gestionada amb el cul
des de l’Estat —i d’algunes
comunitats també, però no
pas precisament les que en
sortiran més malparades.
Ja s’endevina prou que qui
més ha contribuït, per força,
a pagar els excessos dels

altres serà qui més garrotades i menys ajuts en rebrà.
A Balsareny, també són
temps de vaques magres.
Amb una taxa d’atur del
15,7% (287 persones, octubre 2011; de fet, coincidint
amb la mitjana de Catalunya i una mica per sota de
la mitjana del Bages), amb
el comerç local estancat
igual que l’escassa indústria, no sembla que al poble
estiguem tampoc per gaires alegries. Pel que fa a les
coses de la Casa de la Vila,
el tarannà no sembla haver canviat del d’èpoques
anteriors: a jutjar per les
sessions dels plens, l’equip
de govern —que té majoria absoluta i està, per
tant, legitimat per governar
com vulgui— no sembla
gaire interessat a escoltar
i valorar les propostes dels
altres grups, ni de vegades
tampoc les de la societat
civil. I tanmateix, tothom té
coses a dir, tothom té aportacions que podrien ser interessants d’analitzar, per
poder prendre en cada cas
la decisió més bona, independentment de qui l’hagi
formulada primer. Seria bo,
i més en èpoques de crisi,
mantenir una actitud més
oberta i dialogant, i posar-hi el coll tots plegats
—govern, oposició i ciutadania— a fi de fer rutllar la
cosa pública amb el màxim
d’eficiència i transparència
possible. Això és el que el
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poble demanaria sempre
als Reis, però els Reis només ens han portat carbó, i
encara poc i del barat. Això
sí, amb molt bones paraules, que tanmateix seria bo
que anessin acompanyades dels gestos adients per
fer-les creïbles. Esperem
que les coses millorin durant l’any.
La societat es va movent
en les inèrcies consolidades: s’han fet els Pastorets
i altres activitats culturals
del cicle nadalenc, han passat els Reis de l’Orient amb
una lluïda participació de
gent gran, i ara toca preparar els Traginers, el Carnestoltes, la Festa Major...
L’esforç de les persones supleix la manca de recursos,
la il·lusió fa moure la vitalitat d’un poble —d’una
part del poble— que no es
resigna a quedar-se quiet.
Aquesta és l’actitud que cal
tenir i conservar. Moltes de
les activitats socials de Balsareny presenten aquest
tret característic que es va
veure també en la cavalcada del Reis: la col·laboració
desinteressada de moltes
persones sacrificant comoditats, la voluntat de cooperar en un tasca comuna, les ganes de fer coses
sense cap altre guany que
portar una mica d’il·lusió
a les mirades dels infants.
Sort que en això almenys
anem bé. Per molts anys i
que duri.
HI col·labora i dóna suport:
Associació de Pares, Agrupament
Escolta
Parròquia de Santa Maria, Club d’Avis,
Club d’Escacs, Claustre de mestres,
Club Natació, Club d’Handbol
Centre Excursionista de Balsareny,
Penya Barcelonista de Balsareny

ACTUALITAT 03

Els Pastorets tanquen la temporada
SARMENT
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Els Pastorets de Balsareny han
endegat amb èxit les quatre
representacions de l’obra de
Josep Maria Folch i Torres, en
aquesta seva desena temporada al Sindicat de Balsareny.
En l’assaig general del 18 de
desembre van recaptar 390
euros per a la Marató der TV3.
Després han posat en escena
la tradicional obra els dies 25
de desembre de 2011 i els
diumenges 1, 8 i 15 de gener
de 2012.
Per al dia 29 de gener a les
12 del migdia hi ha prevista l’assemblea general de
l’associació, seguida del tradicional dinar de germanor, al
Sindicat.
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04 ACTUALITAT

44 anys de Concert de Sant Esteve

Carta de mossèn Joan
A l’Ajuntament i a totes les entitats de Balsareny

SARMENT
FOTO J. PERALTA

El dia 26 de desembre se’m
lliurava el títol de Fill Adoptiu
de Balsareny.

Un any més, el dia 26 de desembre va tenir lloc el tradicional concert de Sant Esteve,
que, ben comptat, celebra ja
la 44 edició.

Em cal donar les gràcies, en
primer lloc, a l’Ajuntament de
Balsareny, que en la sessió del
ple extraordinari del dia 16
de desembre va concedir-me
l’honor de nomenar-me Fill
Adoptiu del poble.

L’acte va començar amb la Coral Infantil, dirigida per Joan
Bajona, que va interpretar la
Cançó de bressol de Mozart;
la popular francesa Brillant al
cel, i la Wiegenlied de Franz
Schubert, acompanyats de
Marc Comabella al piano, Laura Riera al violí i Dúnia Fornell
a la flauta travessera.
Seguidament, la Coral Sant
Esteve va interpretar El cant
dels ocells, popular catalana
harmonitzada per Pau Casals, i
Els àngels de la Glòria, popular
catalana, dirigides ambdues
per Olga Puigbò. I tot seguit,
la Non Non de Josep Prenafeta i la popular castellana La
Virgen lava pañales, sota la direcció de Joan Bajona.
En aquest punt, el gegantó
que representa mossèn Joan
va entrar a la sala acompanyat dels geganters, tambors
i grallers. El consistori en ple
va pujar a l’escenari. El secretari de l’Ajuntament va llegir
l’acord de concessió a mossèn
Joan del títol de Fill Adoptiu
de Balsareny, que li fou lliurat

per regidors de tots els grups
municipals. L’alcalde Jaume
Rabeya li va posar la insígnia
commemorativa, i mossèn
Climent Forner va llegir una
carta d’adhesió del bisbe de
Solsona, Xavier Novell. Unes
paraules de mossèn Joan
agraint la distinció van cloure
aquest emotiu apartat, enmig
dels aplaudiments del públic
que omplia a vessar la sala del
Sindicat.
Com és tradició, la Polifònica
de Puig-reig, dirigida per Ramon Noguera, va participar
en el concert interpretant tres
peces de Navidad Nuestra,
de l’argentí Ariel Ramírez: La
Anunciación, La Peregrinación
i Los Reyes Magos. A conti-

nuació van cantar les populars catalanes El rabadà, en
arranjament d’Albert Llopart,
i El pobre alegre, harmonitzada per Ramon Noguera, amb
acompanyament al piano de
Josep M. Conangla, a la guitarra de Gerard Serrano i actuant com a solistes Carme
Oliveras, Maria Genís i David
Trias.
L’acte va acabar amb una interpretació conjunta de les
dues corals, que van cantar
Allà en un pessebre, dirigida
per Joan Bajona, i l’Al·leluia
de Haendel, dirigit per Ramon
Noguera. En sortir es va distribuir als assistents l’opuscle
Mossèn Joan Bajona i Pintó, Fill
Adoptiu de Balsareny.

Dono, d’una manera molt especial, les gràcies a totes les
entitats del poble, que han donat el seu suport a aquest esdeveniment. Sempre he estat
al vostre costat, col·laborant
amb el que m’heu demanat.
I ara més que mai, que estic
més a prop de vosaltres.
Com a Fill Adoptiu de Balsareny, continuaré fent el que
pugui per vosaltres i amb vosaltres.
Mossèn Joan Bajona i Pintó
Fill Adoptiu de Balsareny

ACTUALITAT 05

El poema de Nadal
SARMENT
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Per altra banda, el dissabte 7 de gener, rapsodes dels Pastorets, juntament amb la Coral Sant Esteve i la Coral Infantil Romaní, van recitar
l’obra de Josep Maria de Sagarra El poema de Nadal.
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Carme Galera
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY

MORROS
Al servei de la construcció

Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY

La Comissió Organitzadora de la Cavalcada
dels Reis d’Orient vol
agrair la col·laboració
Montajes y reparaciones
de moltes persones
Fontanería - Calefacción - Gas
- Electricidad
adultes
en la cavalcaAire acondicionado - Antenas terrestres
y
parabólicas
da d’enguany. Gràcies
Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax
820 03 17 per
- BALSARENY
a 93tothom
fer-la
tan lluïda. Us animem
a continuar-hi participant els propers anys.

TAPAS VARIADAS
La Creu, 26
Telèfon 93 820 03 31
BALSARENY

FRANKFURT LLOBREGAT
Platos combinados - Carne a la brasa

Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra
Angel Guimerà, 64 - Tel. 93 820 02 22 - 639 93 76 61 - BALSARENY

PLANTES I FLORS

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
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El Cens dels capons, un any més
SARMENT
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Com és costum, el dissabte 18
de desembre va tenir lloc el
tradicional acte de lliurament
del Cens dels dotze capons al
castell de Balsareny.
Els capons els va portar
l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, acompanyat de
la seva esposa, així com dels
regidors de Cultura, Hisenda
i Urbanisme i del director gerent d’Aigües de Manresa i
secretari de la Junta de la Sèquia, Josep Alabern. Al castell,
l’esperaven l’alcalde de Balsareny, Jaume Rabeya, i la família
Alòs, encapçalada pel baró de
Balsareny, Ignacio d’Alòs.
Després d’una escenificació a
l’esplanada exterior del castell
a càrrec del grup “Qüestió de
4”, la comitiva amb els capons
va entrar al castell. Allà, el mateix grup va representar la llegenda de les 99 cambres. Tot
seguit, els parlaments oficials
van fer referència a l’origen
històric del cens: l’acord entre la baronia de Balsareny i el
comú de Manresa arran de la

riuada de l’any 1583 que es va
endur la resclosa de la sèquia.
Posteriorment es va servir un
esmorzar amb productes de
Balsareny subministrats per
la Botiga del Mas. Les botifarres les va preparar en Martí
Ribalta.
Seguidament, els assistents,
més de 150 persones, van
gaudir de l’actuació del conjunt d’acordionistes «Mòdul
4» de Cerdanyola del Vallès.
L’acte va finalitzar amb una
vista guiada per les dependències del castell.

DE MEMÒRIA 07

OLGA

Els baladrers
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JORDI PLANES

bé passava cridant pels carrers
FOTO ARXIU FOTOGRÀFIC BALSARENY
el seu ofici, a Balsareny teníem
C/ deEn
la Creu,
22
recordo
Actualment anomenem bala- drapaires propis.
Tel. 93 820 08 68
ajuda de
drers o baladreres aquelleshome-dona
per- quatre, amb l’amable
BALSARENY
l’amic
Bartomeus.
sones que
parlen
Carretera
decridant
Berga, 3o- que
Telèfon 93
839 Salvador
62 46 - BALSARENY
criden quan parlen o que fan
per Domènec,
la seva parsoroll pels carrers tot parlant. En primer lloc,Sant
44
Rosendo
Reguant.
Simplement, cridaners. Però ticularitat, elTelèfon
93 839
65 08
que vaig
aquesta denominació ve de Aquest home, pelBALSARENY
més lluny. Ve de quan hi havia sentir a dir, un dels primers fagent que cridava pels carrers la langistes del poble, sembla que
Al servei de la construcció
seva mercaderia, com encara va quedar una mica pertorbat
Antiga Casa
finsRosendo
al punt, cap
vaig veure ja fa anys pels carrers per la guerra
des de 1926
al final, de perdre el seny. Ho
d’Alger, en una llarga estada.
arreplegava
i ho emmagatCra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93
839 60 36 - tot
BALSARENY
Però no cal pas anar tan lluny. zemava en un cobert que tenia
Al Balsareny dels anys quaran- al començament del Repeu,
ta i cinquanta, naturalment del on avui hi ha la Rectoria. Tenia
segle passat, quan érem pe- una predilecció especial per les
tits o joves, també hi havia qui romanalles del fet: armament,
passava pels carrers cridant, si munició, peces d’uniforme, etc.
A més a més d’altres coses. Va
no la seva mercaderia,
el seuy reparaciones
Montajes
reclam. En primer lloc hi havia obrir, diguem-ne botiga, al caFontanería - Calefacción - Gas - Electricidad
els drapaires.
En aquells temps rrer de la Creu, número 17. Avui
Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas
potser
en-diríem
un brocanter,
es llençaven
ben Torrent,
poques6 -coBaixada
6393
58
BALSARENY
Cra. de Manresa,del
- Tel. 93 839Tel.
6393
97839
- Fax
03 17 - BALSARENY
però
en 820
realitat
allò era a cal
ses
i quasi tot34 s’aprofitava:
d’escombraries, poques, per- penja i despenja. I feia pena de
què les triadures, que ara es veure-ho. Recordo, entre algun
Plaça una
R. Viñes,
11
màscara
recullen en contenidors de corretjam militar,
Tel.
93
839
60
38
matèria orgànica per a fer-ne antigàs que em cridava podeBALSARENY
compost, llavors es llençaven rosament l’atenció. No en feia
qui Soler
cridava
als femers, amb la mateixa fina- ni cinc i no era dels
Josep
carrers. VARIADAS
litat, que s’anomenava simple- pels TAPAS
ment fems per a l’hort. Però hi
La Creu, 26
en93
canvi,
el 31
Bashavia coses que encara es po- Sí que ho feia,
Telèfon
820 03
GÈNERES sany,
DE PUNT
CONFECCIÓ
BALSARENY
de cal -Boter.
Passava cridien reciclar i eren els drapaires
qui s’encarregaven de recupe- dant: «Drapaireee! Hi ha cap
rar-ho amb aquesta finalitat. A pell de conill!» Les pells de comés d’algun foraster, que tam- nill, que la gent guardava asse-

Carme Galera
estètica

MORROS

ELECTRICITAT
FONTANERIA

FUNERÀRIA FONTAL, SA

cades (en aquells temps molta era un adobador de paraigües
M. Mar Pulido Cañellas
de Sallent: el Ràpid. Passava de
gent tenia conilleres al terrat o DELEGADA
a l’eixida, per a consum propi), tan en tant, més aviat sovint,
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650
47 97 pels
42 - BALSARENY
carrers del poble:
eren relativament
cotitzades. cridant
Bruc,
19-21
- Tel. 9321875
16 44 -93
Fax
9361
872
22 - MANRESA
Àngel
Guimerà,
- Telèfon
839
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- BALSARENY
«El
Ràpid,
noies,
que ve el Ràpid,
Suposo que els pelleters,
un
www.funerariafontal.com
el
paragüero
Ràpido!».
La gent li
cop adobades, les feien passar
confiva
els
paraigües
espatllats
per ermini de cara a les senyoCapacitació transportistes
no perilloses
cal dir-ho,
rasses de ciutat. El Boter, així era i ell els arreglava,
Matèries
ràpidament.
Un
paraigua
era
conegut —no pel cognom—,
un
tresor
i
no
es
llençava
perles pagava a una o dues capses
CENTRE
DEcoses,
FORMACIÓ
què sí. El Ràpid, no sé com es
de mistos. Així
anaven les
deia realment, era manc d’un
ja ho veieu. De moneda,
poca. ELS
FEM TOTS
CARNETS
braç. Noguera
Recollia també,
i més especialÀgueda
Borrero
Margarida
Plaça
Mn.de
Vidal,
- MANRESA
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
ment,
draps
tota1mena,
més
Tel. 93 874 38 57
Tel. 93 839 60 88
D’altres
passavolants,
s’oferien
cotitzats. En aquells
moments
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
cridant
pels
carrers
per
a arreencara no havien sortit les figlar
olles
foradades
d’alumini
bres sintètiques.
—ja se sap: olla vella, o bony
El Serra, un altre drapaire, va o forat—. Hi posaven un peAutomatismes
i, apa, com una
arribar una mica més tard i era gadet· d’estany
JOIERIA
de
nova.
El
món
estava per
si fa o no fa igual. No en recordo
· Fabricacióno
i reparació
bromes...
cap particularitat
remarcable. El
· Ferreteria en general
RELLOTGERIA
Francès, conegut amb aquest
renom tot i que es deia Fernan- La darrera persona que,del meu
20 - Telèfon 93 839record,
60 76 -.va
BALSARENY
passar pels carrers de
do Vernet, esCreu,
va especialitzar
en
de l’Església,
- AVINYÓ
La RabeiaPlaça
- Telèfon
93 839 655 87
- BALSARENY
Balsareny
oferint amb reclam
el ferro vell, que guardava en
sonor
la
seva
mercaderia, va ser
un pati al costat de casa seva, la
el
Tià
dels
cigrons.
Amb un cadarrera casa del carrer de Sant
rret
molt
polit
passava
venent
Marc, ja ben a prop de l’estació
gra
cuit,
que
abans
de
l’invent
del tren, avui irreconeixible.
Erauncafarnaümd’andròmines havies d’anar a comprar a casa
mal endreçades, però que bé li seva, al carrer de la Creu. Ja vell
CRIANÇA I ELABORACIÓ
PRÒPIApel seu
i cec, va ser substituït
devien servir per guanyar-se
PRODUCTES ARTESANALS
la vida. En aquells moments gendre, temps després. Coses
home
d otot.
na
Sant
41 - BALSARENY
d’unDomènec,
temps passat,
que sembla
d’estraper-lo,
s’hi-valia
PERRUQUERIA
ESTÈTICA
Tel. 93 839 60 47
molt
llunyà
i
que,
tot
Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENYplegat, fa
Un altre baladrer popularíssim quatre dies.
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PUIG

CARNS CAPDEVILA
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Bar - Restaurant

PLANTES I FLORS

EL JARDINET

agricultura - ramaderia
- animals
de companyia - alimentació
Sant Domènec,
54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

sangüesa

Jaume i Emília
Comunions,Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

banquets,
reunions...

Carrilet, 65 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

NovaFEM TOTS
isió
ELS CARNETS
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Fustes del Pirineu Català, sa

Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga,
21-23km.
- Tel.
Cra. Esparreguera
a Bellver,
18i -fax
Tel.9393820
83940631300- NAVÀS
- BALSARENY
Carret del Tià Cigronaire. (Cedida per Rosalia Comellas Ribera)

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY
Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57

AUTOESCOLA

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY

08 ENTREVISTA

Sara Calpe, col·laboradora amb MIC al Paraguai
JOSEP GUDAYOL i PUIG
FOTO ARXIU

«Crec recordar que fa més de
tres anys que vaig entrar a tenir una relació directa amb la
comunitat Claretiana de Manresa. Les monges són aquest
meu contacte amb MIC (Missioneres Institució Claretiana).
Des de Balsareny som la Núria
Juncadella i jo mateixa les que
M. Mar Pulido Cañellas
podem fer aquestes DELEGADA
aportacions, gràcies al nostre proTANATORI:
- Tel. 650
97 42 - BALSARENY
veïdor Carrilet,
Teixits 99
Bonals,
el 47
qual
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA
ens permet
enviar les peces
www.funerariafontal.com
de roba que MIC fa arribar a
les persones pobres en el projecte del Paraguai».

FUNERÀRIA FONTAL, SA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Sara Calpe de Gracia va néixer
a Fígols el 15 d’agost de l’any
1930. Li agrada llegir, però
comÀgueda
que ésBorrero
una persona
invo- Noguera
- Margarida
lucrada amb diferents entitats
locals, no té massa temps per
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
fer-ho. «Ben segur que haureu
observat que amb un caràcter
bellugadís em moc dins d’un
món conduït per aquest ner- el comunicat que va emetre
l’hospital públic de Yhú, que rep
· Automatismes
vi balsarenyenc. Això sí, sense
aquesta
ajuda social: «Aquell
falsa modèstia, mai no m’ha
· Fabricació
i reparació
estiu, el director de l’hospital
agradat tenir cap protagonis· Ferreteria en general
me». El caràcter sociable de la Dr. Freddy ens va convidar
Sara fa que s’hagi involucrat en a celebrar l’aniversari de
l’hospital. El 14 d’agost de
projectes com aquest.
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY
2008 ens hi vam apropar i
A continuació transcrivim vam participar en l’acte que

PORTES

PUIG

la Sara Calpe que cada any entrega roba per fer llençols i bates pels pacients. Aquest gest
ens va sorprendre molt i més
quan ens va fer entrega d’un
preciós ñanduti i un barret
elaborat amb el mateix material». Ñanduti és una paraula
guaraní que significa teranyina
i correspon a una de les expressions populars més característiC/ de la Creu, 22
ques del Paraguai.
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I tot seguit es transcriu una carta que va rebre la Sara des de
Yhú: «Quiero agradecer
al gruSant Domènec,
44
po del campo
trabajo
las
Telèfon
93
839
6507
0875
Juande
Herrera
- 670 23
BALSARENY
sonrisas que despertaron
en
los niños de Kaiho de Tekohamiri: han hecho mucho bien a
las personas
que
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acercarse
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enseñaron a
Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00des
65 de
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93
839
66 94
1926
las misioneras que la cultura y
BALSARENY - infordos2@gmail.com
el idioma no son barreras para
hacer felices a las personas.
Lo que cuenta al final de todo
es va iniciar amb la celebració es el amor y la voluntad que
de l’eucaristia. La festa va con- ponemos en logarlo y eso ustinuar amb danses típiques i tedes lo demostraron. Quiero
música paraguaiana. Es va fer que sepan que todos: Eli, Redesprés d’un agraïment ami- beca, Mar, Alberto, Jaime, Sancal pels seus donatius econò- dra, Lorena, Natalia, Lourdes
mics per comprar material tienen un lugar muy especial
en58
Yhú,
se lo ganaron y se
sanitari,Baixada
que aquell
any va6 -ser
del Torrent,
Tel. 93aquí
839 63
- BALSARENY
Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. lo
93merecen».
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menor,
i per la generositat de
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M. Mar Pulido Cañellas Josep Soler
DELEGADA
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Tel. 93 820 04 32
TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
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Maria Dolors Soler, peregrinació a Lourdes des de 1984
JOSEP GUDAYOL i PUIG
FOTO ARXIU

Ens trobem a cal Merenci, la
casa de la Maria Dolors Soler i
Costa. «Recordo que era l’any
1984 quan amb el meu pare
i una tieta vaig anar per primera vegada al Santuari de
la Verge de Lourdes. També
recordo molt bé que l’any següent ja hi vaig anar amb el
grup de peregrins. Cada any
som un centenar».

—Tornem a Lourdes i a les ofrenes. Què és una ofrena?
—Una ofrena és oferir a la
Verge alguna cosa. Poden ser
flors, una peça de roba, alguna petició, etc. Al present se
li poden afegir unes paraules
dites des de dalt d’un faristol.
Una ofrena que li vaig fer a
la Verge va ser una manta de
ganxet.

La Maria Dolors va néixer a Balsareny el 18 d’agost de 1944. Li
agrada llegir, i ho fa en Braille
degut a la seva falta de visió
ocular, i alguns llibres que ha
llegit són Aloma i La plaça del
Diamant, de Mercè Rodoreda.
En la vida quotidiana la motiva
el fet de poder sortir a caminar
i li encanta l’art del ganxet.

—Com i on us reuniu per planificar la peregrinació cap a
Lourdes?
—Fins ara som un grup de
nou persones invidents que
ens trobem en comunió al
poble de Malla, a Osona. Jo
sóc l’única d’aquestes nou
persones que sóc del bisbat
de Solsona, les altres són del
bisbat de Vic. No obstant això,
la peregrinació la formen
unes mil persones.

—Quant temps fa que fas
aquests peregrinatges?
—Aquest 2011 s’han acomplert 27 anys des que assisteixo a Lourdes; i des del
1987, quan vaig conèixer una
comunitat de cecs de Vic, hi
vaig amb ells.

—Finalment, voldries afegir-hi
quelcom?

—El sistema Braille és la modalitat d’escriptura que permet
llegir a les persones invidents.
Com vas aprendre a escriure i
llegir en Braille?

em va donar a conèixer el sistema de Braille. Jo anava a Capellades i ell me n’ensenyava
l’abecedari. Ara aquest jove ja
no està entre nosaltres, ens va
deixar a l’edat de 41 anys per
—Era l’any 1989 i, com aM.conMar Pulido
anar aCañellas
la casa del Pare.
seqüència d’haver-me afiliat DELEGADA
a l’ONCE,
vaig conèixer
—Actualment
escrius en BraiTANATORI:
Carrilet,un
99 noi
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47 97 42 - BALSARENY
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—Sí. A favor de totes les persones que pateixen d’una
falta de visió, he de dir que
d’una escola feta en castellà, en moltes ocasions, la nosrecordes com vas aprendre a tra societat no ens té prou
escriure’l?
en compte; per exemple, en
qüestions urbanístiques. Da—Després de l’etapaELECTRICITAT
escolar, rrerament, en tenim una provaig viure uns vint anys
sense va evident: la supressió de les
FONTANERIA
escriure res més. Després va voreres representa per als inser el meu nebot Manel qui vidents la falta d’un punt de
C/ de la Creu,
em dictava textos d’un llibre referència per tal de poderTel. 93 820 08
escolar seu.
nos desplaçar sols.
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Capacitació transportistes
Telèfon 93 839 65
Matèries perilloses
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Antiga Casa Rosendo
des de 1926
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
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Tel. 93 874 38 57
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Antiga Casa Rosendo
des de 1926
Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88
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Rectificar és de savis

Parlem de democràcia?

canviat per a bé, que el sentit comú i la humanitat esCada any uns quants taven presents. Amb aquesdies abans de Nadal, tes paraules m’he traslladat
l’Ajuntament de Balsareny amb el pensament a un
MODA ÍNTIMA
ens reuneix a tots els seus moment molt diferent, de fa
treballadors en un acte en vint-i-un anys enrere: quan
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
que l’alcalde fa un petit distreballava
per a l’ens
Tel. comercio
93 839muni63 55
curs, mengem torrons, fem cipalTel.vaig
patir en
primera
contestador
93 839
63 35
conversa uns amb els altres persona una situació similar,
i recollim la panera.
de manca de salut d’un familiar molt proper. En aqueAquest any tot ha estat una lla època, la persona que esmica més senzill que les tava «per sobre meu», amb
altres vegades, fins i tot el una falta total d’empatia i
nombre d’assistents a la tro- professionalitat, va dir-me
bada ha estat menor.
que em plantegés quin era
el meu ordre de prioritats,
Manresa, 5 - BALSARENY
En el seu discurs l’alcalde, Cra.side
primer
era la feina o la faTelèfon 93 839 64 36
Jaume Rabeya, s’ha referit mília.
entre altres coses a les dificultats econòmiques que Està bé que les coses hagin
existeixen en els temps ac- canviat i s’hagin replantetuals. També ha fet referèn- jat per a bé, i que aquestes
cia a la situació de la man- persones que avui es troben
ca de salut dels familiars amb dificultats no hagin de
d’algunes de les persones prendre la decisió d’haver
que havien faltat, i va apro- de deixar la seva feina perfitar per donar-los suport i què primer és la família. Esdesitjar-los una millora.
pero que aquella persona,
present
en 6l’acte,
reflexioÀngel
Guimerà,
- BALSARENY
Tel. 93 839
62 i88en
- fornserra@gmail.com
Per tot això, m’ha agradat
nés
prengués nota; els
pensar que les coses havien polítics així ho van fer.
MARIA JOSEP CORS

TAVERNA EL BOTER

FORN

Pa i Pastisseria

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35
BALSARENY

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS
ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEPonent, 3 - Tel. 93 839 62 12 - BALSARENY
Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

MARC SELGAS I CORS

El sociòleg Zygmunt Bauman explica que en una
democràcia sortir al carrer
no és cap garantia de canvi. Fa mesos, que en el país
democràtic de referència
per a molts, els Estats Units
d’Amèrica, la gent ocupa
Wall Street per demanar
canvis en el sistema, però
de moment no ha canviat
res ni a Wall Street ni a la
Casa Blanca. La democràcia
absorbeix la controvèrsia i
el poder, per canviar les coses que són «inferiors». Per
contra, als països totalitaris
sortir al carrer és més eficaç:
els ciutadans de dictadures
han aconseguit desfer-se de
Mubarak i de Gaddafi.
Fa tres-cents cinquanta anys
John Locke introduïa una
teoria contractualista entre
la societat i l’Estat per desenvolupar i aconseguir una
bona democràcia: la idea
de la llibertat i la igualtat
natural dels homes, el dret
de l’individu a la propietat
(vida, llibertat, propietat), la
tolerància religiosa, la supremacia de la societat sobre la
política, la supremacia del
dret, la divisió de poders entre el legislatiu i l’executiu,
el dret de resistència dels
ciutadans contra un govern
injust.
Aquestes paraules podrien
haver estat escrites per
qualsevol manifestant que
ha ocupat Wall Street a Nova
York o la Plaça Catalunya a
Barcelona. Però no cal buscar més enllà de l’Estat Espanyol, i veure com aquesta
idea de llibertat i igualtat
entre els homes cada vegada
és més equidistant. El dret a

la propietat d’un habitatge
digne o d’una feina és quelcom difícil d’aconseguir. La
tolerància religiosa del què
s’anomena un estat laic és
qüestionable quan tenim un
calendari festiu per festes
religioses, una casella a la
declaració de la renta on es
pot aportar a l’església o un
lobby que està en contra de
certs drets individuals com
el de l’avortament.
Si aquests drets semblen del
tot qüestionables, altres com
la supremacia de la societat
sobre la política han quedat
totalment desmuntats quan
la política ha ofegat a la societat, quan la divisió entre
poders executius i legislatius és nul·la, i més quan els
executius tenen una influència directe en el judicial, fet
que fa que la imparcialitat
dels qui han d’impartir justícia quedi entredit (Tribunal
Constitucional).
El darrer dret del qual parlava Locke és el dret de la resistència dels ciutadans contra un govern injust. A Síria
les armes volen fer emmudir
la resistència. A Espanya i als
Estats Units la ignorància ha
matat la resistència, és a dir,
la nostra democràcia absorbeix i emmudeix aquell qui
la vol modificar.
És molt important que el
pacte que té la societat amb
l’aparell de l’Estat no sigui
violat. La limitació del poder
de l’Estat està, per un costat
en la submissió als drets naturals, i per altre banda en
la divisió de poders. Quan
aquest pacte es trenca per
qui té el poder de la violència institucional, què en
queda de la democràcia?
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Associació ‘Els Ametllers’ del Casal de la Gent Gran
ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS
FOTO J. PERALTA

Activitats. Desembre 2011
El dia 12 de desembre, el doctor Josep Cañellas va fer una
xerrada sobre transplantament
d’òrgans i teixits en el marc de
la Marató de TV3. En primer
lloc vam veure un vídeo explicatiu. Seguidament el doctor
desenvolupà el tema de forma
molt amena. L’afluència de públic va ser bona.
El dia 13 de desembre, berenar
de germanor i actuació del
grup ‘La Il·lusió’ del Casal de la
Gent Gran a benefici de la Marató de TV3. Un cop acabades
les actuacions, vam berenar. Tot
seguit es va celebrar el sorteig
d’una minicadena. Tant el benefici del berenar com el del
sorteig van ser per a la Marató.
A l’acte van assistir 80 persones,
que vam passar una tarda esplèndida.
El dia 20 de desembre, Torro-

nada i nadales. Comença l’acte
amb el concert de nadales amb
què ens va delectar la Coral Els
Ametllers. Acabada l’actuació
es va celebrar un acte molt
emotiu: l’associació del Casal va
agrair a Mossèn Joan Bajona
els anys de dedicació a la coral
lliurant-li una placa commemorativa i una poesia escrita per
una de les cantants de la coral.
Seguidament vam menjar els
torrons i la coca acompanyats
amb una bona mistela una tarda per no oblidar. A l’acte hi assistiren 60 persones.
El dia 31 de desembre es va celebrar al Casal de la Gent Gran
la nit de cap d’any, amb molt
bon humor i harmonia. Després del sopar vam menjar els
12 grans de raïm i vam donar
la benvinguda a l’any nou. Seguidament hi va haver ball fins
que el cos va dir prou.
L’Associació Els Ametllers us
desitgem un feliç any 2012!

Parlament de l’acte
d’agraïment a mossèn Joan
Casal de la Gent Gran de
Balsareny. Una colla de deu
veus, ampliable a tothom
qui s’hi vulgui afegir. Persones inquietes per aprendre,
compartir i deixar-nos seduir per la música.
Per tant, a la pràctica som
indefinidament a quatre
mil emocions, que posem
en joc cada dijous, de 6
a 7 de la tarda, damunt
l’escenari del teatre del Casal de la Gent Gran.
Ah, també som un trosset
d’història! Portem onze
anys carregant la motxilla
d’assajos, concerts... Onze
anys teixint lligams de ten-

dresa amb el pretext de
les partitures. Per això fem
nostre, del dret i del revés,
el vell lema de “Canta i estima, estima i canta!”
Per això i per la seva paciència, no tenim prou paraules
d’agraïment. Agraïment de
totes les persones que han
passat i passaran per la Coral. Gràcies, moltes gràcies,
de tot cor, mossèn Joan!
I perquè en quedi constància, vet aquí el nostre petit
record.
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Ara un color, ara un altre
JOSEP GUDAYOL I PUIG

Deixant a banda la crisi, els esforços de governants i opositors
a Balsareny per anar endavant
socialment, en urbanisme i en
Infraestructures s’han fet evidents.
L’Ajuntament de Balsareny ha iniciat les obres d’adequació de les
dependències interiors de l’antiga
Llar d’infants per tal de condicionar-les per a les entitats del poble.
Aquestes obres tenen un cost
d’uns 45.000 euros i és previst
que s’acabin entre febrer i març
d’enguany.
Segons s’ha pogut saber, les obres
les porta a terme l’empresa balsa-

renyenca «Construccions Artigas»
i preveuen també adequar l’espai
del parc infantil de l’escola com a
espai enjardinat i obert al públic.
Així doncs, Balsareny disposarà
d’un nou indret per al descans
i el lleure. L’esforç democràtic
d’agrupar persones en un mateix
lloc contribueix a unificar els habitants de Balsareny, facilitant arribar
a enteses millors entre tots.
D’altra banda, darrerament també s’han pogut veure unes obres
de moviments de terra sota el
carrer del Trull, per tal d’habilitar
en bones condicions l’espai que
ja fa temps es va adequar com un
aparcament públic.

El Sindicat va quedar petit
JOSEP GUDAYOL I PUIG

aules de l’escola.

«De tan ple que està no hi podràs A partir de la presentació, feta pels
entrar. La gent omple fins hi tot el mateixos alumnes, amb contes,
vestíbul», són recomanacions que acudits, flaixos publicitaris, cants,
es van poder escoltar el matí de la coreografies ballables de països
celebració nadalenca que l’escola diferents, llums i colors desfilaren
Guillem de Balsareny va dur a amb el missatge de «Bon Nadal i
terme, un any més, a la sala Sin- feliç any nou 2012».
dicat. Aquesta
petita
ROBAvaI quedar
PERFUMERIA
doncs, ja que en una tercera part Cal felicitar tot el professorat de
ja era ocupada pel gran nombre l’escola balsarenyenca per aquesd’alumnes que en aquest curs ta iniciativa en la direcció d’un
2011-2012 són pedra viva a les acte cultural i escolar molt vistós.

Carme Galera

Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY

MORROS
Al servei de la construcció

Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY

Final de curs de l’Escola de Música
JOSEP GUDAYOL I PUIG

A les portes del Nadal de 2011
va tornar a arribar la valoració
educativa musical en l’àmbit de
l’Escola de Música Municipal de
Balsareny. L’escola compta amb
la direcció de Joana Almansa,
i amb la responsabilitat com a
cap d’estudis de Pau Bombardó, juntament amb el treball
de tot l’equip de professors
que formen part de la didàctica
d’instruments musicals com el
piano, violí, guitarra, saxofon, bateria, etc.
A dos quarts de set de la tarda començava la teranyina
d’intèrprets, instruments i autors:
Rosa Herrera (piano), crescendo,
descrescendo Emonts; Martina
Junyent (piano), Old McDonald;
Mireia Caballero (piano), Lightly Row; Aina Rodríguez (piano),
Robin Redbreast; Pol Artigas
(piano), Oh Susanna; Paula Martínez (violí), Love me tender; Mar
Prat (piano), Cascavells de Nadal;
Laia Carulla (piano), Tango; Laia
Rodríguez (piano), Samba Brasil;
Maria Sánchez (piano), Ara ve Nadal; Laura Acevedo (piano), amb
la col·laboració de Núria Díaz
(piano), When the saints; Paula
Villagrasa (bateria), Tango; Judit

Capdevila (piano), Clocks; Sara
Estruch (piano), Big Band Tune;
Àxel Garcia (clarinet), A groovy
kind of love; Paula Caballero
(saxo), Cravin Calypso, combo B,
London Bridge.
El cor infantil, del qual cal destacar un gran estudi en les veus, interpretà: La festa dels Reis i Només
falta una nit, de Joan Llongueras i
Àngel Valverde, respectivament.
A partir de dos quarts de vuit, en
la segona part: Arnau Martin (bateria), Breaks, combo A, L’alegre
Sant Nicolau; Martí Llimargas
(bateria), Figures i variacions;
Álvaro Expósito (bateria), Breaks;
Laura Barón (violí), Long long
ago; Silvia Serra (violí), Sonatina
en sol major; Àngel Ribalta (bateria), Techno; Pol Carreté (guitarres), Tanz, amb Marc Obrador,
Mar Sangüesa, Xavi Vall, Joel Otero, Ferran Galiano, Arnau Gil, Pol
Artigas, Àlex Acevedo i Mònica
Riu; Mònica Riu i Josep Ll. Martínez (guitarres), American Honey;
Cristian Nieto (bateria), Testify
Machine; Toni Barón i Javier Sánchez (guitarres), Dire Straits.
El cor de nivell mitjà interpretà:
Good night, Alegria i Sempre Nadal.

Mercat a cel obert

FUNERÀRIA FONTAL, SA

M. Mar Pulido Cañellas
DELEGADA
dies del passat Nadal.
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en un nou hivern? Leswww.funerariafontal.com
tres pe- persones dormint al carrer o
ces de roba d’abric van voler intentant-ho fer, però el fet que
reivindicar quelcom? El fet va ens ocupa avui no recordo haser l’oblit ocasional d’alguna ver-lo viscut.
persona? Aquests interrogants
encetaren l’any nou originats Després d’intentar esbrinar el
per trobar-se tres peces d’abric cas, no se’n ha pogut treure
en un banc de la plaça de la Mel. l’entrellat, i després d’alguns
Borrero
Noguera
Els abrics, que esÀgueda
trobaven
en un - Margarida
dies les peces
d’abric van ser reestat de conservació impecable, tirades per compte dels serveis
- Tel. 93
50 - BALSARENY
van romandre alCreu,
banc29durant
els839 65
municipals.
JOSEP GUDAYOL I PUIG

LLIBRERIA
«ELS COLORS»
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La plaça Onze de Setembre guarnida Mes de desembre de 2011
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

Crec que enguany ha estat el
segon any consecutiu que la comunitat de veïns de la carretera
de Manresa i Berga ha organitzat
pel temps nadalenc propòsits de
solidaritat amb el medi ambient
i per la situació actual general.
La iniciativa va voler fer reflexionar grans i petits mitjançant un
element tan natural i elemental
per fabricar oxigen.
L’acte va començar amb unes
matines amb xocolata i pastes
de bon paladar, que va fer reviure un d’aquells matins freds
que els nostres avis i àvies, sense el confort de les calefaccions
d’avui dia, amb unes típiques

olles de fang feien desfer en les
rústegues llars de foc –«quan
érem de matines férem bones
escaldines»– feien també amb
la cançó.
Després es va farcir un arbre omplint-lo de llum, amb targetes
manuscrites i amb unes bombetes de cartró barrejant-se amb
la plena llum del dia. «Que amb
il·lusió, dedicació i determinació
sortim de la crisi! Que el millor
del passat sigui el pitjor del futur! Que nevi a Balsareny! Seguir
al costat de tots aquells que
estimem! No a la discriminació,
doncs som tots iguals! Pau per
a tothom!» I molts altres missatges com aquests foren el clam
nadalenc dels balsarenyencs.

FRANCESC CAMPRUBÍ I JORDI SOLER

Temperatura (ºC)

Vent (km/h)

Mitjana (1 minut)
5,2
Mitjana (min.+màx.)
7,1
Mitjana de mínimes
0,7
Mitjana de màximes
14,9
Mínima
-6,3; dia 19
Màxima
20,4; dia 2
Mínima més alta
3,5; dia 4
Màxima més baix
9,2; dia 9

Ventada més alta 42,8 dia 16
Velocitat mitjana
1,4
Recorregut del vent 423,1 km
Pressió (hPa)
Màxima
Mínima

1.024,0 dia 26
992,5 dia 16

La pluja (litres)
Total

0,0 litres

Resum de l’any 2011
Temperatura (ºC)

Vent (km/h)

Mitjana (1 minut)
14,7
Mitjana (min.+màx.)
15,6
Mitjana de mínimes
7,3
Mitjana de màximes
23,9
Mínima
-10,7; dia 24 de gener
Màxima
39,0; dia 20 d’agost
Mínima més alta
19,6; dia 8 de juliol
Màxima més baixa
7,0; dia 3 de març

Ventada més alta
60,1 dia 21 de gener
Velocitat mitjana
5,8
Recorregut del vent
27.981,6 km

Pressió (hPa)
Màxima
1.024,0 dia 26 de desembre
Mínima
980,9 dia 17 de febrer

La pluja (litres)
Gener
Febrer
Març
Abri
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

23,4
4,5
131,0
21,0
136,1
100,0
50,3
0,0
58,6
43,9
206,9
0,0
775,7
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PUNTA DE BRAU

‘La pubilla de casa’, de Carla Galiot
R. CARRETÉ
FOTO ARXIU

La jove navassenca Carla Galiot ha publicat el llibre La pubilla de casa (El Portal, 2011).
La Carla, de vint anys, va ser
escollida pubilla de Navàs
l’any 2009, i el 2010 va ser
elegida primer pubilla de la
Catalunya central i després
pubilla de Catalunya. Estudia a la Universitat, canta i fa
música i col·labora amb diverses entitats del seu poble
i d’altres indrets; recordem
que durant uns anys també
va formar part dels Pastorets
de Balsareny.

La pubilla de casa és un conte
per a infants, però, com diu
l’autora, va destinat de fet a
persones de totes les edats. En
un to planer acosta el lector
a les tradicions populars de
Catalunya. La senzilla trama
es centra en el diàleg d’una
nena de set anys que parla
amb els gegants de Navàs, i
n’aprèn els valors d’estimar
i participar en les activitats
populars i tradicionals dels
pobles: els esbarts dansaires,
la sardana, la festa major, els
gegants i els nans, els bastoners, els grallers, les caramelles, el ball de cascavells,
les puntaires, el pubillatge…

JOSEP GUDAYOL I PUIG

sense oblidar la gastronomia
(el pa amb tomàquet, la crema catalana) i, per damunt
de tot, els símbols nacionals,
com ara la Senyera. El conte
és una eina pedagògica que
il·lustra sobre la importància
de preservar les tradicions
catalanes i transmetre als
més menuts que la cultura
popular és un element clau
per mantenir vives les arrels
del nostre país.
El llibre ve il·lustrat amb uns
magnífics dibuixos del balsarenyenc Santi Fornell. Felicitem l’autora i l’il·lustrador per
aquesta simpàtica iniciativa.

A voltes, els que diàriament llegim el diari ens sentim recompensats en comprovar l’ajut
moral que et dóna quan, resseguint unes línies, aquestes
se’t fan tan coincidents amb
la manera de pensar que n’has
de donar les gràcies.
Penso que la paraula retrògrad
no se’m correspon. No, no ho
sóc, al contrari. Sóc dels que
penso que el món ha de tenir
homes i dones que el facin
progressar. Els temps passats
teixeixen un fil caduc i gairebé
tots sabem el que fem amb els
productes que han caducat.
M’ha omplert de satisfacció
l’article d’opinió, amb la qual
coincideixo, de Martí Gironell a
la seva columna del diari Avui,
titulat ‘Són faves comptades’:
«Des que han irromput a les
nostres vides tots aquests sistemes que haurien de facilitar,
agilitzar, democratitzar i, en
definitiva, afavorir la comunicació, tinc la sensació que hi ha
més problemes de comunicació
i entesa que mai. Ens enviem i
compartim informació a través
d’un correu electrònic, d’una
piulada o d’un missatge al Facebook i ens quedem tan amples.
Si arriba, bé; i si no també. Reconec que són útils, però totes les
masses piquen. Ni abolir aquestes eines ni fer-ne les úniques per
comunicar-vos, no deu ser pas
tan difícil trobar un terme mig».
Gironell fa aquesta reflexió
arran del fet que dues empreses multinacionals han arribat
a la conclusió de prohibir als
seus treballadors que rebin
correus electrònics, ja que consideren que afecta la productivitat. Han constatat que el 90%
dels correus que s’envien són
una pèrdua de temps per als
treballadors. Sembla que un
contacte personal o bé via telèfon ha de ser més eficient.
Aquestes festes de Nadal i Reis
m’ha omplert de satisfacció rebre —i naturalment jo hi vaig
correspondre— els bons desitjos i felicitacions manuscrits
a través de l’enviament postal.
La columna escrita per Gironell, respectant tota altra opinió,
a mi em va com anell al dit.
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Les idees i la seva utilització
JOSEP ESTRUEL FILELLA
FOTO ARXIU

Aquests dies es parla molt de
la presidenta de l’Argentina,
Cristina Fernández de Kirchner, M’agradaria que el diagnòstic original estigués equivocat perquè segons sembla
té un càncer de tiroide. També
he vist un vídeo sobre l’estada
d’Eva Perón a Espanya l’any
1947. Crec que és promocional, perquè ara han estrenat
un documental d’aquesta visita, però també traça un perfil
de la biografia d’aquest personatge, mitificat i misteriós.
Em sorprèn especialment, i
em desagrada enormement,
veure com el president d’un
altre país intenta atiar els seus
ciutadans contra altres amb la
mentida estúpida que hi ha un
país que té una fórmula especial perquè la gent contregui
el càncer, atès que tant ell com
ella sembla que el pateixen.
Jo vaig néixer dos anys abans
d’aquella visita. Quan Eva Perón va morir jo tenia 7 anys i
no entenia gaire bé com la
meva família, les veïnes i gairebé tothom recordava aquells dies com una mena de
festa inesperada, que de ben
segur va posar color a la foscor
d’aquella època d’escassetat
per a molts i una misèria total
a només un escàs quilòmetre
de casa meva. On ara hi ha
l’estació de l’AVE, a la Sagrera, hi havia un barri de barraques que es va dir «la Perona»
perquè, segons expliquen, en
preguntar als seus veïns, tots
ells emigrants, quan havien
arribat allà, solien respondre
que va ser l’any de la Perona,
el 1947.
La mort d’Eva Perón per culpa
d’un càncer, en plena joventut, va contribuir a construir
una llegenda controvertida
sobre aquesta dona carismàtica, que movia munions de
gent i despertava passions i

odis. Després de morta, el seu
cadàver també va ser objecte
d’una macabra història fins
que la seva família va poder
enterrar-lo de forma més o
menys convencional. En la
meva infantesa, l’Argentina
era un país llunyà i fabulós.
D’allà ens van vendre carn i
gra a la famolenca Espanya, en
una època en la qual Europa
ens negava el pa i la sal, de la
mateixa manera que havia negat el seu ajut a la República.
Van mantenir una dictadura a
Espanya per raons geoestratègiques, per por al comunisme, i van castigar així un poble pobre i ja bastant castigat.
Personalment crec que, pitjor
que la guerra i la derrota, va
ser aquesta postguerra, en la
qual ens convertírem en una
cosa rara, decadent, espantada... Alguns deien que l’Àfrica
acabava als Pirineus, o era que
Europa començava als Pirineus, tant se val! Jo crec que
era cert. Al continent europeu, mentre en altres països
molt més culpables es restablia la democràcia i es refeia
l’economia, nosaltres estàvem
ja pensant com celebrar els 25
anys de pau.
Perón va ser un personatge
també inquietant i enigmàtic,
una espècie de Mussolini llatí,
per comparar-lo amb algú. És
difícil d’entendre. Bé, de fet,
ens costa entendre fins i tot
el país on vivim, i tots aquests
vaivens cruels dels dos últims segles. Perón valorava

Rocktime
l’anticomunisme de Franco
però ell no li queia bé perquè
era un dictador. Per això va
enviar de visita la seva dona,
en lloc de venir ell, convidat
per aquell cap de l’estat per la
gràcia de Déu. Deien les males
llengües que a Franco li agradava aquella dama elegant i
provocadora i que allò desesperava la senyora Carmen
Polo (la «Collarets»). I és que
aquí, a més de tenir mala sort
amb el dictador, la vam tenir
també amb la seva família,
amb aquesta senyora impresentable que arruïnava joiers,
sobretot els de Barcelona. Eva
Perón tenia molts defectes,
però volia afavorir els pobres,
els descamisats, i va repartir
almoines i ajudes sense fre, de
forma populista però eficaç a
curt termini. També va aconseguir la igualtat de les dones,
el vot femení, pel qual va lluitar de forma decidida.
Quan va morir, com és sabut, hi
va haver un cop d’estat. Al cap
dels anys es va voler recuperar
el peronisme. I finalment van
patir una dictadura sagnant,
indiscriminada, salvatge, mentre aquí caminàvem a empentes i rodolons cap a la transició. Més endavant, allò del
corralito. Per cert, que parlant
del famós corralito, deia l’altre
dia la senyora Cristina que no
és bo que en aquest país paguin sempre els mateixos. Per
acabar com allà, deia. Avui el
comunisme sembla també, ja,
una ideologia sense futur, fins
i tot sembla que si algú diu
que té idees comunistes està
mal mirat. I és perquè culpem
les idees de la mala utilització
que en fan els homes quan
arriben al poder, com ha passat amb el cristianisme, amb
l’anarquisme, amb tantes revolucions passades per sang
i amb tants herois que volem
mitificar perquè sembla que
ens hem d’emmirallar en algun lloc per prendre exemple.

RÀDIO BALSARENY
FOTO ARXIU

El dia 21 de gener, el Rocktime canvia de dia per gaudir
del gran honor de tenir als
estudis de Ràdio Balsareny la
mítica formació EVO, una de
les bandes pioneres del heavy
metal a Espanya, tot un luxe!
Vénen presentant un nou treball brutal que després de 25
anys els torna a l’epicentre del
rock: «Puta pasta».
I com que també ens agrada
fer costat als grups que comencen, el 31 de gener tindrem el plaer de parlar amb els
nois de SANTOS Y SOLDADOS.
Una formació que prové de
Galícia i que acaba de treure
el seu primer treball a camí
del so dels Héroes i el rock estatal. Molt interessants!
El 14 de febrer, a les 19:30h,
l’equip del Rocktime entrevistarà KRULL, una formació
canària que fa escassos mesos
ha tret després de molts anys
un treball de tornada. Un dels
grans treballs de l’any passat.
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