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Butlletí de Cercle Cultural de Balsareny

EDITORIAL

I ara què

Omnium Cultural ha complert 
cinquanta anys. Al CCB tenim 
present el paper que el grup 
local de socis d’Omnium, junt 
amb altres persones i entitats 
locals, va tenir en la fundació 
de la nostra associació, ja en fa 
35. Per això felicitem Omnium 
i publiquem part del parla-
ment que va fer la presidenta, 
Muriel Casals, en l’acte com-
memoratiu de l’aniversari, el 
passat dia 11 de juliol. 

Si mirem aquests cinquanta 
anys observem que com a en-
titat hem viscut etapes molt 
diferents. Des d’un inici, sota 
la dictadura franquista quan 
amb penes i treballs varem 
aconseguir tirar endavant un 
programa de redreçament 
lingüístic i cultural, passant 
per la transició a la democrà-
cia quan pensàvem que quasi 
tota la responsabilitat era dels 
partits polítics.

Ara mateix, però, a ple segle 
vint-i-u, som en una segona 
transició en la què la societat 
civil volem més protagonis-
me en la presa de decisions. 
Les relacions amb Espanya no 
funcionen, la crisi estreny, la 
llengua ha d’afrontar agres-
sions que crèiem superades. 
En aquest context, els partits 
i les institucions reclamen 
ajuda i fins i tot lideratges de 
la societat civil. És en aquests 
moments, tancat el cicle de 
les consultes, havent demos-
trat que el gruix de la gent vol 

decidir el propi futur, havent 
provat la militància democrà-
tica dels ciutadans, que la pre-
gunta que més escoltem és “I 
ara, què?”

Òmnium Cultural vol plante-
jar la seva resposta a aques-
ta pregunta. La manifestació 
del 10-J va marcar el camí, un 
camí que necessàriament ha 
de ser de consensos, com més 
amplis millor, i d’ambicions, 
com més clares millor.

Per nosaltres, aquesta respos-
ta es concreta en tres eixos:

El primer: Assolir la indepen-
dència cultural

La cultura, cal recordar cons-
tantment, contribueix sobretot 
a augmentar el capital social i 
simbòlic d’una col·lectivitat. 
És un bé públic en el que la 
inversió té un retorn molt alt, 
des de tots els punts de vista, 
però que sobretot és especial-
ment important per a la cohe-
sió social i per a l’emancipació 
individual i col·lectiva. La cul-
tura ha estat, és i serà el nostre 
àmbit de treball.

En aquesta línia pensem que el 
dret d’accés i de participació a 
la cultura sols es pot garantir, 
en societats avançades com la 
nostra, a través de l’educació 
i de politiques que permetin 
l’intercanvi d’experiències i 
l’impuls d’iniciatives de cohe-
sió i de creixement, individual 
i col·lectiu. L’existència i el 
manteniment d’entitats, com 

Òmnium hi pot fer un gran 
servei.

D’altra banda, avui estem 
topant amb amenaces en 
àmbits que semblaven into-
cables, com ara la immersió 
lingüística a les escoles. En lloc 
d’encallar-nos en la queixa, 
ara hem de fer un pas enda-
vant i trobar una solució dig-
na i definitiva als nostres drets 
culturals.

El model educatiu i el meca-
nisme d’immersió no poden 
patir més atacs ni poden pe-
rillar per accions particulars. 
La nostra llengua ha de ser 
llengua vehicular a l’escola i 
a tots els espais socials. Des 
d’Òmnium marquem com a 
prioritat la defensa davant de 
qualsevol atac a la nostra llen-
gua. L’entitat es personarà en 
totes aquelles instàncies ne-
cessàries, adoptarà les mesu-
res que calgui i instarà aque-
lles actuacions judicials que 
estimi convenients per defen-
sar el nostre model educatiu 
contra els forts atacs que d’un 
temps ençà està patint.

D’altra banda ens cal trobar 
l’estratègia definitiva per fixar 
el català com a llengua comu-
na. Els darrers 50 anys molta 
gent anònima ha lluitat tenaç-
ment per mantenir-la viva. L’ha 
donada, com un bé preuat, a 
tots aquells que, arribats del 
nord o del sud, d’Andalusia o 
de Galícia, han volgut fer seva 
aquesta terra. I parlant la llen-
gua que sigui, s’han sumat al 
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projecte col·lectiu de país. 
I l’han fet gran. Perquè han 
adoptat el català com la seva 
nova llengua pròpia, i la dels 
seus fills. I l’han defensada al 
carrer i a l’escola. I han enri-
quit la cultura comuna amb 
una nova mirada. I han sortit 
al carrer, l’any 77 o el 10J, per-
què són part d’aquesta nació i 
també volen decidir.

Avui milers de persones vin-
gudes d’arreu, del Paquistan, 
del Marroc, de l’Equador, de 
l’Índia o de Romania han esco-
llit aquest país com l’indret on 
materialitzar els seus somnis 
i els dels seus fills. I ara tenim 
l’oportunitat, la responsabili-
tat de construir plegats la Ca-
talunya del segle XXI; un país 
que ha de seguir sent obert, 
dinàmic, generós, acollidor; 
una Catalunya on es parlin 
centenars de llengües i on el 
català, amb accents i matisos 
diversos, ha de ser el punt de 
trobada. És per tot això que 
des d’Òmnium impulsarem 
un pacte nacional pel foment 
de l’ús social del català.
Ens cal una estratègia con-
junta, que uneixi esforços i de 
llarg termini perquè la nostra 
llengua sigui la llengua comu-
na de tots els ciutadans i ciu-
tadanes. Un element de cohe-
sió social i nacional.

Segon:  Assolir la nostra inde-
pendència fiscal

En els propers quatre anys Ca-
talunya ha de poder fer un pas 
endavant en dos aspectes:
1. Ha de recaptar i administrar 
els seus impostos.

2. Ha d’exercir el poder que 
li correspon com a poble a 
l’hora de determinar la seva 
política econòmica.

Es tracta de ser econòmica-
ment responsables i de ges-
tionar els recursos fent-ne un 
bon ús al servei de la ciutada-
nia. Avui la relació econòmica 
amb Espanya ens esgota. És 
impossible avançar econòmi-
cament i socialment amb un 
dèficit fiscal que, si el calculem 
per persona i any, s’acosta als 
3.000 euros.

Sobre la taula tenim propos-
tes de concert econòmic, de 
pacte fiscal...no volem entrar 
en aquesta discussió, simple-
ment apostem per assolir la 
nostra independència fiscal 
en els propers 4 anys. L’única 
manera de superar les lamen-
tacions, la protesta crònica i 
la impotència és assumir els 
deures i els drets que es de-
riven de la nostra existència 
com a poble. No podem seguir 
sent espoliats. Volem gestio-
nar els nostres recursos. Amb 
la llibertat que això suposa, i 
amb l’altíssima responsabili-
tat que això comporta.

Per a fer-ho ens cal unitat po-
lítica i social. Des d’Òmnium 
treballarem a partir d’avui per 
fer créixer aquesta majoria 
social necessària per tal de 
construir un futur nacional 
emancipat, i al mateix temps 
restarem absolutament ama-
tents a qualsevol flaquesa que 
mostrin els nostres represen-
tants polítics que impedeixi 
assolir aquest objectiu. D’altra 

banda, si l’Estat espanyol re-
butja un avançament inequí-
voc en aquest línia, Òmnium 
Cultural ha pres la decisió 
d’estudiar des d’avui accions 
coherents i viables per a dur 
a terme accions d’objecció 
fiscal. Pensem en actituds 
com consignar les quanties 
gestionades, els impostos, a 
un compte públic obert amb 
aquest propòsit. Un compte 
que no es liquidaria fins que 
no es solucionés el greuge fis-
cal que pateix Catalunya.

I finalment:  Impulsar radical-
ment el dret a decidir el nos-
tre propi futur

La força de la democràcia re-
presentativa és la base de la 
nostra acció. En els darrers 
temps els catalans que viuen 
en molts dels nostres pobles i 
les nostres ciutats han pogut 
decidir en consultes populars 
si volen que el nostre país si-
gui independent o si s’ha de 
mantenir unit a Espanya. Ha 
estat una iniciativa d’arrel cí-
vica en la qual Òmnium ha 
col•laborat de manera decidi-
da i a la qual s’han sumat cen-
tenars de milers de ciutadans. 
Aquesta cadena de consultes 
va culminar, amb èxit, a la capi-
tal del país, on van votar el 20 
per cent dels barcelonins i es 
van decantar de manera ma-
joritària pel sí. Tot aquest pro-
cés no ha acabat. Només pot 
acabar quan un referèndum 
sigui convocat de manera 
oficial i vinculant a tot el país. 
Aquesta és la doble intenció 
d’Òmnium. D’un costat, en-
fortir nacionalment la socie-

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

C/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENYCra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY

tat perquè quan arribi aquest 
moment el sí sigui majoritari 
i decidit. De l’altre, impulsar 
els nostres representants 
democràtics perquè es com-
prometin, dins un termini de 
temps raonable, en l’exercici 
irrenunciable i efectiu del dret 
a l’autodeterminació.

Per tot això, demanem als nos-
tres representants institucio-
nals que tinguin en compte 
aquests tres eixos de futur que 
assenyalem des d’Òmnium, 
que s’hi pronunciïn des de les 
seves respectives esferes, i que 
els tinguin presents a l’hora de 
parlar als electors, a l’hora de 
convocar-nos a les urnes. No-
saltres farem des d’Òmnium 
la nostra feina, i arribarem fins 
on calgui per respondre a les 
inquietuds de la gent, tot pa-
rant l’orella als nostres socis.

Aquest és el triple compromís 
d’Òmnium. Una llengua viva, 
incloent, útil, oficial i irrenun-
ciablement vehicular en tots 
els àmbits, De Salses a Guar-
damar i de Fraga a Maó. No 
acceptem cap intent, per molt 
institucional que sigui, de 
rebaixar els nivells que hem 
aconseguit ni de reduir-la al 
folklore. Ni cap secessionis-
me suïcida. Tenim una cultura 
sòlida i dinàmica. La reivindi-
quem independent i projecta-
da al món sencer. Els governs 
dels Països Catalans han de 
tenir en aquest àmbit plena 
sobirania i l’han d’exercir amb 
decisió. Treballarem cada dia 
per un país més cohesionat, 
més culte, més pròsper i més 
lliure.
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ACTUALITAT04

Ramon de Peguera: la construcció d’un llinatge

El castell de Balsareny ha estat 
novament escenari d’una «visita 
literària i teatralitzada» organi-
tzada per l’empresa JG Esde-
veniments, que en gestiona les 
visites i fa propostes per amenit-
zar-les, diferenciar-les i atreure-hi 
nous visitants. L’any passat van 
ser les visites teatralitzades, que 
narren i escenifiquen la història 
i les llegendes del castell, i que 
s’ofereixen al públic en diverses 
sessions els primers diumenges 
de cada mes. 

Ara s’ha dissenyat, de la mà de 
Santi Fornell i de Salvador Porta-
bella, una visita diferent, centrada 
en el llinatge dels Peguera, que 
van ser castlans o barons de Bal-
sareny des de 1281 fins a 1494. 

La visita, narrada tota l’estona 
per un personatge que figura 
el batlle del baró (Santi Fornell), 
que arriba al pati d’armes mun-
tant un cavall blanc, comença 
amb una explicació dels antece-
dents històrics del castell, que al 
segle XIV, ja perduda la seva fun-
ció inicial de torre de defensa, 
estava pràcticament en ruïnes, 
i el començament de la cons-
trucció de la Sèquia de Manresa 
l’any 1339. 

Tot seguit, els visitants assis-
teixen, a la sala d’armes, al mo-
ment en què el baró Ramon de 
Peguera (Salvador Portabella) 
demana al rei Pere III permís per 
reedificar i ampliar el castell per 
tal de convertir-lo en residèn-
cia noble. La baronessa (Liliana 
Navarrete), acompanyada d’uns 
músics (Anna Puigmartí, veu i 

R.C.
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clavicordi; Chema Morales, viola 
de roda; Ramon Viñeglas, percus-
sions) canta un poema en què es 
recull aquella sol·licitud. 

Havent aconseguit el permís 
reial, Ramon de Peguera recita al 

pati d’armes un poema en què 
s’enumeren els masos de Balsa-
reny que van ajudar a la tasca de 
construcció del nou castell, i un 
grup de joves (Berta Portabella, 
Alba Serra, Anna Moreno, Judit 
Sellarés, Marc Comabella, Jordi 



ACTUALITAT 05

Vilamú, Climent Ribera) ballen 
unes danses medievals al pati. 
L’equip d’actors es complemen-
ta amb Joan Serra (guerrer a ca-
vall) i Meritxell Fernández (noia a 
cavall). 

Tot seguit se’ns narra la visi-
ta que el rei Joan I el Caçador, 
l’Amador de tota Gentilesa, va 
fer l’any 1392, en temps del baró 
Andreu de Peguera, al castell de 
Balsareny on durant alguns dies 
s’hi va estar, caçant i bevent el 
bon vi de la terra, que va elogiar 
en una cèlebre carta a la reina 
Violant de Bar, que l’historiador 
Josep M. Sabala va publicar. El 
rei Joan I (Francesc Such) esceni-
fica la redacció d’aquesta carta, 
on afirma que, després d’haver 
begut el vi de Balsareny, els co-
mensals acabaven tots parlant 
en grec i en llatí. L’escena acaba 
amb la baronessa i els músics 
cantant una cançó d’època. 

Seguidament, el batlle acompan-
ya els visitants per les estances 
de la planta noble del castell en 
una breu visita comentada, per 
acabar baixant al saló del Tinell, 
on el rei Joan I, el baró, la barone-
ssa i tots els nobles es preparen 
per assistir a un concert de músi-
ca medieval i renaixentista a cà-
rrec de la baronessa (excel·lent 
Liliana Navarrete) i els músics 
que l’acompanyen, i els nobles 
ballen una nova dansa. El batlle 
fa un salt en el temps per recitar 
el poema de Pere Casaldàliga 
sobre el castell de Balsareny. 
En acabar, un brindis amb vi bo 
de la terra clou la visita, que el 
públic pot complementar a la 
Taverna del Castell menjant pa 
amb tomàquet (al segle XIV, un 
evident anacronisme que els or-
ganitzadors assumeixen perquè 
l’Edat Mitjana devia ser molt tris-
ta, sense poder sucar el pa amb 
tomàquet) i bevent vi, sucs de 
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fruites o aigua.

Felicitem JG Esdeveniments per 
aquesta nova iniciativa. Tot el 
que contribueixi al coneixement 
i divulgació del castell és digne 
d’aplaudir. Aquest espectacle 
ha estat molt ben pensat, ja que 
combina els aspectes històrics 
i culturals amb el component 
lúdic. Les danses, la música, el 
cant i la recitació de poemes, el 
vestuari, l’ambientació (torxes 
a l’exterior, espelmes a l’interior, 
estendards, cavalls...), tot con-

tribueix a fer la visita atractiva 
i agradable. Esperem que l’èxit 
de l’estrena, el passat dia 22 de 
juliol, presidida pel baró i amb 
una setantena d’espectadors 
—xifra que ja superava el màxim 
aconsellable en alguna de les 
sales— animi els organitzadors 
a repetir aquest acte i que, amb 
les altres visites guiades i teatra-
litzades, el castell de Balsareny 
es vagi mantenint destacat en 
el mapa de castells de Catalunya 
que ofereixen activitats atracti-
ves al turisme.



SOCIETAT

Associació els Ametllers

El dia 23 de juny es va celebrar, 
com és costum, la  de revetlla 
de Sant Joan al Casal de la 
Gent Gran amb gran partici-
pació d’usuaris, però cal dir 
que la majoria eren de les 
poblacions veïnes. El comen-
tari era que tenien enveja que 
l’haguessin de celebrar fora 
del seu poble. Es va repartir 
entre els assistents coca, xo-
colata, mistela i begudes.

5 consells per frenar 
l’envelliment

1. Pensa en productes del 
camp. Inclou en la teva dieta 
la major varietat de cereals, lle-
gums, verdures, fruites, fruits 
secs, llavors... Això t’assegura 
unes dosis de vitamines, mine-
rals, fitoquímics, fibra... Intenta 
prendre 5 racions de verdura 
i fruita al dia (1 tomàquet és 
una ració, el mateix que un 
bol de verdura o una poma).

2. Beu aigua. Fes-ho abans de 
tenir set ( després ja estàs una 
mica deshidratat) i no menys 
de 6 / 8 gots d’aigua al dia.

3. Vigila la sal i el greix sa-
turat. Evita embotits i carns 

grasses, brioixeria i galetes 
amb greixos hidrogenats 
(mira la composició), els ali-
ments preparats i les conser-
ves amb molta sal. No posis 
saler a taula.

4. Controla les calories. Ho 
aconseguiràs més fàcilment 
canviant els plats densos en 
calories (rics en greix, fècula, 
sucres...) per verdures, amani-
des, fruita ...

5. Considera la idea de pren-
dre suplements. Pregunta-
li al teu metge si necessites 
suplements de vitamines o 
minerals (per exemple, de cal-
ci), però no els facis servir mai 
com a substituts del menjar.

-Amplia la teva capacitat 
mental
«Comencem a envellir quan 
deixem d’aprendre», diu un 
proverbi japonès. La ciència 
no deixa de corroborar-ho. In-
dependentment de l’edat, un 
cervell actiu produeix noves 
dendrites (connexions entre 
les neurones que permeten 
que aquestes es comuniquin 
entre si). Tenir més dendrites 
suposa emmagatzemar i re-
cuperar informació més fà-
cilment. Fins i tot si les teves 

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS neurones estan cobertes per 
cabell blanc.
- Apunta’t a cursos (idio-
mes, música, pintura, escacs, 
mus...).
- Llegeix el diari cada dia, lle-
geix llibres, porta un diari.

- Estigues al dia en tecnolo-
gia. Aprèn a fer anar un ordi-
nador i connecta’t a Internet. 
Utilitza el correu electrònic.

- Apunta’t a algun club, ex-
plora la vida cultural de la teva 
comunitat, vés a concerts i al 
teatre.

- Ensenya i comparteix les 
teves habilitats amb altres 
persones.

- Cultiva els llaços afectius
Un estudi de l’Escola de Salut 
Pública de la Universitat de 
Harvard conclou que, per als 
més grans, els llaços afectius 
-amb familiars o amics- són 
tan importants com l’exercici 
i la bona alimentació. 
Se sap que mantenir xarxes 
afectives: a) Anima a buscar 
ajuda mèdica. b) Anima a 
adoptar comportaments salu-
dables, com deixar de fumar. c) 
Permet rebre expressions di-
rectes d’afecte, que augmen-
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ten la immunitat. d) Suposa 
tenir ajuda quan és necessària 
(en tasques casolanes, trans-
port, préstecs...).

- Marca’t objectius
Els objectius ens donen raons 
per les quals lluitar i fan que la 
nostra vida tingui significat i 
sigui més excitant. 
«És important tenir conscièn-
cia del que volem aconseguir 
en la vida i saber per què som 
aquí», assenyala el Dr Paul Tak-
ahashi, prestigiós especialista 
en geriatria de la Clínica Maig. 
«La gent que no es marca 
objectius sol tenir més pro-
blemes de salut, es troba més 
desplaçada i es declara menys 
feliç». 
Takahashi suggereix fer una 
«llista de prioritats», procurant 
que els objectius potenciïn 
tant el corporal com el men-
tal i l’espiritual. «Les persones 
que es plantegen objectius 
s’aixequen al matí amb bon 
humor, i no acaben pregun-
tant: I què he fet jo en la vida?», 
Explica aquest expert. «A més, 
aquesta actitud millora les re-
lacions entre persones grans 
i joves i presenta a la gent 
gran com a individus que se-
gueixen tenint un paper actiu 
en la societat».

«Horticultura terapèutica» al Casal Verge de Montserrat

La residència d’avis Casal 
Verge de Montserrat de Bal-
sareny, ha iniciat recentment 
(maig d’enguany) una nova 
proposta dirigida als seus 
usuaris (residents i usuaris de 
centre de dia). Aquesta nova 
activitat  es basa en el conreu 
d’un hort urbà amb una fina-
litat terapèutica. La materiali-
tzació d’aquesta proposta ha 
estat possible gràcies al pro-
jecte presentat a l’Obra Social 
de Catalunya Caixa, la qual l’ha 
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aprovat i subvencionat.

El projecte, anomenat “horti-
cultura terapèutica”, té com a 
principal objectiu potenciar 
i mantenir la millora de la sa-
lut i de l’estat d’ànim de les 
persones grans ateses. Aquest 
pretén dedicar part del temps 
al conreu de l’hort utilitzant 
tant l’activitat física mode-
rada com l’activitat mental, 
afavorint el benestar físic i psí-
quic i estimulant les relacions 

socials. S’espera, després de 
nou mesos de treball, obtenir 
canvis a nivell psicosocial en 
les diferents persones que for-
men part del projecte.

La realitat sobre la qual s’ha 
basat aquesta idea és que 
moltes persones grans han 
dedicat part de la seva vida a 
l’agricultura; així l’hort podria 
servir per a combatre el des-
arrelament i recuperar records 
entranyables.



BALSARENY AVUI

Concert i audició de fi de curs de l’Escola de Música Municipal

Arribem a unes merescudes 
vacances. Un any més, la nos-
tra Escola de Música munici-
pal va acomiadar-se del curs 
recopilant la feina feta, on la 
protagonista és l’educació en 
lectura musical i interpretati-
va.

Planter i programa: Laura Ace-
vedo, Àlex Acevedo, Biel Ae-
gea, Iker Ambrós, Aina Artigas, 
Queralt Artigas, Pol Artigas, 

Laura Barón, Toni Barón, Fran-
cesc Xavier caballero, Mireia 
Caballero, Paula Caballero, 
Judith Capdevila, Pol Carre-
tero, Ferran Castrillo, Bernat 
Carulla, Laia Carulla, Queralt 
Cruz, Clàudia Díaz, Núria Díaz, 
Sara Estruch, Álvaro Expósito, 
Kepa Fernández, Ferran Ga-
liano, Àxel García, Arnau Gil, 
Xènia Granados, Jana de Mi-
guel, Jenay Hernández, Rosa 
Herrera, Quim Junyent, Mar-
tina Junyent, Aritz Lorente, 
Clara Llimargas, Martí Llimar-

JOSEP GUDAYOL I PUIG
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Inauguració de la nova llar d’infants

«Balsareny Avui», fins al tan-
cament de l’edició, no ha po-
gut saber exactament la data 
d’inauguració de la nova llar 
d’infants, però segons infor-
mació pertinent i des de la 
regidoria, en la persona de 
Roc Carulla, podem dir que la 
inauguració oficial es portarà 
a terme dins aquest mes de 
juliol. 

Volem recordar als nostres 
lectors que aquest nou equi-
pament municipal va tenir 
l’acolliment dels balsaren-
yencs el dia de les eleccions 
municipals, celebrades el 22 
de maig de 2011.

Som al juliol de 2011. Aques-
ta edició del Sarment forma 
part del número estival con-
junt juliol-agost, per tant, no 
ens tornarem a trobar fins 
al proper mes de setembre. 
Esperem retrobar-nos i po-
der continuar amb la línia 
social, política, esportiva, li-
terària i d’informació local. 

Avui en dia, el Sarment arriba 
molt més enllà d’una publi-
cació local, Sarment compta 
amb un nombre de lectors 
balsarenyencs establerts a 
diferents punts d’Europa i 

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO JOAN JOSEP PERALTA

gas, Paula Martínez, Albert 
Nogueira, Marc Obradors, Joel 
Otero, Gemma Ribalta, Laia 
Rodríguez, Aina Rodríguez, 
Mar Sangüesa, Maria Sánchez, 
Sílvia Serra, Bernat Sivill, Anna 
Soler, Xavier Vall, Paula Villa-
grasa, Mònica Viu.

Programa: 1492: La conquesta 
del paradís (Tema principal), 
Coral de N.E. i Cor de N.M;  
Els nois del cor (Caresse sur 
l’océan), Cor de N.M.; Blan-
caneus (Heigh-ho), Sensibili-

tzació 3 i 4 anys; Braveheart, 
Gemma Ribalta, piano; Mary 
Poppins (Xim-xim-xeri), Coral 
de N.E.; La Sireneta (Al fons del 
mar), Coral de N.E.; La pantera 
rosa, Sara Estruch, piano; Ja-
mes Bond 007, Grup de guita-
rres; E.T., Clàudia Díaz, piano; El 
senyor dels anells, Sílvia Serra, 
piano; La vida és bella (Tema 
principal), Cor de N.M.; Armes 
de dona (Let the river run), Cor 
de N.M; Cantant sota la pluja 
(Tema principal), Coral de N.E. 
i Cor de N.M.

Amèrica.

En atenció a tots els nostres 
lectors, Sarment inclou en la 
present crònica, una fotogra-
fia del nostre col·laborador 

Joan-Josep Peralta. La foto-
grafia ens situa a una zona on 
espai infantil i aparcament 
públic, formen una superfície 
de 5.000 metres quadrats.



DE MEMÒRIA

La pista del Met

La nissaga de fusters de cal 
Met va acabar amb Joan Torras, 
fuster ebenista de qualitat i, 
de més a més, músic. Tocava el 
trombó de vares i, juntament 
amb el Josep Clariana, Toma-
set,  que tocava el clarinet i el 
saxo –també el tible, a les co-
bles- i el Ramon Ribera, Min-
guet, que tocava la trompeta, 
formaven el trio de músics 
que solia acompanyar els ba-
lls de bastons locals per la Fes-
ta Major. Com a fuster, en una 
època amb poca construcció 
nova, no abundava la feina de 
bastiments de portes o fines-
tres i, encara menys, l’encàrrec 
de mobiliari. Recordo, sobre-
tot, que fora del taller que te-
nia on la jove de cal Merenci 
va posar més tard una botiga 
de moda femenina, a la plaça 
de les Monges, el Met -que és 

com se’l coneixia- repassava 
i pintava persianes i, quan 
s’esqueia, feia caixes de morts. 
Cal no oblidar que, en els anys 
quaranta i cinquanta del segle 
passat, quan algú es moria, el 
fuster anava a prendre la mida 
del difunt per a fer-li la caixa 
o taüt. A Balsareny solia ser el 
Met qui ho feia: caixes de fusta 
recobertes de tela negra quan 
el difunt o difunta era un adult 
o de tela blanca quan era un 
infant o albat, com es deia. 
Com que es dóna el cas que el 
Met s’havia casat amb la Leo-
nor,  filla i germana dels met-
ges Sansa, la Marieta Besora, 
de ca l’Aiguader, a qui li falta-
va un bull, pensava i deia: «el 
Sansa els mata i el Met els fa la 
caixa», una societat familiar de 
negoci segur, segons ella.

Però la veritable vocació 
del Joan Torras no era pas 
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la de fuster ebenista, sinó la 
d’empresari d’espectacles. 
Així, a finals dels quaranta, va 
començar a muntar el que 
anomenaria Pista Catalònia, 
en uns terrenys als darreres 
del carrer Nou (Sant Domè-
nec), a prop, en tangent, amb 
els del carrer Trencat, com 
anomenàvem el carrer de Po-
nent, obert durant la Repúbli-
ca, aleshores ben poc edifica-
ts. O sigui, si no m’erro, que és 
ben possible, allà on comença 
o acaba l’actual carrer de Bal-
mes . De primer, va tancar i 
pavimentar amb ciment tipus 
pòrtland, a l’aire lliure, unes 
pistes esportives que havien 
de permetre jugar-hi a bàs-
quet o a hoquei sobre patins. 
De totes dues modalitats hi va 
haver practicants escadussers. 
Però, si bé l’hoquei va semblar 
arrelar en cert moment –hi 
hagué un efímer equip més 
o menys competitiu-, el fet és 
que aquest esport es va esta-
blir aleshores a Sallent i el bàs-
quet, en canvi, a Navàs, on crec 
que encara dura. De fet, va ser 
en aquesta primitiva pista on 
el Mateu Boixadera, Mateuet, 
ens va ensenyar a una colla 
de vuit o deu nens el Ball de 
la Faixa que ell recordava amb 
precisió i també el novament 
desaparegut Ball de Cascave-
lls, mentre el Joan Serarols ens 
ensinistrava en els sis Balls de 
Bastons propis de Balsareny. 
Eren els moments inicials de 
l’Esbart dansaire de què ja 
parlarem un altre dia.

De mica en mica, el Joan To-
rras, Met, va anar cobrint amb 
fusta, bàsicament, aquestes 
pistes, de manera que al final 
les va convertir en un espai 
polivalent en què s’hi podien 
fer moltes activitats del món 
de l’esport i de l’espectacle 
–una mena de pavelló tal com 
els coneixem avui-, i a fe que 
se n’hi van fer. La Pista, però, 

no reunia pas les condicions 
que ara mateix reclamaríem 
d’un edifici d’aquesta mena. 
Feta una mica de nyigui-nyo-
gui, la teulada coberta rudi-
mentàriament de tela asfàl-
tica de primer, quan plovia hi 
havia degoters (per sort eren 
aquells temps que Franco, el 
dèspota, anomenava de «per-
tinaz sequía» per dissimular la 
misèria general). Amb tot i els 
seus defectes estructurals, la 
Pista Catalònia va representar 
per Balsareny un progrés no-
table. En primer lloc, va resol-
dre el problema de l’envelat 
per la Festa Major. Abans de 
poder-lo fer a cobert, l’envelat 
es muntava, com tots ales-
hores, a l’aire lliure. Jo l’havia 
vist instal.lar a la plaça de les 
Monges (avui de Ricard Viñas) 
i al corral de cal Peret, avui 
carrer del Cadí. Però com que 
Sant Marc cau a la primavera, 
pluges i ventades se l’enduien 
més d’un cop i esguerraven la 
Festa Major. La Pista del Met 
va ser la solució i, d’aleshores 
ençà, la festa va ser completa. 
Segonament, va ser el local 
on els diferents grups cul-
turals o d’esbarjo locals po-
dien assajar i representar les 
seves activitats. Ja he parlat 
de l’Esbart; doncs bé, tan la 
secció dels grans com la dels 
petits, assajàvem regularment 
cada setmana els nostres ba-
lls a la Pista i, després, hi pre-
sentàvem un recital per Sant 
Marc, almenys. A la pista ma-
teix, com que el Met hi havia 
instal·lat un escenari, s’hi van 
fer representacions teatrals a 
càrrec del grup local que diri-
gia el J.A. Maya, amb autoritat 
i destresa, obres de Josep Ma-
ria de Sagarra –el gran senyor 
de l’escena catalana del mo-
ment- i de Carles Soldevila, 
per exemple. També, en un 
aspecte més frívol, s’hi van fer 
espectacles de varietats, que 
avui serien innocents, i que la 
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gent anomenava de cameta. 
Venien companyies de fora, ja 
podeu imaginar de quina ca-
tegoria, però que tenien molt 
de predicament en una èpo-
ca de moral estreta i asfixiant. 
Igualment hi recordo els tradi-
cionals concerts de Festa Ma-
jor, concerts aperitiu –hi havia 
servei de bar-, en contraposi-
ció amb els concerts- cafè que 

també es feien al cafè del Cen-
tre. Finalment –i de ben segur 
que em deixo coses- recordo 
un recital de cançó catalana 
esplèndid a càrrec del gran 
tenor Emili Vendrell i d’un so-
prano el nom de la qual m’ha 
fugit, acompanyats al piano 
pel pianista fill de l’Ametlla de 
Merola, Manuel Guiu. Va ser 
un esdeveniment a nivell co-

marcal i a la Pista no hi cabia 
ni una agulla , de gent del po-
ble i de fora.

Amb el temps, la Pista Ca-
talònia va anar llanguint 
i, amb l’arribada massiva 
d’immigrants de la res-
ta d’Espanya, el Met la va 
anar convertint en un niu 
d’habitatges petits i encofur-

nats, però més rendibles que 
els seus espectacles. Pisos 
sense cap mena de condicio-
ns, inhumans. Va ser alesho-
res quan Joan Torras, Met, va 
començar una altra aventura 
empresarial de l’espectacle. El 
Cine Victòria al local confiscat 
pel règim als seus propietaris 
i municipalitzat del Casino, el 
Centre Instructiu i Recreatiu.
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Daniel Miranda i Ruiz: a cavall d’uns estudis (art dramàtic) i l’hoteleria

Amb el seu caràcter afable i 
somrient, ens rep al seu pe-
tit estudi al «Carrilet» balsa-
renyenc, situat a la carrete-
ra de Moià, al davant de les 
instal·lacions esportives de la 
piscina municipal.

Daniel Miranda i Ruiz neix a 
Balsareny el dia 10 de juliol 
de 1081. Compta amb uns es-
tudis d’art dramàtic impartits 
a Madrid, actualment està se-
guint uns estudis d’hoteleria 
i regeix a Manresa els esta-
bliments «Mondino» i «The 
Moon» També a Balsareny la 
cafeteria-bar «El Carrilet».

Al nostre entrevistat li agrada 
molt llegir i últimament ha 
llegit L’inversor intel·ligent, de 
Warren Barrufet. Com a es-
port, li agrada el futbol. És un 
entusiasta dels viatges, coneix 
països com Estats Units, Cuba, 
Canadà, etc. Dins el temps de 
lleure, li agrada molt la música 
comercial.

- Som a Balsareny, on compar-
teixes responsabilitat regint la 
cafeteria-bar «El Carrilet». Com 
vius i veus aquest dia a dia al 
Carrilet?

- En primer lloc, haig de dir-vos 
que tenim molt bons clients. 
Malgrat aquesta endimonia-
da crisi, us puc dir que estem 
contents.

- Tu vens del món de la res-

tauració, a Balsareny ets molt 
conegut. Digues: com va co-
mençar tot?

- Tinc uns orígens familiars 
relacionats amb l’hoteleria. 
Recordareu l’àvia Serafina a la 
fonda Pijoan, i la meva mare, 
mestressa en cuina i restaura-

ció. Gràcies a ells avui us puc 
dir que regeixo dos establi-
ments a Manresa, el «Mondi-
no» i el «The Moon».

- Aprofitem aquesta xerradeta 
amb tu per preguntar-te: en 
un Balsareny de prop de 4.000 
habitants, com ho veus que hi 

hagi tants establiments dedi-
cats al mateix gremi: cafès, res-
taurants, bars...?

- Ras i curt. Oferint un bon ser-
vei, crec que hi ha feina per a 
tots.

- A més a més d’una estada cor-
dial i pobletana, que més hi po-
dem trobar al «Carrilet»?

- Si em permeteu que en faci 
un retrat, se m’omple la boca 
al dir-ho, aquest establiment 
que tant m’estimo té bona 
qualitat gastronòmica: bon 
menjar, ambient agradable, 
servei immillorable i el nostre 
caràcter formal, que ja el co-
neixeu.

- Quantes hores tens ocupades 
dins aquest món del servei?

- Sóc agraït amb la feina i no 
vull dramatitzar, però també 
ho combino amb l’art dramà-
tic i un bar és bastant esclau. 
Però m’estimo molt la feina i 
en dono gràcies per tenir-ne.

- Llei antitabac. Què n’opines?

- Sóc de l’opinió que és una 
llei feta en un mal moment.

- Vols afegir alguna cosa més?

- Bé, tan sols dir-vos que ens 
trobareu sempre al vostre ser-
vei dins del món del «Carrilet» 
balsarenyenc i a Manresa a 
«Mondino» i «The Moon». Grà-
cies a Balsareny i al Sarment.
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Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

Cra. de Manresa, 34 - Tel. 93 839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

C/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENYCra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY



Neus Ricart i Sanahuja: un peritatge mercantil i professora de ioga

Som al gimnàs d’una de les 
nostres entitats balsarenyen-
ques. Aprofitem un parèntesi 
en una sessió de ioga, per 
poder parlar amb la respon-
sable i professora d’aquest 
quadre terapèutic. El temps 
corre i gairebé tot està a punt 
perquè comenci el que serà la 
segona de les sessions. 

Neus Ricart i Sanahuja neix a 
Manresa però fa anys que viu 
a Sallent. Compta amb uns 
estudis de peritatge mercan-
til i formació de ioga. Aquests 
últims els va cursar a la ciu-
tat de Manresa i actualment, 
segueix preparant-se amb 
més estudis de ioga. A Ricart 
li agrada molt llegir. Té sem-
pre a les mans llibres de ioga 
però l’última novel·la que ha 
llegit ha estat El camí obscur 
d’Asa Larsson. Li agrada viat-
jar i el lloc més pintoresc que 
ha visitat ha estat Rovanieni, 
al nord de Finlàndia. «Era un 
mes de gener i les tempe-
ratures diürnes voltaven els 
vint graus sota zero». Cami-
nar enmig de la natura és una 
de les pràctiques que més li 
agraden.

- Com va començar tot això 
d’orientar-se cap al ioga?

- Vaig començar en el ioga 
per un problema de salut. El 
metge que va operar-me va 
ser el qui em va recomanar 
que fes ioga.

- Què és o què ha de ser allò 
que ens motivi cap al ioga?

- No hi ha una raó única. To-
thom té la seva motivació. 
Són tantes com practicants 
de ioga hi pugui haver. Sí que 
és veritat que moltes perso-
nes entren en contacte amb 
el ioga per problemes de sa-
lut.

- Una mica d’història: d’on pro-
vé el ioga?

- El ioga és universal, a totes 

les parts del món on s’han 
trobat restes arqueològiques 
ens diuen que l’home ja prac-
ticava ioga, des de la Vall de 
l’Indus, les cultures ancestrals 
d’Amèrica del Sud, Egipte, etc. 
La cultura índia va perseverar 
en aquesta tradició i aquest és 
el ioga que va arribar al món 
occidental, i per tant, és el que 
nosaltres coneixem.

- De quines propietats terapèuti-
ques gaudim amb el ioga?

- El ioga té influència en tot 

el cos. Podríem destacar un 
augment en l’elasticitat en el 
cos d’una manera progressi-
va, l’estimulació i equilibri de 
tots els sistemes, sobretot en 
el sistema nerviós, aprendre a 
respirar correctament aprofi-
tant tots els beneficis que això 
suposa sobre la nostra salut, 
aconseguir una correcta po-
sició de la columna vertebral 
alleugerint i solucionant mals 
d’esquena, etc. Els beneficis 
són moltíssims.

- De quines eines hem de dispo-
sar per portar-ho a la pràctica?

- Disposar d’un espai que ens 
resulti agradable i tranquil, 
sense sorolls, ja sigui en una 
habitació confortable o bé a 
l’aire lliure, un suport on po-
der estirar-nos, una estora 
amb una tovallola, i també 
roba còmoda que no ens 
oprimeixi cap part del nostre 
cos.

- La pràctica ha de ser conti-
nuada o té caducitat el ioga?

- La pràctica ha de ser conti-
nuada; el que s’ha de tenir en 
compte és adaptar la pràctica 
sempre a l’estat del nostre 
cos.

- De quant temps s’ha de dis-
posar setmanalment? Quantes 
sessions?

- Tres sessions d’una hora a la 
setmana seria una freqüència 
molt correcta.
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COL·LABORACIONS

Conxita Piquer

M’he assabentat que el dia 
següent del meu aniversari, o 
sigui el 12 de desembre, farà 
vint-i-un anys de la mort de 
Conxita Piquer, cantant molt 
present en la memòria senti-
mental d’aquells que, com jo, 
ja pentinem cabells blancs. 
Els meus primers records 
d’aquesta gran dama de la 
cançó vénen dels inefables 
discos sol·licitats de Ràdio 
Miramar i la cançó que més 
sonava i recordo era aquest 
immens «Tatuatge». La cançó, 
de petit, m’evocava els carre-
rons curts i foscos propers a 
la platja de Poble Nou, En una 
taverna amb olor a cafè ranci 
i vi «peleón» i en un altre barri 
de Barcelona, que era un món 
pecaminós de mariners amb 
passat i senyores de la vida, 
eufemisme que usaven a casa 
i que jo, llavors, no sabia a 
què es referia amb exactitud. 
Les senyores de la vida eren 
dones decadents, grosses i 
pintades que pul·lulaven pel 
carrer i que acompanyaven 
homes borratxos i pudents, 
per a fer no se sabia què exac-
tament, un misteri d’aquells 
d’èpoques passades.

De joves, amb la modernitat 
dels seixanta, vam renegar 
d’aquella memòria sentimen-
tal, de Machín, de Piquer, i jo 
fins i tot del Duo Dinámico, 
«yeyé» de la nostra adoles-
cència. Avui queda bé dir 
que escoltaves els Beatles o 
els Stones en versió original, 
de la mateixa manera que 
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intel·lectuals desacomplexats 
van reivindicar aquella músi-
ca, cantants joves la van recu-
perar en noves versions i la 
copla, com el tango, va pas-
sar a ser patrimoni cultural 
col·lectiu. Conxita Piquer va 
ser molt més que una senyo-
ra que cantava històries, és 
avui un mite de la cançó, molt 
present en el nostre record.

Algunes de les cançons de 
la Piquer em produïen una 
profunda tristesa, sobretot 
quan parlaven de dones 

abandonades, d’amors im-
possibles, de mort i tristesa. 
Eren com «culebrots». N’hi 
havia d’optimistes, la nena de 
l’estació acabava per casar-
se, i es casava la «picadita» 
de verola acomplexada i la 
«solterona» de la «Lima y el 
limón». Casar-se era gairebé 
l’única sortida laboral serio-
sa per a un gran nombre de 
senyoretes. Eren cançons que 
estaven ben construïdes i 
rimades, i s’aprenien de me-
mòria amb certa facilitat, cosa 
que contribuïa a crear llaços 
col·lectius quan, encara que 
fos de broma, les entonàvem 
per tot arreu.

La vida de Conxita Piquer 
va transcórrer de forma 
intel·ligent i apassionada per 
èpoques difícils. No va ser 
una cantant franquista, com 
ens van fer creure . Els mítics 
baguls de la Piquer s’han 
convertit en una espècie de 
refrany popular. Ah, com ad-
miro l’habilitat de països com 
França per a mitificar els seus 
mites o crear-los! Aquí som 
una mica auto-destructius, el 
franquisme va estigmatitzar 
tota una llarga època i els que 
hi van sobreviure amb èxit! 

L’època també compta. 
Aquests dies s’ha parlat molt 
de Lennon, dels Beatles i del 
seu temps. No dic que no fos-
sin bons, tot al contrari, però 
van estar en el lloc apropiat 
en el moment oportú. L’èxit 
de la Piquer va ser també un 
èxit de labor d’equip: bons 
músics, excel·lents lletristes. 
I una societat que escoltava 
amb devoció aquelles his-
tòries cantades, i contempla-
va il·lusionada les pel·lícules 
del cinema del barri. Avui ens 
hem convertit en una socie-
tat de petulants nou-rics en 
crisis. Aquelles cançons ens 
diuen molt més de nosaltres 
mateixos que qualsevol ma-
nual d’història.

12

volem creure que guanyem 
les coses a costa del nostre 
sacrifici col·lectiu. La llegenda 
sempre és més bonica que la 
realitat. Amb el temps, sectors 
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Les mosques

Vull suposar que és pel fet 
que porto temps escrivint al 
meu blog: m’adono que repe-
teixo temes, de forma inevita-
ble. Però no és culpa meva 
sinó del canvi de les estacio-
ns que tornen una altra vega-
da, com si donéssim voltes en 
uns cavallets de fira. Recordo 
que una vegada vaig llegir 
un conte d’unes mosques: 
creien que viatjaven quan, de 
fet, anaven muntades en una 
d’aquestes atraccions i no 
feien res més que voltar.  En 
realitat, a nivell còsmic i te-
rrestre també anem donant 
voltes nosaltres.

Un dels temes estivals recu-
rrent és la presència de les 
mosques, aquests petits ani-
mals voladors que tant ens 
fastiguegen. Fa anys, en la 
meva infància, les mosques 
eren una presència massiva, 
inevitable, constant i familiar. 
Ara estic a Balsareny, i alguns 
veïns i jo mateix encara anem 
amb la tradicional pala mata-
mosques a la mà.

Matar i caçar mosques va ser 
una diversió infantil molt im-
portant. Recordo haver cons-
truït petites gàbies artesanals 
formades per un tap de cava, 
buidat i tancat amb agulles, o 
amb una patata buidada de 
forma convenient i tancada 
de la mateixa manera, en les 
quals s’anaven introduint els 
nous exemplars. En moltes 
cases es feien servir aquelles 
tires de paper engomat on 
les mosques s’enganxaven a 
centenars. A casa nostra no 
es feia, ni a la dels veïns co-
neguts, però sé que es venien 
uns polvos de color verd que 
es deixaven sobre les taules, , 
i que al poc temps mostraven 
muntanyes de cadàvers. He 
de dir que una part de la meva 
casa donava al carrer i l’altra a 

un pati mitjà, on coincidien 
tres finestres; una era d’una 
vaqueria, la segona era d’una 
vella i «abandonada» farinera, 
però amb la suficient farina 
perquè en sortissin camions 
plens d’aquest gènere. Deien 
que era estrraperlo. Parlem 
del anys cinquanta... I l’última 
pertanyia a una quadra de ca-
valls. La quadra del senyor Se-
rra. No en sé la raó, però quan 
es parlava d’aquest senyor 
tots ho dèiem en veu alta! La 
quadra del senyor Serra! Era 
el traginer més important del 
barri. Els seus carros estaven 
construïts especialment per 
portar immenses bótes de vi 
de la casa Montroi i Masana.

Avui una sola mosca produeix 
una mena d’histèria exagera-
da. Em refereixo a les mos-
ques domèstiques de mida 
mitjana, no a altres varietats 
més molestes i perilloses. 
Les mosques s’han relacio-
nat amb la pobresa, amb la 
mort, però en realitat també 
van ser i són protagonistes 
del benestar que representa-
va un bon estable amb molts 
animals. Vivíem amb els ani-
mals, els respectàvem i utili-
tzàvem i avui, n’hem huma-
nitzat alguns de manera molt 
poca-solta.

Les meves mosques són en-
cara les de Machado, aques-
tes mosques protagonistes 
de tardes avorrides estiuen-
ques, llargues i enyorades, 
evocadores. Resulten enutjo-
ses, és clar: al final de l’estiu 
es tornen insistents, pesades, 
molestes. No obstant això, un 
estiu sense mosques seria 
gairebé com un estiu sense 
orenetes ni falciots. 
A les ciutats ja no hi ha mos-
ques, la gent ho tanca tot per 
l’aire condicionat. Fins i tot 
hi ha gent que adquireix se-
gones residències i es queixa 
de la porqueria que generen 

cigonyes o orenetes. Per no 
parlar d’aquest coloms que 
criem en temps de pobresa 
en colomers urbans i avui 
han proliferat tant que cal 
matar-los de forma massiva 
i silenciosa. L’excés protago-
nitzat per diferents animals 
avui urbans ve de l’excés en 
el qual vivim i de les moltes 
escombraries encara comes-
tibles que generem.

Les mosques del «panal de 
rica miel» de Samaniego, que 
moren a causa de les seves 
passions pecaminoses, són 
humanes i exemplars, però 
poc reals. Les mosques són 
molt llestes i tenen molts re-
cursos per escapar dels nos-
tres intents assassins. Com-
pleixen amb el seu paper a 
la natura, un paper poc agra-
dable segons el punt de vista 
humà, és clar. Avui, si els nos-
tres nens juguessin a caçar i 
escapçar mosques de forma 
pública —no sabem què fan 
en secret-— els portaríem al 
psicòleg.

Vosotras las familiares,
inevitables, golosas,
vosotras, moscas vulgares,
me evocáis todas las cosas.

¡Oh viejas moscas voraces
como abejas en abril,
viejas moscas pertinaces
sobre mi calva infantil!

Moscas de todas las horas,
de infancia y adolescencia,
de mi juventud dorada,
de esta segunda inocencia
quedando creer en nada,
en nada.

Moscas del primer hastío
en el salón familiar,
las claras noches de estío
en que yo empecé a soñar.

Y en la aborrecida escuela
raudas moscas divertidas,
perseguidas, perseguidas,
por amor de lo que vuela.

Yo sé que os habéis posado
sobre el juguete encantado,
sobre el librote cerrado,
sobre la carta de amor,
sobre los párpados yertos
de los muertos.

Inevitables golosas,
que ni labráis como abejas
ni brilláis cual mariposas,
pequeñitas, revoltosas,
vosotras, amigas viejas,
me evocáis todas las cosas. 
 Antonio Machado
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Indignats

Quan començo a escriure el 
meu parer sobre els «indig-
nats» ja no existeixen ni les 
acampades ni els comentaris 
sobre tot això que ha passat. És 
com si en dutxar-nos hagués 
desaparegut, barrejada amb el 
sabó, tota la indignació.

Jo entenc que la funció dels 
intel·lectuals és donar llum, 
il·luminar la realitat amb ar-
guments, amb emocions 
oposades, crítica i reflexiva, 
ajudar a pensar a través de 
la confrontació d’idees. Crec 
que la societat actual se’n tro-
ba òrfena, o bé no apareixen 
quan els necessitem. El mo-
tiu? Enfront de l’aparició del 
moviment «Democracia Real 
Ya» i enfront del fenomen 
de les acampades, la majoria 
dels que haurien d’ajudar a 
reflexionar sobre això s’han 
apostat unilateralment per de-
fensar el sistema, amb matisos, 
però sense pal·liatius. En els 
mitjans d’opinió ortodoxos, i 
excepte honroses excepcions, 
només s’han escoltat crítiques 
—sovint, ferotges— en contra 
dels acampats, en contra dels 
indignats. Els «arguments» 
que s’exposen van des de la 
inviabilitat de la protesta fins 
a la indumentària dels que 
protesten; des de la brutícia 
dels campaments fins a la 
maldat de voler acabar amb 
la democràcia. Entre aquests 
«arguments» —insisteixo—, 
n’hi ha alguns especialment 

JOSEP ESTRUEL FILELLA miserables. Són aquells que, 
creient-se progressistes de 
tota la vida, arremeten contra 
el moviment d’indignació com 
donant a entendre que, si ells 
no ho donen per bo, és perquè, 
en el fons, no deixa de ser una 
reacció antidemocràtica. Uns 
altres, sentint-se atacats no 
sabem molt bé per qui (tenint 
en compte el caràcter pacifista 
de tot aquest corrent), surten 
en defensa de la democràcia 
formal, reivindiquen el valor 
dels vots en les eleccions i no 
volen posar-se a pensar ni un 
sol instant en si hi ha alguna 
alternativa al sistema actual.

Quanta mandra mental! O, pi-
tjor encara: quant servilisme! 
Fins i tot alguns atribueixen 
als indignats la capacitat de 
concentrar en ells mateixos el 
mal, en termes absoluts. I aquí 
és on se’ls veu el plomall, la 
seva abducció per part del sis-
tema, la seva renúncia al paper 
d’intel·lectuals. Perquè els que 
promouen el moviment «De-
mocracia Real Ya» i els acam-
pats podran ser objecte de 
crítiques, és clar, però que la 
nostra societat estigui en una 
crisi econòmica, ètica i cultural 
enorme no és culpa seva. Molt 
al contrari, és el sistema actual 
el culpable de les injustícies 
socials; dels acomiadaments 
recurrents; de la corrupció de 
tants i tants polítics als quals 
no se’ls aparta de la vida pú-
blica, sinó tot el contrari; de 
la desigualtat creixent i galo-
pant, amb un gran augment 

de la pobresa; que gent sense 
cap tipus de formació arribi 
a tenir grans dosis de poder 
pel sols fet de pertànyer a un 
partit polític; que aquests ma-
teixos tipus siguin capaços de 
defensar una cosa (l’escola pú-
blica, per exemple) però facin 
just el contrari (portar els seus 
fills a les escoles de pagament, 
i si són «pijas» molt millor); que 
els ciutadans que paguem els 
impostos decideixin cancel·lar 
programes com «L’hora del lec-
tor» de Tv3 (suposo que és per 
tenir menys accés a la cultura); 
que els polítics triats democrà-
ticament apartin la seva pròpia 
voluntat i se sotmetin als dic-
tats de la cúpula directiva d’un 
partit polític (quina imatge tan 
lamentable per a la humanitat, 
quan un diputat aixeca la mà 
per indicar als del seu partit 
l’orientació del vot, i tots, com 
bens tarats, segueixen l’ordre!); 
de la creixent implantació dels 
partits xenòfobs i racistes…

Jo crec que els indignats no 
són, no som els culpables 
d’aquesta misèria que arros-
sega des de fa anys la nostra 
societat.

Però, és clar, per als que es-
criuen és més fàcil defensar el 
sistema, aquest sistema que 
permet, si no suscita, totes 
aquestes perversions, abans 
que qüestionar-se si els que 
protesten porten una mica de 
raó. Els intel·lectuals han re-
nunciat a la seva missió, s’han 
convertit en altaveus de la 
major estafa social dels últi-
ms anys. En lloc de tenir sous 
assegurats, haurien de passar 
a engrossir la insultant xifra 
d’aturats. Tal vegada llavors 
entendrien el que significa 
indignar-se. I nosaltres hi sor-
tiríem guanyant, no hauríem 
d’escoltar ni llegir les ximple-
ries de molts tertulians.

METEREOLOGIA

Mes de juny 
de 2011

Temperatura (ºC)

Promig (1 minut)
 20,6
Promig (min.+màx.)  
 20,9
Promig de mínimes   
 13,2
Promig de màximes  
 28,6
Mínima       
 7,2; dia 3
Màxima     
 37,0; dia 28
Mínima més alta    
 17,7; dia 29
Màxima més baixa     
 17,4; dia 4
 

Vent (km/h) 

Ventada més alta 
 45,4 dia 1
Velocitat promig 
 7,9 
Recorregut del vent  
 3.189,4 km
 
Pressió (hPa) 

Màxima  
 1.012,4 dia 25
Mínima     
 993 dia 7

La pluja (litres)

Dia   3         
 13,3 litres
Dia   4        
 11,5 litres
Dia 7          
 19,1 litres
Dia 9          
 1,1 litres
Dia 10       
 38,7 litres
Dia 12         
 6,3 litres
Total  
 100 litres
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Nova gestió al Futbol Base 
de la Unió Esportiva Balsareny

Després d’uns anys davant el 
Futbol Base de la Unió Esportiva 
Balsareny, l’Àlex Cañete, fins ara 
«alma mater» de l’entitat, deixa 
pas a altres persones perquè es 
facin càrrec del futbol formatiu 
del nostre poble.

En Francesc Llimargas, en Toni 
Bonillo i en Joan Sorroche aga-
farem les regnes del futbol «pe-
tit» pretenent, per davant de tot, 
la formació integral dels nens i 
nenes a través del futbol.

Amb la col·laboració inestima-
ble del club, i amb la del seu pre-
sident, en José Luís Fernández, 
històric vaixell insígnia del fut-
bol al nostre poble, volem que 
el futbol sigui un vehicle, una ex-
cusa, que porti els nostres nens 
i nenes a assolir un bon esperit 

esportiu i humà.

Tot i els temps de crisi que corren, 
la predisposició de l’ajuntament 
i la del nou regidor d’esports, en 
Xavi Vall, a col·laborar amb no-
saltres, ens permet pensar que 
aquest projecte s’acabarà con-
solidant fins que ens puguem 
equiparar, en instal·lacions i 
recursos, a altres entitats amb 
reconeguda eficàcia en el futbol 
formatiu.

Sota una direcció esportiva 
qualificada, encapçalada per en 
Toni Bonillo (mestre d’Educació 
Física, psicopedagog i entre-
nador de 1r nivell de futbol) i 
conjuntament amb un equip 
d’entrenadors competents, vo-
lem que els nostres nens i nenes 
adquireixin uns coneixements 
futbolístics, però sobretot un 
conjunt de valors humans, que 

FUTBOL BASE BALSARENY
FOTO ARXIU
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De quina pell? 
De gallina!

Són les quatre de la tarda. Em 
trobo en el racó ombrejat al 
costat d’una de les finestres de 
casa. Tinc a les mans, com gai-
rebé diàriament, un exemplar 
del meu diari. Els fulls, un a un, 
són empesos per un discret 
aire primaveral, per acabar to-
pant amb el reixat dels llistons 
d’una de les fulles que obren 
i tanquen la visió que dóna al 
carrer.

Un sol esquitxat amb núvols 
que s’escola a través dels llis-
tons fent dibuixar unes línies 
horitzontals que subratllen 
unes altres línies, les del text. 
Un text que lletra a lletra par-
la d’una pell. De quina pell? De 
gallina!

En els nostres dies i en el nostre 
poble, costa poc de fer o de dir 
qualsevol cosa que pot ser con-
siderada com un acte de soli-
daritat transparent, però quan 
un es troba amb una mostra 
de solidaritat autèntica no pot 
evitar que se li posi la pell de 
gallina. Dos-cents enginyers i 
tècnics jubilats del Japó s’han 
presentat voluntaris per arre-
glar el desastre de Fukushima.

«Diuen que ja són grans i el càn-
cer que puguin desenvolupar 
per a l’exposició a la radiació ja 
no es els pot guanyar la carrera 
de la vida. Diuen que la malaltia 
necessita entre 20 i 30 anys per 
matar-los i ells, que en tenen 
més de 70, no poden pensar a 
viure’n més de 15. Diuen que 
és millor que ho facin ells que 
no pas els joves que tenen tota 
la vida per davant. I nosaltres 
anem fent birres de bon rotllo 
mentre canviem el món». (Diari 
Avui, 20 de juny de 2011)

A vegades diem a algú: “Ets un 
gallina!”, referint-nos a que algú 
ha tingut por o covardia. Avui 
l’expressió enalteix a uns ho-
mes els quals m’han fet posar... 
de quina pell? De gallina!

JOSEP GUDAYOL I PUIGdeixin la Unió Esportiva Balsa-
reny, amb una imatge immillo-
rable dins la comarca.

Per a la propera temporada, 
hi ha la previsió que es facin 6 
equips de nens i nenes de dife-
rents edats compreses entre els 
4 i els 11 anys.

Tothom que estigui interessat a 
saber més de l’escola de futbol, 
es pot dirigir a en Francesc Lli-
margas (gerent), en Toni Bonillo 
(director esportiu) o en Joan So-
rroche (responsable de comuni-
cació) i l’informarem.

Si voleu visitar el nostre bloc: 
http://futbolbaseuebalsareny.
blogspot.com; o voleu contac-
tar amb nosaltres a través del 
mail: futbolbaseuebalsareny@
gmail.com
Us esperem!

ESPORTS
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