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Som una nació: nosaltres decidim
CCBS aspectes tan crucials com la

llengua, el finançament o el
fet nacional, de forma tan res-
trictiva que en alguns punts
ens retornen als temps pre-
constitucionals; mentre que
alguns d’aquests articles, lite-
ralment copiats, són constitu-
cionals en estatuts d’altres
comunitats autònomes que
no han estat impugnats.

Tot plegat, un escàndol de
proporcions gegantines: les
forces mai soterrades de
l’Espanya més carca s’han
tret la careta després de tren-
ta anys del pacte de la
Transició, que s’ha trencat
irreversiblement, i s’han
carregat els ponts de diàleg i
convivència que es van bastir
aleshores i que s’havien man-
tingut, si no incòlumes, sí
almenys formalment respec-
tats. Ara, el milió llarg de
manifestants que es van
aplegar a Barcelona, en un
clam transversal ja que aco-
llia inquietuds diverses i dife-
rents graus d’esperances
nacionals, majoritàriament ja
no cridava «volem l’Estatut»
sinó, directament, «inde-
pendència». Ara volem l’Estat
propi.

Reproduïm el manifest
d’Òmnium Cultural després
de la manifestació. Una mani-
festació que, com diu el
document, no és més que
una fita inicial en un procés
que no serà breu ni fàcil, però
que ja ha començat. Som una
nació: nosaltres decidim!

Manifest
d’Òmnium Cultural

Òmnium Cultural vol
expressar en primer lloc i
per damunt de tot el seu
profund reconeixement a
totes les persones i entitats
que s’hi van abocar amb
entusiasme. A la multitud de
gent que s’hi va aplegar, de
totes les edats i condicions, i
de les més variades pro-
cedències i adscripcions
ideològiques. A les organit-
zacions de tot tipus -tant
sindicals com empresarials,
polítiques, culturals i socials-
- que s’hi van implicar sense
reserves, amb els seus diri-
gents al capdavant. Volem
manifestar una gratitud
especial a les persones de
les diferents seus d’Òmnium
i de les entitats de tots els
racons del país que van par-
ticipar incansablement en
els preparatius i en les fei-
nes diverses de la jornada. I
sobretot, deixar constància
de l’orgull que sentim d’a-
questa societat nostra que
ha sabut afirmar-se rotun-
dament com una nació amb
el dret de decidir lliurement
el nostre futur.

L’èxit i el mèrit són de tot-
hom, encara que li hagi
correspost a Òmnium el
paper d'aglutinar l’expressió
de la voluntat col·lectiva,
des de la unitat plural i la
independència política de la
nostra entitat.

Molta gent de Balsareny va
ser a Barcelona el dia 10 de
juliol, a la gran manifestació
promoguda per Òmnium
Cultural, a la qual es va adhe-
rir el Govern de la
Generalitat, el Parlament de
Catalunya i la majoria dels
partits polítics catalans, així
com centrals sindicals, corpo-
racions empresarials, col·legis
professionals i prop de dues
mil entitats de tot el país,
entre les quals el Cercle
Cultural de Balsareny i
Balsareny Decideix. La mani-
festació expressava el rebuig
a la sentència del Tribunal
Constitucional retallant signi-
ficativament l’Estatut; un
estatut que havia aprovat el
Parlament de Catalunya i que
—convenientment retallat
en pactes posteriors amb el
Govern central— havia apro-
vat el Congrés dels Diputats i
el Senat i havia estat ratificat
mitjançant referèndum.

Ara, per culpa del recurs
interposat pel PP (però
també pel Defensor del
Poble nomenat pel PSOE), un
tribunal format per deu jut-
ges, quatre dels quals amb el
mandat extingit, més un de
mort i un de recusat de forma
ben discutible, han imposat
el que ells mateixos anome-
naven «les seves exigències» i
han declarat inconstitucio-
nals alguns articles de la nos-
tra Carta Magna i n’han rein-
terpretat molts altres en
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amb talent i amb una
enorme necessitat de
plasmar per escrit allò que
pensaven o sentien; de la
manera, en el cas dels
poetes, més bella possi-
ble. Sens dubte, eren tot
això i més, i em quedaria
irremeiablement curt a
l’hora de definir la gran-
desa dels seus esperits,
però per sobre de tot van
ser grans savis, grans pen-
sadors, grans filòsofs de la
vida. Amb tot això el que
vull dir és que la filosofia
no ens és quelcom com-
pletament desconegut,
encara que a simple vista
tinguem tal impressió, ja
que la trobem, per exem-
ple, en l’essència mateixa
de la literatura i, per què
no, de la mateixa vida, de
les preguntes existencials
que tots, en un moment o

altre de les nostres vides,
ens hem fet.

A nivell de ciència, la filo-
sofia és la més antiga de
totes les ciències del saber
i la més preocupada en la
reflexió i la recerca de la
«Veritat» (si és que exis-
teix), com també és una
de les grans oblidades en
la història del saber. Totes
les ciències, antigues i
actuals, les matemàtiques,
l’astronomia, la teologia,
la biologia, la física, la quí-
mica..., totes parteixen
d’un desconeixement ini-
cial i incapacitat d’explica-
ció dels fenòmens obser-
vables, desconeixement
que s’intentava explicar a
través d’una concepció
filosòfica, ja que a l’anti-
guitat tot allò que es des-
coneixia (i encara es des-

coneix) s’intentava expli-
car a través de conceptes
filosòfics metafísics
(Existeix un Déu? Què hi
ha després de la mort?). La
filosofia és l’arrel i el tronc
principal del coneixe-
ment, el punt de partida
de totes les altres bran-
ques en què s’ha dividit i
especialitzat posterior-
ment el saber, per raons
de necessitat, practicitat i
aprofundiment, a través
dels diferents descobri-
ments al llarg de la histò-
ria de la humanitat.

A simple vista sembla que
la filosofia no té cabuda
en aquest món en què ens
trobem, un món que ens
pinten com el millor dels
móns possibles, en un
estat de «benestar» i, en
aparença, lliure, però no és

així: estem en un món,
més que mai, sotmès a les
tendències i a les modes,
un món completament
guiat i mecanitzat en con-
tinuat bombardeig televi-
siu publicitari, un món en
el qual no ets ningú si no
t’adaptes a allò que has
de fer en el moment que
ho has de fer. Un món d’o-
velles i pastors, un món on
pensar massa és perillós.
Veient tot això, és normal
pensar en quin paper
podria tenir la filosofia en
tot aquest context. Però jo
ho tinc clar: veig la filoso-
fia com el més potent crit
d’humanitat i la més
noble pràctica de la total
llibertat d’expressió, d’o-
pinió i de pensament de
l’ésser humà en aquest
món en què ens ha tocat
viure.



En definitiva, ens cal arribar
a la cita electoral imminent
amb un ventall sòlid de pro-
jectes estratègics avalats per
les diverses forces políti-
ques, amb la voluntat de
consolidar una majoria
social capaç d'aprofundir
sense límits en la democrà-
cia i en el dret a decidir, cen-
trats en l’interès nacional,
més enllà dels tacticismes
partidistes, i sobretot, cen-
trats en la plenitud de
Catalunya, i no perdent estè-
rilment més energies en la
regeneració d'un Estat que
no té el més mínim interès a
reconèixer que l’integren
diferents nacions.
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El racó del pensament: Filo... què?
ALBERT OTEROS

Us proposo un repte:
intentar escalar tots junts
un arbre poc conegut, un
arbre anomenat filosofia.
Atenció: us comunico que
és un arbre molt, molt alt,
no sabria dir-vos fins i tot
si té, o no, un final visible.
Pel que fa a mi, jo l’estic
intentant escalar des de fa
un temps, i no se’m dona
gaire bé, però crec que us
podria orientar en certa
manera pel camí fins arri-
bar, almenys, on em trobo
jo. La resta del camí serà
cosa vostra.

Qui avisa no és traïdor, per
tant em curo de traïcions i
us aviso a temps: no serà
una tasca fàcil, ja que en
alguns trams de l’escalada
sembla que el tronc es
torci, es bifurqui, es tam-
balegi, vagi de banda a
banda, que ens trobem
estancats i no hi hagi pos-
sibilitat de seguir pujant, o
que la visió sigui boirosa i
confusa, a causa de les
altures a què ens troba-
rem. Curiosament, aques-
ta és la gràcia de la nostra
aventura: tot allò ignorat i
desconegut. Per tant, a
aquells que no siguin de
caràcter aventurer i els
manqui la voluntat de
conèixer nous horitzons,
que tinguin por de caure i
fer-se mal, que tinguin
vertigen (o fingeixin tenir-
lo, mai se sap), els recoma-

no que no intentin pujar.
El millor és que es quedin
observant la nostra esca-
lada des de sota, on tot
sembla més segur i con-
fortable, o no.També reco-
manaria a aquest sector
poc curiós que parin de
llegir ara mateix, crec que
trobaran el nostre viatge
un pèl avorrit, i que millor
se’n vagin a veure el
«Sálvame Deluxe» i comp-
tar (si de veritat es pot) les
liposuccions s’ha injectat
avui la Belén Esteban. Per
sort, sembla que avui dia
encara tenim certa capa-
citat d’elecció.

En tot cas, els que encara
sigueu aquí, aquells que
tinguin un cert esperit
aventurer, el millor que
podríem fer abans d’enfi-
lar-nos pel sinuós tronc
filosòfic, és començar per
estudiar les pròpies arrels
d’aquest gran arbre, és a
dir, que ens centrem en
l’origen de la qüestió en
si: què diantres és la filo-
sofia.

La filosofia, a primera
vista, sembla quelcom poc
interessant, desconegut,
complicat, retorçat, inac-
cessible i paranoic, i en
certa manera potser ho
és, però el que sí és cert és
que la trobem present en
tots els aspectes de les
nostres vides, i això fa que,
malgrat que no la cone-
guem profundament, en

certa manera ens sigui
familiar. Molt probable-
ment, més d’un de vostès,
o més de dos, o, vaja, en
realitat potser ningú, la
veritat és que no n’estic
gaire segur, s’haurà pre-
guntat, a aquestes altures
de la seva vida, què és
això de la filosofia. Del que
sí que n’estic segur és que
tothom ha sentit a parlar,
en algun moment o altre
de la seva vida, sobre filo-
sofia, exemple pràctic: la
filosofia de joc del Barça
és tenir la possessió de la
pilota i practicar el «tiki-
taka». Gràcies, estimat fut-
bol, per tenir respostes
fàcils per a tot.

Bé, per començar, posem-
nos una mica tècnics. La
paraula filosofia prové del
grec, i etimològicament
respon a la següent fór-
mula: Filosofia = Filo
(amor) + sofia (saviesa);
per tant, i en poques
paraules, podríem dir que
la filosofia és l’amor a la
saviesa. Molt poètic, i és
que la filosofia, a part d’a-
mor al pensament, és
amor a la poesia, una
espècie de retroalimenta-
ció: la poesia és part de la
filosofia, així com aquesta
de la poesia.

Filosofia i poesia van,
doncs, agafades de la mà.
Però, què és exactament
aquesta saviesa de la qual
està enamorada la filoso-

fia? Es refereix a la neces-
sitat, diguem-li social, de
tenir una gran quantitat
de coneixements cientí-
fics i tècnics i molta infor-
mació sobre tot tipus de
coses al nostre cap? Sens
dubte, això és ser
intel·ligent, però és més
savi el que més sap? Què
és la veritable saviesa? Qui
pot ser catalogat de savi,
quines són les seves
característiques?

A l’ entrada del santuari
d’Apol·lo, a l’Oracle de
Delfos, hi havia una ins-
cripció que deia així:
«Gnosi Seauton» en grec,
o «Nosce te ipsum» en
llatí, «Coneix-te a tu
mateix» en la nostra llen-
gua. Dic això perquè, real-
ment, no tinc una respos-
ta veritable a les pregun-
tes anteriors, ja que és una
qüestió complicada que
em porta de cap, però
crec que la més aproxima-
da definició de savi és
aquell que es coneix a si
mateix. Tots els grans
escriptors, poetes i
novel·listes, tota la gent
de lletres d’aquí i d’allà,
des de Ramon Llull, pas-
sant per Jacint Verdaguer i
fins a Miquel Martí i Pol,
eren gent reflexiva, pro-
fundament pensadora,
coneixedora d’ells matei-
xos i amb inquietuds i pre-
guntes sobre la vida, gent
amb un gran esperit i
nivell d’abstracció, gent

La pluja
Mes de juny de 2010

JORDI SOLERS

Dia 9

Dia 13

Dia 14

Dia 18

Dia 27

Dia 28

Dia 29

Total

48,4 litres

21,3 litres

42,1 litres

17,1 litres

4,1 litres

15,4 litres

6,1 litres

154,5 litres

Ara bé: siguem tots cons-
cients que la manifestació no
és més que una fita inicial del
procés, i que el seu èxit cons-
titueix alhora una tremenda
exigència per a cadascun de
nosaltres.

1. Ara cal que cadascun de
nosaltres sapiguem sostenir
aquest inici esplèndid amb
un treball coherent i conti-
nuat, infatigable i sistemàtic,
sabent cadascú quin és el
lloc que li pertoca en les
noves etapes del projecte
col·lectiu que hem començat
a construir.

Òmnium Cultural té ben clar
quin és el paper que li corres-
pon tenir en aquesta conjun-
tura històrica i quines són les
properes fites que posaran a
prova la nostra capacitat
d'organització col·lectiva.
Precisament perquè tenim el
dret inalienable de decidir,
hem de demostrar que som
capaços en cada moment de
prendre les decisions ade-
quades al nivell adequat, d’e-
xercir aquest dret amb la
justa proporció d'audàcia i de
prudència.

2. En un sistema democràtic
són evidentment les institu-
cions polítiques que ens
representen -el Parlament i el
Govern de Catalunya- les que
han d'exercir en nom de tota
la societat el dret a decidir.
Invoquem la responsabilitat
de les forces polítiques i
socials de tot el país perquè
actuïn amb decisió i eficàcia
per canalitzar aquesta
empenta col·lectiva, que en
cap cas ha de sentir-se a la
intempèrie, abocada a una
creixent desafecció política:
la nostra llibertat depèn
d'una democràcia represen-
tativa forta i plenament rege-
nerada.

3. Avui es parla de la unitat
imprescindible. Ens cal uni-
tat, però no qualsevol unitat.
La manifestació va ser un

exemple de la unitat possi-
ble, de la unitat a l’alça, ente-
sa com una base de mínims
compartits, a partir de la
qual totes les opcions que
vagin més enllà han de ser
acollides positivament. Però
també hi pot haver una uni-
tat indesitjable i a la baixa,
entesa com un sostre en què
ningú pugui aspirar a res
més que allò que accepten
els menys agosarats.
Sapiguem escollir quina uni-
tat ens impulsa i quina uni-
tat ens engavanya.

4. Abans de la gran mobilit-
zació que sens dubte serà
l’Onze de Setembre, ens
correspon de fer i difondre
una anàlisi crítica de la
infausta sentència del
Tribunal Constitucional. Però
aquí també podem enfocar
aquesta operació des d'òpti-
ques molt diferents. No
podem limitar-nos a fer una
valoració de la sentència
amb criteris possibilistes i
acomodaticis, explorant qui-
nes serien les vies més o
menys rocambolesques per
les quals es podria salvar
alguna de les moltes i greus
mutilacions que ha sofert el
projecte que va aprovar el
89 per cent del Parlament el
2005.

Ens cal sobretot una crítica
de l'Estatut que desmunti
partint de criteris radical-
ment democràtics els argu-
ments immobilistes del
Tribunal Constitucional: cal
que el marc constitucional
s’adapti a la voluntat
democràtica i no al revés,
que es pretengui fer-la
entrar amb calçador dins
d'una interpretació restricti-
va i fossilitzada del pacte
constituent. La nostra socie-
tat necessita arguments
sòlids capaços de contrares-
tar les insídies que preten-
dran emparar-se en la
sentència per a frenar la
democràcia i escampar el
conflicte i la controvèrsia. Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY
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«Residència Sant Esteve» 
èxit teatral de la Coral Sant Esteve

SARMENT
FOTO JOAN J. PERALTA

S

El diumenge 18 de juliol la
Coral Sant Esteve de
Balsareny va presentar el
divertiment teatral i musical
Residència Sant Esteve a la
sala Sindicat de Balsareny.
Els espectadors, que pràcti-
cament omplien el teatre de
gom a gom, van gaudir d’un
espectacle que alternava
cançons —a càrrec de la
coral dels adults i la dels
petits—, poesia, coreografia,
monòlegs, diàlegs i escenes
humorístiques, que van pro-
vocar rialles i aplaudiments
del públic al llarg de tota la
representació.

L’obra era original de
Ramon Carreté, amb aporta-
cions de Josep Creus, Lluís
Sanllehy, Montserrat Sabala
i Josep Sensada. Lluís
Sanllehy en va ser el director
artístic; mossèn Joan Bajona
el director musical; i Olga
Puigbò estava a càrrec del
piano.

Balsareny obre la reflexió
sobre l’ús moderat de l’aigua

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Durant tot el mes de juliol,
Balsareny ha pogut gaudir,
amb el servei de la
Diputació Provincial de
Barcelona, d’una exposició
adreçada vers el bon ús de
l’aigua.

Al local dels baixos de la
sala Sindicat, un aparell de
televisió i una veu en off
ens endinsava en una inte-
ressant reflexió sobre com
entrar dins una nova ètica
de l’aigua. A uns pocs
metres de l’esmentat apa-
rell, hi podíem trobar una
finestra on un doll natural
convidava a seguir refle-
xionant. Al costat, com dos
guardians, dos pergamins
digitals que permetien
deixar impresos els sugge-
riments o impressions per-
sonals. Un petit recorregut
pels plafons raonaven
sobre la nova cultura de
l’aigua: «l’aigua és l’ele-
ment més abundant del
nostre planeta, però
només en tenim, del total,
el 2% d’aigua dolça»; «les
nostres aptituds seran les
nostres responsabilitats
envers el consum d’aquest
líquid tan necessari per a
tots els humans»; «l’aigua,

malgrat tot, és un element
molt necessari. Cal, doncs,
ser molt responsable
quant al seu consum. Hi ha
països amb unes necessi-
tats al límit. Si compatibi-
litzem en litres i dia: Kenya:
0 litres, Barcelona: 400
litres, Estats Units: 1.500
litres.»

En el circuït de plafons, el
visitant podia trobar unes
recomanacions simples
per contribuir a l’estalvi.
Per exemple, al bany, els
aparells sanitaris han d’es-
tar disposats amb una
mecànica reguladora i a
més a més, hem de ser
nosaltres els qui contro-
lem el consum, per exem-
ple no deixant l’aigua
oberta quan ens rentem
les dents.

Balsareny avui ha mantin-
gut un petit canvi d’im-
pressions amb un encarre-
gat de l’exposició: «Vam
comptar amb un gran
nombre de visitants el pri-
mer dia d’obertura però
en els següents dies, les
visites van anar a la baixa.
No obstant això, un gran
nombre de menudalla
entraven atrets per les
noves tecnologies.»

Paper
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Avui, la responsabilitat
educadora adreçada a les
noves generacions ha fet
una aposta per una esco-
larització immersa en el
món digitalitzat.

Conduir les noves forna-
des d’estudiants cap a una
mena de robotització que
sembla oferir solucions
més fàcils pot suposar pri-
var-los d’uns coneixe-
ments en la pràctica edu-
cativa del paper.

Sens dubte, i en sóc cons-
cient, el pas del temps
condueix els homes cap a
una disponibilitat d’a-
vanços on els vells siste-
mes prenen un valor
caduc. Podem palpar-ho
de ben a prop: els pares
cada dia juguen menys
amb els seus fills i això fa
que la seva responsabili-
tat educadora se’n ressen-
ti, sempre amb excep-
cions, és clar.

Existeix també un descon-
trolat horari en què els
menuts es passen moltes

estones tancats davant
una pantalla d’ordinador.
Mòbils, consoles i tot un
sistema de jocs amb
opcions de fàcil accés han
aconseguit deixar de
banda el llapis i el paper.

Fa uns dies, em van arribar
unes línies que donen lloc
a la reflexió: «Aquests
joves tenen dret que els
universitaris els expli-
quem els valors de la cul-
tura consolidada de fa
anys en suports més grati-
ficants que la petita pan-
talla de l’ordinador. No
deixem que es conformin
amb lectures fragmenta-
des, música defectuosa,
imatges jivaritzades, tex-
tos malgirbats. Cal evitar
que les injustícies socials
es perpetuïn en injustícies
culturals.»

El fet de poder llegir un lli-
bre o un diari, o bé escol-
tar els melòdics compas-
sos d’una música clàssica
o tradicional, són un mag-
nífic equipament per gau-
dir d’unes bones i cultu-
rals vacances.

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

FORN
Pa i Pastisseria

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió
P U I G

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes

· Fabricació i reparació

· Ferreteria en general
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L’Ajuntament i la Diputació
provincial obren un espai
lúdic per a la gent gran

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

El dia 15 de juny va tenir lloc
la inauguració de l’espai de
salut a la Residència Casal
Verge de Montserrat, que
acull prop d’una cinquante-
na de persones grans.
Malgrat la inestabilitat
meteorològica, l’acte es va
poder celebrar sense entre-
bancs en espai obert.

La salutació de l’alcalde
Jaume Rabeya obria el capí-
tol de presentacions i agraï-
ments als representants de
la Diputació Provincial de
Barcelona: Montse Puig, res-
ponsable de l’àrea del
Servei d’Equipaments i
Espai Públic, i Patricia Vidal,
monitora d’aquest
Departament. Rabeya esta-
va acompanyat dels regi-

pertany a l’encapçalament
del programa «Música per
a salvar el planeta», un
dels altres finals de curs
que va tenir lloc el dia 20
de juny i que va constar de
dues parts: la primera de
cant, piano, violí i percus-
sió, amb «Cantem tots»,
d’A. Miralpeix (alumnes de
sensibilització), «Caballo
blanco» (coral infantil),
«River flows in you», de
Yiruma (piano: Helena
Salazar), «What a wonder-
ful world» (piano i violí:
Sílvia Serra i Anna Soler),
«La costa del silencio»
(guitarra i saxo: Marina
Marínez i Toni Barón),
«Double mixte» (percus-
sió: Christian Nieto); i la
segona va comptar amb
un recull de cançons, entre
d’altres, «Qualsevol nit pot
sortir el sol», de J. Sisa;
«Això es pot salvar», del
grup Sau; i «Pare», de Joan
Manuel Serrat. Totes a
càrrec de les corals de
l’Escola de Música que van
comptar amb la col·labo-
ració dels professors de la
mateixa escola. Tot un
món musical en defensa
del nostre castigat plane-
ta.

Un adéu fins al setembre
fou el missatge de comiat
d’Elisa Jorba, presentado-
ra oficial de la Temporada
de Teatre Familiar. Tempo
ens deia adéu amb un
espectacle de màgia a
càrrec de «Mago Manu
Show». Una màgia simple,
propera i singular que
aquest artista castellà-
canari va presentar el diu-
menge 27 de juny.

dors Roc Carulla (ensenya-
ment), i Josep Miquel Soler
(governació). Una represen-
tació de l’entitat receptora,
Montse Paule (direcció) i
auxiliars diversos del perso-
nal, donaven suport testi-
monial als avis presents i
futurs usuaris del Parc
Gimnàstic recomanat pel
Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya.

L’acte va ser completat per
les paraules de Patricia
Vidal, que va desitjar un feliç
ús de la instal·lació. Montse
Puig també va transmetre a
tots els assistents: «Ens hem
de felicitar tots, Diputació i
Ajuntament, el vostre
Ajuntament, que ha tingut
cura de fer la sol·licitud de
subvenció que ha fet possi-
ble aquesta ja vostra realitat
assistencial».

Un altre any, Balsareny 
ha viscut el final de curs

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Balsareny avui, un any
més, vol desitjar-vos unes
bones vacances. Encetem
l’adéu a tota aquesta pro-
moció cultural i tradicio-
nal amb els tallers de
dansa i hip-hop que, sota
la tutela de l’AMPA
(Associació de mares i
pares d’alumnes) del
col·legi Guillem de
Balsareny, van posar en
escena a la sala El Sindicat
el 18 de juny.

La monitora Alba Subirà
va presentar els grups de
P-3 i P-4 de hip-hop amb
«One, two, three» i el grup
C.I. i C.M. amb «Party in the
USA». Cal destacar d’a-
quest acte una magnífica
presentació de les alum-
nes Laura Aguilera I Alba
Calatrava.

La monitora Alba Fontanet
va fer un recorregut dins
del món de la dansa balsa-
renyenca amb tots uns
cicles de l’alumnat del
Guillem de Balsareny: «Peu
pulidor» (P-3 i P-4), «El car-
nestoltes» (P-5), «Ballet i
corranda» (C.I. i C.M.),
«L’indiot» (P-3 i P.4), «Ball
de rentadores» (C.I. i C.M.).
Com a colofó, entre tots
els grups van interpretar
el cant de la sardana de
«La Santa Espina».

«Si la discussió i la sereni-
tat s’unissin, l’esperança
tindria motius per pensar
que en aquest món tot és
posible.» («D’entre la reali-
tat i el somni», de Josefina
Peralba). Aquest paràgraf

REPARTIMENT

Meritxell Fenoy 
Olga Puigbò 
Carme Soler  
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Concepció Griera
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Joan Bajona
Marc Borau 
Jaume Calvet 
Teresa Coromines
Laura Magem
Rosa Obradors
Esteve Pujals
Clara Pujol
M. Àngels Rodoreda
Dolors Serra
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Escenografia i tramoia
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Climent Ribera Riera al teatre manresà amb «Qüestió de 4»
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

Climent Ribera és un actor
balsarenyenc que va fer els
primers passos a l’Escola de
Teatre Municipal de Balsareny,
dirigida per l’Elisa Jorba i el
Jordi del Río, els quals conti-
nuen forjant un planter de
futurs actors i actrius.

Climent Ribera va néixer a
Navàs l’1 de febrer de 1993, i
va arribar a Balsareny a vol-
tants de l’any 2000. En
Climent va cursar començar
estudis de primària a l’escola
Sant Jordi de Navàs, i els va
continuar a Balsareny.
Actualment està cursant el
batxillerat a l’Institut de
Sallent. Durant el seu temps
lliure, tal com ens diu:
«M’agrada molt poder xerrar
amb algú i poder riure una
bona estona tot explicant
anècdotes una i altra vegada».

- Coneixem la teva qualitat
interpretativa dalt de l’escenari.
A quina edat vas començar a
actuar?

- M’agrada la pregunta, però
no puc precisar la resposta. El
que sí que us puc dir és que va
ser de ben petit.

- A vegades, en un poble on ens
coneixem tots, dins d’aquest
entorn es comença a sentir que
«que bé que ho fas». Com es
porta aquest cop d’esperó?

- Ai, això és una de les coses
més maques, i qui digui que
no dirà mentida. S’agraeix
molt quan la gent et reconeix
una feina ben feta,tot i que les
crítiques no sempre són
bones, s’ha de saber estar per
les bones i també per les no
tan bones. Però sí, és un
reforçament molt positiu i ho
porto molt bé.

- Fins ara, en quantes obres tea-

trals has treballat? Ens en
podries dir els títols?

- Doncs ben bé no sabria dir-
vos el nombre exacte. Moltes
han estat de final de curs de
l’escola de teatre de
Balsareny, o bé en els
Pastorets de Balsareny, on he
participat fins aquesta darrera
temporada, i en alguna obra
del grup de teatre balsaren-
yenc, com «El Tartuf», sota la
direcció de Ramon Carreté, i
«La cara i la creu», de l’autor i
director Santi Fornell. En el
meu currículum teatral puc
dir-vos també que he fet cur-
sos de teatre a Manresa amb
la Sílvia Sanfeliu i l’Ivan Padilla.
He fet teatre de carrer de la
mà de Gog i Magog en diver-
ses ocasions, com aquí
Balsareny per la Festa Major, o
també a Manresa en la Fira de
l’Aixada. També vaig partici-
par a la televisió l’any 2008 en
el programa «Objectiu
Pastorets», on vaig poder
estar sota les ordres de l’Abel
Folch, Daniel Anglés, Anna
Ullibarri o bé la direcció core-
ogràfica d’una de les grans del
ball, Coco Comín; aquesta va
ser una sortosa i gran expe-
riència. També he fet petites

representacions de creació
pròpia,com per exemple la de
la Festa Major d’enguany, i
recentment hem estrenat «Sí
o sí?», ja amb companyia prò-
pia, a la sala Els Carlins de
Manresa.

- Amb quina de les representa-
cions t’has trobat més còmode?

- Per a mi no n’hi ha cap que
sigui més o menys còmoda.
Totes tenen la posada en
escena ja sigui dalt d’un esce-
nari, al mig d’un carrer, o a
qualsevol lloc on es consideri
que es pot actuar. És el que
m’agrada. Dins del teu perso-
natge mai no ets tu mateix i
per tant tot canvia de pers-
pectiva.

- Saps si hi havia algun familiar
teu que hagués exercit abans
d’actor?

- No, de fet no en tinc ni idea,
de si hi havia hagut algú a la
família amb aptituds teatrals.

- Malgrat el tòpic, l’actor o
actriu es fa o bé s’hi neix?

- Jo amb la meva experiència
personal crec que l’actor neix.

Amb això no vull dir que tot
aquell que és actor ho és per-
què hi ha nascut, sinó que el
que vull fer entendre és que
potser gent que no s’ho plan-
tejarà mai porta a dintre seu
aquest tipus de gen, i això ens
diferencia de la resta. Podria
dir que el teatre és una forma
de viure,de pensar o bé de ser
tu mateix. Igualment penso
que molts dels actors que
podem veure actuant a la
televisió, sigui com sigui, han
nascut per ser-hi.

- Ens has parlat d’una compan-
yia pròpia. Qui sou i què feu?

- La primavera del 2009 ens
vam ajuntar quatre persones i
va néixer el grup «Qüestió de
4», un grup nou i jove format
per la Irene Mas, l’Anna
Moreno, la Berta Portabella i
jo mateix. Ens coneixem des
del 2008, però la nostra passió
pel teatre ens ha ajuntat tan-
tes vegades que finalment
vam decidir muntar quelcom
amb cara i ulls, tot perquè els
joves som emprenedors.
També s’ha de dir que hem de
donar les gràcies a totes les
persones que ens han ajudat
desinteressadament.

sangüesa
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Ferran Serra Catalan, «pitxitxi» de la UE Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

«En general, a casa tothom
jugava a futbol però especial-
ment el meu germà Artur, fou
ell el qui un bon dia em va
comprar les meves primeres
botes de futbol i sempre ha
mirat d’ensenyar-me i moti-
var-me dins el món del fut-
bol.»

Són les paraules de Ferran
Serra Catalan, jugador a terce-
ra regional a la Unió Esportiva
Balsareny (temporada 2009-
2010). En Ferran ha estat una
de les peces clau per tal que
la UE Balsareny aconseguís el
merescut ascens a segona
regional i, a títol personal,
n’ha estat el «pitxitxi» amb 33
gols.

Ferran Serra Catalan va néixer
a Balsareny el 18 d’abril de
1986. Va cursar els estudis
d’EGB a l’escola Guillem de
Balsareny i els
d’Ensenyament Secundari a
l’Institut Llobregat de la veïna
localitat de Sallent.
Actualment treballa i no
segueix cap més tipus d’estu-
dis. A part del futbol, és un
entusiasta del snowboard i el
tennis. En el seu temps lliure li
encanta gaudir de la televisió.

- A quina edat et vas iniciar en
el futbol?

- Amb sis anys, aquí a
Balsareny.

- En aquells anys, va esperonar-
te alguna persona?

- En general, la família. A casa,
tothom ha jugat a futbol,
però especialment va ser el
meu germà  Artur, ja que va
ser ell qui em va comprar les
meves primeres botes de fut-
bol i sempre més ha mirat
d’ensenyar-me i motivar-me
en tot allò relacionat amb el

món del futbol.

- Enguany «pitxtxi» a la Unió
Esportiva Balsareny amb 33
gols. Quina és la satisfacció
que dóna el fet ser una de les
peces importants dins el con-
junt d’un equip?

- En aquests moments no
sabria definir-ho, però sí que
et puc dir que és una satisfac-
ció molt gran, ja que saps que
ha estat un gran ajut per tot
l’equip.

- Sens dubte, l’Artur, el teu
germà, ha estat una altra de
les peces clau per aconseguir
que la UE Balsareny hagi

aconseguit l’ascens a segona
regional. Com influeix un
entrenador en el conjunt d’un
equip?

- Influeix molt, ja que és qui
mana dins l’equip, és el qui
decideix la manera de jugar i
com utilitzar cada jugador a
partir de les seves qualitats
dins el terreny de joc, i d’a-
questa manera contribuir als
èxits de l’equip.

- Una bona unió dins el vesti-
dor pot ser que sigui un dels
punts importants que doni a
un equip bons resultats?

- Sí, sens dubte, ajuda molt.

- Quin és el diàleg que es viu
dins el vestidor a les mitges
parts?

- Es mira de corregir els possi-
bles errors i fer una espècie
de teràpia per tal de motivar
l’equip.

- Finalment, digues què hi té a
veure una junta directiva en els
bon resultats d’un equip.

- Sempre va bé saber que hi
ha un grup de persones que
tenen cura dels aspectes
econòmics i federatius, i d’a-
questa manera poder centrar
l’esforç d’un equip solament
a fer bon futbol.

Adéu a un traginer
RAMON CARRETÉ
FOTO ARXIU

S

El dia 25 de juny, quan el nos-
tre butlletí ja sortia d’im-
premta, ens va sobtar la notí-
cia de la defunció, als 79 anys
d’edat, d’en Joan
Santasusana Canal. Un balsa-
renyenc de soca-rel, orgullós
dels seus orígens pagesos al
mas Solà d’Aladernet —
molta gent el coneixia com
«el Solà»—, treballador
incansable, de primer manyà
al Molí, després comerciant
distribuïdor de llenya, més
endavant de petroli i derivats
amb la raó social
Combustibles Balsareny, i
també ramader, va ser cone-
gut sobretot per la seva llar-
ga implicació amb la Festa
dels Traginers, en la Torrada i
en la Cavalcada i, en general,
amb tota mena d’activitats
populars. Sempre bonho-
miós, sempre amb un acudit
a flor de llavi, li agradava de
participar a la cavalcada dels
Traginers, acompanyat del

seu germà Rossend i dels
seus fills, guarnit de forma
imaginativa, per donar un toc
d’humor a la desfilada, i
també ho solia fer en altres
festes populars:

Carnestoltes, la Cursa
Popular, la Baixada
d’Andròmines, la Fira del
Pagès... Per això, la seva
absència deixa un gran buit a
Balsareny, però el seu record
perdurarà com el d’una gran
persona, un home bo, sem-
pre disposat a ajudar tothom
en el que fes falta, sempre a
punt per col·laborar en activi-
tats benèfiques, socials i cul-
turals del poble.

Al Sarment números 333 i
334 (febrer i març de 2005)
en vam publicar una extensa
biografia, a la qual ens reme-
tem. Ara reproduïm les
paraules de comiat del recor-
datori del seu funeral, el 27
de juny. Et recordarem així,
Joan!
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Mireu com vola, l’avi Joan!
S’enfila, en pau, cap a la pàtria
de la bona gent. Duu a les
mans la millor de les seves
collites: l’afecte i la gratitud
de tanta gent que l’estima.
Quin goig, poder marxar amb
aquest equipatge! Deixa el
rastre dels qui l’han viscut
intensament, dels qui han fet
bona feina i poden sentir-
se’n ufanosos.

Al seu costat hem après a
viure amb optimisme, a llui-
tar per les il·lusions i a treba-
llar en els projectes col·lec-
tius. Ens ha ensenyat a ser
generosos i fidels i amb
aquesta herència ens fa
immensament rics.

Traginer de sentiments, avui
ha acabat de repartir la seva
darrera carretada: la dels
records, un a cadascú de
nosaltres. Record que serà la
seva llavor i que ara reguem
amb una llàgrima d’enyor.

Bon viatge, avi Joan! I moltes
gràcies! Adéu. A Déu.

Balsareny, 27 de juny de 2010 

El toc de les campanes
MN. LLUÍS TOLLAR I PUIGS

És molt habitual arreu sentir el
toc de les campanes al compàs
de les hores.

Molts diuen que dóna vida a un
poble; també que dóna una
identitat,un ritme, una referèn-
cia, i mou a tots a compartir la
tasca diària.

Les campanes vénen a ser com
unes companyes de camí de la
vida.

El toc del rellotge, el toc de les
hores,és el toc dels instants que
vivim junts i que ens uneix a
tots com a habitants d'una
mateixa localitat, siguem
creients o no, siguem grans o
petits, siguem autòctons o
immigrants...

Ara fa temps que no sentim el
toc horari de les campanes al

nostre poble de Balsareny...
però aviat el sentirem. El diu-
menge, dia 15 d'agost, festa de
l’Assumpció de la Mare de Déu,
a la missa de les 12, les campa-
nes començaran a tocar per
acompanyar-nos en el nostre
dia a dia.

I ho faran en horari diürn, és a
dir,de les 8 del matí fins a les 10
del vespre.També notareu que
cada dia, al cap d’uns minutets
de tocar les 12 del migdia, sen-
tireu un repic anunciant el
conegut i tradicional toc de
l’Àngelus, recordant l’anunci de
l’àngel a Maria, precisament la
qui dóna nom i és la titular de la
nostra estimada parròquia de
Balsareny.

Els qui pugueu guardeu-vos
aquesta data per venir a l’esglé-
sia i compartir-ho tots plegats.

*Rector de la Parròquia 
Santa Maria de Balsareny

Grup d’ajuda al cuidador
MONTSE SOLERS

El grup d’ajuda al cuidador
és un grup que va sorgir el
passat Nadal gràcies a les
inquietuds d’un seguit de
persones que es van adonar
que tenien quelcom en
comú: haver de cuidar
algun familiar a casa.

Arran d’unes xerrades que
es van fer al Sindicat,
aquest grup de persones
van coincidir que els agra-
daria tornar-se a trobar de
tant en tant per compartir
experiències i poder parlar
del que vivien a casa amb
altres persones que esti-
guessin passant o hagues-
sin passat pel mateix.

Malauradament, la soledat
del cuidador és un fet que
no podem obviar, i amb la
creació del grup es pretén
mitigar en certa manera
aquesta soledat del qui
s’enfronta dia a dia amb la
malaltia d’un ésser estimat.
Per tant, partim de la base
que cal cuidar el cuidador, i
sota aquesta premissa va
néixer aquest grup.

Tractar l’esgotament físic i
mental del cuidador és la
principal tasca a què ens
enfrontem, amb les armes
més senzilles que tenim al
nostre abast, la solidaritat,
l’atenció, el fet d’escoltar i
ser escoltats, donar idees,
suggeriments, buscar alter-
natives, plantejar propos-
tes, etc.

El grup d’ajuda al cuidador
ofereix un temps i un espai
on les persones tenen la
possibilitat de desfogar-se i
descarregar la tensió que
pot provocar conviure amb
un malalt a casa. Tot i que
també parlem de les malal-
ties, la idea principal és aju-
dar al cuidador per tal que

això repercuteixi en benefi-
ci també de la persona cui-
dada.

Aquest és un grup obert a
tothom qui ho vulgui, sense
cap ànim de lucre i amb l’ú-
nic objectiu d’ajudar-nos
els uns als altres dins les
nostres possibilitats, i si
més no, un lloc on poder
parlar i escoltar, aprenent
una mica de tot entre tots.

Hem tingut la sort de
comptar amb la col·labora-
ció de diverses persones de
l’àmbit mèdic, legal, assis-
tencial, etc., que ha vingut a
fer xerrades sobre temes
que ens interessava conèi-
xer més a fons, i esperem
que després de l’estiu es
puguin reprendre aquestes
converses que tan bé ens
han anat.

Com el nom del grup indi-
ca, és una eina d’ajuda: no
podem donar solucions als
problemes mèdics, però sí
donar suport als familiars
que han de conviure amb el
malalt. Voldríem ser un
punt de referència per tal
d’aprendre a cuidar-nos
com a cuidadors que som,
perquè sabem que si nosal-
tres estem bé, això es
reflectirà també al nostre
entorn.

Per tant, tothom que hi esti-
gui interessat serà benvin-
gut. Per tothom qui ho vul-
gui, ens trobem cada quin-
ze dies els dilluns de 3 a 4
hores de la tarda, a la sala
de dins del Casal de la Gent
Gran. Durant el mes d’agost
no es farà cap trobada amb
motiu de les vacances, i ens
retrobarem el dilluns 6 de
setembre. Per qualsevol
dubte o informació que
requeriu us podeu adreçar
a Llorenç Torrebadella o
Montse Soler.

La Creu, 26 
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Mireu com vola, l’avi Joan!
S’enfila, en pau, cap a la pàtria
de la bona gent. Duu a les
mans la millor de les seves
collites: l’afecte i la gratitud
de tanta gent que l’estima.
Quin goig, poder marxar amb
aquest equipatge! Deixa el
rastre dels qui l’han viscut
intensament, dels qui han fet
bona feina i poden sentir-
se’n ufanosos.

Al seu costat hem après a
viure amb optimisme, a llui-
tar per les il·lusions i a treba-
llar en els projectes col·lec-
tius. Ens ha ensenyat a ser
generosos i fidels i amb
aquesta herència ens fa
immensament rics.

Traginer de sentiments, avui
ha acabat de repartir la seva
darrera carretada: la dels
records, un a cadascú de
nosaltres. Record que serà la
seva llavor i que ara reguem
amb una llàgrima d’enyor.

Bon viatge, avi Joan! I moltes
gràcies! Adéu. A Déu.

Balsareny, 27 de juny de 2010 

El toc de les campanes
MN. LLUÍS TOLLAR I PUIGS

És molt habitual arreu sentir el
toc de les campanes al compàs
de les hores.

Molts diuen que dóna vida a un
poble; també que dóna una
identitat,un ritme, una referèn-
cia, i mou a tots a compartir la
tasca diària.

Les campanes vénen a ser com
unes companyes de camí de la
vida.

El toc del rellotge, el toc de les
hores,és el toc dels instants que
vivim junts i que ens uneix a
tots com a habitants d'una
mateixa localitat, siguem
creients o no, siguem grans o
petits, siguem autòctons o
immigrants...

Ara fa temps que no sentim el
toc horari de les campanes al

nostre poble de Balsareny...
però aviat el sentirem. El diu-
menge, dia 15 d'agost, festa de
l’Assumpció de la Mare de Déu,
a la missa de les 12, les campa-
nes començaran a tocar per
acompanyar-nos en el nostre
dia a dia.

I ho faran en horari diürn, és a
dir,de les 8 del matí fins a les 10
del vespre.També notareu que
cada dia, al cap d’uns minutets
de tocar les 12 del migdia, sen-
tireu un repic anunciant el
conegut i tradicional toc de
l’Àngelus, recordant l’anunci de
l’àngel a Maria, precisament la
qui dóna nom i és la titular de la
nostra estimada parròquia de
Balsareny.

Els qui pugueu guardeu-vos
aquesta data per venir a l’esglé-
sia i compartir-ho tots plegats.

*Rector de la Parròquia 
Santa Maria de Balsareny

Grup d’ajuda al cuidador
MONTSE SOLERS

El grup d’ajuda al cuidador
és un grup que va sorgir el
passat Nadal gràcies a les
inquietuds d’un seguit de
persones que es van adonar
que tenien quelcom en
comú: haver de cuidar
algun familiar a casa.

Arran d’unes xerrades que
es van fer al Sindicat,
aquest grup de persones
van coincidir que els agra-
daria tornar-se a trobar de
tant en tant per compartir
experiències i poder parlar
del que vivien a casa amb
altres persones que esti-
guessin passant o hagues-
sin passat pel mateix.

Malauradament, la soledat
del cuidador és un fet que
no podem obviar, i amb la
creació del grup es pretén
mitigar en certa manera
aquesta soledat del qui
s’enfronta dia a dia amb la
malaltia d’un ésser estimat.
Per tant, partim de la base
que cal cuidar el cuidador, i
sota aquesta premissa va
néixer aquest grup.

Tractar l’esgotament físic i
mental del cuidador és la
principal tasca a què ens
enfrontem, amb les armes
més senzilles que tenim al
nostre abast, la solidaritat,
l’atenció, el fet d’escoltar i
ser escoltats, donar idees,
suggeriments, buscar alter-
natives, plantejar propos-
tes, etc.

El grup d’ajuda al cuidador
ofereix un temps i un espai
on les persones tenen la
possibilitat de desfogar-se i
descarregar la tensió que
pot provocar conviure amb
un malalt a casa. Tot i que
també parlem de les malal-
ties, la idea principal és aju-
dar al cuidador per tal que

això repercuteixi en benefi-
ci també de la persona cui-
dada.

Aquest és un grup obert a
tothom qui ho vulgui, sense
cap ànim de lucre i amb l’ú-
nic objectiu d’ajudar-nos
els uns als altres dins les
nostres possibilitats, i si
més no, un lloc on poder
parlar i escoltar, aprenent
una mica de tot entre tots.

Hem tingut la sort de
comptar amb la col·labora-
ció de diverses persones de
l’àmbit mèdic, legal, assis-
tencial, etc., que ha vingut a
fer xerrades sobre temes
que ens interessava conèi-
xer més a fons, i esperem
que després de l’estiu es
puguin reprendre aquestes
converses que tan bé ens
han anat.

Com el nom del grup indi-
ca, és una eina d’ajuda: no
podem donar solucions als
problemes mèdics, però sí
donar suport als familiars
que han de conviure amb el
malalt. Voldríem ser un
punt de referència per tal
d’aprendre a cuidar-nos
com a cuidadors que som,
perquè sabem que si nosal-
tres estem bé, això es
reflectirà també al nostre
entorn.

Per tant, tothom que hi esti-
gui interessat serà benvin-
gut. Per tothom qui ho vul-
gui, ens trobem cada quin-
ze dies els dilluns de 3 a 4
hores de la tarda, a la sala
de dins del Casal de la Gent
Gran. Durant el mes d’agost
no es farà cap trobada amb
motiu de les vacances, i ens
retrobarem el dilluns 6 de
setembre. Per qualsevol
dubte o informació que
requeriu us podeu adreçar
a Llorenç Torrebadella o
Montse Soler.
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Ferran Serra Catalan, «pitxitxi» de la UE Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

«En general, a casa tothom
jugava a futbol però especial-
ment el meu germà Artur, fou
ell el qui un bon dia em va
comprar les meves primeres
botes de futbol i sempre ha
mirat d’ensenyar-me i moti-
var-me dins el món del fut-
bol.»

Són les paraules de Ferran
Serra Catalan, jugador a terce-
ra regional a la Unió Esportiva
Balsareny (temporada 2009-
2010). En Ferran ha estat una
de les peces clau per tal que
la UE Balsareny aconseguís el
merescut ascens a segona
regional i, a títol personal,
n’ha estat el «pitxitxi» amb 33
gols.

Ferran Serra Catalan va néixer
a Balsareny el 18 d’abril de
1986. Va cursar els estudis
d’EGB a l’escola Guillem de
Balsareny i els
d’Ensenyament Secundari a
l’Institut Llobregat de la veïna
localitat de Sallent.
Actualment treballa i no
segueix cap més tipus d’estu-
dis. A part del futbol, és un
entusiasta del snowboard i el
tennis. En el seu temps lliure li
encanta gaudir de la televisió.

- A quina edat et vas iniciar en
el futbol?

- Amb sis anys, aquí a
Balsareny.

- En aquells anys, va esperonar-
te alguna persona?

- En general, la família. A casa,
tothom ha jugat a futbol,
però especialment va ser el
meu germà  Artur, ja que va
ser ell qui em va comprar les
meves primeres botes de fut-
bol i sempre més ha mirat
d’ensenyar-me i motivar-me
en tot allò relacionat amb el

món del futbol.

- Enguany «pitxtxi» a la Unió
Esportiva Balsareny amb 33
gols. Quina és la satisfacció
que dóna el fet ser una de les
peces importants dins el con-
junt d’un equip?

- En aquests moments no
sabria definir-ho, però sí que
et puc dir que és una satisfac-
ció molt gran, ja que saps que
ha estat un gran ajut per tot
l’equip.

- Sens dubte, l’Artur, el teu
germà, ha estat una altra de
les peces clau per aconseguir
que la UE Balsareny hagi

aconseguit l’ascens a segona
regional. Com influeix un
entrenador en el conjunt d’un
equip?

- Influeix molt, ja que és qui
mana dins l’equip, és el qui
decideix la manera de jugar i
com utilitzar cada jugador a
partir de les seves qualitats
dins el terreny de joc, i d’a-
questa manera contribuir als
èxits de l’equip.

- Una bona unió dins el vesti-
dor pot ser que sigui un dels
punts importants que doni a
un equip bons resultats?

- Sí, sens dubte, ajuda molt.

- Quin és el diàleg que es viu
dins el vestidor a les mitges
parts?

- Es mira de corregir els possi-
bles errors i fer una espècie
de teràpia per tal de motivar
l’equip.

- Finalment, digues què hi té a
veure una junta directiva en els
bon resultats d’un equip.

- Sempre va bé saber que hi
ha un grup de persones que
tenen cura dels aspectes
econòmics i federatius, i d’a-
questa manera poder centrar
l’esforç d’un equip solament
a fer bon futbol.

Adéu a un traginer
RAMON CARRETÉ
FOTO ARXIU

S

El dia 25 de juny, quan el nos-
tre butlletí ja sortia d’im-
premta, ens va sobtar la notí-
cia de la defunció, als 79 anys
d’edat, d’en Joan
Santasusana Canal. Un balsa-
renyenc de soca-rel, orgullós
dels seus orígens pagesos al
mas Solà d’Aladernet —
molta gent el coneixia com
«el Solà»—, treballador
incansable, de primer manyà
al Molí, després comerciant
distribuïdor de llenya, més
endavant de petroli i derivats
amb la raó social
Combustibles Balsareny, i
també ramader, va ser cone-
gut sobretot per la seva llar-
ga implicació amb la Festa
dels Traginers, en la Torrada i
en la Cavalcada i, en general,
amb tota mena d’activitats
populars. Sempre bonho-
miós, sempre amb un acudit
a flor de llavi, li agradava de
participar a la cavalcada dels
Traginers, acompanyat del

seu germà Rossend i dels
seus fills, guarnit de forma
imaginativa, per donar un toc
d’humor a la desfilada, i
també ho solia fer en altres
festes populars:

Carnestoltes, la Cursa
Popular, la Baixada
d’Andròmines, la Fira del
Pagès... Per això, la seva
absència deixa un gran buit a
Balsareny, però el seu record
perdurarà com el d’una gran
persona, un home bo, sem-
pre disposat a ajudar tothom
en el que fes falta, sempre a
punt per col·laborar en activi-
tats benèfiques, socials i cul-
turals del poble.

Al Sarment números 333 i
334 (febrer i març de 2005)
en vam publicar una extensa
biografia, a la qual ens reme-
tem. Ara reproduïm les
paraules de comiat del recor-
datori del seu funeral, el 27
de juny. Et recordarem així,
Joan!
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Climent Ribera Riera al teatre manresà amb «Qüestió de 4»
JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

Climent Ribera és un actor
balsarenyenc que va fer els
primers passos a l’Escola de
Teatre Municipal de Balsareny,
dirigida per l’Elisa Jorba i el
Jordi del Río, els quals conti-
nuen forjant un planter de
futurs actors i actrius.

Climent Ribera va néixer a
Navàs l’1 de febrer de 1993, i
va arribar a Balsareny a vol-
tants de l’any 2000. En
Climent va cursar començar
estudis de primària a l’escola
Sant Jordi de Navàs, i els va
continuar a Balsareny.
Actualment està cursant el
batxillerat a l’Institut de
Sallent. Durant el seu temps
lliure, tal com ens diu:
«M’agrada molt poder xerrar
amb algú i poder riure una
bona estona tot explicant
anècdotes una i altra vegada».

- Coneixem la teva qualitat
interpretativa dalt de l’escenari.
A quina edat vas començar a
actuar?

- M’agrada la pregunta, però
no puc precisar la resposta. El
que sí que us puc dir és que va
ser de ben petit.

- A vegades, en un poble on ens
coneixem tots, dins d’aquest
entorn es comença a sentir que
«que bé que ho fas». Com es
porta aquest cop d’esperó?

- Ai, això és una de les coses
més maques, i qui digui que
no dirà mentida. S’agraeix
molt quan la gent et reconeix
una feina ben feta,tot i que les
crítiques no sempre són
bones, s’ha de saber estar per
les bones i també per les no
tan bones. Però sí, és un
reforçament molt positiu i ho
porto molt bé.

- Fins ara, en quantes obres tea-

trals has treballat? Ens en
podries dir els títols?

- Doncs ben bé no sabria dir-
vos el nombre exacte. Moltes
han estat de final de curs de
l’escola de teatre de
Balsareny, o bé en els
Pastorets de Balsareny, on he
participat fins aquesta darrera
temporada, i en alguna obra
del grup de teatre balsaren-
yenc, com «El Tartuf», sota la
direcció de Ramon Carreté, i
«La cara i la creu», de l’autor i
director Santi Fornell. En el
meu currículum teatral puc
dir-vos també que he fet cur-
sos de teatre a Manresa amb
la Sílvia Sanfeliu i l’Ivan Padilla.
He fet teatre de carrer de la
mà de Gog i Magog en diver-
ses ocasions, com aquí
Balsareny per la Festa Major, o
també a Manresa en la Fira de
l’Aixada. També vaig partici-
par a la televisió l’any 2008 en
el programa «Objectiu
Pastorets», on vaig poder
estar sota les ordres de l’Abel
Folch, Daniel Anglés, Anna
Ullibarri o bé la direcció core-
ogràfica d’una de les grans del
ball, Coco Comín; aquesta va
ser una sortosa i gran expe-
riència. També he fet petites

representacions de creació
pròpia,com per exemple la de
la Festa Major d’enguany, i
recentment hem estrenat «Sí
o sí?», ja amb companyia prò-
pia, a la sala Els Carlins de
Manresa.

- Amb quina de les representa-
cions t’has trobat més còmode?

- Per a mi no n’hi ha cap que
sigui més o menys còmoda.
Totes tenen la posada en
escena ja sigui dalt d’un esce-
nari, al mig d’un carrer, o a
qualsevol lloc on es consideri
que es pot actuar. És el que
m’agrada. Dins del teu perso-
natge mai no ets tu mateix i
per tant tot canvia de pers-
pectiva.

- Saps si hi havia algun familiar
teu que hagués exercit abans
d’actor?

- No, de fet no en tinc ni idea,
de si hi havia hagut algú a la
família amb aptituds teatrals.

- Malgrat el tòpic, l’actor o
actriu es fa o bé s’hi neix?

- Jo amb la meva experiència
personal crec que l’actor neix.

Amb això no vull dir que tot
aquell que és actor ho és per-
què hi ha nascut, sinó que el
que vull fer entendre és que
potser gent que no s’ho plan-
tejarà mai porta a dintre seu
aquest tipus de gen, i això ens
diferencia de la resta. Podria
dir que el teatre és una forma
de viure,de pensar o bé de ser
tu mateix. Igualment penso
que molts dels actors que
podem veure actuant a la
televisió, sigui com sigui, han
nascut per ser-hi.

- Ens has parlat d’una compan-
yia pròpia. Qui sou i què feu?

- La primavera del 2009 ens
vam ajuntar quatre persones i
va néixer el grup «Qüestió de
4», un grup nou i jove format
per la Irene Mas, l’Anna
Moreno, la Berta Portabella i
jo mateix. Ens coneixem des
del 2008, però la nostra passió
pel teatre ens ha ajuntat tan-
tes vegades que finalment
vam decidir muntar quelcom
amb cara i ulls, tot perquè els
joves som emprenedors.
També s’ha de dir que hem de
donar les gràcies a totes les
persones que ens han ajudat
desinteressadament.
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L’Ajuntament i la Diputació
provincial obren un espai
lúdic per a la gent gran

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU

S

El dia 15 de juny va tenir lloc
la inauguració de l’espai de
salut a la Residència Casal
Verge de Montserrat, que
acull prop d’una cinquante-
na de persones grans.
Malgrat la inestabilitat
meteorològica, l’acte es va
poder celebrar sense entre-
bancs en espai obert.

La salutació de l’alcalde
Jaume Rabeya obria el capí-
tol de presentacions i agraï-
ments als representants de
la Diputació Provincial de
Barcelona: Montse Puig, res-
ponsable de l’àrea del
Servei d’Equipaments i
Espai Públic, i Patricia Vidal,
monitora d’aquest
Departament. Rabeya esta-
va acompanyat dels regi-

pertany a l’encapçalament
del programa «Música per
a salvar el planeta», un
dels altres finals de curs
que va tenir lloc el dia 20
de juny i que va constar de
dues parts: la primera de
cant, piano, violí i percus-
sió, amb «Cantem tots»,
d’A. Miralpeix (alumnes de
sensibilització), «Caballo
blanco» (coral infantil),
«River flows in you», de
Yiruma (piano: Helena
Salazar), «What a wonder-
ful world» (piano i violí:
Sílvia Serra i Anna Soler),
«La costa del silencio»
(guitarra i saxo: Marina
Marínez i Toni Barón),
«Double mixte» (percus-
sió: Christian Nieto); i la
segona va comptar amb
un recull de cançons, entre
d’altres, «Qualsevol nit pot
sortir el sol», de J. Sisa;
«Això es pot salvar», del
grup Sau; i «Pare», de Joan
Manuel Serrat. Totes a
càrrec de les corals de
l’Escola de Música que van
comptar amb la col·labo-
ració dels professors de la
mateixa escola. Tot un
món musical en defensa
del nostre castigat plane-
ta.

Un adéu fins al setembre
fou el missatge de comiat
d’Elisa Jorba, presentado-
ra oficial de la Temporada
de Teatre Familiar. Tempo
ens deia adéu amb un
espectacle de màgia a
càrrec de «Mago Manu
Show». Una màgia simple,
propera i singular que
aquest artista castellà-
canari va presentar el diu-
menge 27 de juny.

dors Roc Carulla (ensenya-
ment), i Josep Miquel Soler
(governació). Una represen-
tació de l’entitat receptora,
Montse Paule (direcció) i
auxiliars diversos del perso-
nal, donaven suport testi-
monial als avis presents i
futurs usuaris del Parc
Gimnàstic recomanat pel
Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya.

L’acte va ser completat per
les paraules de Patricia
Vidal, que va desitjar un feliç
ús de la instal·lació. Montse
Puig també va transmetre a
tots els assistents: «Ens hem
de felicitar tots, Diputació i
Ajuntament, el vostre
Ajuntament, que ha tingut
cura de fer la sol·licitud de
subvenció que ha fet possi-
ble aquesta ja vostra realitat
assistencial».

Un altre any, Balsareny 
ha viscut el final de curs

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Balsareny avui, un any
més, vol desitjar-vos unes
bones vacances. Encetem
l’adéu a tota aquesta pro-
moció cultural i tradicio-
nal amb els tallers de
dansa i hip-hop que, sota
la tutela de l’AMPA
(Associació de mares i
pares d’alumnes) del
col·legi Guillem de
Balsareny, van posar en
escena a la sala El Sindicat
el 18 de juny.

La monitora Alba Subirà
va presentar els grups de
P-3 i P-4 de hip-hop amb
«One, two, three» i el grup
C.I. i C.M. amb «Party in the
USA». Cal destacar d’a-
quest acte una magnífica
presentació de les alum-
nes Laura Aguilera I Alba
Calatrava.

La monitora Alba Fontanet
va fer un recorregut dins
del món de la dansa balsa-
renyenca amb tots uns
cicles de l’alumnat del
Guillem de Balsareny: «Peu
pulidor» (P-3 i P-4), «El car-
nestoltes» (P-5), «Ballet i
corranda» (C.I. i C.M.),
«L’indiot» (P-3 i P.4), «Ball
de rentadores» (C.I. i C.M.).
Com a colofó, entre tots
els grups van interpretar
el cant de la sardana de
«La Santa Espina».

«Si la discussió i la sereni-
tat s’unissin, l’esperança
tindria motius per pensar
que en aquest món tot és
posible.» («D’entre la reali-
tat i el somni», de Josefina
Peralba). Aquest paràgraf

REPARTIMENT
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Olga Puigbò 
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Lluís Viu
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Sor Dinàmica 
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Carmeta
Rossenda 
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Ramoneta Remeneta 
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Madame Pommedeterre
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Doctor Caramelles
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Jordi Comabella
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Aina Rodríguez
Laia Rodríguez

Joan Bajona
Olga Puigbò
Joan Bajona
Olga Puigbò

Dolors Serra
Rosa Obradors
Teresa Coromines
Luci Ruiz
Els Pastorets de Balsareny
Josep Fornell
Els Pastorets de Balsareny

Lluís Sanllehy

Nens i nenes

CORAL SANT ESTEVE, direcció

CORAL INFANTIL, direcció 
Piano

Traspunts

Vestuari

Maquillatge i perruqueria
Il·luminació
Escenografia i tramoia

Direcció
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«Residència Sant Esteve» 
èxit teatral de la Coral Sant Esteve

SARMENT
FOTO JOAN J. PERALTA

S

El diumenge 18 de juliol la
Coral Sant Esteve de
Balsareny va presentar el
divertiment teatral i musical
Residència Sant Esteve a la
sala Sindicat de Balsareny.
Els espectadors, que pràcti-
cament omplien el teatre de
gom a gom, van gaudir d’un
espectacle que alternava
cançons —a càrrec de la
coral dels adults i la dels
petits—, poesia, coreografia,
monòlegs, diàlegs i escenes
humorístiques, que van pro-
vocar rialles i aplaudiments
del públic al llarg de tota la
representació.

L’obra era original de
Ramon Carreté, amb aporta-
cions de Josep Creus, Lluís
Sanllehy, Montserrat Sabala
i Josep Sensada. Lluís
Sanllehy en va ser el director
artístic; mossèn Joan Bajona
el director musical; i Olga
Puigbò estava a càrrec del
piano.

Balsareny obre la reflexió
sobre l’ús moderat de l’aigua

JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Durant tot el mes de juliol,
Balsareny ha pogut gaudir,
amb el servei de la
Diputació Provincial de
Barcelona, d’una exposició
adreçada vers el bon ús de
l’aigua.

Al local dels baixos de la
sala Sindicat, un aparell de
televisió i una veu en off
ens endinsava en una inte-
ressant reflexió sobre com
entrar dins una nova ètica
de l’aigua. A uns pocs
metres de l’esmentat apa-
rell, hi podíem trobar una
finestra on un doll natural
convidava a seguir refle-
xionant. Al costat, com dos
guardians, dos pergamins
digitals que permetien
deixar impresos els sugge-
riments o impressions per-
sonals. Un petit recorregut
pels plafons raonaven
sobre la nova cultura de
l’aigua: «l’aigua és l’ele-
ment més abundant del
nostre planeta, però
només en tenim, del total,
el 2% d’aigua dolça»; «les
nostres aptituds seran les
nostres responsabilitats
envers el consum d’aquest
líquid tan necessari per a
tots els humans»; «l’aigua,

malgrat tot, és un element
molt necessari. Cal, doncs,
ser molt responsable
quant al seu consum. Hi ha
països amb unes necessi-
tats al límit. Si compatibi-
litzem en litres i dia: Kenya:
0 litres, Barcelona: 400
litres, Estats Units: 1.500
litres.»

En el circuït de plafons, el
visitant podia trobar unes
recomanacions simples
per contribuir a l’estalvi.
Per exemple, al bany, els
aparells sanitaris han d’es-
tar disposats amb una
mecànica reguladora i a
més a més, hem de ser
nosaltres els qui contro-
lem el consum, per exem-
ple no deixant l’aigua
oberta quan ens rentem
les dents.

Balsareny avui ha mantin-
gut un petit canvi d’im-
pressions amb un encarre-
gat de l’exposició: «Vam
comptar amb un gran
nombre de visitants el pri-
mer dia d’obertura però
en els següents dies, les
visites van anar a la baixa.
No obstant això, un gran
nombre de menudalla
entraven atrets per les
noves tecnologies.»

Paper
JOSEP GUDAYOL I PUIGS

Avui, la responsabilitat
educadora adreçada a les
noves generacions ha fet
una aposta per una esco-
larització immersa en el
món digitalitzat.

Conduir les noves forna-
des d’estudiants cap a una
mena de robotització que
sembla oferir solucions
més fàcils pot suposar pri-
var-los d’uns coneixe-
ments en la pràctica edu-
cativa del paper.

Sens dubte, i en sóc cons-
cient, el pas del temps
condueix els homes cap a
una disponibilitat d’a-
vanços on els vells siste-
mes prenen un valor
caduc. Podem palpar-ho
de ben a prop: els pares
cada dia juguen menys
amb els seus fills i això fa
que la seva responsabili-
tat educadora se’n ressen-
ti, sempre amb excep-
cions, és clar.

Existeix també un descon-
trolat horari en què els
menuts es passen moltes

estones tancats davant
una pantalla d’ordinador.
Mòbils, consoles i tot un
sistema de jocs amb
opcions de fàcil accés han
aconseguit deixar de
banda el llapis i el paper.

Fa uns dies, em van arribar
unes línies que donen lloc
a la reflexió: «Aquests
joves tenen dret que els
universitaris els expli-
quem els valors de la cul-
tura consolidada de fa
anys en suports més grati-
ficants que la petita pan-
talla de l’ordinador. No
deixem que es conformin
amb lectures fragmenta-
des, música defectuosa,
imatges jivaritzades, tex-
tos malgirbats. Cal evitar
que les injustícies socials
es perpetuïn en injustícies
culturals.»

El fet de poder llegir un lli-
bre o un diari, o bé escol-
tar els melòdics compas-
sos d’una música clàssica
o tradicional, són un mag-
nífic equipament per gau-
dir d’unes bones i cultu-
rals vacances.

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

FORN
Pa i Pastisseria

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENY

M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió
P U I G

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes

· Fabricació i reparació

· Ferreteria en general



En definitiva, ens cal arribar
a la cita electoral imminent
amb un ventall sòlid de pro-
jectes estratègics avalats per
les diverses forces políti-
ques, amb la voluntat de
consolidar una majoria
social capaç d'aprofundir
sense límits en la democrà-
cia i en el dret a decidir, cen-
trats en l’interès nacional,
més enllà dels tacticismes
partidistes, i sobretot, cen-
trats en la plenitud de
Catalunya, i no perdent estè-
rilment més energies en la
regeneració d'un Estat que
no té el més mínim interès a
reconèixer que l’integren
diferents nacions.
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El racó del pensament: Filo... què?
ALBERT OTEROS

Us proposo un repte:
intentar escalar tots junts
un arbre poc conegut, un
arbre anomenat filosofia.
Atenció: us comunico que
és un arbre molt, molt alt,
no sabria dir-vos fins i tot
si té, o no, un final visible.
Pel que fa a mi, jo l’estic
intentant escalar des de fa
un temps, i no se’m dona
gaire bé, però crec que us
podria orientar en certa
manera pel camí fins arri-
bar, almenys, on em trobo
jo. La resta del camí serà
cosa vostra.

Qui avisa no és traïdor, per
tant em curo de traïcions i
us aviso a temps: no serà
una tasca fàcil, ja que en
alguns trams de l’escalada
sembla que el tronc es
torci, es bifurqui, es tam-
balegi, vagi de banda a
banda, que ens trobem
estancats i no hi hagi pos-
sibilitat de seguir pujant, o
que la visió sigui boirosa i
confusa, a causa de les
altures a què ens troba-
rem. Curiosament, aques-
ta és la gràcia de la nostra
aventura: tot allò ignorat i
desconegut. Per tant, a
aquells que no siguin de
caràcter aventurer i els
manqui la voluntat de
conèixer nous horitzons,
que tinguin por de caure i
fer-se mal, que tinguin
vertigen (o fingeixin tenir-
lo, mai se sap), els recoma-

no que no intentin pujar.
El millor és que es quedin
observant la nostra esca-
lada des de sota, on tot
sembla més segur i con-
fortable, o no.També reco-
manaria a aquest sector
poc curiós que parin de
llegir ara mateix, crec que
trobaran el nostre viatge
un pèl avorrit, i que millor
se’n vagin a veure el
«Sálvame Deluxe» i comp-
tar (si de veritat es pot) les
liposuccions s’ha injectat
avui la Belén Esteban. Per
sort, sembla que avui dia
encara tenim certa capa-
citat d’elecció.

En tot cas, els que encara
sigueu aquí, aquells que
tinguin un cert esperit
aventurer, el millor que
podríem fer abans d’enfi-
lar-nos pel sinuós tronc
filosòfic, és començar per
estudiar les pròpies arrels
d’aquest gran arbre, és a
dir, que ens centrem en
l’origen de la qüestió en
si: què diantres és la filo-
sofia.

La filosofia, a primera
vista, sembla quelcom poc
interessant, desconegut,
complicat, retorçat, inac-
cessible i paranoic, i en
certa manera potser ho
és, però el que sí és cert és
que la trobem present en
tots els aspectes de les
nostres vides, i això fa que,
malgrat que no la cone-
guem profundament, en

certa manera ens sigui
familiar. Molt probable-
ment, més d’un de vostès,
o més de dos, o, vaja, en
realitat potser ningú, la
veritat és que no n’estic
gaire segur, s’haurà pre-
guntat, a aquestes altures
de la seva vida, què és
això de la filosofia. Del que
sí que n’estic segur és que
tothom ha sentit a parlar,
en algun moment o altre
de la seva vida, sobre filo-
sofia, exemple pràctic: la
filosofia de joc del Barça
és tenir la possessió de la
pilota i practicar el «tiki-
taka». Gràcies, estimat fut-
bol, per tenir respostes
fàcils per a tot.

Bé, per començar, posem-
nos una mica tècnics. La
paraula filosofia prové del
grec, i etimològicament
respon a la següent fór-
mula: Filosofia = Filo
(amor) + sofia (saviesa);
per tant, i en poques
paraules, podríem dir que
la filosofia és l’amor a la
saviesa. Molt poètic, i és
que la filosofia, a part d’a-
mor al pensament, és
amor a la poesia, una
espècie de retroalimenta-
ció: la poesia és part de la
filosofia, així com aquesta
de la poesia.

Filosofia i poesia van,
doncs, agafades de la mà.
Però, què és exactament
aquesta saviesa de la qual
està enamorada la filoso-

fia? Es refereix a la neces-
sitat, diguem-li social, de
tenir una gran quantitat
de coneixements cientí-
fics i tècnics i molta infor-
mació sobre tot tipus de
coses al nostre cap? Sens
dubte, això és ser
intel·ligent, però és més
savi el que més sap? Què
és la veritable saviesa? Qui
pot ser catalogat de savi,
quines són les seves
característiques?

A l’ entrada del santuari
d’Apol·lo, a l’Oracle de
Delfos, hi havia una ins-
cripció que deia així:
«Gnosi Seauton» en grec,
o «Nosce te ipsum» en
llatí, «Coneix-te a tu
mateix» en la nostra llen-
gua. Dic això perquè, real-
ment, no tinc una respos-
ta veritable a les pregun-
tes anteriors, ja que és una
qüestió complicada que
em porta de cap, però
crec que la més aproxima-
da definició de savi és
aquell que es coneix a si
mateix. Tots els grans
escriptors, poetes i
novel·listes, tota la gent
de lletres d’aquí i d’allà,
des de Ramon Llull, pas-
sant per Jacint Verdaguer i
fins a Miquel Martí i Pol,
eren gent reflexiva, pro-
fundament pensadora,
coneixedora d’ells matei-
xos i amb inquietuds i pre-
guntes sobre la vida, gent
amb un gran esperit i
nivell d’abstracció, gent

La pluja
Mes de juny de 2010

JORDI SOLERS

Dia 9

Dia 13

Dia 14

Dia 18

Dia 27

Dia 28

Dia 29

Total

48,4 litres

21,3 litres

42,1 litres

17,1 litres

4,1 litres

15,4 litres

6,1 litres

154,5 litres

Ara bé: siguem tots cons-
cients que la manifestació no
és més que una fita inicial del
procés, i que el seu èxit cons-
titueix alhora una tremenda
exigència per a cadascun de
nosaltres.

1. Ara cal que cadascun de
nosaltres sapiguem sostenir
aquest inici esplèndid amb
un treball coherent i conti-
nuat, infatigable i sistemàtic,
sabent cadascú quin és el
lloc que li pertoca en les
noves etapes del projecte
col·lectiu que hem començat
a construir.

Òmnium Cultural té ben clar
quin és el paper que li corres-
pon tenir en aquesta conjun-
tura històrica i quines són les
properes fites que posaran a
prova la nostra capacitat
d'organització col·lectiva.
Precisament perquè tenim el
dret inalienable de decidir,
hem de demostrar que som
capaços en cada moment de
prendre les decisions ade-
quades al nivell adequat, d’e-
xercir aquest dret amb la
justa proporció d'audàcia i de
prudència.

2. En un sistema democràtic
són evidentment les institu-
cions polítiques que ens
representen -el Parlament i el
Govern de Catalunya- les que
han d'exercir en nom de tota
la societat el dret a decidir.
Invoquem la responsabilitat
de les forces polítiques i
socials de tot el país perquè
actuïn amb decisió i eficàcia
per canalitzar aquesta
empenta col·lectiva, que en
cap cas ha de sentir-se a la
intempèrie, abocada a una
creixent desafecció política:
la nostra llibertat depèn
d'una democràcia represen-
tativa forta i plenament rege-
nerada.

3. Avui es parla de la unitat
imprescindible. Ens cal uni-
tat, però no qualsevol unitat.
La manifestació va ser un

exemple de la unitat possi-
ble, de la unitat a l’alça, ente-
sa com una base de mínims
compartits, a partir de la
qual totes les opcions que
vagin més enllà han de ser
acollides positivament. Però
també hi pot haver una uni-
tat indesitjable i a la baixa,
entesa com un sostre en què
ningú pugui aspirar a res
més que allò que accepten
els menys agosarats.
Sapiguem escollir quina uni-
tat ens impulsa i quina uni-
tat ens engavanya.

4. Abans de la gran mobilit-
zació que sens dubte serà
l’Onze de Setembre, ens
correspon de fer i difondre
una anàlisi crítica de la
infausta sentència del
Tribunal Constitucional. Però
aquí també podem enfocar
aquesta operació des d'òpti-
ques molt diferents. No
podem limitar-nos a fer una
valoració de la sentència
amb criteris possibilistes i
acomodaticis, explorant qui-
nes serien les vies més o
menys rocambolesques per
les quals es podria salvar
alguna de les moltes i greus
mutilacions que ha sofert el
projecte que va aprovar el
89 per cent del Parlament el
2005.

Ens cal sobretot una crítica
de l'Estatut que desmunti
partint de criteris radical-
ment democràtics els argu-
ments immobilistes del
Tribunal Constitucional: cal
que el marc constitucional
s’adapti a la voluntat
democràtica i no al revés,
que es pretengui fer-la
entrar amb calçador dins
d'una interpretació restricti-
va i fossilitzada del pacte
constituent. La nostra socie-
tat necessita arguments
sòlids capaços de contrares-
tar les insídies que preten-
dran emparar-se en la
sentència per a frenar la
democràcia i escampar el
conflicte i la controvèrsia. Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
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Som una nació: nosaltres decidim
CCBS aspectes tan crucials com la

llengua, el finançament o el
fet nacional, de forma tan res-
trictiva que en alguns punts
ens retornen als temps pre-
constitucionals; mentre que
alguns d’aquests articles, lite-
ralment copiats, són constitu-
cionals en estatuts d’altres
comunitats autònomes que
no han estat impugnats.

Tot plegat, un escàndol de
proporcions gegantines: les
forces mai soterrades de
l’Espanya més carca s’han
tret la careta després de tren-
ta anys del pacte de la
Transició, que s’ha trencat
irreversiblement, i s’han
carregat els ponts de diàleg i
convivència que es van bastir
aleshores i que s’havien man-
tingut, si no incòlumes, sí
almenys formalment respec-
tats. Ara, el milió llarg de
manifestants que es van
aplegar a Barcelona, en un
clam transversal ja que aco-
llia inquietuds diverses i dife-
rents graus d’esperances
nacionals, majoritàriament ja
no cridava «volem l’Estatut»
sinó, directament, «inde-
pendència». Ara volem l’Estat
propi.

Reproduïm el manifest
d’Òmnium Cultural després
de la manifestació. Una mani-
festació que, com diu el
document, no és més que
una fita inicial en un procés
que no serà breu ni fàcil, però
que ja ha començat. Som una
nació: nosaltres decidim!

Manifest
d’Òmnium Cultural

Òmnium Cultural vol
expressar en primer lloc i
per damunt de tot el seu
profund reconeixement a
totes les persones i entitats
que s’hi van abocar amb
entusiasme. A la multitud de
gent que s’hi va aplegar, de
totes les edats i condicions, i
de les més variades pro-
cedències i adscripcions
ideològiques. A les organit-
zacions de tot tipus -tant
sindicals com empresarials,
polítiques, culturals i socials-
- que s’hi van implicar sense
reserves, amb els seus diri-
gents al capdavant. Volem
manifestar una gratitud
especial a les persones de
les diferents seus d’Òmnium
i de les entitats de tots els
racons del país que van par-
ticipar incansablement en
els preparatius i en les fei-
nes diverses de la jornada. I
sobretot, deixar constància
de l’orgull que sentim d’a-
questa societat nostra que
ha sabut afirmar-se rotun-
dament com una nació amb
el dret de decidir lliurement
el nostre futur.

L’èxit i el mèrit són de tot-
hom, encara que li hagi
correspost a Òmnium el
paper d'aglutinar l’expressió
de la voluntat col·lectiva,
des de la unitat plural i la
independència política de la
nostra entitat.

Molta gent de Balsareny va
ser a Barcelona el dia 10 de
juliol, a la gran manifestació
promoguda per Òmnium
Cultural, a la qual es va adhe-
rir el Govern de la
Generalitat, el Parlament de
Catalunya i la majoria dels
partits polítics catalans, així
com centrals sindicals, corpo-
racions empresarials, col·legis
professionals i prop de dues
mil entitats de tot el país,
entre les quals el Cercle
Cultural de Balsareny i
Balsareny Decideix. La mani-
festació expressava el rebuig
a la sentència del Tribunal
Constitucional retallant signi-
ficativament l’Estatut; un
estatut que havia aprovat el
Parlament de Catalunya i que
—convenientment retallat
en pactes posteriors amb el
Govern central— havia apro-
vat el Congrés dels Diputats i
el Senat i havia estat ratificat
mitjançant referèndum.

Ara, per culpa del recurs
interposat pel PP (però
també pel Defensor del
Poble nomenat pel PSOE), un
tribunal format per deu jut-
ges, quatre dels quals amb el
mandat extingit, més un de
mort i un de recusat de forma
ben discutible, han imposat
el que ells mateixos anome-
naven «les seves exigències» i
han declarat inconstitucio-
nals alguns articles de la nos-
tra Carta Magna i n’han rein-
terpretat molts altres en
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amb talent i amb una
enorme necessitat de
plasmar per escrit allò que
pensaven o sentien; de la
manera, en el cas dels
poetes, més bella possi-
ble. Sens dubte, eren tot
això i més, i em quedaria
irremeiablement curt a
l’hora de definir la gran-
desa dels seus esperits,
però per sobre de tot van
ser grans savis, grans pen-
sadors, grans filòsofs de la
vida. Amb tot això el que
vull dir és que la filosofia
no ens és quelcom com-
pletament desconegut,
encara que a simple vista
tinguem tal impressió, ja
que la trobem, per exem-
ple, en l’essència mateixa
de la literatura i, per què
no, de la mateixa vida, de
les preguntes existencials
que tots, en un moment o

altre de les nostres vides,
ens hem fet.

A nivell de ciència, la filo-
sofia és la més antiga de
totes les ciències del saber
i la més preocupada en la
reflexió i la recerca de la
«Veritat» (si és que exis-
teix), com també és una
de les grans oblidades en
la història del saber. Totes
les ciències, antigues i
actuals, les matemàtiques,
l’astronomia, la teologia,
la biologia, la física, la quí-
mica..., totes parteixen
d’un desconeixement ini-
cial i incapacitat d’explica-
ció dels fenòmens obser-
vables, desconeixement
que s’intentava explicar a
través d’una concepció
filosòfica, ja que a l’anti-
guitat tot allò que es des-
coneixia (i encara es des-

coneix) s’intentava expli-
car a través de conceptes
filosòfics metafísics
(Existeix un Déu? Què hi
ha després de la mort?). La
filosofia és l’arrel i el tronc
principal del coneixe-
ment, el punt de partida
de totes les altres bran-
ques en què s’ha dividit i
especialitzat posterior-
ment el saber, per raons
de necessitat, practicitat i
aprofundiment, a través
dels diferents descobri-
ments al llarg de la histò-
ria de la humanitat.

A simple vista sembla que
la filosofia no té cabuda
en aquest món en què ens
trobem, un món que ens
pinten com el millor dels
móns possibles, en un
estat de «benestar» i, en
aparença, lliure, però no és

així: estem en un món,
més que mai, sotmès a les
tendències i a les modes,
un món completament
guiat i mecanitzat en con-
tinuat bombardeig televi-
siu publicitari, un món en
el qual no ets ningú si no
t’adaptes a allò que has
de fer en el moment que
ho has de fer. Un món d’o-
velles i pastors, un món on
pensar massa és perillós.
Veient tot això, és normal
pensar en quin paper
podria tenir la filosofia en
tot aquest context. Però jo
ho tinc clar: veig la filoso-
fia com el més potent crit
d’humanitat i la més
noble pràctica de la total
llibertat d’expressió, d’o-
pinió i de pensament de
l’ésser humà en aquest
món en què ens ha tocat
viure.
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