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El Reis porten il·lusió

FOTO SARRI

El nostre 1714.
300 anys del setge
del coronel Palomino
Un fuseller del Regiment Vila i Ferrer
(imatge cedida per Francesc Riart)
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Hem encetat l’any nou immersos en el cicle —tradicional, és a dir, rutinari— de
les festes nadalenques:
hem fet Pastorets, hem fet
cagar el tió, hem celebrat
el concert de Sant Esteve, hem menjat el raïm…
Amb l’arribada dels Reis de
l’Orient, rebuts com de costum amb il·lusió pels més
menuts, s’han acabat les
festes i ens toca fer front a
un any ple de reptes: com
tots, o qui sap si més que
els altres.
A Balsareny seguim en
stand-by en relació als dos
temes que darrerament han
preocupat o ocupat més la
gent: els dipòsits subterranis de gas i la situació de la
mineria. En tots dos casos,
res de nou, que se sàpiga:
el silenci sobre el gas ja no
és notícia, atès que la tramitació documental a Madrid
sembla que va per llarg; i
la inquietud pel futur de la
mina arran d’una sentència
del TSJC s’ha vist pal·liada
tan sols per declaracions
tranquil·litzadores de la Generalitat. En tots dos casos,
si hi ha hagut més novetats, no han transcendit, ni

l’Ajuntament n’ha informat.
Certament, en aquests afers,
el municipi no hi té gaire
vot ni veu; però s’agrairia
que la poca veu que té la
fes sentir, si més no per animar la gent.
Ara, seguint el cicle de les
rutines, toquen Traginers, i
hi ha molta gent enfeinada
preparant la festa. Ja va bé.
Les entitats van fent, cadascuna al seu ritme, i tot ajuda a anar fent poble, que
és una bona manera de fer
país.
Qui sí que es belluga és Balsareny per la Independència, l’assemblea local de
l’ANC, que continua amb la
campanya Signa un vot per
la independència. El cap de
setmana de l’11 i el 12 de
gener van tornar a recollir
signatures, exercint el dret
constitucional de petició, a
favor de celebrar la Consulta el 2014 —o, en cas que
no la deixin fer, demanant
al Parlament que proclami la independència. Els
organitzadors estan molt
satisfets de la resposta ciu-

tadana, que supera unes
expectatives que no eren
baixes, i anuncien que la
campanya continuarà els
propers mesos, també amb
recollida de signatures a
domicili de qui ho demani,
i preparant diversos actes
públics de divulgació i debat.
La crisi econòmica, l’atur,
les retallades en serveis socials, la corrupció emergent
i la regressió política en
qüestions com la llengua,
la cultura, l’ensenyament, la
medicina, la seguretat ciutadana, la planificació familiar, la recentralització..., tot
plegat aboca la ciutadania
a un estat que oscil·la entre
la indignació i el desencís
resignat. Fa falta il·lusió,
idees clares i fermesa. Tant
de bo que els Reis (els de
l’Orient) ens hagin portat
a tothom, com en la lletra
del Cant de la Senyera, unes
espurnes de «llum als ulls
i força al braç» per resistir
contra el desànim i poder
mirar el futur amb una mica
d’esperança.

Fe d’errades.
Al número passat, l’autor de
l’entrevista a Jordi Vilanova
era Josep Gudayol.
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Balsareny per la Independència, assemblea local de
l’ANC, continua la seva campanya de recollida de signatures «Signa un vot per la independència». Els dies 11 i 12
de gener al matí vam posar la
carpa a la plaça Onze de Setembre, i el dissabte a la tarda
vam ser al Casal d’Entitats de
la plaça Ricard Viñas.
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45è Concert de Sant Esteve

Votar és democràcia
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«Votar és democràcia».
Us animem a assistir a aquest
Ens acompanyarà l’Oriol acte, que de ben segur serà de
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Mossèn Francisco
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Als anys quaranta i cinquanta
del segle passat, la parròquia
era un centre aglutinador
d’activitats per a nois i joves
(també noies, però aquestes anaven sobretot a les
monges). La responsabilitat
d’aquestes activitats requeia
en els vicaris, capellans més
joves que els rectors i més a
prop de les inquietuds del
jovent. Avui, aquesta figura
ha desaparegut totalment de
l’univers parroquial d’aquí.
Mossèn Francisco Planas en
va ser un exemple. Va arribar a Balsareny cap el 1946,
essent rector el controvertit
mossèn Esteve Verdaguer. La
seva funció principal, a part
de les tasques del culte, era
la de fer de mestre a l’escola
parroquial. Era, doncs, allò que
oficialment es coneixia com a
vicari-mestre. A l’antiga escola parroquial de Sant Josep
érem una colla nombrosa de
nens des dels cinc o sis anys
fins als tretze o catorze, distribuïts en graus però amb un
sol mestre: per al cas, mossèn
Francisco. Era un home jove i
simpàtic que no recordo haver vist mai enfadat, tot i que
a l’escola feia observar la disciplina de rigor. Jo era dels petits i recordo haver après les
lletres d’uns grossos abecedaris d’hule penjats a la paret,
així com els números i les primeres regles de l’aritmètica
sense patir-hi massa. Mossèn
Francisco era aficionat al teatre i amb els nens de l’escola
muntava peces, algunes de
prou conegudes com La botifarra de la llibertat de Serafí
Pitarra, degudament adaptada, sense noies, i amb una
escenografia de collita pròpia.
Amb aquesta obra vaig debutar, crec que amb cinc anys, al
teatre del Centre Parroquial.
Resulta que amb quatre companys més fèiem una mena

He parlat del seu amor al teatre. Com que era fill de Sant
Hilari Sacalm i allà fan unes
escenes de la Passió a l’aire
lliure que tenen fama arreu,
doncs bé, mossèn Francisco
va voler provar-ho a Balsareny
i, abans de la processó del
Dijous Sant, va muntar unes
escenes sobre les runes de la
vella rectoria, amuntegades
on avui hi ha l’ampliació del
Casal, amb èxit escàs, però
amb molt bona intenció.
L’experiment no va tenir seguida.
de conjunt, asseguts a terra
en quadrat, amb turbants i altra disfressa adient al tema. A
mitja escena em va venir pipí
—la por escènica?— i el mossèn, que va adonar-se’n, em
va fer senyal de retirar-me des
de la conxa de l’apuntador, on
feia sonar un timbal que ritmava els nostres gestos. Em vaig
alçar i, sense saber per què, un
altre company del grup em va
seguir, sembla que seguint les
ordres del seu pare, qui, poc
confiat, li havia dit que fes tot
el que feia jo. Fet el pipí, ens
vam reintegrar a l’escena. N’hi
ha que encara riuen...
Els diumenges a la tarda,
mossèn Francisco feia cine

a l’escola amb una màquina
de cine mut: pel·lícules còmiques de Laurel i Hardy, Harold
Lloyd o Charlot, per als que
havíem anat al catecisme.
Un dia, quan feien el Casal, hi
vaig caure als fonaments i em
vaig fer quatre pelades que
el mossèn em va curar amb
tintura de iode passada. La ferida se’m va infectar i no vaig
poder anar a l’escola de dies.
Llavors, mossèn Francisco i
uns quants de la colla va venir
a casa meva amb la màquina
esmentada i ens va projectar,
en mut, «Fabiola», ho recordo
bé. Més tard va comprar una
màquina en sonor molt deficient, però mira, almenys feia
soroll.

Mossèn Francisco —que més
tard ja va ser Francesc— tenia
habilitats poètiques, escrivia
versos i més d’un dels meus
companys de generació té
impresos algun d’aquests
versos en el seu recordatori
de primera comunió.
Mossèn Francisco va haver
de viure les tensions al voltant de mossèn Esteve i va
ser ell qui va rebre mossèn
Leandre com a nou rector en
una cerimònia aleshores molt
solemne i concorreguda. Poc
temps després va ser destinat
a Manresa, a l’aleshores barri
extrem del Poble Nou, on va
exercir una tasca exemplar i
encara avui recordada.

JORDI PLANES

No sé què deu tenir el mes
de maig que ha excitat la
inspiració de tants poetes i
músics d’arreu i també, és natural, de Catalunya. Les flors
abundants? Sens dubte. No
s’explicaria altrament que,
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llides als jardins dels darreres
de les cases del poble, res de
floristeria- i, al bell mig, una
imatge de la Verge Maria, de
guix, segurament la Puríssima o la de Lourdes, no me’n
recordo bé. Entre parèntesi:
doña Carmen, l’esposa del
mestre, era una senyora molt
devota, de salut delicada, que
va introduir al poble la devoció de la Verge del Perpetu
Socors, amb una capelleta
que anava de casa en casa
durant els dies del mes, com
l’antiga i tradicional de la
Sagrada Família. Avui no en
deu quedar res de tot plegat.
Doncs bé, tanquem parèntesi.
A sobre de tot del tabernacle
marià, no diré com presidintlo perquè sempre era allà, hi
havia la imatge del Crucifix
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de, a l’esquerra de la imatge,
José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, i a
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la del general Franco, una
d’aquelles fotos que, vagis on
vagis, sempre sembla que et
miren (i mira si ens va mirar
El diminutiu es feia servir a veanys!).
Cada
tarda, quan
el
gades per
anomenar
la gent
mestre
ho
deia,
fèiem
la
dejove o les persones petites.
voció del mes de Maria, això
a—Recordeu
l’escola nacional,
la pública!
on estava
situada
Què
passaria
avui?
la casa de Cal Minguet? Només
vull fer memòria. Fèiem unes
pregàries,
suposo
que
—Sí, però això
potser
t’hounes
exinvocacions
plicaran més abélalaMare
Lídiade
o elDéu,
Joseguides
sep Maria.d’avemaries i d’una
cançó, en castellà, que sem[Respon
el JosepLa
Maria]
pre
he recordat.
lletra —El
feia
Minguet, el nostre avi, tenia
així:
un forn de pa al carrer Nou,
avui carrer
de Sant
Venid
y vamos
todosDomènec.
Con flores a porfía
—Però
després
d’aquella geneCon
flores
a María
ració
de
l’avi,
hi
va es.
haver una
Que madre nuestra
segona casa coneguda pels
balsarenyencs
Confesso
que com
això adeCal
«a Minporguet, oi?
fía» no vaig saber mai que
volia dir, fins molt més tard. Jo
—Sí, allí és on vaig viure uns
vaig aprendre el castellà a set
33 anys. Va ser Cal Minguet,
anys, a l’escola del senyor Oral Raval, o carrer Jacint Verdaguer, al número 9. En aquells
anys l’immoble també es coneixia com a Cal Valls: al costat hi havia una botiga que
jo vaig conèixer, la Pilarica,
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balsarenyencs no hi han vist
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fa molt temps que van tancar.

tega –que era de Cuenca- on,
durant els primers mesos, no
entenia res i, de mica en mica,
em vaig anar integrant. Immersió lingüística a l’inrevés.
Però bé, al capdavall, això del
mes de Maria era més distret
que la taula del set o la llista
dels reis gots.

La Rosario, 96 anys: la balsarenyenca més gran
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Això a l’escola. Perquè després, al vespre, hi havia el
mes de Maria a l’església.
Una devoció molt popular on
assistia força gent, dones la
majoria, i que solemnitzàvem
els de l’escolania, fundada i
mantinguda durant una anys
per Carles Cases «Carlets»
Fèiem poc cabal del que anava dient el rector durant la
celebració i, alguns cops, sortíem a jugar a la plaça. Però
hi havia un moment en què,
després de fer la visita espiritual a un santuari marià de
Catalunya –posem Queralt
o la Gleva-, el mossèn deia:
«Meditem-ho uns moments».
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Un entorn que ha canviat
—I ja per últim, parleu-nos de
tant que fins i tot el temps,
la vostra gran festa: els 96 anys
la meteorologia, ha anat desque acabeu de celebrar.
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Fou un dia molt entranyable,

grans encara avui recordaran que ens vam poder reunir les
els tocs d’assaig de trompeta generacions dels Ribera, Alonels caps de setmana. El Ramon so, Cunill, Aguirre i Montes,
havia tocat la trompeta en di- fills, néts i besnéts, tots al volferents grups musicals. També tant de la mare, àvia i besàvia.
Un gran
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era un aficionat a l’esport de
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El nostre 1714
“¿Quién podrá persuadirnos a que, en un solo día, queramos consentir que se entronize sobre los Catalanes la vanidad y violencia Castellana?”
Manuel de Ferrer i Sitges, del Braç Militar de Catalunya (6 de juliol 1713).
SANTI FORNELL

L’any 1714 és un any de trista
memòria pel catalans. Aquell
any va finalitzar la Guerra de
Successió i les tropes borbòniques, un cop assolida la conquesta de Barcelona i la rendició de Cardona, van començar
la destitució dels costums, lleis
i tradicions catalanes per una
legislació que va suposar una
gran pèrdua per als vençuts.
Els assassinats dels vençuts es
fan fer habituals i els crims de
guerra van ser venjats de les
formes més diverses.
Però la Guerra de Successió,
durant els anys que va durar,
va ser una guerra global que
afectà la majoria de monarquies europees i les seves
colònies. A Catalunya aquesta
guerra no només es va desenvolupar en els escenaris més
populars que ens han arribat
fins als nostres dies, com Barcelona, Cardona o Talamanca,
sinó que es va lluitar en moltes localitats del nostre país,
i Balsareny en va ser una. A
Balsareny es va aconseguir
una de les poques derrotes de
l’exèrcit borbònic; una derrota que, un cop estudiada, ens
fa palès que durant la guerra
els dos bàndols van mostrar
una crueltat sense límits.
Durant tota la guerra, el castell
de Cardona va exercir un paper principal en la resistència
contra els borbons a la Catalunya central. Des de Cardona
s’organitzà la resistència i el
combat contra les tropes borbòniques, sobretot a partir de
1713.
Des de Cardona, el Marquès
del Poal i els seus oficials van
fomentar la insurgència a la
Catalunya interior, amb la intenció de desestabilitzar la
zona i obligar l’enemic a reti-

rar tropes del setge de Barcelona per contenir les revoltes
a l’interior del país. La revolta
popular antiborbònica esclatà el 4 de gener a Sant Martí
Sarroca i durant els mesos de
gener, febrer i març s’escampà
per Osona, el Lluçanès, el Bages i el Solsonès. Essent coneixedors de la geografia de
la zona, els revoltats aconseguiren clars avantatges i, en
alguns casos, això els donava
superioritat enfront les tropes
borbòniques, que van haver
de destinar un gran nombre de forces per sufocar la
rebel·lió, i això va contribuir a
alleugerir la pressió del setge
que patia Barcelona.

pel Marquès del Poal, un del
motius principals va ser la imposició per part dels dirigents
borbònics d’una contribució
arbitrària i excessiva que tenia per finalitat sufragar les
despeses de l’exèrcit. Aquesta
quantitat reclamada, del tot
abusiva per a les possibilitats
d’un país empobrit per tants
anys de guerra, i la incapacitat de satisfer-la, va provocar
l’alçament, i fomentà la creació de partides de miquelets,
voluntaris i paisans armats.
La resposta borbònica seguia
sent la de més repressió i destrucció. Aquells que no volien
o no podien satisfer el tribut
de guerra eren executats.

Signatura d’Antoni Desvalls i de Vergós, Marquès de Poal, el 1714.
Font: www.cardona1714.cat

Els exèrcits austriacistes de la
zona portaven a Cardona els
presoners de guerra, que eren
tancats a les presons del castell. Com diu La Gaceta de Barcelona del 27 de novembre de
1713, la influencia de Cardona
a la Catalunya Central havia
servit perquè
«más de 50 lugares de las
vecindades de Cardona, Manresa, Solsona, y Berga ayan
prestado rendida obediencia
en manos de dicho señor
Marquès (...) y «cuidasen de
mantener sus armas, y estar
prevenidos para cuando les
diesse avisso, que seria para
una accion gloriosa.»
Entre els mesos de gener i febrer del 1714, després de més
de deu anys de guerra, es produí un aixecament popular a
moltes localitats rurals de Catalunya. A part de la influència exercida des de Cardona

Un pagès de Cererols (Súria)
escrivia en el seu diari personal el 1714:
«S’alçaren per moltes parts de
Catalunya molta gent a qui
deien voluntaris. I hi feien
capitans i comandants, i n’hi
havia de cavall i de peu, i
anaven corrents per tot
Catalunya, i es feien donar tot
el que havien de menester, o,
sinó, s’ho prenien. Amb què,
entre uns i altres, no deixaven
res per cases i llocs. I tenien per
general el marquès de Poal
(...).»
Amb les seves accions, els revoltats obligaven les tropes
borbòniques a destinar força
contingents a perseguir-los,
alhora que havien de deixar
contingents suficients als
principals nuclis de població
i als enclavaments estratègics
que necessàriament minvaven les seves forces.

Aquests van ser els motius
que van provocar la batalla
de Balsareny. El dia 11 de gener de 1714 el coronel borbònic Palomino, al comandament del regiment de Lleó
format per prop de 700 efectius, va irrompre a Balsareny.
Tal com ho descriu un cronista de l’època:
«Al entrar en el lugar, el dia 11
de Enero, tomaron presos los
Jurados (de Balsareny), por
razón que no habian llevado
el dinero que les tocaba por
la contribución que habian
tasado».
Però les tropes no es van
quedar als afores i l’ocupació
del poble va ser general.
La notícia de l’ocupació de
Balsareny es va escampar
ràpidament arreu, sobretot per la comarca d’Osona,
on les tropes voluntàries
s’organitzaren pel seu alliberament. Aquestes tropes
van trobar prop del Prats de
Lluçanès al coronel Ferrer
(Joan Vilar i Ferrer – s.XVII,
Gaià (Bages). s. XVIII, ?–), anomenat així per ser el fill del
«Ferrer de Gaià», mot que
encara avui és conegut a Navàs, amb el seu regiment de
300 fusellers, que s’hi uniren.
Així, juntament amb nombrosos grups de sometents
de contrades veïnes i algunes
partides de miquelets van
dirigir-se cap a Balsareny per
reconquerir la localitat. Algunes fonts parlen d’un contingent de prop de dos milers
d’homes, però bé podria
tractar-se d’una xifra sobredimensionada.
Les milícies arribaren a Balsareny el 14 de gener. El coronel
Ferrer no va voler esperar, i va
ordenar que l’enfrontament
comencés de seguida. Ferrer
va iniciar l’assalt a primera
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hora del matí, ordenant que
tant els voluntaris com els
fusellers travessessin el riu
mentre que els paisans, amb
el subveguer Prats i els batlles, s’acostessin tocant les
botzines i cornetes envoltant
el poble.
Els voluntaris i fusellers començaren a atacar per la part
de l’església. La primera escomesa va ser refusada pels
borbònics, on morí el capità
Domènec Torres (fill de Torà),
germà del coronel Segimon
Torres, i 8 fusellers. Després
d’aquesta primera envestida
els atacants es retiraren a una
distància prudencial, fora de
l’abast dels trets dels fusells,
però ben aviat decidiren un
nou atac, amb el qual van arribar fins a la muralla del poble,
només amb dues baixes perquè no van rebre una defensa
aferrissada des de l’interior. La
fàcil aproximació va enaltir els
assaltants, que cridaren a la
resta: «A ells, que no tenen municions».
Llavors tots els invasors assaltaren la vila per diferents parts
alhora. El capità de voluntaris
Jaume de Granollers, el capità de voluntaris Busquets i el
tinent Salvador Bordas entraren per diversos marges petits
i poc protegits, seguits de la
resta de les tropes.
El coronel Palomino no va
tenir altra opció que replegar-se, mentre ordenava a
un capità de granaders que
incendiés el poble. Però en
començar l’incendi el granader va ser atacat pels vilatans,
que el van ferir mortalment, i
l’incendi va ser sufocat. Palomino i els seus van retrocedir
davant l’escomesa dels assaltants i van aconseguir fer-se
forts a l’església, on van ser
assetjats durant dues hores,
fins que va capitular la seva
rendició i la dels seus soldats
a casa del rector. La capitulació es va fer en presència del
coronel Ferrer i el subveguer
del Lluçanès Prats, i el botí de

guerra va ser quantiós en tots
els aspectes. El coronel Palomino va ser empresonat i dut
a Cardona, mentre que la resta
els van traslladar cap a Vic. En
l’enfrontament van morir entre deu i dotze soldats, segons
consta en un llibre de la parròquia de Balsareny:
«A mitg mes de Janer poch mes
o menos del Any 1714 moriren
en esta parroquia de Balcereny
de mort violenta de onse a
dotse personas los quals no se
sap de ahont eran pero com
a christians que eran i com en
efecte los mes reberen tots los
Sagraments sels dona
sepultura eclesiastica en lo
fosar de esta Iglesia Parroquial
de Sta Maria de Balcereny.»
En aquella època les tropes
filipistes de la zona eren comandades des de Manresa
pel general Vallejo, un militar
expert en les operacions contra la guerrilla de sometents i
miquelets, i en aquell moment
estava dedicant tots els seus
esforços i efectius contra Cardona, no sense entrebancs,
ja que tenia les seves tropes
més disperses del que volia
i rebia constants atacs enemics. El general Vallejo tenia
una gran amistat amb Palomino, i en saber la seva situació
va mobilitzar cap a Balsareny
dues columnes: els «Dragons
de Marimon», comandat pel
coronel català Bernardí Marimon i de Corbera, una de les
dues úniques unitats borbòniques formades íntegrament
per catalans i amb fama de
ser una unitat d’una qualitat
extraordinària, i el regiment
napolità «Basillicata», dirigit
pel brigadier Félix Álvarez de
la Escalera.
El coronel Ferrer va sortir al
seu encontre, però es va haver
d’aquarterar a Sallent a causa
del gran nombre d’efectius
borbònics que s’aproximaven.
Marimon i els seus dragons
van ser interceptats per un
contingent del marquès del
Poal. El botifler sofrí 80 baixes

Mapa de Balsareny realitzat durant els segles XVII - XVIII, sense datació específica.
Font: Archivo Histórico Nacional. Madrid.

i, minvat d’efectius, en lloc de
dirigir-se directament cap
a Balsareny va decidir esperar per unir-se al regiment
d’Escalera. Aquesta espera
va suposar que les dues columnes arribessin a Balsareny
massa tard per ajudar Palomino, però això no els va privar
d’incendiar el poble i després
marxar cap a Sallent per enfrontar-se a Ferrer. Però Ferrer
va aconseguir abandonar el
poble i es dirigí fins a Gràcia,
on la nit del 26 al 27 de gener
va assaltar el quarter filipista
amb l’ajut de la companyia
de voluntaris del capità Marco i 300 fusellers del regiment
d’Ortiz.
Mentre traslladaven els presos
fins a Osona, alguns dels fusellers de Ferrer i alguns paisans
van degollar les tropes capturades a Balsareny, juntament
amb militars dels regiments de
Nieuport, d’Ostende i dels dragons de Grimau, a l’anomenat
bosc dels Pregons, prop de la serra de Degollats a Santa Maria
de Merlès, tot i que aquesta ubicació no està del tot confirmada. En total assassinaren més






de 600 soldats. Hi ha versions
que opinen que aquesta matança fou en revenja dels fets
de la Gleva, on les tropes borbòniques assassinaren a traïció
prop de 200 vilatans desarmats.
Tot plegat fou un preludi del
que, a partir de l’estiu, entraria en una espiral de màxima
virulència i que acabaria amb
l’ocupació de Barcelona l’onze
de setembre, i la de Cardona
una setmana més tard, en el
malaurat estiu del 1714, en què
els catalans no tan sols van perdre una guerra, sinó que perderen gran part de la seva identitat com a poble i com a país; del
qual, 300 anys després, encara
queda molt per recuperar.
Agraïments
- Francesc Serra i Sellarès,
de Navarcles.
- Josep Maria Badia i Masgrau,
de Navàs.
- Xavier Novell i Bulnes,
de Balsareny.
Vegeu la bibliografia completa a: http://sarment.blogspot.com.es/2014/01/el-nostre-1714.html .
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El temps a Balsareny

L’arbre de Nadal

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER

JOSEP GUDAYOL i PUIG

FOTO ARXIU

Desembre de 2013

Resum de l’any 2013

Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)
3,8
Mitjana (min.+màx.)
6,0
Mitjana de mínimes
-2,2
Mitjana de màximes
14,2
Mínima 		
5,9; dia 30
Màxima 		
20,2; dia 15
Mínima més alta
5,6; dia 25
Màxima més baixa 5,6; dia 13

Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)
13,4
Mitjana (min.+màx.)
17,7
Mitjana de mínimes
6,5
Mitjana de màximes
22,6
Mínima
-7,0; 24 de febrer
Màxima
37,8; 26 de juliol
Mínima més alta 20,2;20 d’agost
Màxima més baixa 5,5;13 de març

Vent (km/h)
Ventada més alta 39,2 dia 26
Velocitat mitjana
4,5
Recorregut del vent 1.708,1km

Vent (km/h)
Ventada més alta 78,5;3 de febrer
Velocitat mitjana
7,5
Recorregut del vent 36.696,9km

La pluja (litres)
Dia 10		
Dia 19		
Dia 20		
Dia 21		
Dia 24		
Dia 25		
Total

Pressió (hPa)
Màxima1.030,4 dia 11 de desembre
Mínima
966,8; 19 de gener

Pressió (hPa)
Màxima
Mínima

0,4
8,7
1,5
0,5
2,2
2,1
15,4

1.030,4 dia 11
988,4 dia 25

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

34,6
6,7
68,5
113,7
93,0
22,6
33,5
50,4
65,5
23,3
63,9
15,4
591,1

Amb goig nadalenc em plau
fer-vos participar d’aquests
mots que he rebut de part
d’una família amiga de fa molts
anys. Els mots, tal com veureu,
expressen uns desitjos d’amor
i de pau que entendreixen i
donen un caliu humà tan necessari en aquest temps nadalenc. Valors on el bon veïnatge
en comú fa arrelar aquest arbre noble i enriquidor.
«M’agradaria guarnir, aquests
dies, un arbre de Nadal molt
especial i penjar-hi, en lloc de
regals, els noms de tots els
meus amics. Els de prop i els
de més lluny. Els de sempre i
els que tinc ara. Els que veig
cada dia i els qui trobo de tant

en tant. Aquells que sempre
recordo i aquells que sovint
oblido. Els constants i els inconstants. Els de les hores alegres i els de les hores difícils.
Els que sense voler vaig ferir
i els que sense voler em van
ferir. Aquells a qui conec profundament i aquells que han
passat per la meva vida. Els
que rebreu aquest missatge i
els que no el rebran. Un arbre
d’arrels profundes perquè els
vostres noms no es puguin
arrencar mai. Un arbre que en
florir l’any vinent, ens porti salut, il·lusió, amor i pau. Tant de
bo que per Nadal ens puguem
retrobar per compartir els
millors desitjos d’esperança,
donant una mica de felicitat
a aquells que ho han perdut
tot.» Bon Nadal.

Nadal d’amor i d’esperança
ANGELINA PUJOL
DIBUIX ANGELINA PUJOL

A la meva filla Àngels
En aquesta hora d’enyorança plena,
tocs de campanes alcen el seu vol.
Som a Nadal, la gent de goig s’emplena,
però el meu cor segueix tenyit de dol.
Ni plors ni enyor em curen la ferida
de ta partença sense retornar.
Tota il·lusió s’esmuny fallida.
Ens podrem veure en el més-enllà?
Sols amb la FE mantinc la confiança.
A casa del PARE ens retrobarem.
Vull el Nadal d’amor i d’esperança,
missatge pur, lliurat des de BETLEM.
BON I SANT NADAL
Manresa 25-12-2013
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Gat i gos

613 grans de fe

JOSEP GUDAYOL i PUIG

podríem dir, el seu esmorzar.
No era un animal que correFa uns dies que en un dels gués tot el dia pels carrers,
carrers de Balsareny es va no. Doncs bé, fa uns dies que
produir un fet incívic, que po- en aquest recorregut de bon
dríem qualificar com una pèr- matí, se li van tirar al damunt
dua de valors. No és cap con- un parell de gossos desconte; de fet, podria ser un cas trolats i ferotges, els quals
esporàdic, però compte amb sense morrió me’l deixaren
sera, 47 -els
Tel.animals
670 35 12descontrolats.
63 - BALSARENY
malferit, amb ferides mortals
que li provocaren la mort.
El veí afectat va expressar-se Sort d’unes persones que el
amb lesROBA
següents
paraules: van recollir del terra de la via
I PERFUMERIA
«M’han destrossat el meu gat pública per deixar-lo en un
i el que em sap més greu és lloc millor. La meva pregunta
que en aquests dies de Na- és: com és que gossos desdal, això que vull explicar, controlats no porten morrió?
em retorni a temps passats El Wuessi només feia el seu
Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY
i et pugui
semblar un conte. passeig anant a buscar el seu
M’explico: el Wuessi, el meu premi gastronòmic. Voldria
gat, gairebé cada dia feia donar les gràcies a les perel seu recorregut fins a una sones que recolliren el meu
carnisseria on li donaven, gat».

AR - RESTAURANT

ARRETINA

Carme Galera

MORROS
Al servei de la construcció

M’ha agradat

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

JOSEP GUDAYOL i PUIG

M’ha agradat poder agrair,
avui, a totes aquelles perSón les sis de la tarda i al meu sones que m’han donat
poble la foscor pròpia del l’oportunitat d’expressar-me
temps, amb la complicitat
del y reparaciones
i fer així una realitat autodiMontajes
rellotge, ha atretFontanería
aquesta claror
dacta
el meu món perio- Calefacción
- Gasen
- Electricidad
pròpia, artificial,
del temps nadístic.
Aire acondicionado
- Antenas
terrestres y parabólicas
dalenc.
altre Nadal
ha93tanCra. Un
de Manresa,
34 - Tel.
839 63 97 - Fax 93 820 03 17 - BALSARENY
cat les portes de l’any 2013. I el M’ha agradat poder dema2014 ens obre el camí a conti- nar perdó per tots aquells
nuar, en plena llibertat demo- errors involuntaris que, sencràtica, amb un segell recon- se cap intenció, com a ésser
fortant de pau i convivència.
humà hagi pogut cometre.

ALFRED SELGAS

613 preceptes per complir.
És llavors, en la contemplació
de la magrana, que em sento
Extrets d’un article de Joan relativament satisfet de ser
Barril a ‘El Periódico’ (23 de cristià, una religió que només
novembre del 2013), que té els 10 manaments de la llei
m’ha fet gràcia.
de Déu, molts dels quals han
estat cooptats
pel ÍNTIMA
Codi Penal,
MODA
Un amic m’ha portat dues que fa més por. [...] Entro al
magranes del seu jardí. Em mercat de la Boqueria ple de
Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
pregunta: ¿quants grans hi turistes:
quants
grans
Tel.«¿Sap
comercio
93 839 63
55
ha a cada magrana? Ell en hi haTel.
a l’interior
d’una
magracontestador 93 839 63 35
sap la resposta: «613 grans». na?» No ho saben. Com ja no
«Això deu ser en aquesta, se sap que mitja lliura són 200
però ¿i en l’altra?» «També
grams,
que tres unces en són
M. Mar Pulido
Cañellas
613 grans». Em pregunto per DELEGADA
100, i que la carn es pesa per
què les TANATORI:
llavors deCarrilet,
la magrana
terces.
mètric deci99 - Tel. 650
47 97 El
42sistema
- BALSARENY
- Tel. 93
875 16al
44 - Fax
872ha
63pogut
22 - MANRESA
tenenBruc,
un 19-21
nombre
primer
mal93no
amb la Gran
www.funerariafontal.com
seu interior. La magrana,
em Bretanya però aquí ha fet esdiu el meu amic, és una fruita
tralls en la EL
tradició
comercial
TAVERNA
BOTER
que ve de l’Iran i que s’estén dels productes petits.
per tot el Mediterrani gràcies
de Manresa, 5 - BALSARENY
a l’exportació dels fenicis. Cra.
Per
sort ens queda la magrana.
Telèfon 93 839 64 36
La religió jueva la considera Del vèrtex inferior de l’escut
una fruita gairebé sagrada d’Espanya fins a la cullereta
pel fet que els seus grans co- que la domestica, la magrana
Àgueda Borrero - Margarida Noguera
incideixen amb els precep- sempre serà una ofrena de
tes —els mitzvà— de la Torà. Jahvè per ser devorada amb
Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY
Són 613 grans
que no val la 613 dentades mínimes. Sempena posar en qüestió per- pre hi ha fruites en la relació
què a les xifres exactes no se entre Déu i els homes. Priles ha d’humiliar amb l’afany mer va ser una simple poma.
cientista de comptabilitzar- Ara, ·per
a alguns creients
Automatismes
les. En realitat, que la magra- mil·lenaris,
és iuna
manera
· Fabricació
reparació
na tingui al seu interior 613 d’entendre
la
botànica
· Ferreteria en general com
grans no és tan sorprenent Àngel
un element
l’ànima. Quan
Guimerà, de
6 - BALSARENY
com que els observants Tel.
es-93 839
els62ofereixin
una magrana
88 - fornserra@gmail.com
trictes del judaisme tinguin posin-se de genolls.

FUNERÀRIA FONTAL, SA

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

FORN

PORTES Pa i Pastisseria

PUIG

La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

Mèdic

TAPAS VARIADAS

Per tot i més, m’ha agradat M’ha agradat tenir sentiCreu,
retrocedir en el temps i re- ments, i per tant elLado
de 26
saTelèfon 93 820 03 31
cordar aquells primers escrits ber perdonar
tothom qui, de
BALSARENY
que, com a col·laborador al ben segur, no hauria volgut
Sarment, vaig escriure: «Amor mai ferir la meva sensibilitat.
de festa, quin goig tan gran,
diu l’àvia sortint a la finestra Per tot i per a tothom
contemplant el pas de nans i m’agrada desitjar-vos un
gegants, genets muntats enPLANTES
bon any
2014. El poder maI FLORS
els seus cavalls i trabucaires nifestar aquest meu de- animals
companyia
alimentació
tronant.agricultura
Amor de- ramaderia
festa, quin
sig,defet
públic -darrerament,
goig tan gran... (Sarment núm. d’aquest valor tan preuat
Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
50, març de 1980)».
com és la bona convivència.
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