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400 Sarments
CCBS aquest servei als nostres socis, i

així deixar rastres de la nostra
petita història local a la posteritat.
I donem les gràcies als socis del
CCB, sense els quals no podríem
pas fer-ho. I demanem més
col·laboracions: com més plurals,
més oberts.

Poc ambient electoral

S’acosten les eleccions munici-
pals i no es veu gaire ambient.La
crisi econòmica i potser la decep-
ció per la situació política general
del país fan que es detecti un cert
clima de pessimisme, o de tant-
se-me’n-fum, que no és bo. La
democràcia té molts defectes,
però és molt millor que la manca
de democràcia. I si la crisi fa que
els recursos minvin,calen gestors
encara més afinats en la distribu-
ció dels pocs diners que hi hagi; i
això ens afecta a tothom, i per
tant ens hauria d’implicar a tot-
hom.

Les eleccions locals són justa-
ment les que més de prop ens
toquen, perquè és on podem
decidir més directament qui
volem que ens governi en les
coses de cada dia.Perquè malgrat
tot,es tracta de fer quelcom més
de gestionar; es tracta de perfilar
com seran els nostres propers
anys,és a dir,el futur,com a poble.

Fins al moment de tancar la
redacció, tan sols ERC ha fet un
acte públic sobre «Imagina Balsa-
reny»; al seu torn, l’equip de
govern de CiU ha difós un full
informatiu sobre la seva gestió
del pressupost municipal, que

qualifiquen de bona. Són dos
petits moviments que denoten
que s’acosten comicis.

Esperem a veure si el mes que ve
podem aportar alguna informa-
ció sobre candidatures i progra-
mes electorals. Però en tot cas
exhortem els nostres lectors a
seguir amatents i, sobretot, a
votar el dia 22 de maig: no cai-
guem en la indiferència, que és
molt pitjor. Almenys, votant
podem després queixar-nos amb
raó; si no votem, no tindrem cap
dret a fer-ho.

Convocatòria d’assemblea

Recordem als nostres socis que el
mes passat vam publicar la con-
vocatòria d’assemblea general
per al dia 29 d’abril de 2011,a les
8 del vespre, a la Biblioteca Pere
Casaldàliga de Balsareny, amb el
següents punts de l'ordre del dia:

1.Lectura i aprovació,si escau,de
l'acta anterior.
2. Modificació, si escau, dels Esta-
tuts de l’associació, per adaptar-
los a la llei 4/2008 del Codi Civil de
Catalunya.
3.Renovació de Junta.
4.Lectura i aprovació,si escau,de
l’estat de comptes a 31 de
desembre de 2010.Quotes per al
2011.
5. Informe de la redacció del Sar-
ment.
6.Precs i preguntes.

El text íntegre dels Estatuts que es
presentaran a l’Assemblea per a
la seva aprovació si escau es van
publicar al butlletí del mes passat.

Amb aquest número, Sarment
arriba al número 400. Des del
febrer de 1976 fins avui,el Cercle
Cultural de Balsareny continua
fidel a la seva cita mensual amb
els seus socis. Més de trenta-cinc
anys, amb els naturals canvis de
persones i de forces,però amb la
mateixa voluntat de sempre:
posar a l’abast dels lectors un but-
lletí on,lliurement,puguin vehicu-
lar les seves inquietuds, les seves
idees o opinions, sempre de
forma respectuosa, i canalitzar
així la comunicació al nostre
poble.

No tenim infraestructura per ser
un mitjà de comunicació general,
ni creiem que haguem de voler
ser-ho;som un butlletí d’una enti-
tat cultural que informa de les
seves coses i de les coses culturals
que passen al poble, i per fer-ho
depenem de les mateixes enti-
tats, que ens vulguin donar
referència; per això no ens can-
sem de demanar col·laboracions,
i agraïm molt les que rebem. I hi
posem tot el que ens envieu,
mentre compleixin les condi-
cions de publicació requerides.És
clar que ens deixem moltes
coses, de les quals no parlem, i
això pot decebre algú; i pot sem-
blar que donem molt ressò a
determinades entitats i més poc
a d’altres, però tot plegat és un
reflex de la gestió de la comuni-
cació de cada entitat, ja que
nosaltres publiquem tot allò que
ens envien.

Esperem poder continuar oferint
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aquesta discapacitat discernim
diferents matisos en les veus -i
no parlem ja dels cecs, que
pràcticament totes les «imat-
ges» que els arriben de les per-
sones són a través de la veu- la
forma amb què s'expressen els
signes dels sordmuts poden
també provocar que els recep-
tors hi copsin diferents matisos,
com per exemple que, en el cas
d'aquesta model publicitària, la
informació que els transmet els
sembla que els arriba dansant.

Però ho deixarem aquí mateix
perquè no era d'això del que,
des d'un bon principi, volia par-
lar en aquest escrit.

No; tot plegat ha anat sorgint
perquè volia parlar d'unes
mans, unes mans que, han fet

passar full en el tems, i aquestes
mans m'han portat a la antiga
ciutat de Pompeia. M’he passe-
jat pels seus carrers en runes on
encara s’aprecien les roderes
dels carros.He entrat a les cases,
on he vist frescos preciosos pin-
tats a les parets, jardins, colum-
nes, patis i vinyes.M’han encan-
tat les restes dels temples dedi-
cats als seus déus, els mercats,
les tavernes i fins i tot els prostí-
buls. Després de ser totalment
derruïda per un terratrèmol, en
deu anys la van reconstruir per
fer-la encara més luxosa, desa-
fiant així les lleis de la natura.Va
ser una tasca inútil, ja que la
erupció del Vesuvi la va deixar
enterrada sota sis metres de
cendra, oblidada per segles.

Mentre m’hi passejava,pensava

que aquest mes de febrer farà
tres anys que la meva mare va
morir, i quan penso en ella ine-
vitablement evoco les seves
mans acariciant-me. I què ha
deixat aquí? Què s’han empor-
tat amb ella?

Entre les ruïnes de Pompeia he
viscut la paradoxa: com ens afe-
rrem a tot allò material, pensant
que som immortals, desafiant
les lleis de la natura i a la vegada
de quina manera marxem amb
les mans buides, tal com van
marxar les persones de la meva
família.Quin és el llegat que dei-
xem? Què ens emportem? Tot el
que jo sé ,no es veu,sinó que ho
sento. Tot allò que t’emportes i
deixes és l’amor que has sentit.
Te'n vas amb les mans buides i
el cor ple.Això és tot.

Petits gestos
JOSEP ESTRUEL FILELLAS

No se si està de moda,però veig
cada vegada més que els polí-
tics demanen declaracions uni-
laterals com a prova de bona
voluntat. A mi em semblen bé
aquest tipus de declaracions.
Sense demanar res a canvi. Per
demostrar la disposició total a
col·laborar en una determinada
direcció. Són la màxima prova
de sinceritat, un aval de con-
fiança.

És per això que avui,cansat d'es-
coltar,jo també voldria demanar
als nostres polítics, a les perso-
nes que ocupen llocs de decisió
i de poder, que tinguin la valen-
tia de fer declaracions unilate-
rals i individuals, no subscrites
en l'àmbit d'una institució o

d'un partit, no emmarcades en
el món del pensament o les
idees. Declaracions uniperso-
nals,que els correspongui a ells i
només a ells dur a terme, sense
esperar cap contraprestació,
sense demanar cap seguidisme.
No es tracta de declaracions
d'intencions, són declaracions
de fets que han de dur a la pràc-
tica de manera immediata.

Només en diré algunes:

- La seva renúncia a l'aparca-
ment reservat per al vehicle pri-
vat.
- La seva renúncia a xofers pri-
vats.
- La seva renúncia a dossiers
amb paper si no és reciclat.
- La seva renúncia a cobrar per
formació, conferències, comis-

sions... (generalment en horari
de treball).
- Compromís de fer públics tots
els cobraments per qualsevol
motiu, incloses dietes i similars.
- La seva renúncia al càrrec,
durant un temps, com un
autocàstig, quan no escolten al
poble. Ben entès que estan allà
per servir al poble,no per servir-
se'n per viure.
- El seu compromís a ser educat,
i més si ets regidor de cultura.
- La seva renúncia a cobrar des-
prés d'acabar el seu mandat, i
sobretot si ho ha fet malament.

No salvaríem el país amb això,
segur.Tampoc no solucionaríem
la crisi, segur, però podrien ser
capaços de fer que ens els cre-
guéssim quan apliquin certes
mesures. Perquè mira que les

peticions són molt poca cosa.
Més d'un 80% dels mortals sig-
naríem aquestes condicions de
treball perquè el que tenim està
encara molt per sota. És molt
poc, només un petit i insignifi-
cant gest de bona voluntat, un
aval per poder creure una mica
en la seva democràcia.molt poc.
Uns anys ençà, quan em passe-
java per un llibre que parlava de
Vietnam, vaig visitar la casa -
també en un capítol del llibre-
de Ho Chi Minh.Era una cabana
senzilla, no tenia vàter.Uns capí-
tols més endavant, llegia que
quan va ser president, algú li va
proposar fer obres i, com a
mínim, posar una cambra de
bany. Ho Chi Minh va contestar:
«Mentre la majoria de vietnami-
tes vagin a pixar sota els pins, jo
també ho faré».

agraïment seria la d'aprendre el
llenguatge de les mans que uti-
litzen els sordmuts. El va estu-
diar i, quan en va tenir un bon
domini,va anar a una parròquia
de Barcelona on cada diumen-
ge es celebra una missa per als
fidels amb aquesta discapacitat
per a oferir-se com a voluntària
per llegir-hi les lectures. Això va
ser fa deu anys i fins avui ho
continua fent,.

Em va emocionar molt que els
sordmuts li diguessin que, amb
els moviments de les mans a
l'hora de confegir els signes
amb què ella s'hi comunica, els
semblava que aquests signes
els arribaven dansant. Em va
semblar, simplement, merave-
llós saber que de la mateixa
manera que els que no tenim

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENYBruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
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El poble en 100 Sarments
CCBS

Vaga a Gates Vulca
Presentació del llibre Balsa-
reny, història en imatges
Balsareny participa en el
programa televisiu «A pèl»
Primer volum de l’Atles lin-
güístic del domini català,
on Balsareny hi és repre-
sentat.
50 anys de l’ordenació
sacerdotal de Pere Casaldà-
liga
Obres del desdoblament
de l’eix del Llobregat
Els Pastorets de Balsareny
s’estrenen al Sindicat
Mirador sobre la Resclosa
dels Manresans

Des del número 300 han pas-
sat nou anys i mig, i el nostre
butlletí s’ha fet ressò dels
principals esdeveniments
locals. Sense cap ànim d’ex-
haustivitat, farem un resum
de les notícies que van ocu-
par les nostres pàgines.

2002
-
-

-

-

-

-

-

-

Projecte del Parc de la
Sèquia. Baranes i cartells
explicatius pel recorregut
Manifestació a Balsareny
contra la guerra de l’Iraq
Conflicte amb Navàs, que
vol agregar-se terrenys del
terme de Balsareny
Eleccions municipals: Fran-
cesc Soldevila (ERC), nou
alcalde amb els vots de PSC
i VAI
Inaugurat el tram Sallent-
Balsareny de l’autovia C-16 
25 anys de l’ordenació de
Mn. Alfons Busto
Pere Casaldàliga compleix
75 anys
Construïts els blocs de
pisos de la plaça de la Mel

2003
-

-

-

-

-

-

-

-

Tanca l’escorxador munici-
pal
Inauguració de la nova pis-
cina municipal

2004
-

-

Problemes laborals a Iber-
potash i Bonser
Obres al nucli antic 
50 anys de l’Agrupament
Escolta Guillem de Balsa-
reny

La Generalitat rebutja el
projecte d’agregació terri-
torial de Navàs
Referèndum sobre la Cons-
titució Europea
Els Traginers homenatgen
Joan Santasusana
El Centre Excursionista es
pronuncia contra la tala
d’arbres al Pla de Calaf
Presentació del llibre Balsa-
reny, ahir i avui
La Penya Barcelonista de
Balsareny col·loca el seu
escut al Camp Nou
Gran incendi forestal: cre-
men 852 Ha a Balsareny
50 anys de l’ordenació de
Mn. Joan Bajona
Estrena de l’obra teatral Ai,
Mossèn! de Santi Fornell
(Coral + Pastorets)
La festa dels Traginers par-
ticipa a la Fira de Calella

Sarment estrena la seva
edició digital
La Caminada Popular cele-
bra el XX aniversari
Pere Casaldàliga obté el
Premi Catalunya
Jordi Corominas i Joan
Albert Vicens publiquen
Zubiri, la soledad sonora
Jordi Lladó publica Ramon
Vinyes, un home de lletres
entre Catalunya i el Carib
Referèndum sobre el nou
Estatut de Catalunya
Inauguració del nou camp
de futbol
Inauguració del tanatori
Balsareny s’incorpora al
Parc Fluvial de les Colònies
del Llobregat

Inauguració de Ràdio Balsa-
reny

Eleccions municipals:
Jaume Rabeya, novament
alcalde amb majoria abso-
luta
Incendi forestal al Serrat del
Repetidor i als Plans de Cor-
net 
40 anys de l’Handbol Balsa-
reny

J. Corominas i J. A. Vicens
publiquen Conversaciones
sobre Xavier Zubiri
Presentació del poemari
Vida, de Santi Fornell 
Els Pastorets de Balsareny
estrenen Tartuf, de Molière
Obres al carrer del Castell i
al carrer de la Creu

Coral Sant Esteve: 40 anys
de concerts de Sant Esteve
Inaugurada l’ampliació del
Casal Verge de Montserrat
El Castell reobre les portes
Obres a la plaça de les Mon-
ges: desapareixen les more-
res
El grup PastBal estrena La
cara i la creu, de Santi For-
nell
Inaugurat l’itinerari d’espai
natural al Llobregat
Presentació del llibre 25
anys de cançons, de Joan
Bajona
Crisi a Iberpotash

Es constitueix l’associació
Balsareny Decideix. Diver-
sos actes independentistes
Gran nevada el 8 de març
Balsareny vota per la inde-
pendència el dia de la festa
Major
Presentació del llibre Bufi
aquí!, de Santi Fornell
La Coral Sant Esteve estre-
na Residència Sant Esteve
El nou grup Els Marus estre-
na Una assegurança de
mala mort, de Santi Fornell
Obres a la casa Torrents
(Mas Martí) i a la nova Llar
d’infants a Sant Marc

-

-
-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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-

-
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-

-

-

-

2008
-

-

-

-

2009
-

-

-
-

-

-

-

-

2010
-

-
-

-

-

-

-

Visites teatralitzades al Cas-
tell de Balsareny

Acaben les obres del Mas
Martí
Presentació de l’edició
completa d’El desgavell, de
Ferran Planes
Presentació de Noms de
lloc, de casa i de persona de
Balsareny

-

2011
-

-

-

No cal dir que al Sarment hi
ha sortit moltes més coses:
moltes informacions d’enti-
tats, moltes entrevistes a per-
sones del poble o vinculades
amb el poble,cartes de lectors
amb opinions diverses,
necrològiques, estadístiques,
resums de plens municipals,
reportatges sobre els Tragi-
ners, el Carnestoltes, els Reis
d’Orient, les Caminades Popu-
lars, activitats esportives i
socials i un llarg etcètera.
Aquesta llista pretén ser tan
sols indicativa, no exhaustiva.
Entre els personatges que ens
han deixat en aquesta dèca-
da, hem fet esment especial a
mossèn Ramon M. Serchs, a
l’alcalde Josep Casaldàliga, a
Lluís Xirinacs,a Llorenç Planes,
a Joan Santasusana, entre
altres; i som conscients que
ens hem deixat d’esmentar el
traspàs de moltes persones
estimades i recordades i que,
cadascuna al seu nivell i possi-
bilitat, van fer coses al poble i
pel poble. Per això demanem
sempre als nostres lectors que
vulguin esmenar les nostres
mancances enviant-nos
escrits que amb molt de gust
publicarem.

I volem donar les gràcies a
totes les persones que
col·laboren i han col·laborat
en el Sarment i que amb el
seu esforç han fet possible la
continuïtat d’aquest butlletí
durant 400 números. I  tots els
lectors per la vostra fidelitat.
Moltes gràcies.

Càritas amb els més necessitats
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

«Ajuda’ns a ajudar» és el lema
de Càritas Parroquial de Bal-
sareny per tal de seguir amb
la tasca de cobrir el benestar
a tot el col·lectiu de persones
necessitades.

El dissabte 12 de febrer de
2011, sobre les 5 de la tarda,
un grup de persones vincula-
des a diferents entitats balsa-
renyenques es disposaren a
participar en un acte de cul-
tura popular a favor de l’enti-
tat Càritas. Ben coneguda és
la tasca assistencial que du a
terme aquesta entitat a Bal-
sareny, a través de diferents
campanyes que durant tot

l’any promou fent crida a la
solidaritat.

Reunits els responsables
locals i l’assistència comarcal,
van promoure un acte popu-
lar, convidant diferents enti-
tats locals per tal de fer una
recaptació voluntària. Dit i
fet. El fruit de la reunió es
posà en marxa. El grup
«Rociero» de sevillanes, els
petits cantors de la Coral
Infantil Romaní i el grup «La
il·lusió» del Casal de la gent
gran, foren els responsables
de l’actuació popular. La res-
posta de la comunitat balsa-
renyenca, que omplia la sala
d’acte de la Llar Parroquial, va
fer goig.

L’espectacle va començar en
primer lloc amb el grup de
sevillanes compost per mem-
bres de Balsareny i Sallent.
Després va seguir l’actuació
del quadre infantil de la Coral
Infantil Romaní, que van
interpretar, entre altres, les
cançons «Mi caballo», «La
presó de Lleida» i «Cançó de
les endevinalles», en aquesta
darrera convidant al públic a
endevinar-les. El grup
«Il·lusió» va posar la cançó
espanyola i catalana amb
play back, que van ser molt
aplaudides. En arribar a la fi
de l’acte hi va haver un petit
sorteig fruit de la recaptació,
per mitjà de la venda d’unes
tires.

«Javier Vaquero Group»,
decibels al Sindicat

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Fa uns dies que Balsareny ha
optat per una nova modalitat
cultural corresponent a l’oferta
programàtica de TEMPO (tem-
porada teatral familiar). El pas-
sat dia 6 de febrer de 2011 la
sala Sindicat va omplir-se per
tal d’assistir al primer acte
anunciat de SONA B.

El primer convidat va ser
«Javier Vaquero Group», grup
musical format musicalment a
partir d’una fusió de flamenc i
jazz,amb una guitarra,un baix i

una bateria. Durant prop d’una
hora i mitja el Sindicat s’omplí
de sonoritat amb decibels gau-
dits pels timpans de les orelles
dels assistents.

El primera guitarra, Javier
Vaquero, fou també el respon-
sable de la presentació. Cançó
rere cançó,va conduir el trànsit
musical, que va ser correspost
pel públic amb forts i conti-
nuats aplaudiments.

Vaquero, en el decurs de l’acte,
va excusar la presència d’al-
guns companys que per raons

alienes no van poder ser a Bal-
sareny. Precisament per aquest
motiu el músic va fer participar
a tothom d’una peça dedicada
a una d’aquestes absències.

SONA B tindrà una actuació
mensual, alternant així amb la
programació del ja consolidat
TEMPO. Precisament els orga-
nitzadors han anunciat a tots
els socis de TEMPO que amb el
mateix carnet es podran bene-
ficiar del descompte habitual.
El cicle comptarà amb modali-
tats diferents dins el camp
musical.

Les mans
JOSEP ESTRUEL FILELLAS

Fa un parell o tres de mesos que
vaig llegir (em sembla que va
ser a El Periódico), una interes-
sant entrevista que li van fer a
una model publicitària, que
deia haver fet ja més de mil
espots, però no pas perquè la
seva imatge encaixés dins un
perfil més o menys determinat,
sinó perquè aquella noia (em
sap greu no recordar com es
deia) tenia unes mans perfectes
per a les necessitats de comuni-
cació que aquestes extremitats
poden arribar a tenir i que tan
ben estudiades tenen en el
món de la publicitat.

Per posar un exemple, la model
explicava en aquella entrevista
que a la celebrada campanya
del iogurt Danone (la dels «Cos-
sos Danone») i on sortia Cindy
Crawford,en un moment deter-
minat, l'espectacular estrella
nord-americana obria la nevera
per agafar-ne un iogurt...Doncs
bé, les mans que, mitjançant un
primer pla, l'espectador veia
que agafaven aquell iogurt no
eren les de l'estrella nord-ame-
ricana, sinó les d'ella, ja que
publicitàriament és molt
important la manera amb què
l'espectador, d'una forma total-
ment inconscient, veu com es
tracta, amb les mans, un pro-
ducte.

La noia continuava explicant
que agraïa a Déu haver-li ator-
gat unes mans tan perfectes i,
alhora, tan expressives fins al
punt de pensar que una bona
manera de demostrar aquest

SCOL·LABORACIÓ
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Carnestoltes moltes voltes
SARMENT
FOTOS JORDI SARRI 

S

Un any més, la rua del Car-
nestoltes va omplir de
colors, soroll i gatzara els
carrers de Balsareny. Una
nodrida representació de
comparses va desfilar al so
de diferents xarangues.
Entre les colles destacaven
un remolc carregat de
´«Gutis» (del personatge
del futbolista Guti al pro-
grama de TV Crackòvia)
ballant en un anomenat
«Club Cibeles»; uns pollas-
tres; un grup d’escocesos;
unes divertides marietes;
un correfoc infantil; unes
bruixes; uns taurons que
devoraven persones; una
brigada de bombers; uns
jòquers; uns follets; un grup
de Gòspel amb predicador
inclòs; una colla de fades i
elfs; uns barrufets; un estol
de mariners; una colla de
pingüins; pallassos; pirates;
indis; un grup de «mani-
manitas» (també segons un
programa televisiu), i mol-
tes disfresses individuals
que ajudaven a confegir
una festa molt participati-
va. Hem de felicitar els
organitzadors i tots els que
hi van participar. Al ball, les
comparses que van resultar
guanyadores van ser: els
pollastres (3r. premi), els
bombers (2n. premi) i les
fades (1r. premi).
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Els gats, un compromís 
de salut i medi

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Fa uns dies que des la regi-
dora de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Balsareny,
Noèlia Ramírez, va portar a
terme una xerrada informa-
tiva sobre salut i medi amb
el lema “les colònies de gats
en l’àmbit urbà”.

Interessant xerrada sota la
ponència de membres de
salut i consum (amics dels
animals) de la Diputació de
Barcelona, que ofereix el
seu suport tècnic a diferents
ajuntaments perquè pren-
guin responsabilitat
mediambiental a conse-
qüència de la presència d’a-
nimals, com gats i gossos, en
l’àmbit urbà.

Sabut és que dins l’entorn
del poble balsarenyenc
existeixen focus que poden
ésser considerats com a
colònies de gats. Una, per

exemple, és la que es troba
al solar aparcament situat
sota el carrer del Trull, on, en
paraules de la ponent de la
xerrada, hi acampen una
trentena de gats. La concen-
tració d’animals sense cap
control d’identificació,
vacunació, esterilització, ali-
mentació, etc., poden arri-
bar a crear problemes en la
salut i convivència dels
veïns.

A l’acte hi assistiren unes
trenta persones. S’hi van
projectar diapositives amb
una sèrie de mesures
enquadrades entorn del
civisme, voluntariat i amor
als animals, per tal de donar
una lliçó humanitària envers
aquest col·lectiu animal.

Inquietud i compromís des
de l’àrea administrativa de
l’Ajuntament i en concret
des de la regidoria de Medi
Ambient.

«4 i 1 cinc» 
de la factoria Mascaró”

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Mitjançant aquesta informa-
ció «Balsareny Avui» s’atre-
veix a dir que Balsareny està
de sort. Sí, el passat dia 20 de
febrer de 2011 a la sala Sindi-
cat els balsarenyencs van
poder gaudir d’un espectacle
cultural dansaire, on l’art
d’uns cossos en moviment va
fer participar d’una estació
terrenal quatre dels elements
atmosfèrics, que es feren pre-
sents amb una coreografia
musical i poètica de primer
ordre.

Amb l’agosarament d’inclou-

re’m “4 i 1 cinc”, els quatre
membres del grup i el cin-
què, el públic, dins el guió i
durant la duració representa-
tiva, al final, hauria demanat
un rebobinament de l’espec-
tacle, digne d’unes altes esfe-
res teatrals.

Sí, a Balsareny estem de sort,
Fa temps, ara sí, que unes per-
sones han sabut connectar
amb una xarxa de grups de
comèdia capaços de trans-
portar-te feliç i culturalment
a unes bones tardes domini-
cals, una manera de comiat
de la setmana i d’esperar el
bon dia de la següent.

Qüestió de quatre
presenta al Sindicat el 
musical “Sí o sí?

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

«La primavera del 2009 ens
vam ajuntar quatre persones i
va néixer el grup». Aquestes
són paraules del balsarenyenc
Climent Ribera, fetes al Sar-
ment número 393 correspo-
nent a l’edició d’estiu de l’any
2010.El grup «Qüestió de qua-
tre» està format, segons ordre
de presentació fet per ells
mateixos en el programa dis-
tribuït al teatre el Sindicat, per
Anna Moreno, Irene Mas, Cli-
ment Ribera i Berta Portabella.

Amb un ple de la sala Sindicat
de Balsareny, el dia 13 de
febrer de 2011,a les 6 hores de
la tarda es va presentar «Sí o
sí?»,un musical fet a mida.L’es-

pectacle va comptar amb el
suport i la col·laboració de l’A-
juntament balsarenyenc.

Aquest és un espectacle musi-
cal sota la idea original de
Berta Portabella. A Balsareny
va comptar amb un ventall de
col·laboradors vinculats amb
diferents entitats i firmes bal-
sarenyenques i d’altres pobla-
cions.

L’obra, amb una durada d’u-
nes dues hores, té moments
en què surten en escena
catorze actors i actrius. Aques-
ta representació forma part de
la nova opció teatral i musical
«Sona B», que, junt amb
TEMPO, omplirà tardes cultu-
rals a Balsareny.
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de la Confederació Espanyo-
la de Dretes Autònomes
(CEDA) o de la Lliga, entre
altres partits conservadors.
Aquesta alternança en el
poder seria determinant per
al destí de Companys.

Macià va morir la nit de
Nadal del 1933 amb 74 anys.
Segons la seva néta, Teresa
Peyrí, i l’amic diputat d’ERC
Joan Solé i Pla, les seves últi-
mes paraules foren: «Pobra
Catalunya», que alguns
nacionalistes radicals van
interpretar dedicades a
Companys. A l’hora de votar
el candidat que rellevaria
l’Avi en la presidència del
Govern, els diputats d’ERC
van escollir Companys
enfront de Carles Pi i Sunyer
i Humbert Torres, perquè era
qui millor representava el
component republicanista,
obrerista i rabassaire dels
tres. L’últim dia de l’any,
Companys va ser investit
amb els vots favorables
d’ERC, l’absència de la Lliga a
la cambra i l’abstenció del
grup de L’Opinió i de Josep
Tarradellas, expulsats d’Es-
querra per desavinences
amb Macià.

Els esdeveniments es preci-
piten

Macià era vist com un patrio-
ta que generava adhesions
en sectors més enllà del seu
partit. Companys, en canvi,
era vist com un home exclu-
sivament de partit; la tra-
jectòria de Macià era una
llosa.

Malgrat aquesta percepció,
la composició del primer
govern Companys, a diferen-
cia dels anteriors, integrava
consellers d’altres partits
d’esquerra. Una de les pri-
meres coses que va fer el
Govern, al principi del 1934,
va ser aprovar la Llei de Con-
tractes de Conreu, que pre-
tenia millorar les condicions
de treball dels rabassaires. El
Govern espanyol, de centre-

però, evitar una carnisseria.
De matinada, Companys va
rendir-se en un discurs
radiat i va fer-se responsa-
ble de tot. El Govern català
va ser detingut, excepte
Dencàs, que va fugir pel cla-
vegueram a l’exili. Sense
saber-ho, posava en safata
que se li atribuís a ell la res-
ponsabilitat del fracàs de la
proclama de Companys. I
que aquest aconseguís un
lideratge inqüestionat en el
si d’ERC.

Amb Companys detingut i
acusat per la premsa espan-
yola d’un intent separatista,
l’Estatut va ser suspès, el
Parlament tancat i els
càrrecs dels diferents orga-
nismes eliminats o substi-
tuïts per conservadors,
molts d’ells de la Lliga. Com-
panys i el seu govern van
ser empresonats al vaixell
Uruguay (ancorat al port de
Barcelona), a Madrid i al
penal de Santa María, a

Cadis, del 7 d’octubre del
1934 fins a la darreria de
febrer del 1936.

Poc importava que el Tribu-
nal de Garanties Constitu-
cionals declarés, el 5 de juny
del 1935, culpables Com-
panys i el seu govern i els
condemnés a 30 anys de
presó per delicte de
rebel·lió. Només calia espe-
rar que, en una nova convo-
catòria d’eleccions, guan-
yessin les esquerres per
aconseguir l’amnistia. El 16
de febrer del 1936 van tenir
lloc les eleccions a les Corts.
La campanya electoral va
disposar de l’ús de la imat-
ge del president empreso-
nat, lligant el seu destí al de
Catalunya. ERC va obtenir
23 diputats per dotze de la
Lliga, a Catalunya. En el con-
junt de l’Estat, les esquerres
van aconseguir el poder i el
nou govern d’Azaña va
indultar els empresonats
pels fets del 6 d’octubre.
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dreta, amb l’ajut de la Lliga,
va presentar un recurs d’in-
constitucionalitat. Al juny, el
Tribunal de Garanties Cons-
titucionals va dictaminar
que la llei no s’ajustava a les
competències atorgades per
l’Estatut. ERC va retirar-se de
les Corts i Companys va ten-
sar la corda no acceptant
cap transacció amb el presi-
dent Samper.

El Sis d’Octubre

El 6 d’octubre de 1934 a les
vuit del vespre va sortir al
balcó de la Generalitat i, en
un discurs radiat, va dir que
les forces monarquitzants i
feixistes havien aconseguit
el poder i que la República
corria perill. I, tot seguit, va
proclamar l’Estat Català dins
d’una República Federal
Espanyola. A dos quarts de
tres de la matinada, dos
canons van obrir foc contra
el Palau, on era Companys i
el seu govern. Batet volia,
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Aquell 14 d’abril, dos dies
després de la victòria repu-
blicana a les eleccions muni-
cipals, Companys va actuar,
sense que Esquerra Republi-
cana de Catalunya ni Fran-
cesc Macià haguessin deci-
dit res. Companys i alguns
membres del partit van diri-
gir-se a l’Ajuntament de Bar-
celona per proclamar la
República i així ho van fer.

Francesc Macià, en assaben-
tar-se’n, es va dirigir cap a
l’Ajuntament enrabiat. Des
del balcó, davant un aplec
de gent cada vegada més
nombrós, va proclamar l’Es-
tat Català integrat a la Fede-
ració de Repúbliques Ibèri-
ques. Tot seguit, va creuar la
plaça, va entrar al Palau de la
Generalitat i també va sortir
al balcó per anunciar que es
feia càrrec del govern de la
República Catalana. Al ves-
pre, va proclamar-se la Repú-
blica Espanyola a Madrid.
Començava així, entre Macià
i Niceto Alcalá Zamora, pre-
sident del govern provisio-
nal de la República Espanyo-
la, un estira-i-arronsa per
definir l’organisme autònom
que Macià havia constituït
de facto. El dia 17d’abril a la
nit acordarien el nom de
Generalitat de Catalunya,
atès que República Catalana
era una expressió que a
Madrid espantava. A més el
pacte entre presidents pre-
veia l’elaboració d’un Estatut
d’Autonomia per a Catalun-
ya.

Barcelona era aleshores el
territori més problemàtic de
l’Estat quant a reivindica-
cions obreristes. La CNT el
sindicat majoritari, titllava la
nova República de burgesa. I

és que si la República va
començar a caminar va ser
perquè l’esclat revolucionari
anarcosindicalista va ser
neutralitzat. Companys va
sobreposar-se a la vaga
general de la CNT prevista
per als dies 15 i 16 d’abril tot
declarant aquells dies festa
nacional.

El difícil paper com a mà
dreta de Macià

Un mes i mig després del
nomenament, Companys va
renunciar al càrrec de gover-
nador civil per presentar-se
a les eleccions de diputats a
les Corts constituents de
final de juny de 1931. ERC va
resultar, de nou, vencedora,
amb 35 diputats, a força
distància de la resta de for-
macions catalanes. Com-
panys va ser escollit diputat
per la província de Barcelo-
na. I, en vistes d’una actuació
conjunta a les Corts per
defensar L’Estatut de Núria
— enllestit el 20 de juny—,
Macià va nomenar-lo cap de
la minoria parlamentaria
catalana —els diputats de
l’Esquerra, majoritaris , més
la resta—. Amb aquest nou
càrrec, el del Tarròs va esde-
venir la mà dreta de l’Avi a
Madrid i va obtenir projecció
política.

Després de nombroses atza-
gaiades de la premsa i dels
polítics espanyols, i d’un
intent de pronunciament
del general Sanjurjo, l’Esta-
tut va aprovar-se el 9 de
setembre del 1932. Els cin-
quanta-dos articles originals
van quedar reduïts a divuit.

Macià va convocar eleccions
al primer Parlament de la
Catalunya autònoma per al
20 de novembre d’aquell
any. L’Esquerra es va tornar a

imposar amb 56 diputats,
seguida per la Lliga amb 16.
A mitjan desembre es va
constituir el Parlament;
Companys en fou escollit el
primer president del Parla-
ment i s’elegí Macià, formal-
ment, com a president del
Govern.

Sí, ministre A Companys,
però el càrrec li durà encara
no mig any. Al juny fou
nomenat ministre de Marina
en substitució de Jaume
Carner, malalt. La designació
formava part del pacte no
escrit de tenir, almenys, un
ministre català al Govern
espanyol.

Companys i Franco. L’odi
del general

L’estiu del 1933, essent
ministre de Marina, Com-
panys va assistir a un acte

oficial a Palma de Mallorca,
on va adreçar-se als presents
en català. Un dels primers en
alçar-se per felicitar-lo va ser
Francisco Franco, aleshores
comandant general de les
Balears. Durant els fets del 6
d’octubre de 1934, Franco,
assessor del ministre de
Guerra, Hidalgo Durán, va
enviar una flota per bombar-
dejar Barcelona i va fer els
impossibles perquè el gene-
ral Batet arrasés el Palau de
la Generalitat. El tarragoní
ho va evitar. Com sabem,
anys desprès, el mateix Fran-
co el va fer afusellar.

Al novembre de 1933, la
política va fer un tomb i les
forces de centredreta van
assolir el poder en les elec-
cions generals. A partir  d’a-
quí, es van succeir els
governs d’Alejandro Lerroux
i Ricard Samper amb suports

Lluis Companys proclama la República. 
80è aniversari del 14 d’abril de 1931 (III)

JOAN ESCULIES
ANDREU  FERNÁNDEZ

S

S

Mes de febrer
JORDI SOLER 
FRANCESC CAMPRUBÍ

S

METEOROLOGIA

Sant Domènec, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 47

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

Temperatura (ºC)

Promig (1 minut)
6,1

Promig (min.+màx.)
7,5

Promig de mínimes
-1,3

Promig de màximes
16,0

Mínima
-5,7; dia 3

Màxima
22,0; dia 6

Mínima més alta
4,8; dia 24

Màxima més baixa
8,7; dia 17

Vent (km/h) 

Ventada més alta
35,6 dia 16 

Velocitat promig
4,7 

Recorregut del vent
1.655,3 km

Pressió (hPa) 

Màxima
1.020,9 dia 5

Mínima
980,9 dia 17

La pluja

Total mes de febrer
4,5 litres

Dia més plujós
dia 17; 3,9 litres

Dies de pluja
3
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El mal temps desllueix 
la Caminada 2011, la del 25è aniversari

ISIDRE PRAT
FOTOS ISIDRE PRAT

S

El dia 13 de març va tenir lloc
a Balsareny la vint-i-cinquena
Caminada Popular, organitza-
da pel Centre Excursionista
de Balsareny. Sí, amics, hem
arribat ja a 25 anys de cami-
nades! Doncs aquesta cami-
nada d’aniversari va ser pre-
cisament la que va enregis-
trar un nombre més baix de
participants, per causes
majors. Segurament hauria
estat, com sempre, molt par-
ticipativa, però cal dir que
enguany molta gent no es va
fiar de la meteorologia. Efec-
tivament el dia abans, dissab-
te, va ploure tot el dia; se’n va
deixar ja ben entrada la nit. I
l’endemà, per bé que l’home
del temps havia anunciat un
canvi radical amb una fugida
ràpida dels núvols, no va ser
ben bé així, almenys a la nos-
tra comarca. Al matí estava el
cel encara molt ennuvolat
mostrant força inseguretat,
cosa que va fer desdir molta
gent. Després va resultar que
no va ploure gens i el temps,
amb tan poc Sol i una mica
de fresca, però no un fred
fort, va afavorir que es
pogués caminar molt bé,
sense agafar gaire calor.

Malgrat tot ens varen visitar
prop dels dos centenars de
persones. Se n’hi van inscriu-
re 187 concretament. El reco-
rregut d’aniversari va ser
molt assequible, d’uns 14
quilòmetres, sobre un terreny
molt proper al riu, amb algu-
nes pujades una mica fortes,
com la del Castell i dos turons
més entre Sant Esteve i
Navàs, que es podien assolir
força bé per tothom.

L’itinerari va començar a la
plaça de l’Església cap al
pont de la via i baixar fins a

l’aqüeducte de Santa Maria,
on s’agafava per l’esquerra
un tram de la síquia, que es
deixava al cap d’uns 600
metres per pujar cap als
Sants Peres i cap al Castell pel
dret, per un corriolet de molt
desnivell que hi ha a la cara
sud. A dalt del Castell hi havia
el primer control, on es dona-
va la típica coca elaborada
pels forns i pastisseria del
nostre poble. I també la mis-
tela! Després d’aquest primer
alè, els caminants van  seguir
baixant pel camí rural ample
del Castell fins arribar a la
capella de Sant Antoni. En
aquella alçada es travessava
la carretera de la Rabeia per
ficar-se dins del bosc, sortir-
ne a nivell de la carretera de
Sant Esteve (cruïlla amb la
via) i, passada aquesta, tor-
nar-se a ficar al bosc, passar
per la vora de Cal Cansalada i
enfilar-se cap al turó de la
senyera, des d’on s’albira, a
poca distància, el poble de
Navàs, i una bona panoràmi-
ca del Berguedà. Després de
baixar aquest turó per la seva
cara nord s’arribava per fi al
segon control, el de l’esperat
esmorzar. Allà, amb quelcom

ara per ara és Kòdul, música
que reivindica el dia a dia i
la festa.

- Quin és el teu instrument
dins del grup?

- El paper que cadascú té
dins el grup, va molt més
enllà de l’instrument que fa
sonar. Cadascú aporta de
manera quasi involuntària
pinzellades de personalitat,
que sumades a la de la resta
de components donen
forma a l’estil propi de
Kòdul de què us parlava. A
Kòdul jo toco la guitarra, i a
més hi aporto personalitat,
tal com ho fan tots i cadas-
cun dels seus membres.

- A quins llocs heu actuat
fora de Balsareny?

- Abans ho he esmentat, i
ara ho vull recalcar, que ja
portem 6 anys amb Kòdul
entre les mans, i sí que és
cert que al principi costava
obrir horitzons més enllà de
Sallent i Balsareny, però
amb el temps hem anat
ampliant el nostre ventall
d’actuació, primer dins la
comarca, fent actuacions
puntuals a comarques veï-
nes, fins i tot una sèrie de
concerts al País Valencià ara
fa un any aproximadament,
fruit del concurs «Amplifi-
ca’t», del qual varem resul-
tar guanyadors amb el
premi de tocar al Camp dels
Tarongers el 25 d’abril a
València. A més, hem guan-
yat també el concurs «Fruits
Rock» a Sant Fruitós de
Bages, i «l’Esclat» a Berga, i
vam poder tocar al Rebrot.
Actualment Kòdul estem
disposats a portar la nostra
música a qualsevol indret
del país; realment a nosal-
tres el que ens omple és fer
concerts, conèixer gent
nova, indrets nous amb fes-
tes, amb ganes de tirar
endavant.... En definitiva,
escampar arreu la nostra
música i el nostre missatge.

Estimada gent, petits i
grans, de la meva Parrò-
quia de Santa Maria de Bal-
sareny, gràcies un cop més
per la solidaritat del vostre
ajut, concretament amb la
col·lecta de Reis, que sento
com una carícia de família.
Aquesta continua sent la
meva Parròquia, bressol de
la meva fe cristiana i de la

meva vocació missionera.
Aquelles figures inoblida-
bles de Mossens i Germa-
nes i les dones fidels a tota
hora i alguns homes i
jovent. Tot és memòria que
agraeixo emocionat. Conti-
nuarem, oberts a tot el
món de Déu, fent via parro-
quial amb el Llobregat i la
Mare de Déu del Castell i
alguns companys i com-
panyes grans i aquest

jovent que potser no és
massa de la Parròquia,
però que viu els desafia-
ments de la justícia i la
solidaritat.

Rebeu una forta abraçada i
la pau del bon Déu i l’ale-
gria de l’Evangeli (ara puc
enviar-vos també una
benedicció amb el meu
bastonet del Parkinson,
bàcul del retirat).

S14 ENTREVISTA

Carta del Bisbe Pere Casaldàliga
PERE CASALDÂLIGAS

Des d’aquesta carta vull
agrair personalment l’es-
forç que han fet els tres par-
tits de l’oposició de l’Ajun-
tament de Balsareny en
referència a la moció que
van presentar relativa a la
baixa de l’Escola de Música
de la meva filla.

Gràcies per tot el que han
fet el VAI, Esquerra Republi-
cana i PSC, ja que han
actuat com una veritable
oposició en el Ple munici-
pal.

Després d’onze anys entre
nosaltres la Mel ens ha
deixat.
Gràcies per les teves corre-
disses i passejades.
Et trobarem a faltar.

Família Carreté-Soler

També vull donar les grà-
cies al regidor de Con-
vergència i Unió, el Sr.
Miquel Soler, ja que a l’hora
de les votacions en el ple
municipal es va abstenir. Va
ser l’únic regidor de Con-
vergència i Unió que ho va
fer. Els 4 regidors de l’oposi-
ció van votar en contra de
donar de baixa de l’Escola
de Música a la meva filla.

Si podeu, llegiu al Sarment
l’acta del Ple Municipal al
qual faig referència en

aquesta carta. Segurament
sortirà aquest mes. Vegeu
les paraules del regidor d’E-
ducació argumentant el
motiu de la baixa: n’hi ha
per sucar-hi pa.

Entre altres coses deia que si
les nenes no poden fer
piano, hi ha una coral que es
fa a la Parròquia per poder
fer música amb el mossèn.
Com si tingués a veure algu-
na cosa el fet d’aprendre
piano amb el de cantar en
una coral parroquial.

Opinió d’un pare
JUAN RIVERO LOPEZS

EL JARDINET
B a r  -  R e s t a u r a n t

Comunions, 
b a n q u e t s ,  
reunions...

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

M O R R O S
Al servei de la construcció
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d’ells encara hi són des del
primer any. I també la seva
gratitud a tota la gent, de Bal-
sareny i de molts i molts
pobles de les comarques
catalanes, que ha fet possible
el seu èxit i la seva continua-
ció any rere any. Esperem que
es pugui celebrar durant
molts més anys la Caminada
Popular de Balsareny!

més de la meitat del recorre-
gut a les espatlles, els soferts
caminants van assaborir l’en-
trepà amb botifarra acabada
de coure i un bon trago de vi
o d’aigua.

Després de reposar una mica,
els caminants es van disposar
a pujar un nou turó, per bai-
xar després de forma directa
cap a la colònia de Sant Este-
ve i, caminant un quilòmetre
més a ran del riu, per sota
d’un penya-segat, arribar a la
Rabeia i pujar fins a Cal
Roqueta, on hi havia el tercer
control, el de les taronges,
que refrescaven una mica la
gola.

A partir d’aquí, només que-
daven uns 3 quilòmetres de
recorregut, que transcorrien
també a la vora del Llobre-
gat, passant per l’espai d’in-
terès natural de la zona de la
Resclosa dels Manresans, on,
com en altres ocasions, es
podia gaudir de la seva sin-
gular vegetació de ribera i de
l’observació de les «dames
coiffées» (senyores amb
barret), una formació geolò-
gica situada sota el Castell
que no trobem a cap més
indret de les nostres comar-
ques. La Caminada acabava
amb la repetició del petit
tram inicial de la síquia i la
tornada al poble pel Repeu.

Els participants es van endur,
com a record d’aniversari,
una bonica ampolla d’alumi-
ni per posar-hi aigua, amb
l’estampa dels 25 anys. En
arribar a la plaça de l’Església
se’ls va obsequiar també,
com de costum en els darrers
anys, amb un vermut, que
incloïa enguany unes «can-
yes de cervesa».

Com sempre, i per fer honor a
aquests 25 anys, el recorregut
va estar decorat amb els
rètols que fan referència a les
principals espècies de la nos-
tra vegetació: arbres, arbus-
tos i herbes. Segurament
hauran servit al llarg de tots

aquests anys perquè els més
fidels a la nostra caminada
hagin pogut conèixer moltes
plantes del nostre entorn.

La junta actual dóna les grà-
cies a totes les persones que
han participat en l’organitza-
ció d’aquesta activitat popu-
lar al llarg dels 25 anys; tin-
guem en compte que alguns

Oriol Serra, guitarrista del grup
de música balsarenyenc Kòdul

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU
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Oriol Serra i Valdés va néi-
xer a Balsareny el 9 de
desembre de 1990. L’Oriol
va estudiar Batxillerat tec-
nològic a l’IES Llobregat de
Sallent, cicle superior de
Gestió i Organització dels
Recursos Naturals i Paisat-
gístics a l’ECA del Solsonès,
i actualment està cursant el
primer curs d’Enginyeria
Forestal a la Universitat de
Lleida.

Pel que fa al treball, ens
comenta: «Ara per ara no
tinc una feina, (prou me’n
busco jo, de feina!), però si
una dedicació a la qual
m’encanta donar-hi tan
temps com puc; ja que fa
molt poc he tingut la sort
d’entrar com a bomber
voluntari al parc de Sallent, i
m’agrada força passar-hi
hores, bé sigui entretingut
amb feina de la Universitat
o remenant material del
parc».

Actualment l’Oriol forma
part d’un grup, Kòdul, que
solen dir que és balsaren-
yenc perquè el local d’as-
saig és l’antiga carnisseria
de cal Soler, però realment
està format per deu joves
de Balsareny, Sallent, Man-
resa i Monistrol de Montse-
rrat, de manera que tal i
com diuen «no som ben bé
d’enlloc, i de tot arreu alho-
ra».

«Ningú no es pensava fa
gairebé 6 anys, quan varem
començar tocant un Sant
Jordi a l’Institut de Sallent
on estudiàvem aleshores,
que arribaríem on som ara,
amb una maqueta i un disc
acabat de sortir del forn, i
sonant per diversos escena-

ris del país. Estem molt
orgullosos del nostre pro-
jecte, i val a dir que amb
moltes ganes i tota l’em-
penta necessària per
seguir-lo projectant durant
anys».

I referent al lleure ens diu
que «sembla una paradoxa,
però el meu lleure consis-
teix a no tenir lleure. És
estrany, però a mi m’encan-
ta que sigui així. Dedicar les
meves hores lliures a tirar
endavant les entitats i pro-
jectes en què estic ficat,
assajar amb el grup, prepa-
rar qualsevol cosa. Real-
ment passo molt poc temps
a casa; estan força acostu-
mats a veure’m de resquit-
llada ben just als àpats,
però saben bé com m’agra-
da no parar mai».

I sobre la lectura, llegeix
molt poc, però quan ho fa
ens comenta que s’adona
que li agrada molt més del
que es pensa. «Hi ha situa-
cions a la vida en què crec
que és imprescindible lle-
gir; una d’elles és quan viat-
ges. L’últim llibre que he lle-
git va ser aquest estiu viat-
jant per Suècia: Tot el que
podríem haver estat tu i jo, si
no fóssim tu i jo, d’Albert
Espinosa».

Respecte a l’esport, va dedi-
car bastants anys a l’hand-
bol, tot i que per raons de
temps i compaginació es va
veure obligat a abandonar-
ho tant bon punt va
començar a viure fora de
Balsareny durant la setma-
na. Actualment li agrada
sortir a córrer quan té un
foradet, anar a escalar amb
companys els dies que fa
bo, i sobretot sortir amb la
seva estimada moto els diu-
menges; això sí, sempre que
la nit de dissabte no s’hagi
allargat més del compte.

- Què en penses de la música? 

- Crec que la música és vida.
Qui no ha posat una vegada
i una altra aquella cançó
que tan enganxa fins avo-
rrir-la? Qui no ha engegat la
ràdio mentre remena per
casa? Qui no ha fet saltar
una llàgrima amb aquella
cançó que ens recorda tan-
tes coses? Quina canta o
xiula a la dutxa? No en som
conscients, però la música
ens acompanya nit i dia, i
cal saber aprofitar-la.

- Coneixem la teva integració
en diferents entitats de Bal-
sareny. Digues, com va néixer
aquesta inquietud per ser
present a diferents entitats
alhora?

- Jo crec que al món les per-
sones estem fets de pastes
diferents; hi ha un tipus de
pasta, que és de la que estic
fet jo, i com jo tanta gent,
que ens agrada ser a tot
arreu. Tot comença un dia,
senzillament donant un cop
de mà, quan de sobte, al dia
següent, tens ganes de
donar la mà sencera fins
que arriba un dia que ets
pràcticament al capdavant
d’aquella colla que un dia et

van demanar ajuda, i que
des d’aleshores has donat
pràcticament tot el teu
temps. Això va relacionat en
certa manera amb el meu
lleure. Què seria del meu
temps lliure, sense totes
aquestes ocupacions que
tan m’absorbeixen, però
que amb el temps et tornen
amb escreix tot el que tu hi
els hi has dedicat?

- Quan va començar la teva
afició pel món de la musica?

- De petit escoltava poca
música. Quan devia tenir 10
o 11 anys vaig veure que la
majoria dels meus amics
sabien música, feien solfeig,
cantaven i fins i tot tocaven
instruments. Va ser llavors
quan vaig veure que tenia
massa temps lliure i que
calia omplir-lo com fos. El
mateix dia que pensava
això vaig dir: —Mama, papa,
hem de comprar una guita-
rra, que vull fer soroll! Al
principi no sabia si allò m’a-
gradaria, si jo estava fet per
ser un petit músic, però
amb els anys he vist que
barrejar la música amb el
dia a dia també és una bona
forma de vida.

- Explica’ns de forma entene-
dora: quina és la música que
féu? 

- A l’hora de classificar el
nostre estil, mai no hem
sabut com fer-ho. Hi ha qui
diu que fem crits i soroll, i
qui diu que la nostra música
enganxa, fa saltar i ballar.
Sincerament nosaltres l’ú-
nic que hem fet ha sigut
crear el nostre propi estil,
basant-nos amb ritmes com
l’ska, el reggae, el rock i que
hem barrejat amb pinzella-
des i tocs de funky o latin,
que ens han portat al que
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Grans Traginers
SARMENT
FOTOS ALFRED SELGAS

S

La Festa dels Traginers va
congregar un any més una
gran participació. La festa va
començar amb la presentació
del Traginer a l’Escola. Diven-
dres es va celebrar el Correfoc
infantil, la percussió dels Dia-
bles de Casa Blanca i el con-
cert dels grups Dear Pruden-
ce,Tinajas i P.D. Arradio Rosita,
els quals van fer una veritable
performance. Dissabte, des-
prés de la passejada en
ruquet dels més menuts i del
joc les anelles, la comitiva
amb els Traginers Petits van
desfilar per procedir a les
obertures de la Taverna, l’ex-
posició de Fotografia, el
Rebost, i la botiga de ceràmi-
ca. A continuació es donà pas
al concert de l’Escola Munici-
pal de Música i el Correfoc
organitzat per la colla Peta
Fluix. Més tard la Ruta del Tra-
giner va conduir a tothom per
arribar al ball del pavelló amb
l’Orquestra Mitjanit.

Diumenge, els Trabucaires i
Morterets de Rajadell van
despertar a tothom perquè
no es perdessin la Torrada.
Després no va faltar la
demostració de l’elaboració
artesana del porc, i la ferrada i
esquilada d’un animal.
Durant el matí, pel poble
actuà l’acordionista Valentí
Alsina  i la banda de l’Escola
Municipal de Música de Puig-
reig. A migdia, la magnífica
Cavalcada dels Traginers va
desfilar pels carrers de Balsa-
reny, presidida pel banderer
Rossend Santasusana i els
seus cordonistes, acompan-
yats de la cobla Ciutat de
Manresa. Seguien els hereus i
les pubilles de la Catalunya
central, els nostres gegants,
grallers i bastoners i l’escenifi-
cació de la comitiva d’un
casament de pagès, represen-
tat per Alba Soler, Pepita Solà
i Adrià Martos.

crec que sense l’ajut de
bancs i caixes i amb l’afegit
de les institucions oficials,
ens costarà de valent tornar
a una normalitat que faci
recuperar l’estímul pel tre-
ball i acabar amb l’atur.

- Associar-se avui per avui, pot
donar una empenta per sortir
del forat actual?

- Nosaltres des de que vam
obrir el nostre establiment,
vam decidir formar part de
l’Associació de Botiguers i
Comerciants de Balsareny.
Penso que a través de les
associacions les persones
podem tenir l’oportunitat de
conèixer-nos molt més i
aquesta peculiaritat ens
obre un camí per donar més
qualitat en el servei del
comú.

- Entrant ara en terreny ofi-
cial, quin nivell de diàleg pen-
seu que hi ha d’haver entre la
societat ciutadana i l’admi-
nistrativa, com per exemple
els ajuntaments?

- Per descomptat que sem-
pre hi hauria d’haver fluïde-
sa comunicativa entre una
administració local amb la
resta de ciutadans i princi-
palment amb el sector
empresarial, que al cap i a la
fi és el motor laboral i
econòmic del benestar
general. Penso que cada
poble hauria de tenir opor-
tunitats a tots els nivell per
tal d’autofinançar-se per ell

mateix. Però amb un sistema
com l’actual, les oportuni-
tats laborals sempre van a
parar a mans d’empreses
foranes, i nosaltres, els petits
impulsors de l’economia
local, quedem desprotegits,
tot i que, com s’ha vist en
diferents ocasions, comptem
amb una ma d’obra molt
més qualitativa i responsa-
ble. Jo personalment us puc
dir que amb els 27 anys que
porto com a empresari de
lampisteria i electricitat
compto amb totes les certifi-
cacions oficials per tal de
poder portar les degudes
activitats laborals sense
haver de dependre de ningú
més, però és clar, com que la
normativa actual totes les
obres de caràcter oficial es
porten a terme amb el siste-
ma de concurs, els de casa
perdem el tren i ens quedem
al peu del pujador.

- Estaríeu d’acord amb la
peculiaritat que existís per
tal de tenir opció a entrar a
concursos de comptar amb
un dipòsit econòmic que
garantís la bona fi dels tre-
balls?

- Sí, completament d’acord,
però la constructora per als
treballs d’interior podria
tenir una concessió a favors
dels petits empresaris de
cada lloc. Però permeteu-
me encara dir que els admi-
nistradors locals, els ajunta-
ments, segur que hi tenen
molt a fer.

Joan Garcia, empresari del ram de lampisteria i electricitat
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU
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La mesura dels temps i l’ac-
tualitat del moment econò-
mic ens esperona a entrar a
un dels establiments balsa-
renyencs, propietat de Joan
Garcia Maldonado.

Ara farà uns 15 anys que Gar-
cia va posar esperit empresa-
rial i comercial per donar ser-
vei als balsarenyencs, a tra-
vés de la dualitat laboral que
dóna personalitat als pobles,
per formar una empresa de
lampisteria i electricitat.

Joan Garcia va néixer a Balsa-
reny el 13 de juliol de 1959, i
compta amb els estudis de
Formació Professional que
va cursar a Manresa. Referent
als seus gustos és un apas-
sionat de la música i dels
viatges.

- De ben segur que aquesta
crisi no és la primera que viviu.
Ens podríeu dir quelcom d’a-
quella ja superada?

- Tal i com molt bé dieu, no és
la primera crisi que conei-
xem, però personalment he
de dir-vos que jo l’estic vivint
molt diferent, malgrat que
sempre quan ve una recessió
econòmica som els més
petits els que més ens
enfrontem amb aquest des-
gast econòmic i moral. Són
aquests dos moments els
que m’amoïnen i em fan arri-
bar a pensar que hem entrat

dins un corrent difícil de sor-
tir.

- Immersos en aquesta crisi
actual, com a poble creus que
ens en sortirem?

- Tot i el moment que vivim, i
amb poc optimisme, crec
que no hem de ser pessimis-
tes. L’últim que hem de per-
dre és l’esperança i com a
catalans crec que tenim
prou tossudesa per sortir del
forat en què ens han ficat els
bancs i la irresponsabilitat
política. Quedo astorat quan
sento a través dels mitjans
de comunicació que tenim
crisi per molt temps. Perso-
nalment espero que no sigui
així.

- Segons tu, què hauríem de
fer els ciutadans per tal d’a-
conseguir que pobles com el
nostre poguessin superar
algunes de les moltes desi-
gualtats inoportunes que
afectes al comú?

- Laboral i comercialment,

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
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A continuació va desfilar el
nucli central de la Cavalcada:
el grup de Traginers amb els
seus bastos, àrguens, albar-
des, sàrries i altres guarni-
ments autèntics represen-
tant el treball de traginer. Tot
amenitzat per diverses ban-
des de música, una nodrida
representació de carruatges
vistosos i els no menys nom-
brosos espontanis que tan-
caven la cercavila amb els
genets que participarien
després a les curses. Tots es
van aplegar a la plaça de l’es-

glésia per rebre la benedic-
ció a càrrec de mossèn Lluís
Tollar. I a la plaça Onze de
Setembre no va faltar el
comentari de la cavalcada,
explicada al detall per Jacint
Orriols. La comitiva es va
cloure fent el lliurament de la
bandera del gremi al nou
banderer de l’any que ve,
Abel Artigas.

La plaça de la Mel va acollir el
Mercat del Traginer amb tot
de productes tradicionals i
naturals i activitats artesanes

diverses. El Rebost del Tragi-
ner també va ser molt visitat
i la botiga de ceràmica, la
taverna i l’exposició antolò-
gica de fotografies veien els
seus recintes atapeïts de
gent. A la tarda, la Cursa de
cavalls, mules, ases i ponis a
la pujada del Castell va ser
també un èxit de públic. La
festa es va acabar amb sarda-
nes a la plaça de les Monges,
a càrrec de la cobla Ciutat de
Manresa, i amb els últims tra-
giners fent la darrera mistela
a la Taverna.

El xai ja era una altra cosa. Era la
carn per antonomàsia. Encara
avui, si aneu pels pobles de mun-
tanya i demaneu una terça de
carn, us posaran segurament
quatre-cents grams de xai. El xai,
poc o molt, era el segon plat del
dinar, habitualment després d’un
plat d’escudella (i ben poca o
gens de carn d’olla) o de vianda.
El xai es comprava a les carnisse-
ries i als anys quaranta i cinquan-
ta del segle passat a Balsareny
n’hi havia tres: cal Peret Carnisser,
cal Rossendo i cal Soler, que van
resistir força més enllà.No era pas
una menja barata, però s’hi podia
arribar. Els xais els sacrificaven a
l’escorxador (vulgarment «mata-
dero»),una barracota que hi havia
on avui hi ha el carrer del Nord.
Llavors era arran d’un camí que,
passant per horts i vinyes,portava
cap al pla de les Fonts i a la Baga
Fosca. Era més amunt de l’última
casa, anomenada de l’Era, aquella
que encara avui llueix, a l’esque-
rra del carrer,pujant,una llinda de
fusta amb una data del segle XIX,
si no m’erro.O sigui,pràcticament
dessota dels dipòsits d’aigua del
poble. L’escorxador, rudimentari,
no observava cap de les mesures
de sanitat i de salubritat mínima-
ment exigibles avui, ja no dic per
la Unió Europea, sinó pels països
més endarrerits (no cal dir que,
bàsicament, pertot arreu era
igual). De totes maneres, els car-
nissers també mataven a casa,
amb més garanties. Gràcies a l’a-
mistat de sempre amb els ger-
mans Joan i Josep Soler, havia
vist, anant a jugar a casa seva,
com el seu pare degollava,treia la
pell i escorxava els xais.Des de lla-

aquest nom i aquesta funció. I,
per al cas, la Filomena de cal
Sense, neta i polida. Mort el porc,
dessagnat, li socarrimaven la pell
amb foc d’argelagues i, seguida-
ment, li treien el pèl i la primera
pell bo i rascant-lo amb unes ras-
quetes adequades. Encara em ve
al nas aquella olor densa de pèl
de porc cremat. Acabat això, els
matadors —o mataporcs—, que
solien ser els germans Calveras,
de ca la Mansa i cal Cererols res-
pectivament, obrien el porc per
l’espinada, a cops destres de des-
traleta. Llavors anaven tallant i
destriant les carns i les entranyes.
La bufeta del fel, potser l’única
cosa del porc que no s’aprofitava,
la llançaven carrer enllà, on algun
gos l’ensumava, la rebentava i la
feia córrer. Tot això es feia a ple
carrer, com he dit, sobre la terra
nua —res no estava asfaltat—,
davant de cada carnisseria con-
cernida.I llavors arribava l’hora de
la veritat: pesar el porc. Venia l’a-
gutzil, el Maya, amb una gran
romana i, abans d’acabar l’es-
quarterament de l’animal, se’l
recollia com un farcell i se’l penja-
va de la romana sostinguda d’un
semaler que aguantaven els
mataporcs. Amb la solemnitat
que la funció requeria —i que el
Maya ja tenia de natural— s’a-
nunciava el pes del porc, habi-
tualment a la ratlla dels cent qui-
los, quilo amunt, quilo avall. Els
sagals que presenciàvem l’acte ja
havíem fet els nostres pronòstics i
algun o altre encertava el pes,
amb lògica satisfacció.He de con-
fesar que, com que més d’un cop
la matança s’allargava matí enllà,
m’havia escapat amb d’altres del
pati de l’escola —que era la plaça
de l’Església— per presenciar
aquest final suprem de la bèstia i
mirar d’encertar la travessa. Una
mostra de la carn es portava al
veterinari de Sallent, desplaçat
per a l’ocasió a Balsareny, qui l’a-
nalitzava amb un microscopi de
butxaca, rudimentari però eficaç,
per si hi havia traces de triquinosi.
I així acabava la matança del porc
a les carnisseries de Balsareny,
temps era temps.

vors he comprès la imatge literà-
ria de la conformitat, allò del qui
té la mirada d’un xai a punt de
degollar. Temps després, segura-
ment per imperatiu legal, l’alcal-
de Casaldàliga va fer construir un
nou escorxador, força més ade-
quat, vora del pont del riu.

La carn de vedella anava més
escassa.Si la memòria no em falla,
de vedella només se’n matava i
se’n venia per les festes senyala-
des i, si se’n volia, s’havia d’enco-
manar prèviament. Anava cara,
evidentment. Així doncs, allò que
avui és tan comú com els entre-
cots,de vedella naturalment,o les
hamburgueses, als pobles com
Balsareny era un bé més escàs
que l’aigua —i això que d’aigua
no en sobrava—. Sembla que no
pugui ser que seixanta anys des-
prés aquestes menges es trobin
arreu,precuinades o congelades i
tot. Ah, una precisió: les vedelles
es mataven d’un cop de mall al
cap, a l’indret del bescoll, abans
de ser degollades. Queien rodo-
nes.

De porcs, ara hi arribem, només
se’n mataven a l’hivern. I al carrer.
De molt bon matí, des del llit
estant, de vegades ja sentia els
esgüells dels animals estirats per
un ganxo al morro cap al banc on
serien degollats d’un cop certer
de ganivet a la jugular. Confesso
que sentia una esgarrifança mor-
bosa. Quan podia, m’agradava de
veure l’escena. La sang rajava a
dolls dins d’una palangana, men-
tre la mocadera l’anava remenant
perquè no quallés. Era habitual-
ment una dona, és clar, que tenia

SCINC MINUTS

Canviar de bar
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

la B alta? Amb la V baixa? El rao-
nament del text fa que amb-
dues siguin prou importants a
l’hora de voler expressar
aquest sentiment d’estimació i
que sota una falta ortogràfica
he emprat en el títol.D’entrada
he de dir que he manllevat el
títol al Xevi Xirgo, el qual és qui
m’ha donat l’oportunitat de
compartir amb vosaltres,amics
lectors,aquest punt de reflexió.

«No sé quina mania ens ha
donat ara a tots de discutir el
preu del cafè. Temps enrere
vàrem demanar un cafè i ens
en van servir disset. No n’ha-
viem pas demanat disset, de
cap manera, però ens els varen
servir» (diari Avui, dijous 3 de
març de 2011).

De segon, dir-vos que en  cap
moment el títol no té, no vol
tenir, cap tipus d’interpretació
amb el que tots coneixem com
«el nostre bar», llocs aquest on
en tantes i tantes ocasions ens
serveix, per dir-ho planament,
com a vàlvula d’escapament.
No.I és per això que us demano
llegir aquests «Cinc minuts»
sencer.

Per molt que ens pugui sem-
blar equívoc, ha estat aquesta
societat, a tots, poruga, la que
ens ha fet ser la B alta de bons i
l a V baixa de poc valents, per
tal de decidir-nos a canviar de
bar en el seu moment oportú.
Amb un sol cafè en tenim prou.
Sí que és cert que ja el vam
demanar, però l’amo del bar, el
mateix que coneixem tots, a
l’hora de cobrar-nos ens en fa
pagar disset i el preu de cada
un ens ha portat a la situació
actual.

He expressat amb la B alta i la V
baixa dues lletres, un tarannà
honrat, però cal posar un fort
accent a la V baixa i canviar de
bar.

Quan mataven pels carrers
JORDI PLANESS

L’any 1930,Joan Oller i Rabassa va
publicar la seva novel.la de més
èxit titulada Quan mataven pels
carrers, on contava les turbulèn-
cies socials de la Barcelona de pri-
meries del segle XX.Aquest autor,
fill del gran Narcís Oller, figura
notable de la literatura catalana,
va venir a Balsareny a donar una
conferència a la Biblioteca, orga-
nitzada com moltes altres pel
grup local d’Amigos de los Casti-
llos, plataforma d’activitats cultu-
rals  de caire català dels anys sei-
xanta del segle passat. Un dia se
n’haurà de parlar, d’aquestes acti-
vitats.

Però avui la cosa no va pas pel
camí de la literatura o de l’activis-
me cultural.Sinó de quan a Balsa-
reny mataven pels carrers. Més
concretament de quan els carnis-
sers mataven els porcs pels
carrers del poble. Però anem a
pams i entretinguem-nos una
mica en el tema.

Fa uns seixanta anys que les bra-
ses de la passada guerra civil
encara escalfaven. Sobretot en
l’aspecte econòmic —no diguem
ja en el terreny polític i social—.
L’endarreriment i la pobresa
general eren, si es pot dir així, el
pa del dia.Perquè ni el pa,poquet,
que es podia menjar no era pas
sempre del dia. Anava racionat,
igual com altres queviures.Però la
carn, no. El que en racionava el
consum era la capacitat econò-
mica de cada familia, que per a la
majoria era ben escassa. Això feia
que molta gent criés gallines i
conills de què proveir-se de pro-
teïnes animals (ous i carn), si més
no de cara a les festes grosses. Jo
mateix recordo que, a casa, la iaia
criava conills en uns conillers del
terrat. I, amb ella, anàvem a fer
herba pels marges per a alimen-
tar-los. Res de pinso: lletsons,
plantatges, corrioles i galapatins. I
un pollastre per Nadal i un altre
pel sant de la mare o per la Festa
Major. I per a molts, para de
comptar.

FOTO JORDI SARRI
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A continuació va desfilar el
nucli central de la Cavalcada:
el grup de Traginers amb els
seus bastos, àrguens, albar-
des, sàrries i altres guarni-
ments autèntics represen-
tant el treball de traginer. Tot
amenitzat per diverses ban-
des de música, una nodrida
representació de carruatges
vistosos i els no menys nom-
brosos espontanis que tan-
caven la cercavila amb els
genets que participarien
després a les curses. Tots es
van aplegar a la plaça de l’es-

glésia per rebre la benedic-
ció a càrrec de mossèn Lluís
Tollar. I a la plaça Onze de
Setembre no va faltar el
comentari de la cavalcada,
explicada al detall per Jacint
Orriols. La comitiva es va
cloure fent el lliurament de la
bandera del gremi al nou
banderer de l’any que ve,
Abel Artigas.

La plaça de la Mel va acollir el
Mercat del Traginer amb tot
de productes tradicionals i
naturals i activitats artesanes

diverses. El Rebost del Tragi-
ner també va ser molt visitat
i la botiga de ceràmica, la
taverna i l’exposició antolò-
gica de fotografies veien els
seus recintes atapeïts de
gent. A la tarda, la Cursa de
cavalls, mules, ases i ponis a
la pujada del Castell va ser
també un èxit de públic. La
festa es va acabar amb sarda-
nes a la plaça de les Monges,
a càrrec de la cobla Ciutat de
Manresa, i amb els últims tra-
giners fent la darrera mistela
a la Taverna.

El xai ja era una altra cosa. Era la
carn per antonomàsia. Encara
avui, si aneu pels pobles de mun-
tanya i demaneu una terça de
carn, us posaran segurament
quatre-cents grams de xai. El xai,
poc o molt, era el segon plat del
dinar, habitualment després d’un
plat d’escudella (i ben poca o
gens de carn d’olla) o de vianda.
El xai es comprava a les carnisse-
ries i als anys quaranta i cinquan-
ta del segle passat a Balsareny
n’hi havia tres: cal Peret Carnisser,
cal Rossendo i cal Soler, que van
resistir força més enllà.No era pas
una menja barata, però s’hi podia
arribar. Els xais els sacrificaven a
l’escorxador (vulgarment «mata-
dero»),una barracota que hi havia
on avui hi ha el carrer del Nord.
Llavors era arran d’un camí que,
passant per horts i vinyes,portava
cap al pla de les Fonts i a la Baga
Fosca. Era més amunt de l’última
casa, anomenada de l’Era, aquella
que encara avui llueix, a l’esque-
rra del carrer,pujant,una llinda de
fusta amb una data del segle XIX,
si no m’erro.O sigui,pràcticament
dessota dels dipòsits d’aigua del
poble. L’escorxador, rudimentari,
no observava cap de les mesures
de sanitat i de salubritat mínima-
ment exigibles avui, ja no dic per
la Unió Europea, sinó pels països
més endarrerits (no cal dir que,
bàsicament, pertot arreu era
igual). De totes maneres, els car-
nissers també mataven a casa,
amb més garanties. Gràcies a l’a-
mistat de sempre amb els ger-
mans Joan i Josep Soler, havia
vist, anant a jugar a casa seva,
com el seu pare degollava,treia la
pell i escorxava els xais.Des de lla-

aquest nom i aquesta funció. I,
per al cas, la Filomena de cal
Sense, neta i polida. Mort el porc,
dessagnat, li socarrimaven la pell
amb foc d’argelagues i, seguida-
ment, li treien el pèl i la primera
pell bo i rascant-lo amb unes ras-
quetes adequades. Encara em ve
al nas aquella olor densa de pèl
de porc cremat. Acabat això, els
matadors —o mataporcs—, que
solien ser els germans Calveras,
de ca la Mansa i cal Cererols res-
pectivament, obrien el porc per
l’espinada, a cops destres de des-
traleta. Llavors anaven tallant i
destriant les carns i les entranyes.
La bufeta del fel, potser l’única
cosa del porc que no s’aprofitava,
la llançaven carrer enllà, on algun
gos l’ensumava, la rebentava i la
feia córrer. Tot això es feia a ple
carrer, com he dit, sobre la terra
nua —res no estava asfaltat—,
davant de cada carnisseria con-
cernida.I llavors arribava l’hora de
la veritat: pesar el porc. Venia l’a-
gutzil, el Maya, amb una gran
romana i, abans d’acabar l’es-
quarterament de l’animal, se’l
recollia com un farcell i se’l penja-
va de la romana sostinguda d’un
semaler que aguantaven els
mataporcs. Amb la solemnitat
que la funció requeria —i que el
Maya ja tenia de natural— s’a-
nunciava el pes del porc, habi-
tualment a la ratlla dels cent qui-
los, quilo amunt, quilo avall. Els
sagals que presenciàvem l’acte ja
havíem fet els nostres pronòstics i
algun o altre encertava el pes,
amb lògica satisfacció.He de con-
fesar que, com que més d’un cop
la matança s’allargava matí enllà,
m’havia escapat amb d’altres del
pati de l’escola —que era la plaça
de l’Església— per presenciar
aquest final suprem de la bèstia i
mirar d’encertar la travessa. Una
mostra de la carn es portava al
veterinari de Sallent, desplaçat
per a l’ocasió a Balsareny, qui l’a-
nalitzava amb un microscopi de
butxaca, rudimentari però eficaç,
per si hi havia traces de triquinosi.
I així acabava la matança del porc
a les carnisseries de Balsareny,
temps era temps.

vors he comprès la imatge literà-
ria de la conformitat, allò del qui
té la mirada d’un xai a punt de
degollar. Temps després, segura-
ment per imperatiu legal, l’alcal-
de Casaldàliga va fer construir un
nou escorxador, força més ade-
quat, vora del pont del riu.

La carn de vedella anava més
escassa.Si la memòria no em falla,
de vedella només se’n matava i
se’n venia per les festes senyala-
des i, si se’n volia, s’havia d’enco-
manar prèviament. Anava cara,
evidentment. Així doncs, allò que
avui és tan comú com els entre-
cots,de vedella naturalment,o les
hamburgueses, als pobles com
Balsareny era un bé més escàs
que l’aigua —i això que d’aigua
no en sobrava—. Sembla que no
pugui ser que seixanta anys des-
prés aquestes menges es trobin
arreu,precuinades o congelades i
tot. Ah, una precisió: les vedelles
es mataven d’un cop de mall al
cap, a l’indret del bescoll, abans
de ser degollades. Queien rodo-
nes.

De porcs, ara hi arribem, només
se’n mataven a l’hivern. I al carrer.
De molt bon matí, des del llit
estant, de vegades ja sentia els
esgüells dels animals estirats per
un ganxo al morro cap al banc on
serien degollats d’un cop certer
de ganivet a la jugular. Confesso
que sentia una esgarrifança mor-
bosa. Quan podia, m’agradava de
veure l’escena. La sang rajava a
dolls dins d’una palangana, men-
tre la mocadera l’anava remenant
perquè no quallés. Era habitual-
ment una dona, és clar, que tenia

SCINC MINUTS

Canviar de bar
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

la B alta? Amb la V baixa? El rao-
nament del text fa que amb-
dues siguin prou importants a
l’hora de voler expressar
aquest sentiment d’estimació i
que sota una falta ortogràfica
he emprat en el títol.D’entrada
he de dir que he manllevat el
títol al Xevi Xirgo, el qual és qui
m’ha donat l’oportunitat de
compartir amb vosaltres,amics
lectors,aquest punt de reflexió.

«No sé quina mania ens ha
donat ara a tots de discutir el
preu del cafè. Temps enrere
vàrem demanar un cafè i ens
en van servir disset. No n’ha-
viem pas demanat disset, de
cap manera, però ens els varen
servir» (diari Avui, dijous 3 de
març de 2011).

De segon, dir-vos que en  cap
moment el títol no té, no vol
tenir, cap tipus d’interpretació
amb el que tots coneixem com
«el nostre bar», llocs aquest on
en tantes i tantes ocasions ens
serveix, per dir-ho planament,
com a vàlvula d’escapament.
No.I és per això que us demano
llegir aquests «Cinc minuts»
sencer.

Per molt que ens pugui sem-
blar equívoc, ha estat aquesta
societat, a tots, poruga, la que
ens ha fet ser la B alta de bons i
l a V baixa de poc valents, per
tal de decidir-nos a canviar de
bar en el seu moment oportú.
Amb un sol cafè en tenim prou.
Sí que és cert que ja el vam
demanar, però l’amo del bar, el
mateix que coneixem tots, a
l’hora de cobrar-nos ens en fa
pagar disset i el preu de cada
un ens ha portat a la situació
actual.

He expressat amb la B alta i la V
baixa dues lletres, un tarannà
honrat, però cal posar un fort
accent a la V baixa i canviar de
bar.

Quan mataven pels carrers
JORDI PLANESS

L’any 1930,Joan Oller i Rabassa va
publicar la seva novel.la de més
èxit titulada Quan mataven pels
carrers, on contava les turbulèn-
cies socials de la Barcelona de pri-
meries del segle XX.Aquest autor,
fill del gran Narcís Oller, figura
notable de la literatura catalana,
va venir a Balsareny a donar una
conferència a la Biblioteca, orga-
nitzada com moltes altres pel
grup local d’Amigos de los Casti-
llos, plataforma d’activitats cultu-
rals  de caire català dels anys sei-
xanta del segle passat. Un dia se
n’haurà de parlar, d’aquestes acti-
vitats.

Però avui la cosa no va pas pel
camí de la literatura o de l’activis-
me cultural.Sinó de quan a Balsa-
reny mataven pels carrers. Més
concretament de quan els carnis-
sers mataven els porcs pels
carrers del poble. Però anem a
pams i entretinguem-nos una
mica en el tema.

Fa uns seixanta anys que les bra-
ses de la passada guerra civil
encara escalfaven. Sobretot en
l’aspecte econòmic —no diguem
ja en el terreny polític i social—.
L’endarreriment i la pobresa
general eren, si es pot dir així, el
pa del dia.Perquè ni el pa,poquet,
que es podia menjar no era pas
sempre del dia. Anava racionat,
igual com altres queviures.Però la
carn, no. El que en racionava el
consum era la capacitat econò-
mica de cada familia, que per a la
majoria era ben escassa. Això feia
que molta gent criés gallines i
conills de què proveir-se de pro-
teïnes animals (ous i carn), si més
no de cara a les festes grosses. Jo
mateix recordo que, a casa, la iaia
criava conills en uns conillers del
terrat. I, amb ella, anàvem a fer
herba pels marges per a alimen-
tar-los. Res de pinso: lletsons,
plantatges, corrioles i galapatins. I
un pollastre per Nadal i un altre
pel sant de la mare o per la Festa
Major. I per a molts, para de
comptar.
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Grans Traginers
SARMENT
FOTOS ALFRED SELGAS

S

La Festa dels Traginers va
congregar un any més una
gran participació. La festa va
començar amb la presentació
del Traginer a l’Escola. Diven-
dres es va celebrar el Correfoc
infantil, la percussió dels Dia-
bles de Casa Blanca i el con-
cert dels grups Dear Pruden-
ce,Tinajas i P.D. Arradio Rosita,
els quals van fer una veritable
performance. Dissabte, des-
prés de la passejada en
ruquet dels més menuts i del
joc les anelles, la comitiva
amb els Traginers Petits van
desfilar per procedir a les
obertures de la Taverna, l’ex-
posició de Fotografia, el
Rebost, i la botiga de ceràmi-
ca. A continuació es donà pas
al concert de l’Escola Munici-
pal de Música i el Correfoc
organitzat per la colla Peta
Fluix. Més tard la Ruta del Tra-
giner va conduir a tothom per
arribar al ball del pavelló amb
l’Orquestra Mitjanit.

Diumenge, els Trabucaires i
Morterets de Rajadell van
despertar a tothom perquè
no es perdessin la Torrada.
Després no va faltar la
demostració de l’elaboració
artesana del porc, i la ferrada i
esquilada d’un animal.
Durant el matí, pel poble
actuà l’acordionista Valentí
Alsina  i la banda de l’Escola
Municipal de Música de Puig-
reig. A migdia, la magnífica
Cavalcada dels Traginers va
desfilar pels carrers de Balsa-
reny, presidida pel banderer
Rossend Santasusana i els
seus cordonistes, acompan-
yats de la cobla Ciutat de
Manresa. Seguien els hereus i
les pubilles de la Catalunya
central, els nostres gegants,
grallers i bastoners i l’escenifi-
cació de la comitiva d’un
casament de pagès, represen-
tat per Alba Soler, Pepita Solà
i Adrià Martos.

crec que sense l’ajut de
bancs i caixes i amb l’afegit
de les institucions oficials,
ens costarà de valent tornar
a una normalitat que faci
recuperar l’estímul pel tre-
ball i acabar amb l’atur.

- Associar-se avui per avui, pot
donar una empenta per sortir
del forat actual?

- Nosaltres des de que vam
obrir el nostre establiment,
vam decidir formar part de
l’Associació de Botiguers i
Comerciants de Balsareny.
Penso que a través de les
associacions les persones
podem tenir l’oportunitat de
conèixer-nos molt més i
aquesta peculiaritat ens
obre un camí per donar més
qualitat en el servei del
comú.

- Entrant ara en terreny ofi-
cial, quin nivell de diàleg pen-
seu que hi ha d’haver entre la
societat ciutadana i l’admi-
nistrativa, com per exemple
els ajuntaments?

- Per descomptat que sem-
pre hi hauria d’haver fluïde-
sa comunicativa entre una
administració local amb la
resta de ciutadans i princi-
palment amb el sector
empresarial, que al cap i a la
fi és el motor laboral i
econòmic del benestar
general. Penso que cada
poble hauria de tenir opor-
tunitats a tots els nivell per
tal d’autofinançar-se per ell

mateix. Però amb un sistema
com l’actual, les oportuni-
tats laborals sempre van a
parar a mans d’empreses
foranes, i nosaltres, els petits
impulsors de l’economia
local, quedem desprotegits,
tot i que, com s’ha vist en
diferents ocasions, comptem
amb una ma d’obra molt
més qualitativa i responsa-
ble. Jo personalment us puc
dir que amb els 27 anys que
porto com a empresari de
lampisteria i electricitat
compto amb totes les certifi-
cacions oficials per tal de
poder portar les degudes
activitats laborals sense
haver de dependre de ningú
més, però és clar, com que la
normativa actual totes les
obres de caràcter oficial es
porten a terme amb el siste-
ma de concurs, els de casa
perdem el tren i ens quedem
al peu del pujador.

- Estaríeu d’acord amb la
peculiaritat que existís per
tal de tenir opció a entrar a
concursos de comptar amb
un dipòsit econòmic que
garantís la bona fi dels tre-
balls?

- Sí, completament d’acord,
però la constructora per als
treballs d’interior podria
tenir una concessió a favors
dels petits empresaris de
cada lloc. Però permeteu-
me encara dir que els admi-
nistradors locals, els ajunta-
ments, segur que hi tenen
molt a fer.

Joan Garcia, empresari del ram de lampisteria i electricitat
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

La mesura dels temps i l’ac-
tualitat del moment econò-
mic ens esperona a entrar a
un dels establiments balsa-
renyencs, propietat de Joan
Garcia Maldonado.

Ara farà uns 15 anys que Gar-
cia va posar esperit empresa-
rial i comercial per donar ser-
vei als balsarenyencs, a tra-
vés de la dualitat laboral que
dóna personalitat als pobles,
per formar una empresa de
lampisteria i electricitat.

Joan Garcia va néixer a Balsa-
reny el 13 de juliol de 1959, i
compta amb els estudis de
Formació Professional que
va cursar a Manresa. Referent
als seus gustos és un apas-
sionat de la música i dels
viatges.

- De ben segur que aquesta
crisi no és la primera que viviu.
Ens podríeu dir quelcom d’a-
quella ja superada?

- Tal i com molt bé dieu, no és
la primera crisi que conei-
xem, però personalment he
de dir-vos que jo l’estic vivint
molt diferent, malgrat que
sempre quan ve una recessió
econòmica som els més
petits els que més ens
enfrontem amb aquest des-
gast econòmic i moral. Són
aquests dos moments els
que m’amoïnen i em fan arri-
bar a pensar que hem entrat

dins un corrent difícil de sor-
tir.

- Immersos en aquesta crisi
actual, com a poble creus que
ens en sortirem?

- Tot i el moment que vivim, i
amb poc optimisme, crec
que no hem de ser pessimis-
tes. L’últim que hem de per-
dre és l’esperança i com a
catalans crec que tenim
prou tossudesa per sortir del
forat en què ens han ficat els
bancs i la irresponsabilitat
política. Quedo astorat quan
sento a través dels mitjans
de comunicació que tenim
crisi per molt temps. Perso-
nalment espero que no sigui
així.

- Segons tu, què hauríem de
fer els ciutadans per tal d’a-
conseguir que pobles com el
nostre poguessin superar
algunes de les moltes desi-
gualtats inoportunes que
afectes al comú?

- Laboral i comercialment,

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77
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d’ells encara hi són des del
primer any. I també la seva
gratitud a tota la gent, de Bal-
sareny i de molts i molts
pobles de les comarques
catalanes, que ha fet possible
el seu èxit i la seva continua-
ció any rere any. Esperem que
es pugui celebrar durant
molts més anys la Caminada
Popular de Balsareny!

més de la meitat del recorre-
gut a les espatlles, els soferts
caminants van assaborir l’en-
trepà amb botifarra acabada
de coure i un bon trago de vi
o d’aigua.

Després de reposar una mica,
els caminants es van disposar
a pujar un nou turó, per bai-
xar després de forma directa
cap a la colònia de Sant Este-
ve i, caminant un quilòmetre
més a ran del riu, per sota
d’un penya-segat, arribar a la
Rabeia i pujar fins a Cal
Roqueta, on hi havia el tercer
control, el de les taronges,
que refrescaven una mica la
gola.

A partir d’aquí, només que-
daven uns 3 quilòmetres de
recorregut, que transcorrien
també a la vora del Llobre-
gat, passant per l’espai d’in-
terès natural de la zona de la
Resclosa dels Manresans, on,
com en altres ocasions, es
podia gaudir de la seva sin-
gular vegetació de ribera i de
l’observació de les «dames
coiffées» (senyores amb
barret), una formació geolò-
gica situada sota el Castell
que no trobem a cap més
indret de les nostres comar-
ques. La Caminada acabava
amb la repetició del petit
tram inicial de la síquia i la
tornada al poble pel Repeu.

Els participants es van endur,
com a record d’aniversari,
una bonica ampolla d’alumi-
ni per posar-hi aigua, amb
l’estampa dels 25 anys. En
arribar a la plaça de l’Església
se’ls va obsequiar també,
com de costum en els darrers
anys, amb un vermut, que
incloïa enguany unes «can-
yes de cervesa».

Com sempre, i per fer honor a
aquests 25 anys, el recorregut
va estar decorat amb els
rètols que fan referència a les
principals espècies de la nos-
tra vegetació: arbres, arbus-
tos i herbes. Segurament
hauran servit al llarg de tots

aquests anys perquè els més
fidels a la nostra caminada
hagin pogut conèixer moltes
plantes del nostre entorn.

La junta actual dóna les grà-
cies a totes les persones que
han participat en l’organitza-
ció d’aquesta activitat popu-
lar al llarg dels 25 anys; tin-
guem en compte que alguns

Oriol Serra, guitarrista del grup
de música balsarenyenc Kòdul

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

Oriol Serra i Valdés va néi-
xer a Balsareny el 9 de
desembre de 1990. L’Oriol
va estudiar Batxillerat tec-
nològic a l’IES Llobregat de
Sallent, cicle superior de
Gestió i Organització dels
Recursos Naturals i Paisat-
gístics a l’ECA del Solsonès,
i actualment està cursant el
primer curs d’Enginyeria
Forestal a la Universitat de
Lleida.

Pel que fa al treball, ens
comenta: «Ara per ara no
tinc una feina, (prou me’n
busco jo, de feina!), però si
una dedicació a la qual
m’encanta donar-hi tan
temps com puc; ja que fa
molt poc he tingut la sort
d’entrar com a bomber
voluntari al parc de Sallent, i
m’agrada força passar-hi
hores, bé sigui entretingut
amb feina de la Universitat
o remenant material del
parc».

Actualment l’Oriol forma
part d’un grup, Kòdul, que
solen dir que és balsaren-
yenc perquè el local d’as-
saig és l’antiga carnisseria
de cal Soler, però realment
està format per deu joves
de Balsareny, Sallent, Man-
resa i Monistrol de Montse-
rrat, de manera que tal i
com diuen «no som ben bé
d’enlloc, i de tot arreu alho-
ra».

«Ningú no es pensava fa
gairebé 6 anys, quan varem
començar tocant un Sant
Jordi a l’Institut de Sallent
on estudiàvem aleshores,
que arribaríem on som ara,
amb una maqueta i un disc
acabat de sortir del forn, i
sonant per diversos escena-

ris del país. Estem molt
orgullosos del nostre pro-
jecte, i val a dir que amb
moltes ganes i tota l’em-
penta necessària per
seguir-lo projectant durant
anys».

I referent al lleure ens diu
que «sembla una paradoxa,
però el meu lleure consis-
teix a no tenir lleure. És
estrany, però a mi m’encan-
ta que sigui així. Dedicar les
meves hores lliures a tirar
endavant les entitats i pro-
jectes en què estic ficat,
assajar amb el grup, prepa-
rar qualsevol cosa. Real-
ment passo molt poc temps
a casa; estan força acostu-
mats a veure’m de resquit-
llada ben just als àpats,
però saben bé com m’agra-
da no parar mai».

I sobre la lectura, llegeix
molt poc, però quan ho fa
ens comenta que s’adona
que li agrada molt més del
que es pensa. «Hi ha situa-
cions a la vida en què crec
que és imprescindible lle-
gir; una d’elles és quan viat-
ges. L’últim llibre que he lle-
git va ser aquest estiu viat-
jant per Suècia: Tot el que
podríem haver estat tu i jo, si
no fóssim tu i jo, d’Albert
Espinosa».

Respecte a l’esport, va dedi-
car bastants anys a l’hand-
bol, tot i que per raons de
temps i compaginació es va
veure obligat a abandonar-
ho tant bon punt va
començar a viure fora de
Balsareny durant la setma-
na. Actualment li agrada
sortir a córrer quan té un
foradet, anar a escalar amb
companys els dies que fa
bo, i sobretot sortir amb la
seva estimada moto els diu-
menges; això sí, sempre que
la nit de dissabte no s’hagi
allargat més del compte.

- Què en penses de la música? 

- Crec que la música és vida.
Qui no ha posat una vegada
i una altra aquella cançó
que tan enganxa fins avo-
rrir-la? Qui no ha engegat la
ràdio mentre remena per
casa? Qui no ha fet saltar
una llàgrima amb aquella
cançó que ens recorda tan-
tes coses? Quina canta o
xiula a la dutxa? No en som
conscients, però la música
ens acompanya nit i dia, i
cal saber aprofitar-la.

- Coneixem la teva integració
en diferents entitats de Bal-
sareny. Digues, com va néixer
aquesta inquietud per ser
present a diferents entitats
alhora?

- Jo crec que al món les per-
sones estem fets de pastes
diferents; hi ha un tipus de
pasta, que és de la que estic
fet jo, i com jo tanta gent,
que ens agrada ser a tot
arreu. Tot comença un dia,
senzillament donant un cop
de mà, quan de sobte, al dia
següent, tens ganes de
donar la mà sencera fins
que arriba un dia que ets
pràcticament al capdavant
d’aquella colla que un dia et

van demanar ajuda, i que
des d’aleshores has donat
pràcticament tot el teu
temps. Això va relacionat en
certa manera amb el meu
lleure. Què seria del meu
temps lliure, sense totes
aquestes ocupacions que
tan m’absorbeixen, però
que amb el temps et tornen
amb escreix tot el que tu hi
els hi has dedicat?

- Quan va començar la teva
afició pel món de la musica?

- De petit escoltava poca
música. Quan devia tenir 10
o 11 anys vaig veure que la
majoria dels meus amics
sabien música, feien solfeig,
cantaven i fins i tot tocaven
instruments. Va ser llavors
quan vaig veure que tenia
massa temps lliure i que
calia omplir-lo com fos. El
mateix dia que pensava
això vaig dir: —Mama, papa,
hem de comprar una guita-
rra, que vull fer soroll! Al
principi no sabia si allò m’a-
gradaria, si jo estava fet per
ser un petit músic, però
amb els anys he vist que
barrejar la música amb el
dia a dia també és una bona
forma de vida.

- Explica’ns de forma entene-
dora: quina és la música que
féu? 

- A l’hora de classificar el
nostre estil, mai no hem
sabut com fer-ho. Hi ha qui
diu que fem crits i soroll, i
qui diu que la nostra música
enganxa, fa saltar i ballar.
Sincerament nosaltres l’ú-
nic que hem fet ha sigut
crear el nostre propi estil,
basant-nos amb ritmes com
l’ska, el reggae, el rock i que
hem barrejat amb pinzella-
des i tocs de funky o latin,
que ens han portat al que
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El mal temps desllueix 
la Caminada 2011, la del 25è aniversari

ISIDRE PRAT
FOTOS ISIDRE PRAT

S

El dia 13 de març va tenir lloc
a Balsareny la vint-i-cinquena
Caminada Popular, organitza-
da pel Centre Excursionista
de Balsareny. Sí, amics, hem
arribat ja a 25 anys de cami-
nades! Doncs aquesta cami-
nada d’aniversari va ser pre-
cisament la que va enregis-
trar un nombre més baix de
participants, per causes
majors. Segurament hauria
estat, com sempre, molt par-
ticipativa, però cal dir que
enguany molta gent no es va
fiar de la meteorologia. Efec-
tivament el dia abans, dissab-
te, va ploure tot el dia; se’n va
deixar ja ben entrada la nit. I
l’endemà, per bé que l’home
del temps havia anunciat un
canvi radical amb una fugida
ràpida dels núvols, no va ser
ben bé així, almenys a la nos-
tra comarca. Al matí estava el
cel encara molt ennuvolat
mostrant força inseguretat,
cosa que va fer desdir molta
gent. Després va resultar que
no va ploure gens i el temps,
amb tan poc Sol i una mica
de fresca, però no un fred
fort, va afavorir que es
pogués caminar molt bé,
sense agafar gaire calor.

Malgrat tot ens varen visitar
prop dels dos centenars de
persones. Se n’hi van inscriu-
re 187 concretament. El reco-
rregut d’aniversari va ser
molt assequible, d’uns 14
quilòmetres, sobre un terreny
molt proper al riu, amb algu-
nes pujades una mica fortes,
com la del Castell i dos turons
més entre Sant Esteve i
Navàs, que es podien assolir
força bé per tothom.

L’itinerari va començar a la
plaça de l’Església cap al
pont de la via i baixar fins a

l’aqüeducte de Santa Maria,
on s’agafava per l’esquerra
un tram de la síquia, que es
deixava al cap d’uns 600
metres per pujar cap als
Sants Peres i cap al Castell pel
dret, per un corriolet de molt
desnivell que hi ha a la cara
sud. A dalt del Castell hi havia
el primer control, on es dona-
va la típica coca elaborada
pels forns i pastisseria del
nostre poble. I també la mis-
tela! Després d’aquest primer
alè, els caminants van  seguir
baixant pel camí rural ample
del Castell fins arribar a la
capella de Sant Antoni. En
aquella alçada es travessava
la carretera de la Rabeia per
ficar-se dins del bosc, sortir-
ne a nivell de la carretera de
Sant Esteve (cruïlla amb la
via) i, passada aquesta, tor-
nar-se a ficar al bosc, passar
per la vora de Cal Cansalada i
enfilar-se cap al turó de la
senyera, des d’on s’albira, a
poca distància, el poble de
Navàs, i una bona panoràmi-
ca del Berguedà. Després de
baixar aquest turó per la seva
cara nord s’arribava per fi al
segon control, el de l’esperat
esmorzar. Allà, amb quelcom

ara per ara és Kòdul, música
que reivindica el dia a dia i
la festa.

- Quin és el teu instrument
dins del grup?

- El paper que cadascú té
dins el grup, va molt més
enllà de l’instrument que fa
sonar. Cadascú aporta de
manera quasi involuntària
pinzellades de personalitat,
que sumades a la de la resta
de components donen
forma a l’estil propi de
Kòdul de què us parlava. A
Kòdul jo toco la guitarra, i a
més hi aporto personalitat,
tal com ho fan tots i cadas-
cun dels seus membres.

- A quins llocs heu actuat
fora de Balsareny?

- Abans ho he esmentat, i
ara ho vull recalcar, que ja
portem 6 anys amb Kòdul
entre les mans, i sí que és
cert que al principi costava
obrir horitzons més enllà de
Sallent i Balsareny, però
amb el temps hem anat
ampliant el nostre ventall
d’actuació, primer dins la
comarca, fent actuacions
puntuals a comarques veï-
nes, fins i tot una sèrie de
concerts al País Valencià ara
fa un any aproximadament,
fruit del concurs «Amplifi-
ca’t», del qual varem resul-
tar guanyadors amb el
premi de tocar al Camp dels
Tarongers el 25 d’abril a
València. A més, hem guan-
yat també el concurs «Fruits
Rock» a Sant Fruitós de
Bages, i «l’Esclat» a Berga, i
vam poder tocar al Rebrot.
Actualment Kòdul estem
disposats a portar la nostra
música a qualsevol indret
del país; realment a nosal-
tres el que ens omple és fer
concerts, conèixer gent
nova, indrets nous amb fes-
tes, amb ganes de tirar
endavant.... En definitiva,
escampar arreu la nostra
música i el nostre missatge.

Estimada gent, petits i
grans, de la meva Parrò-
quia de Santa Maria de Bal-
sareny, gràcies un cop més
per la solidaritat del vostre
ajut, concretament amb la
col·lecta de Reis, que sento
com una carícia de família.
Aquesta continua sent la
meva Parròquia, bressol de
la meva fe cristiana i de la

meva vocació missionera.
Aquelles figures inoblida-
bles de Mossens i Germa-
nes i les dones fidels a tota
hora i alguns homes i
jovent. Tot és memòria que
agraeixo emocionat. Conti-
nuarem, oberts a tot el
món de Déu, fent via parro-
quial amb el Llobregat i la
Mare de Déu del Castell i
alguns companys i com-
panyes grans i aquest

jovent que potser no és
massa de la Parròquia,
però que viu els desafia-
ments de la justícia i la
solidaritat.

Rebeu una forta abraçada i
la pau del bon Déu i l’ale-
gria de l’Evangeli (ara puc
enviar-vos també una
benedicció amb el meu
bastonet del Parkinson,
bàcul del retirat).
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Carta del Bisbe Pere Casaldàliga
PERE CASALDÂLIGAS

Des d’aquesta carta vull
agrair personalment l’es-
forç que han fet els tres par-
tits de l’oposició de l’Ajun-
tament de Balsareny en
referència a la moció que
van presentar relativa a la
baixa de l’Escola de Música
de la meva filla.

Gràcies per tot el que han
fet el VAI, Esquerra Republi-
cana i PSC, ja que han
actuat com una veritable
oposició en el Ple munici-
pal.

Després d’onze anys entre
nosaltres la Mel ens ha
deixat.
Gràcies per les teves corre-
disses i passejades.
Et trobarem a faltar.

Família Carreté-Soler

També vull donar les grà-
cies al regidor de Con-
vergència i Unió, el Sr.
Miquel Soler, ja que a l’hora
de les votacions en el ple
municipal es va abstenir. Va
ser l’únic regidor de Con-
vergència i Unió que ho va
fer. Els 4 regidors de l’oposi-
ció van votar en contra de
donar de baixa de l’Escola
de Música a la meva filla.

Si podeu, llegiu al Sarment
l’acta del Ple Municipal al
qual faig referència en

aquesta carta. Segurament
sortirà aquest mes. Vegeu
les paraules del regidor d’E-
ducació argumentant el
motiu de la baixa: n’hi ha
per sucar-hi pa.

Entre altres coses deia que si
les nenes no poden fer
piano, hi ha una coral que es
fa a la Parròquia per poder
fer música amb el mossèn.
Com si tingués a veure algu-
na cosa el fet d’aprendre
piano amb el de cantar en
una coral parroquial.

Opinió d’un pare
JUAN RIVERO LOPEZS

EL JARDINET
B a r  -  R e s t a u r a n t

Comunions, 
b a n q u e t s ,  
reunions...

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

M O R R O S
Al servei de la construcció
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Aquell 14 d’abril, dos dies
després de la victòria repu-
blicana a les eleccions muni-
cipals, Companys va actuar,
sense que Esquerra Republi-
cana de Catalunya ni Fran-
cesc Macià haguessin deci-
dit res. Companys i alguns
membres del partit van diri-
gir-se a l’Ajuntament de Bar-
celona per proclamar la
República i així ho van fer.

Francesc Macià, en assaben-
tar-se’n, es va dirigir cap a
l’Ajuntament enrabiat. Des
del balcó, davant un aplec
de gent cada vegada més
nombrós, va proclamar l’Es-
tat Català integrat a la Fede-
ració de Repúbliques Ibèri-
ques. Tot seguit, va creuar la
plaça, va entrar al Palau de la
Generalitat i també va sortir
al balcó per anunciar que es
feia càrrec del govern de la
República Catalana. Al ves-
pre, va proclamar-se la Repú-
blica Espanyola a Madrid.
Començava així, entre Macià
i Niceto Alcalá Zamora, pre-
sident del govern provisio-
nal de la República Espanyo-
la, un estira-i-arronsa per
definir l’organisme autònom
que Macià havia constituït
de facto. El dia 17d’abril a la
nit acordarien el nom de
Generalitat de Catalunya,
atès que República Catalana
era una expressió que a
Madrid espantava. A més el
pacte entre presidents pre-
veia l’elaboració d’un Estatut
d’Autonomia per a Catalun-
ya.

Barcelona era aleshores el
territori més problemàtic de
l’Estat quant a reivindica-
cions obreristes. La CNT el
sindicat majoritari, titllava la
nova República de burgesa. I

és que si la República va
començar a caminar va ser
perquè l’esclat revolucionari
anarcosindicalista va ser
neutralitzat. Companys va
sobreposar-se a la vaga
general de la CNT prevista
per als dies 15 i 16 d’abril tot
declarant aquells dies festa
nacional.

El difícil paper com a mà
dreta de Macià

Un mes i mig després del
nomenament, Companys va
renunciar al càrrec de gover-
nador civil per presentar-se
a les eleccions de diputats a
les Corts constituents de
final de juny de 1931. ERC va
resultar, de nou, vencedora,
amb 35 diputats, a força
distància de la resta de for-
macions catalanes. Com-
panys va ser escollit diputat
per la província de Barcelo-
na. I, en vistes d’una actuació
conjunta a les Corts per
defensar L’Estatut de Núria
— enllestit el 20 de juny—,
Macià va nomenar-lo cap de
la minoria parlamentaria
catalana —els diputats de
l’Esquerra, majoritaris , més
la resta—. Amb aquest nou
càrrec, el del Tarròs va esde-
venir la mà dreta de l’Avi a
Madrid i va obtenir projecció
política.

Després de nombroses atza-
gaiades de la premsa i dels
polítics espanyols, i d’un
intent de pronunciament
del general Sanjurjo, l’Esta-
tut va aprovar-se el 9 de
setembre del 1932. Els cin-
quanta-dos articles originals
van quedar reduïts a divuit.

Macià va convocar eleccions
al primer Parlament de la
Catalunya autònoma per al
20 de novembre d’aquell
any. L’Esquerra es va tornar a

imposar amb 56 diputats,
seguida per la Lliga amb 16.
A mitjan desembre es va
constituir el Parlament;
Companys en fou escollit el
primer president del Parla-
ment i s’elegí Macià, formal-
ment, com a president del
Govern.

Sí, ministre A Companys,
però el càrrec li durà encara
no mig any. Al juny fou
nomenat ministre de Marina
en substitució de Jaume
Carner, malalt. La designació
formava part del pacte no
escrit de tenir, almenys, un
ministre català al Govern
espanyol.

Companys i Franco. L’odi
del general

L’estiu del 1933, essent
ministre de Marina, Com-
panys va assistir a un acte

oficial a Palma de Mallorca,
on va adreçar-se als presents
en català. Un dels primers en
alçar-se per felicitar-lo va ser
Francisco Franco, aleshores
comandant general de les
Balears. Durant els fets del 6
d’octubre de 1934, Franco,
assessor del ministre de
Guerra, Hidalgo Durán, va
enviar una flota per bombar-
dejar Barcelona i va fer els
impossibles perquè el gene-
ral Batet arrasés el Palau de
la Generalitat. El tarragoní
ho va evitar. Com sabem,
anys desprès, el mateix Fran-
co el va fer afusellar.

Al novembre de 1933, la
política va fer un tomb i les
forces de centredreta van
assolir el poder en les elec-
cions generals. A partir  d’a-
quí, es van succeir els
governs d’Alejandro Lerroux
i Ricard Samper amb suports

Lluis Companys proclama la República. 
80è aniversari del 14 d’abril de 1931 (III)

JOAN ESCULIES
ANDREU  FERNÁNDEZ

S
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Mes de febrer
JORDI SOLER 
FRANCESC CAMPRUBÍ

S

METEOROLOGIA

Sant Domènec, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 47

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

Temperatura (ºC)

Promig (1 minut)
6,1

Promig (min.+màx.)
7,5

Promig de mínimes
-1,3

Promig de màximes
16,0

Mínima
-5,7; dia 3

Màxima
22,0; dia 6

Mínima més alta
4,8; dia 24

Màxima més baixa
8,7; dia 17

Vent (km/h) 

Ventada més alta
35,6 dia 16 

Velocitat promig
4,7 

Recorregut del vent
1.655,3 km

Pressió (hPa) 

Màxima
1.020,9 dia 5

Mínima
980,9 dia 17

La pluja

Total mes de febrer
4,5 litres

Dia més plujós
dia 17; 3,9 litres

Dies de pluja
3



de la Confederació Espanyo-
la de Dretes Autònomes
(CEDA) o de la Lliga, entre
altres partits conservadors.
Aquesta alternança en el
poder seria determinant per
al destí de Companys.

Macià va morir la nit de
Nadal del 1933 amb 74 anys.
Segons la seva néta, Teresa
Peyrí, i l’amic diputat d’ERC
Joan Solé i Pla, les seves últi-
mes paraules foren: «Pobra
Catalunya», que alguns
nacionalistes radicals van
interpretar dedicades a
Companys. A l’hora de votar
el candidat que rellevaria
l’Avi en la presidència del
Govern, els diputats d’ERC
van escollir Companys
enfront de Carles Pi i Sunyer
i Humbert Torres, perquè era
qui millor representava el
component republicanista,
obrerista i rabassaire dels
tres. L’últim dia de l’any,
Companys va ser investit
amb els vots favorables
d’ERC, l’absència de la Lliga a
la cambra i l’abstenció del
grup de L’Opinió i de Josep
Tarradellas, expulsats d’Es-
querra per desavinences
amb Macià.

Els esdeveniments es preci-
piten

Macià era vist com un patrio-
ta que generava adhesions
en sectors més enllà del seu
partit. Companys, en canvi,
era vist com un home exclu-
sivament de partit; la tra-
jectòria de Macià era una
llosa.

Malgrat aquesta percepció,
la composició del primer
govern Companys, a diferen-
cia dels anteriors, integrava
consellers d’altres partits
d’esquerra. Una de les pri-
meres coses que va fer el
Govern, al principi del 1934,
va ser aprovar la Llei de Con-
tractes de Conreu, que pre-
tenia millorar les condicions
de treball dels rabassaires. El
Govern espanyol, de centre-

però, evitar una carnisseria.
De matinada, Companys va
rendir-se en un discurs
radiat i va fer-se responsa-
ble de tot. El Govern català
va ser detingut, excepte
Dencàs, que va fugir pel cla-
vegueram a l’exili. Sense
saber-ho, posava en safata
que se li atribuís a ell la res-
ponsabilitat del fracàs de la
proclama de Companys. I
que aquest aconseguís un
lideratge inqüestionat en el
si d’ERC.

Amb Companys detingut i
acusat per la premsa espan-
yola d’un intent separatista,
l’Estatut va ser suspès, el
Parlament tancat i els
càrrecs dels diferents orga-
nismes eliminats o substi-
tuïts per conservadors,
molts d’ells de la Lliga. Com-
panys i el seu govern van
ser empresonats al vaixell
Uruguay (ancorat al port de
Barcelona), a Madrid i al
penal de Santa María, a

Cadis, del 7 d’octubre del
1934 fins a la darreria de
febrer del 1936.

Poc importava que el Tribu-
nal de Garanties Constitu-
cionals declarés, el 5 de juny
del 1935, culpables Com-
panys i el seu govern i els
condemnés a 30 anys de
presó per delicte de
rebel·lió. Només calia espe-
rar que, en una nova convo-
catòria d’eleccions, guan-
yessin les esquerres per
aconseguir l’amnistia. El 16
de febrer del 1936 van tenir
lloc les eleccions a les Corts.
La campanya electoral va
disposar de l’ús de la imat-
ge del president empreso-
nat, lligant el seu destí al de
Catalunya. ERC va obtenir
23 diputats per dotze de la
Lliga, a Catalunya. En el con-
junt de l’Estat, les esquerres
van aconseguir el poder i el
nou govern d’Azaña va
indultar els empresonats
pels fets del 6 d’octubre.
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dreta, amb l’ajut de la Lliga,
va presentar un recurs d’in-
constitucionalitat. Al juny, el
Tribunal de Garanties Cons-
titucionals va dictaminar
que la llei no s’ajustava a les
competències atorgades per
l’Estatut. ERC va retirar-se de
les Corts i Companys va ten-
sar la corda no acceptant
cap transacció amb el presi-
dent Samper.

El Sis d’Octubre

El 6 d’octubre de 1934 a les
vuit del vespre va sortir al
balcó de la Generalitat i, en
un discurs radiat, va dir que
les forces monarquitzants i
feixistes havien aconseguit
el poder i que la República
corria perill. I, tot seguit, va
proclamar l’Estat Català dins
d’una República Federal
Espanyola. A dos quarts de
tres de la matinada, dos
canons van obrir foc contra
el Palau, on era Companys i
el seu govern. Batet volia,
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Carnestoltes moltes voltes
SARMENT
FOTOS JORDI SARRI 

S

Un any més, la rua del Car-
nestoltes va omplir de
colors, soroll i gatzara els
carrers de Balsareny. Una
nodrida representació de
comparses va desfilar al so
de diferents xarangues.
Entre les colles destacaven
un remolc carregat de
´«Gutis» (del personatge
del futbolista Guti al pro-
grama de TV Crackòvia)
ballant en un anomenat
«Club Cibeles»; uns pollas-
tres; un grup d’escocesos;
unes divertides marietes;
un correfoc infantil; unes
bruixes; uns taurons que
devoraven persones; una
brigada de bombers; uns
jòquers; uns follets; un grup
de Gòspel amb predicador
inclòs; una colla de fades i
elfs; uns barrufets; un estol
de mariners; una colla de
pingüins; pallassos; pirates;
indis; un grup de «mani-
manitas» (també segons un
programa televisiu), i mol-
tes disfresses individuals
que ajudaven a confegir
una festa molt participati-
va. Hem de felicitar els
organitzadors i tots els que
hi van participar. Al ball, les
comparses que van resultar
guanyadores van ser: els
pollastres (3r. premi), els
bombers (2n. premi) i les
fades (1r. premi).
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Els gats, un compromís 
de salut i medi

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Fa uns dies que des la regi-
dora de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Balsareny,
Noèlia Ramírez, va portar a
terme una xerrada informa-
tiva sobre salut i medi amb
el lema “les colònies de gats
en l’àmbit urbà”.

Interessant xerrada sota la
ponència de membres de
salut i consum (amics dels
animals) de la Diputació de
Barcelona, que ofereix el
seu suport tècnic a diferents
ajuntaments perquè pren-
guin responsabilitat
mediambiental a conse-
qüència de la presència d’a-
nimals, com gats i gossos, en
l’àmbit urbà.

Sabut és que dins l’entorn
del poble balsarenyenc
existeixen focus que poden
ésser considerats com a
colònies de gats. Una, per

exemple, és la que es troba
al solar aparcament situat
sota el carrer del Trull, on, en
paraules de la ponent de la
xerrada, hi acampen una
trentena de gats. La concen-
tració d’animals sense cap
control d’identificació,
vacunació, esterilització, ali-
mentació, etc., poden arri-
bar a crear problemes en la
salut i convivència dels
veïns.

A l’acte hi assistiren unes
trenta persones. S’hi van
projectar diapositives amb
una sèrie de mesures
enquadrades entorn del
civisme, voluntariat i amor
als animals, per tal de donar
una lliçó humanitària envers
aquest col·lectiu animal.

Inquietud i compromís des
de l’àrea administrativa de
l’Ajuntament i en concret
des de la regidoria de Medi
Ambient.

«4 i 1 cinc» 
de la factoria Mascaró”

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Mitjançant aquesta informa-
ció «Balsareny Avui» s’atre-
veix a dir que Balsareny està
de sort. Sí, el passat dia 20 de
febrer de 2011 a la sala Sindi-
cat els balsarenyencs van
poder gaudir d’un espectacle
cultural dansaire, on l’art
d’uns cossos en moviment va
fer participar d’una estació
terrenal quatre dels elements
atmosfèrics, que es feren pre-
sents amb una coreografia
musical i poètica de primer
ordre.

Amb l’agosarament d’inclou-

re’m “4 i 1 cinc”, els quatre
membres del grup i el cin-
què, el públic, dins el guió i
durant la duració representa-
tiva, al final, hauria demanat
un rebobinament de l’espec-
tacle, digne d’unes altes esfe-
res teatrals.

Sí, a Balsareny estem de sort,
Fa temps, ara sí, que unes per-
sones han sabut connectar
amb una xarxa de grups de
comèdia capaços de trans-
portar-te feliç i culturalment
a unes bones tardes domini-
cals, una manera de comiat
de la setmana i d’esperar el
bon dia de la següent.

Qüestió de quatre
presenta al Sindicat el 
musical “Sí o sí?

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

«La primavera del 2009 ens
vam ajuntar quatre persones i
va néixer el grup». Aquestes
són paraules del balsarenyenc
Climent Ribera, fetes al Sar-
ment número 393 correspo-
nent a l’edició d’estiu de l’any
2010.El grup «Qüestió de qua-
tre» està format, segons ordre
de presentació fet per ells
mateixos en el programa dis-
tribuït al teatre el Sindicat, per
Anna Moreno, Irene Mas, Cli-
ment Ribera i Berta Portabella.

Amb un ple de la sala Sindicat
de Balsareny, el dia 13 de
febrer de 2011,a les 6 hores de
la tarda es va presentar «Sí o
sí?»,un musical fet a mida.L’es-

pectacle va comptar amb el
suport i la col·laboració de l’A-
juntament balsarenyenc.

Aquest és un espectacle musi-
cal sota la idea original de
Berta Portabella. A Balsareny
va comptar amb un ventall de
col·laboradors vinculats amb
diferents entitats i firmes bal-
sarenyenques i d’altres pobla-
cions.

L’obra, amb una durada d’u-
nes dues hores, té moments
en què surten en escena
catorze actors i actrius. Aques-
ta representació forma part de
la nova opció teatral i musical
«Sona B», que, junt amb
TEMPO, omplirà tardes cultu-
rals a Balsareny.

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
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M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES
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Nova isió
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El poble en 100 Sarments
CCBS

Vaga a Gates Vulca
Presentació del llibre Balsa-
reny, història en imatges
Balsareny participa en el
programa televisiu «A pèl»
Primer volum de l’Atles lin-
güístic del domini català,
on Balsareny hi és repre-
sentat.
50 anys de l’ordenació
sacerdotal de Pere Casaldà-
liga
Obres del desdoblament
de l’eix del Llobregat
Els Pastorets de Balsareny
s’estrenen al Sindicat
Mirador sobre la Resclosa
dels Manresans

Des del número 300 han pas-
sat nou anys i mig, i el nostre
butlletí s’ha fet ressò dels
principals esdeveniments
locals. Sense cap ànim d’ex-
haustivitat, farem un resum
de les notícies que van ocu-
par les nostres pàgines.

2002
-
-

-

-

-

-

-

-

Projecte del Parc de la
Sèquia. Baranes i cartells
explicatius pel recorregut
Manifestació a Balsareny
contra la guerra de l’Iraq
Conflicte amb Navàs, que
vol agregar-se terrenys del
terme de Balsareny
Eleccions municipals: Fran-
cesc Soldevila (ERC), nou
alcalde amb els vots de PSC
i VAI
Inaugurat el tram Sallent-
Balsareny de l’autovia C-16 
25 anys de l’ordenació de
Mn. Alfons Busto
Pere Casaldàliga compleix
75 anys
Construïts els blocs de
pisos de la plaça de la Mel

2003
-

-

-

-

-

-

-

-

Tanca l’escorxador munici-
pal
Inauguració de la nova pis-
cina municipal

2004
-

-

Problemes laborals a Iber-
potash i Bonser
Obres al nucli antic 
50 anys de l’Agrupament
Escolta Guillem de Balsa-
reny

La Generalitat rebutja el
projecte d’agregació terri-
torial de Navàs
Referèndum sobre la Cons-
titució Europea
Els Traginers homenatgen
Joan Santasusana
El Centre Excursionista es
pronuncia contra la tala
d’arbres al Pla de Calaf
Presentació del llibre Balsa-
reny, ahir i avui
La Penya Barcelonista de
Balsareny col·loca el seu
escut al Camp Nou
Gran incendi forestal: cre-
men 852 Ha a Balsareny
50 anys de l’ordenació de
Mn. Joan Bajona
Estrena de l’obra teatral Ai,
Mossèn! de Santi Fornell
(Coral + Pastorets)
La festa dels Traginers par-
ticipa a la Fira de Calella

Sarment estrena la seva
edició digital
La Caminada Popular cele-
bra el XX aniversari
Pere Casaldàliga obté el
Premi Catalunya
Jordi Corominas i Joan
Albert Vicens publiquen
Zubiri, la soledad sonora
Jordi Lladó publica Ramon
Vinyes, un home de lletres
entre Catalunya i el Carib
Referèndum sobre el nou
Estatut de Catalunya
Inauguració del nou camp
de futbol
Inauguració del tanatori
Balsareny s’incorpora al
Parc Fluvial de les Colònies
del Llobregat

Inauguració de Ràdio Balsa-
reny

Eleccions municipals:
Jaume Rabeya, novament
alcalde amb majoria abso-
luta
Incendi forestal al Serrat del
Repetidor i als Plans de Cor-
net 
40 anys de l’Handbol Balsa-
reny

J. Corominas i J. A. Vicens
publiquen Conversaciones
sobre Xavier Zubiri
Presentació del poemari
Vida, de Santi Fornell 
Els Pastorets de Balsareny
estrenen Tartuf, de Molière
Obres al carrer del Castell i
al carrer de la Creu

Coral Sant Esteve: 40 anys
de concerts de Sant Esteve
Inaugurada l’ampliació del
Casal Verge de Montserrat
El Castell reobre les portes
Obres a la plaça de les Mon-
ges: desapareixen les more-
res
El grup PastBal estrena La
cara i la creu, de Santi For-
nell
Inaugurat l’itinerari d’espai
natural al Llobregat
Presentació del llibre 25
anys de cançons, de Joan
Bajona
Crisi a Iberpotash

Es constitueix l’associació
Balsareny Decideix. Diver-
sos actes independentistes
Gran nevada el 8 de març
Balsareny vota per la inde-
pendència el dia de la festa
Major
Presentació del llibre Bufi
aquí!, de Santi Fornell
La Coral Sant Esteve estre-
na Residència Sant Esteve
El nou grup Els Marus estre-
na Una assegurança de
mala mort, de Santi Fornell
Obres a la casa Torrents
(Mas Martí) i a la nova Llar
d’infants a Sant Marc

-

-
-

2005
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2006
-

-

-

-

-

-

-

-
-

2007
-

-

-

-

2008
-

-

-

-

2009
-

-

-
-

-

-

-

-

2010
-

-
-

-

-

-

-

Visites teatralitzades al Cas-
tell de Balsareny

Acaben les obres del Mas
Martí
Presentació de l’edició
completa d’El desgavell, de
Ferran Planes
Presentació de Noms de
lloc, de casa i de persona de
Balsareny

-

2011
-

-

-

No cal dir que al Sarment hi
ha sortit moltes més coses:
moltes informacions d’enti-
tats, moltes entrevistes a per-
sones del poble o vinculades
amb el poble,cartes de lectors
amb opinions diverses,
necrològiques, estadístiques,
resums de plens municipals,
reportatges sobre els Tragi-
ners, el Carnestoltes, els Reis
d’Orient, les Caminades Popu-
lars, activitats esportives i
socials i un llarg etcètera.
Aquesta llista pretén ser tan
sols indicativa, no exhaustiva.
Entre els personatges que ens
han deixat en aquesta dèca-
da, hem fet esment especial a
mossèn Ramon M. Serchs, a
l’alcalde Josep Casaldàliga, a
Lluís Xirinacs,a Llorenç Planes,
a Joan Santasusana, entre
altres; i som conscients que
ens hem deixat d’esmentar el
traspàs de moltes persones
estimades i recordades i que,
cadascuna al seu nivell i possi-
bilitat, van fer coses al poble i
pel poble. Per això demanem
sempre als nostres lectors que
vulguin esmenar les nostres
mancances enviant-nos
escrits que amb molt de gust
publicarem.

I volem donar les gràcies a
totes les persones que
col·laboren i han col·laborat
en el Sarment i que amb el
seu esforç han fet possible la
continuïtat d’aquest butlletí
durant 400 números. I  tots els
lectors per la vostra fidelitat.
Moltes gràcies.

Càritas amb els més necessitats
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

«Ajuda’ns a ajudar» és el lema
de Càritas Parroquial de Bal-
sareny per tal de seguir amb
la tasca de cobrir el benestar
a tot el col·lectiu de persones
necessitades.

El dissabte 12 de febrer de
2011, sobre les 5 de la tarda,
un grup de persones vincula-
des a diferents entitats balsa-
renyenques es disposaren a
participar en un acte de cul-
tura popular a favor de l’enti-
tat Càritas. Ben coneguda és
la tasca assistencial que du a
terme aquesta entitat a Bal-
sareny, a través de diferents
campanyes que durant tot

l’any promou fent crida a la
solidaritat.

Reunits els responsables
locals i l’assistència comarcal,
van promoure un acte popu-
lar, convidant diferents enti-
tats locals per tal de fer una
recaptació voluntària. Dit i
fet. El fruit de la reunió es
posà en marxa. El grup
«Rociero» de sevillanes, els
petits cantors de la Coral
Infantil Romaní i el grup «La
il·lusió» del Casal de la gent
gran, foren els responsables
de l’actuació popular. La res-
posta de la comunitat balsa-
renyenca, que omplia la sala
d’acte de la Llar Parroquial, va
fer goig.

L’espectacle va començar en
primer lloc amb el grup de
sevillanes compost per mem-
bres de Balsareny i Sallent.
Després va seguir l’actuació
del quadre infantil de la Coral
Infantil Romaní, que van
interpretar, entre altres, les
cançons «Mi caballo», «La
presó de Lleida» i «Cançó de
les endevinalles», en aquesta
darrera convidant al públic a
endevinar-les. El grup
«Il·lusió» va posar la cançó
espanyola i catalana amb
play back, que van ser molt
aplaudides. En arribar a la fi
de l’acte hi va haver un petit
sorteig fruit de la recaptació,
per mitjà de la venda d’unes
tires.

«Javier Vaquero Group»,
decibels al Sindicat

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Fa uns dies que Balsareny ha
optat per una nova modalitat
cultural corresponent a l’oferta
programàtica de TEMPO (tem-
porada teatral familiar). El pas-
sat dia 6 de febrer de 2011 la
sala Sindicat va omplir-se per
tal d’assistir al primer acte
anunciat de SONA B.

El primer convidat va ser
«Javier Vaquero Group», grup
musical format musicalment a
partir d’una fusió de flamenc i
jazz,amb una guitarra,un baix i

una bateria. Durant prop d’una
hora i mitja el Sindicat s’omplí
de sonoritat amb decibels gau-
dits pels timpans de les orelles
dels assistents.

El primera guitarra, Javier
Vaquero, fou també el respon-
sable de la presentació. Cançó
rere cançó,va conduir el trànsit
musical, que va ser correspost
pel públic amb forts i conti-
nuats aplaudiments.

Vaquero, en el decurs de l’acte,
va excusar la presència d’al-
guns companys que per raons

alienes no van poder ser a Bal-
sareny. Precisament per aquest
motiu el músic va fer participar
a tothom d’una peça dedicada
a una d’aquestes absències.

SONA B tindrà una actuació
mensual, alternant així amb la
programació del ja consolidat
TEMPO. Precisament els orga-
nitzadors han anunciat a tots
els socis de TEMPO que amb el
mateix carnet es podran bene-
ficiar del descompte habitual.
El cicle comptarà amb modali-
tats diferents dins el camp
musical.

Les mans
JOSEP ESTRUEL FILELLAS

Fa un parell o tres de mesos que
vaig llegir (em sembla que va
ser a El Periódico), una interes-
sant entrevista que li van fer a
una model publicitària, que
deia haver fet ja més de mil
espots, però no pas perquè la
seva imatge encaixés dins un
perfil més o menys determinat,
sinó perquè aquella noia (em
sap greu no recordar com es
deia) tenia unes mans perfectes
per a les necessitats de comuni-
cació que aquestes extremitats
poden arribar a tenir i que tan
ben estudiades tenen en el
món de la publicitat.

Per posar un exemple, la model
explicava en aquella entrevista
que a la celebrada campanya
del iogurt Danone (la dels «Cos-
sos Danone») i on sortia Cindy
Crawford,en un moment deter-
minat, l'espectacular estrella
nord-americana obria la nevera
per agafar-ne un iogurt...Doncs
bé, les mans que, mitjançant un
primer pla, l'espectador veia
que agafaven aquell iogurt no
eren les de l'estrella nord-ame-
ricana, sinó les d'ella, ja que
publicitàriament és molt
important la manera amb què
l'espectador, d'una forma total-
ment inconscient, veu com es
tracta, amb les mans, un pro-
ducte.

La noia continuava explicant
que agraïa a Déu haver-li ator-
gat unes mans tan perfectes i,
alhora, tan expressives fins al
punt de pensar que una bona
manera de demostrar aquest
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400 Sarments
CCBS aquest servei als nostres socis, i

així deixar rastres de la nostra
petita història local a la posteritat.
I donem les gràcies als socis del
CCB, sense els quals no podríem
pas fer-ho. I demanem més
col·laboracions: com més plurals,
més oberts.

Poc ambient electoral

S’acosten les eleccions munici-
pals i no es veu gaire ambient.La
crisi econòmica i potser la decep-
ció per la situació política general
del país fan que es detecti un cert
clima de pessimisme, o de tant-
se-me’n-fum, que no és bo. La
democràcia té molts defectes,
però és molt millor que la manca
de democràcia. I si la crisi fa que
els recursos minvin,calen gestors
encara més afinats en la distribu-
ció dels pocs diners que hi hagi; i
això ens afecta a tothom, i per
tant ens hauria d’implicar a tot-
hom.

Les eleccions locals són justa-
ment les que més de prop ens
toquen, perquè és on podem
decidir més directament qui
volem que ens governi en les
coses de cada dia.Perquè malgrat
tot,es tracta de fer quelcom més
de gestionar; es tracta de perfilar
com seran els nostres propers
anys,és a dir,el futur,com a poble.

Fins al moment de tancar la
redacció, tan sols ERC ha fet un
acte públic sobre «Imagina Balsa-
reny»; al seu torn, l’equip de
govern de CiU ha difós un full
informatiu sobre la seva gestió
del pressupost municipal, que

qualifiquen de bona. Són dos
petits moviments que denoten
que s’acosten comicis.

Esperem a veure si el mes que ve
podem aportar alguna informa-
ció sobre candidatures i progra-
mes electorals. Però en tot cas
exhortem els nostres lectors a
seguir amatents i, sobretot, a
votar el dia 22 de maig: no cai-
guem en la indiferència, que és
molt pitjor. Almenys, votant
podem després queixar-nos amb
raó; si no votem, no tindrem cap
dret a fer-ho.

Convocatòria d’assemblea

Recordem als nostres socis que el
mes passat vam publicar la con-
vocatòria d’assemblea general
per al dia 29 d’abril de 2011,a les
8 del vespre, a la Biblioteca Pere
Casaldàliga de Balsareny, amb el
següents punts de l'ordre del dia:

1.Lectura i aprovació,si escau,de
l'acta anterior.
2. Modificació, si escau, dels Esta-
tuts de l’associació, per adaptar-
los a la llei 4/2008 del Codi Civil de
Catalunya.
3.Renovació de Junta.
4.Lectura i aprovació,si escau,de
l’estat de comptes a 31 de
desembre de 2010.Quotes per al
2011.
5. Informe de la redacció del Sar-
ment.
6.Precs i preguntes.

El text íntegre dels Estatuts que es
presentaran a l’Assemblea per a
la seva aprovació si escau es van
publicar al butlletí del mes passat.

Amb aquest número, Sarment
arriba al número 400. Des del
febrer de 1976 fins avui,el Cercle
Cultural de Balsareny continua
fidel a la seva cita mensual amb
els seus socis. Més de trenta-cinc
anys, amb els naturals canvis de
persones i de forces,però amb la
mateixa voluntat de sempre:
posar a l’abast dels lectors un but-
lletí on,lliurement,puguin vehicu-
lar les seves inquietuds, les seves
idees o opinions, sempre de
forma respectuosa, i canalitzar
així la comunicació al nostre
poble.

No tenim infraestructura per ser
un mitjà de comunicació general,
ni creiem que haguem de voler
ser-ho;som un butlletí d’una enti-
tat cultural que informa de les
seves coses i de les coses culturals
que passen al poble, i per fer-ho
depenem de les mateixes enti-
tats, que ens vulguin donar
referència; per això no ens can-
sem de demanar col·laboracions,
i agraïm molt les que rebem. I hi
posem tot el que ens envieu,
mentre compleixin les condi-
cions de publicació requerides.És
clar que ens deixem moltes
coses, de les quals no parlem, i
això pot decebre algú; i pot sem-
blar que donem molt ressò a
determinades entitats i més poc
a d’altres, però tot plegat és un
reflex de la gestió de la comuni-
cació de cada entitat, ja que
nosaltres publiquem tot allò que
ens envien.

Esperem poder continuar oferint

Butlletí del Cercle Cultural de Balsareny

Dipòsit legal: B-27.977-1980

sarment@sarment.cat

Coordinador: Ramon Carreté
Composició: Jordi Selgas
Publicitat i promoció: Josep Gudayol
Redacció: Mireia Carreté, Josep Gudayol. Isidre Prat, Laia Prat,       

Jordi Selgas, Conxita Planes, Maria Josep Cors
i M. Jesús Rodríguez

Edició digital
Responsables: Mireia Carreté i Jordi Selgas
Dissenyadors: J.M. Berengueras, Laia Prat i Àlex Pascual

Imprimeix: Sadurní, comunicació gràfica-Navàs

HI col·labora i dóna suport: 
Associació de Pares
Agrupament Escolta
Parròquia de Sta. Maria
Club d’Avis
Club d’Escacs
Claustre de mestres
Club Natació
Club d’Handbol
Centre Excursionista de B.
Penya Barcelonista de B.
Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura

Junta del CCB
President: Ramon Carreté
Vicepresident: Joan Prat
Secretari: Lluís Boixadera
Tresorer: Antoni Manzano
Vocals: Esteve Díaz, Pere Juncadella

i Alfred Selgas

Els escrits publicats al SARMENT no reflec-
teixen el pensament del CCB, sinó el del sig-
nant, entitat o persona. Només els signants
<CCB> reflecteixen l’opinió del cercle.

3
- El poble en 100 Sarments

4
- Carnestoltes moltes voltes

6
- Metereologia

7
- El mal temps desllueix la 

Caminada 2011, 
la del 25è aniversari

9
- Grans Tragfiners

10
- Cinc Minuts:

Canviar de bar

11
- Quan mataven pels carrers

12
- Entrevista a Joan Garcia,    

empresari de lampisteria 
i electricitat

13
- Entrevista a Oriol Serra, 

guitarrista del grup Kòdul

14
- Opinió:

Carta del Bisbe Pere Casaldàliga
Opinió d’un pare

15
- Lluís Companys proclama 

la República

17
- Balsareny Avui

18
- Col·laboracions

aquesta discapacitat discernim
diferents matisos en les veus -i
no parlem ja dels cecs, que
pràcticament totes les «imat-
ges» que els arriben de les per-
sones són a través de la veu- la
forma amb què s'expressen els
signes dels sordmuts poden
també provocar que els recep-
tors hi copsin diferents matisos,
com per exemple que, en el cas
d'aquesta model publicitària, la
informació que els transmet els
sembla que els arriba dansant.

Però ho deixarem aquí mateix
perquè no era d'això del que,
des d'un bon principi, volia par-
lar en aquest escrit.

No; tot plegat ha anat sorgint
perquè volia parlar d'unes
mans, unes mans que, han fet

passar full en el tems, i aquestes
mans m'han portat a la antiga
ciutat de Pompeia. M’he passe-
jat pels seus carrers en runes on
encara s’aprecien les roderes
dels carros.He entrat a les cases,
on he vist frescos preciosos pin-
tats a les parets, jardins, colum-
nes, patis i vinyes.M’han encan-
tat les restes dels temples dedi-
cats als seus déus, els mercats,
les tavernes i fins i tot els prostí-
buls. Després de ser totalment
derruïda per un terratrèmol, en
deu anys la van reconstruir per
fer-la encara més luxosa, desa-
fiant així les lleis de la natura.Va
ser una tasca inútil, ja que la
erupció del Vesuvi la va deixar
enterrada sota sis metres de
cendra, oblidada per segles.

Mentre m’hi passejava,pensava

que aquest mes de febrer farà
tres anys que la meva mare va
morir, i quan penso en ella ine-
vitablement evoco les seves
mans acariciant-me. I què ha
deixat aquí? Què s’han empor-
tat amb ella?

Entre les ruïnes de Pompeia he
viscut la paradoxa: com ens afe-
rrem a tot allò material, pensant
que som immortals, desafiant
les lleis de la natura i a la vegada
de quina manera marxem amb
les mans buides, tal com van
marxar les persones de la meva
família.Quin és el llegat que dei-
xem? Què ens emportem? Tot el
que jo sé ,no es veu,sinó que ho
sento. Tot allò que t’emportes i
deixes és l’amor que has sentit.
Te'n vas amb les mans buides i
el cor ple.Això és tot.

Petits gestos
JOSEP ESTRUEL FILELLAS

No se si està de moda,però veig
cada vegada més que els polí-
tics demanen declaracions uni-
laterals com a prova de bona
voluntat. A mi em semblen bé
aquest tipus de declaracions.
Sense demanar res a canvi. Per
demostrar la disposició total a
col·laborar en una determinada
direcció. Són la màxima prova
de sinceritat, un aval de con-
fiança.

És per això que avui,cansat d'es-
coltar,jo també voldria demanar
als nostres polítics, a les perso-
nes que ocupen llocs de decisió
i de poder, que tinguin la valen-
tia de fer declaracions unilate-
rals i individuals, no subscrites
en l'àmbit d'una institució o

d'un partit, no emmarcades en
el món del pensament o les
idees. Declaracions uniperso-
nals,que els correspongui a ells i
només a ells dur a terme, sense
esperar cap contraprestació,
sense demanar cap seguidisme.
No es tracta de declaracions
d'intencions, són declaracions
de fets que han de dur a la pràc-
tica de manera immediata.

Només en diré algunes:

- La seva renúncia a l'aparca-
ment reservat per al vehicle pri-
vat.
- La seva renúncia a xofers pri-
vats.
- La seva renúncia a dossiers
amb paper si no és reciclat.
- La seva renúncia a cobrar per
formació, conferències, comis-

sions... (generalment en horari
de treball).
- Compromís de fer públics tots
els cobraments per qualsevol
motiu, incloses dietes i similars.
- La seva renúncia al càrrec,
durant un temps, com un
autocàstig, quan no escolten al
poble. Ben entès que estan allà
per servir al poble,no per servir-
se'n per viure.
- El seu compromís a ser educat,
i més si ets regidor de cultura.
- La seva renúncia a cobrar des-
prés d'acabar el seu mandat, i
sobretot si ho ha fet malament.

No salvaríem el país amb això,
segur.Tampoc no solucionaríem
la crisi, segur, però podrien ser
capaços de fer que ens els cre-
guéssim quan apliquin certes
mesures. Perquè mira que les

peticions són molt poca cosa.
Més d'un 80% dels mortals sig-
naríem aquestes condicions de
treball perquè el que tenim està
encara molt per sota. És molt
poc, només un petit i insignifi-
cant gest de bona voluntat, un
aval per poder creure una mica
en la seva democràcia.molt poc.
Uns anys ençà, quan em passe-
java per un llibre que parlava de
Vietnam, vaig visitar la casa -
també en un capítol del llibre-
de Ho Chi Minh.Era una cabana
senzilla, no tenia vàter.Uns capí-
tols més endavant, llegia que
quan va ser president, algú li va
proposar fer obres i, com a
mínim, posar una cambra de
bany. Ho Chi Minh va contestar:
«Mentre la majoria de vietnami-
tes vagin a pixar sota els pins, jo
també ho faré».

agraïment seria la d'aprendre el
llenguatge de les mans que uti-
litzen els sordmuts. El va estu-
diar i, quan en va tenir un bon
domini,va anar a una parròquia
de Barcelona on cada diumen-
ge es celebra una missa per als
fidels amb aquesta discapacitat
per a oferir-se com a voluntària
per llegir-hi les lectures. Això va
ser fa deu anys i fins avui ho
continua fent,.

Em va emocionar molt que els
sordmuts li diguessin que, amb
els moviments de les mans a
l'hora de confegir els signes
amb què ella s'hi comunica, els
semblava que aquests signes
els arribaven dansant. Em va
semblar, simplement, merave-
llós saber que de la mateixa
manera que els que no tenim

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
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