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EDITORIAL

2014, potser amb il·lusió

Hem encetat l’any nou im-
mersos en el cicle —tradi-
cional, és a dir, rutinari— de 
les festes nadalenques: 
hem fet Pastorets, hem fet 
cagar el tió, hem celebrat 
el concert de Sant Este-
ve, hem menjat el raïm… 
Amb l’arribada dels Reis de 
l’Orient, rebuts com de cos-
tum 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 subterra-
nis 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 trami-
tació 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 Ge-
neralitat. En tots dos casos, 
si hi ha hagut més nove-
tats, 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 ani-
mar 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, cadas-
cuna al seu ritme, i tot aju-
da a anar fent poble, que 
és una bona manera de fer 
país. 

Qui sí que es belluga és Bal-
sareny per la Independèn-
cia, 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 Consul-
ta el 2014 —o, en cas que 
no la deixin fer, demanant 
al Parlament que procla-
mi la independència. Els 
organitzadors estan molt 
satisfets de la resposta ciu-
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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 de-
bat.

La crisi econòmica, l’atur, 
les retallades en serveis so-
cials, la corrupció emergent 
i la regressió política en 
qüestions com la llengua, 
la cultura, l’ensenyament, la 
medicina, la seguretat ciu-
tadana, la planificació fami-
liar, 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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Com cada any des d’en fa 
molts, els Reis d’Orient van 
arribar a Balsareny el vespre 
del dia 5 de gener. La comitiva 
de Melcior, Gaspar  i Baltasar, 
carregada de joguines, va re-
córrer els carrers del poble per 
anar a adorar l’infant Jesús a 
l’església de Santa Maria. Des-
prés de la visita al Casal Verge 
de Montserrat i del tradicio-
nal discurs des del balcó de la 
Casa de la Vila, van asseure’s 
a la falda i van adreçar unes 
paraules amables a tots els 
infants, que s’esperaven per 
dir-los que havien fet molta 
bondat. Felicitats als organit-
zadors de la cavalcada, lluïda 
com de costum.

Els Reis no van mancar a la cita
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Balsareny per la Indepen-
dència, assemblea local de 
l’ANC, continua la seva cam-
panya de recollida de signa-
tures «Signa un vot per la in-
dependència». Els dies 11 i 12 
de gener al matí vam posar la 
carpa a la plaça Onze de Set-
embre, i el dissabte a la tarda 
vam ser al Casal d’Entitats de 
la plaça Ricard Viñas.

La campanya recull firmes 
acollint-se al dret de petició, 
reconegut per la Constitució 
i per l’Estatut. Es demana al 
Parlament de Catalunya que 
convoqui una consulta pre-
guntant als ciutadans si volen 
o no que Catalunya esdevin-
gui un estat independent. En 
cas que això no sigui possible 
perquè l’Estat no permeti, im-
pedeixi, o dilati la celebració 
d’una consulta democràtica o 
unes eleccions plebiscitàries, o 
no en reconegui els resultats, 
es demana que aquesta pe-
tició sigui entesa com un vot 
favorable perquè els repre-
sentants electes del poble de 
Catalunya declarin la indepen-
dència d’acord amb el dret in-
ternacional. Poden signar tots 
els majors de 16 anys, exhibint 
el DNI davant els interventors 
acreditats per l’ANC. 
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‘Signa un Vot’ continua en campanya

ACTUALITAT04

Tornarem a sortir al carrer el dissabte 1 de febrer, de les 10 a les 13 hores, a la plaça de la Mel. 

Si algú que no es pugui desplaçar necessités que li recollim la firma a domicili, pot trucar al telèfon 
659 805 185 o bé escriure’ns a balsareny@assemblea.cat 

Signa un vot 
per la independència!

Exerceix el 
teu dret de petició!

La campanya continua
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La Coral Sant Esteve va cloure 
l’any de commemoracions 
del seu cinquantenari amb 
el seu tradicional concert, 
que va omplir la sala Sindicat 
d’un públic expectant. No hi 
va mancar, tampoc, la Polifò-
nica de Puig-reig, que hi ha 
participat sempre al llarg de 
tots aquests anys: una mostra 
d’amistat i de fidelitat digna 
de destacar, i que el públic de 
Balsareny va agrair amb els 
seus aplaudiments.

Va obrir l’acte la Coral Infantil, 
dirigida per Mn. Joan Bajo-
na, cantant Payapang Daydig 
(popular filipina) i La Mare de 
Déu i Les dotze van tocant (po-
pulars catalanes). Els acom-
panyaven Marc Comabella al 
piano i Dúnia Fornell a la flau-
ta travessera, que prèviament 
van interpretar l’Hallelujah de 
Leonard Cohen.

La Coral Sant Esteve va oferir 
el motet de Mendelssohn Aus 
Tiefer not schrei’ ich zu dir, i un 
coral de la cantata 140 de J. S. 

Bach, peces dirigides per Olga 
Puigbò; i tres nadales catala-
nes: El rabadà jovenet (popu-
lar); El rústec villancet (de Lluís 
Millet, amb lletra de Josep 
Carner); i Dorm, infant, dorm, 
del mestre Francesc Vila, diri-
gides per Joan Bajona.

La polifònica de Puig-reig, dirigi-
da per Ramon Noguera i acom-
panyada al piano per Josep M. 
Conangla, a més d’un conjunt 
jove de violí, viola i violoncel, 
va interpretar els clàssics nord-
americans White Christmas, 
d’Irwin Berlin, i Bethlehem, de 
Claude M. Schönberg, i tres co-
rals del Messies de Händel: The 
Lord gave the world, And he shall 
purify i And the glory of the Lord, 
a més d’una versió de la popular 
catalana Fum, fum fum.

Finalment, les dues corals 
conjuntament van cantar 
Allà en un pessebre (popular 
alemanya), l’Al·leluia de Hän-
del i Santa Nit. Un excel·lent 
colofó als actes que durant 
tot l’any han celebrat el cin-
quantè aniversari de la Coral 
Sant Esteve.

45è Concert de Sant Esteve
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ERC BALSARENY
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La secció local d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya a Bal-
sareny organitza una xerrada 
emmarcada dins la campanya 
«Votar és democràcia».

Ens acompanyarà l’Oriol 
Amorós, diputat al Parlament 
de Catalunya i vicesecretari 

general de comunicació i es-
tratègia d’ERC.

Dilluns 10 de febrer
a dos quarts de 9 del vespre
Lloc: Sala Sindicat

Us animem a assistir a aquest 
acte, que de ben segur serà de 
l’interès de tothom, i on la vos-
tra participació és fonamental

Votar és democràcia



Als anys quaranta i cinquanta 
del segle passat, la parròquia 
era un centre aglutinador 
d’activitats per a nois i joves 
(també noies, però aques-
tes 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 arri-
bar 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 esco-
la parroquial de Sant Josep 
érem una colla nombrosa de 
nens des dels cinc o sis anys 
fins als tretze o catorze, distri-
buïts en graus però amb un 
sol mestre: per al cas, mossèn 
Francisco. Era un home jove i 
simpàtic que no recordo ha-
ver vist mai enfadat, tot i que 
a l’escola feia observar la dis-
ciplina de rigor. Jo era dels pe-
tits i recordo haver après les 
lletres d’uns grossos abece-
daris d’hule penjats a la paret, 
així com els números i les pri-
meres regles de l’aritmètica 
sense patir-hi massa. Mossèn 
Francisco era aficionat al tea-
tre i amb els nens de l’escola 
muntava peces, algunes de 
prou conegudes com La bo-
tifarra de la llibertat de Serafí 
Pitarra, degudament adap-
tada, sense noies, i amb una 
escenografia de collita pròpia. 
Amb aquesta obra vaig debu-
tar, crec que amb cinc anys, al 
teatre del Centre Parroquial. 
Resulta que amb quatre com-
panys més fèiem una mena 

JORDI PLANES
FOTOS ARXIU CCB I JORDI SARRI

Mossèn Francisco

de conjunt, asseguts a terra 
en quadrat, amb turbants i al-
tra disfressa adient al tema. A 
mitja escena em va venir pipí 
—la por escènica?— i el mos-
sèn, 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 ritma-
va 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 còmi-
ques 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 fe-
rida 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 defi-
cient, però mira, almenys feia 
soroll.
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 He parlat del seu amor al tea-
tre. 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 se-
guida.
 
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 vol-
tant 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.
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Acompanyada dels seus fills, 
Lídia i Josep Maria, ens trobem 
amb la Roser Flotats i Bala-
guer al Casal Residència Ver-
ge de Montserrat. La Roser va 
néixer al petit nucli de Merola, 
del municipi de Puig-reig (Ber-
guedà), l’any 1917. Tal com ens 
diu ella: «Avui gaudeixo d’un 
temps en què tinc moltes co-
ses per recordar. Recordo la 
meva infantesa pels verals de 
Merola». Ens mira, i en la seva 
mirada hi podem veure el reflex 
d’una infantesa feliç.
 
A l’edat escolar va seguir els es-
tudis del temps al col·legi de les 
monges a Cal Riera, i més tard 
va continuar la seva formació a 
l’Ametlla de Merola i al nucli de 
Galera. «Era l’educació pròpia 
de l’època: ens ensenyaven a 
brodar, fer ganxet, corte y con-
fección, fer mitja...».
 
La Roser va estar casada dos 
cops, però avui ens centrarem 
en el seu segon matrimoni, 
amb el balsarenyenc Ramon 
Ribera i Font, el Minguet. «El 
primer casament va ésser no-
més pel procediment d’estat 
civil, ja que em vaig casar en 
temps de la República. I amb 
el Ramon, després de la Gue-
rra Civil, ja em vaig casar per 
l’església». La Rosario ha tin-
gut tres fills, fruit del matrimoni 
amb el Ramon Ribera: en Joan, 
en Josep Maria i la Lídia. «Tots 
m’estimen molt i si estic aquí 
a la residència és precisament 
perquè pugui estar més atesa 
ja que en els temps que co-
rren tots tenen prou preocu-
pacions en els seus treballs».
 
—Per què el motiu de Cal Min-
guet?
 
—Minguet era el diminutiu 
de Mingo, que era la forma es-
curçada de dir el nom de Do-
mingo, que és com es deia el 
meu sogre, el pare del Ramon. 

El diminutiu es feia servir a ve-
gades per anomenar la gent 
jove o les persones petites.
 
—Recordeu on estava situada 
la casa de Cal Minguet?
 
—Sí, però això potser t’ho ex-
plicaran més bé la Lídia o el Jo-
sep Maria.
 
[Respon el Josep Maria] —El 
Minguet, el nostre avi, tenia 
un forn de pa al carrer Nou, 
avui carrer de Sant Domènec.
 
—Però després d’aquella gene-
ració de l’avi, hi va haver una 
segona casa coneguda pels 
balsarenyencs com a Cal Min-
guet, oi?
 
—Sí, allí és on vaig viure uns 
33 anys. Va ser Cal Minguet, 
al Raval, o carrer Jacint Verda-
guer, al número 9. En aquells 
anys l’immoble també es co-
neixia com a Cal Valls: al cos-
tat hi havia una botiga que 
jo vaig conèixer, la Pilarica, 
de l’Amadeu Calmet; molts 
balsarenyencs no hi han vist 
mai la botiga oberta, perquè 
fa molt temps que van tancar.

La Rosario, 96 anys: la balsarenyenca més gran

—En Ramon va ser un músic 
enamorat de la trompeta, oi?
 
—Sí, segur que els veïns més 
grans encara avui recordaran 
els tocs d’assaig de trompeta 
els caps de setmana. El Ramon 
havia tocat la trompeta en di-
ferents grups musicals. També 
era un aficionat a l’esport de 
la boxa.
 
—Al carrer Jacint Verdaguer hi 
van néixer els vostres fills, però 

vau viure sempre allà?
 
—No, des del carrer Jacint Ver-
daguer ens vam traslladar a la 
Carretera de Moià. [Continua 
la Lídia:] Després de Cal Min-
guet del Verdaguer ens vam 
fer una casa, on actualment 
visc jo, situada entre el carrer 
del Bruc i la carretera de Moià.
 
—I la vostra vida laboral, com 
va ésser?
 
—Doncs des del 1936 fins al 
1962 vaig treballar a Cal Viñas, 
uns 23 anys al tèxtil. Ah, i du-
rant aquests darrers anys vaig 
tenir la sort de poder fer tot 
un seguit de treballs manuals 
amb la Rosario de cal Maya.
 
—I ja per últim, parleu-nos de 
la vostra gran festa: els 96 anys 
que acabeu de celebrar.
 
—Amb goig [parla la Lídia]. 
Fou un dia molt entranyable, 
que ens vam poder reunir les 
generacions dels Ribera, Alon-
so, Cunill, Aguirre i Montes, 
fills, néts i besnéts, tots al vol-
tant de la mare, àvia i besàvia. 
Un gran dia per recordar en la 
història de tots nosaltres.
 
—Moltes gràcies, Rosario, Lídia 
i Josep Maria, i felicitats.
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L’Alfonso i la Rosario

Fa uns dies que hem rebut la 
trista i corprenedora notícia 
de la mort de Rosario, muller 
del nostre antic amic Alfonso 
Robles. 

La Rosario no arribava als 
seixanta quan ha deixat 
l’Alfons pensant que li man-
ca tot. El seu fi ll Adrián serà, 
amb paraules del seu pare, el 
motiu de vida i felicitat que 
restarà en ell. 

Volem que arribi al sentiment 
de l’Alfons el nostre condol i 
tota la solidaritat amb la seva 
pèrdua. Voldríem, malgrat la 
distancia, fer-li una mica de 
companyia. 

TRINI RIU VENDRELL, DÈLIA ORTE-
GA, JOAN MARIA SERRA, RAMONA 
TORREBADELLA, ANNA OBRA-
DORS, DOLORS BONALS i RAMON 
CARRETÉ

I voldríem també explicar-
vos una mica qui va ser per 
al nostre poble, i per què una 
colla de nosaltres guardem 
el seu record en un calaixet 
molt endins del cor.

Perquè junts amb l’Alfons 
vam viure una bonica amis-
tat, vam aprendre a treballar, 
a compartir il·lusions, a viat-
jar, i a créixer junts, una tem-
porada de les nostres vides. 

Ell, l’any 1979, va arribar 
a Balsareny del seu poble 
d’Almeria, Topares, per fer de 
mestre. La nostra escola era 
bilingüe des del 75-76 i el 
curs 81-82 va passar a fer tot 
l’ensenyament en català. 

L’Alfons en poc temps va 
aprendre la nostra llengua 
i amb el seu accent andalús 

de seguida es va guanyar 
l’afecte de la gent. 

Vivíem la nostra joventut, 
érem en plena activitat, in-
teressats per tot, vivint uns 
anys que crèiem decisius per 
a canviar el món. 

Mirant enrere, quantes coses 
resten si fa no fa com llavors, 
si no pitjor! Tan catalanista 
com vam fer tornar l’Alfons, i 
ara ja ho pot veure: tornen a 
qüestionar la nostra llengua 
a l’escola! Nosaltres teníem 
perspectives de feina, i els 
nostres fi lls, feina tindran a 
trobar-ne!

Però llavors això no ens pre-
ocupava gaire. Teníem la fe-
licitat inconscient de la poca 
edat, i unes mega-ganes de 
riure, com dirien ara.  

L’Alfons no va tardar gens a 
fer-se amb tothom i a guan-
yar l’estimació de la gent, i es 
va mostrar tan amical, afectiu 
i obert que era difícil no sen-
tir simpatia per ell. Era franc, 
directe, sincer, molt proper.

Parlàvem de política, de cul-
tura, d’amistat. I nosaltres, 
més reservats, potser també 
vam aprendre amb ell a ser 
més expressius. 

En aquells dies, amb fi nalitats 
més o menys altruistes, per 
passar-ho bé i aportar acti-
vitats al poble, muntàvem 
els «Festivals d’estiu». Quan 
juliol feia cap, comença-
ven trifulgues de posar es-
cenari, llogar estris, cercar 
pel·lícules, muntar obres de 
teatre... Tant ens feia mun-
tar el bar i vendre coca-cola 
com posar i treure centenars 
de cadires de la plaça. I allí hi 
havia l’Alfons. 

En aquells anys, suplíem 
mancances de les adminis-
tracions amb entitats cultu-
rals com el Cercle Cultural 
o la Lluerna, i hi dedicàvem 
esforç i temps i així també 
apreníem a ser responsables. 
Tots recordem tenir la sen-
sació agradable i tranquil·la 
d’haver acabat bé la fei-
na gaudint de l’airet fresc, 
aquells vespres d’estiu, amb 
l’Alfons entre nosaltres. 

I al cap d’un temps, l’Alfons 
ens porta una noia que li ha-
via robat el cor allà a les An-
dalusies. La Rosario va entrar 
a la seva vida com una ànima 
bessona per a l’Alfons. I se’l 
va emportar amb ella, com 
havia de ser, per a fer el seu 
camí i una família, no sense 
abans deixar-nos, ella també, 
una empremta tendra i amis-
tosa. 

Aquells de nosaltres que hi 
vam anar, no oblidarem mai, 
Alfons, la lliçó d’hospitalitat, 
bondat, i joia que vam sen-
tir en el vostre casament a 
Almeria. Ens vau fer viure un 
dels episodis més alegres, 
compartits i esbojarrats de la 
nostra joventut. 

La teva muller, Alfonso, amb 
el seu divertit sentit de 
l’humor, la seva bondat i la 
seva manera de fer tan espe-
cial, no només et captivava a 
tu. Has tingut una companya 
admirable, i entenem la teva 
buidor. Esperem que poc a 
poc omplis la vida de petites 
coses que et facin sentir tan 
sols una mica més bé. 

I per totes aquestes merave-
lloses sensacions que tu i ella 
ens vau deixar, rep el nostre 
record, estima i una abraça-
da immensa. 

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

Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

TAVERNA EL BOTER

sangüesa

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

DE MEMÒRIA 07

No sé què deu tenir el mes 
de maig que ha excitat la 
inspiració de tants poetes i 
músics d’arreu i també, és na-
tural, de Catalunya. Les fl ors 
abundants? Sens dubte. No 
s’explicaria altrament que, 
per exemple, Josep Anselm 
Clavé –el fundador dels cors 
d’homes obrers del segle XIX- 
titulés la seva obra més popu-
lar «Les fl ors de maig» Ni que, 
a un altre nivell, més culte, el 
gran compositor noucentista 
Eduard Toldrà titulés la seva 
òpera com a «El giravolt de 
maig», amb lletra del gran Jo-
sep Carner i fi gurins de Xavier 
Nogués, molt apreciable di-
buixant del moment. L’òpera 
va ser estrenada al Palau de 
la Música el 1928 i, al Liceu, el 
1938. Avui encara funciona.

Però és evident, em sembla, 
que avui no parlaré d’òpera 
ni de cançons. Sinó del mes 
de maig, que per mi, com per 
molts dels meus companys 
d’edat i de cultura, era sim-
plement el mes de Maria. 
Ja he explicat més d’un cop 
–i ho faig sense cap mena 
de recança- que la presència 
del catolicisme posterior a la 
guerra civil era present a qua-
si totes les esferes de la vida 
pública. I el mes de Maria, el 
maig, no se n’escapava, al 
contrari. Era un mes especial, 
almenys en els meus records 
d’infantesa a Balsareny. Co-
mencem per l’escola.

A l’escola del senyor Ortega, 
on jo anava –ignoro si a les 
altres passava el mateix- la 
seva dona, doña Carmen ens 
muntava, darrera de la taula 
del mestre, un tabernacle es-
plèndid, amb domassos blaus, 
petites lleixes on deixar els 
gerros amb fl ors –unes roses 
oloroses, de color de rosa co-

JORDI PLANES

El mes de maig 
llides als jardins dels darreres 
de les cases del poble, res de 
fl oristeria- i, al bell mig, una 
imatge de la Verge Maria, de 
guix, segurament la Puríssi-
ma 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 devo-
ció 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 presidint-
lo perquè sempre era allà, hi 
havia la imatge del Crucifi x 
–vulgarment el Sant Cristo- i 
a cada costat les fotografi es 
de, a l’esquerra de la imatge, 
José Antonio Primo de Rive-
ra, fundador de la Falange, i a 
la dreta, tot vist des de cara, 
la del general Franco, una 
d’aquelles fotos que, vagis on 
vagis, sempre sembla que et 
miren (i mira si ens va mirar 
anys!). Cada tarda, quan el 
mestre ho deia, fèiem la de-
voció del mes de Maria, això 
a l’escola nacional, la pública! 
Què passaria avui? Només 
vull fer memòria. Fèiem unes 
pregàries, suposo que unes 
invocacions a la Mare de Déu, 
seguides d’avemaries i d’una 
cançó, en castellà, que sem-
pre he recordat. La lletra feia 
així:

Venid y vamos todos
Con fl ores a porfía
Con fl ores a María
Que madre nuestra es.

Confesso que això de «a por-
fía» no vaig saber mai que 
volia dir, fi ns molt més tard. Jo 
vaig aprendre el castellà a set 
anys, a l’escola del senyor Or-

tega –que era de Cuenca- on, 
durant els primers mesos, no 
entenia res i, de mica en mica, 
em vaig anar integrant. Im-
mersió 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.

Això a l’escola. Perquè des-
prés, 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 ana-
va dient el rector durant la 
celebració i, alguns cops, sor-
tíem a jugar a la plaça. Però 
hi havia un moment en què, 
després de fer la visita espi-
ritual a un santuari marià de 
Catalunya –posem Queralt 
o la Gleva-, el mossèn deia: 
«Meditem-ho uns moments». 
Llavors, el Carlets arrencava 
de l’harmònium una impro-
visació molt sentida que a 
nosaltres, els petits cantors, 
ens feia molta gràcia perquè 
l’home, devot, deixava anar la 
seva tota la seva ànima entre 

sospirs i magarrufes franca-
ment còmiques. Després can-
tàvem, tan bé com sabíem, 
les avemaries ben assajades 
i, acabat, anàvem a recollir 
l’estampeta amb el santuari 
del dia i que, avui dia, si les 
hagués sabut guardar, seria 
una col·lecció apreciable.

En l’àmbit privat, casolà, al-
guns de nosaltres muntàvem 
les nostre pròpies capelletes 
del mes de Maria. Jo les feia 
amb els germans Joan i Jo-
sep Soler (que espero que no 
s’ofenguin: eren altres temps 
i tots érem petits). Les guar-
níem com podíem, amb fl ors 
de casa i amb un fenal que 
anàvem a collir al serrat i que, 
estirant-lo, s’arrissava. Però 
era molt infl amable. Així que, 
un dia, quan vam encendre 
les espelmes, se’ns va calar 
foc a tot el muntatge que, cal 
dir-ho, no era una devoció, 
sinó la imitació del que vèiem 
al voltant nostre.

Un entorn que ha canviat 
tant que fi ns i tot el temps, 
la meteorologia, ha anat des-
mentint. Ara ni al maig cada 
dia fa un raig. Però ningú no 
ens prendrà la memòria.
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L’any 1714 és un any de trista 
memòria pel catalans. Aquell 
any va finalitzar la Guerra de 
Successió i les tropes borbò-
niques, un cop assolida la con-
questa de Barcelona i la rendi-
ció 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 monar-
quies europees i les seves 
colònies. A Catalunya aquesta 
guerra no només es va desen-
volupar en els escenaris més 
populars que ens han arribat 
fins als nostres dies, com Bar-
celona, Cardona o Talamanca, 
sinó que es va lluitar en mol-
tes 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 derro-
ta 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 pa-
per principal en la resistència 
contra els borbons a la Cata-
lunya central. Des de Cardona 
s’organitzà la resistència i el 
combat contra les tropes bor-
bòniques, 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 in-
tenció de desestabilitzar la 
zona i obligar l’enemic a reti-

SANTI FORNELL

El nostre 1714

rar tropes del setge de Barce-
lona per contenir les revoltes 
a l’interior del país. La revolta 
popular antiborbònica escla-
tà el 4 de gener a Sant Martí 
Sarroca i durant els mesos de 
gener, febrer i març s’escampà 
per Osona, el Lluçanès, el Ba-
ges i el Solsonès.  Essent co-
neixedors de la geografia de 
la zona, els revoltats aconse-
guiren clars avantatges i, en 
alguns casos, això els donava 
superioritat enfront les tropes 
borbòniques, que van haver 
de destinar un gran nom-
bre de forces per sufocar la 
rebel·lió, i això va contribuir a 
alleugerir la pressió del setge 
que patia Barcelona.

Els exèrcits austriacistes de la 
zona portaven a Cardona els 
presoners de guerra, que eren 
tancats a les presons del cas-
tell. Com diu La Gaceta de Bar-
celona 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, Man-
resa, 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 fe-
brer del 1714, després de més 
de deu anys de guerra, es pro-
duí un aixecament popular a 
moltes localitats rurals de Ca-
talunya. A part de la influèn-
cia exercida des de Cardona 

Un pagès de Cererols (Súria) 
escrivia en el seu diari perso-
nal 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 re-
voltats 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 minva-
ven les seves forces.

Aquests van ser els motius 
que van provocar la batalla 
de Balsareny. El dia 11 de ge-
ner de 1714 el coronel bor-
bònic Palomino, al coman-
dament del regiment de Lleó 
format per prop de 700 efec-
tius, va irrompre a Balsareny. 
Tal com ho descriu un cronis-
ta 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, sobre-
tot per la comarca d’Osona, 
on les tropes voluntàries 
s’organitzaren pel seu alli-
berament. Aquestes tropes 
van trobar prop del Prats de 
Lluçanès al coronel Ferrer 
(Joan Vilar i Ferrer – s.XVII, 
Gaià (Bages). s. XVIII, ?–), ano-
menat així per ser el fill del 
«Ferrer de Gaià», mot que 
encara avui és conegut a Na-
vàs, amb el seu regiment de 
300 fusellers, que s’hi uniren. 
Així, juntament amb nom-
brosos grups de sometents 
de contrades veïnes i algunes 
partides de miquelets van 
dirigir-se cap a Balsareny per 
reconquerir la localitat. Algu-
nes fonts parlen d’un contin-
gent de prop de dos milers 
d’homes, però bé podria 
tractar-se d’una xifra sobredi-
mensionada.

 Les milícies arribaren a Balsa-
reny 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

“¿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).

HISTÒRIA8

pel Marquès del Poal, un del 
motius principals va ser la im-
posició per part dels dirigents 
borbònics d’una contribució 
arbitrària  i excessiva que te-
nia 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 incapaci-
tat de satisfer-la, va provocar 
l’alçament, i fomentà la crea-
ció de partides de miquelets, 
voluntaris i paisans armats. 
La resposta borbònica seguia 
sent la de més repressió i des-
trucció. 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
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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 bat-
lles, s’acostessin tocant les 
botzines i cornetes envoltant 
el poble.

Els voluntaris i fusellers co-
mençaren a atacar per la part 
de l’església. La primera es-
comesa 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 arri-
bar fins a la muralla del poble, 
només amb dues baixes per-
què 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 mu-
nicions».

Llavors tots els invasors assal-
taren la vila per diferents parts 
alhora. El capità de voluntaris 
Jaume de Granollers, el capi-
tà de voluntaris Busquets i el 
tinent Salvador Bordas entra-
ren per diversos marges petits 
i poc protegits, seguits de la 
resta de les tropes.

El coronel Palomino no va 
tenir altra opció que reple-
gar-se, mentre ordenava a 
un capità de granaders que 
incendiés el poble. Però en 
començar l’incendi el grana-
der va ser atacat pels vilatans, 
que el van ferir mortalment, i 
l’incendi va ser sufocat. Palo-
mino i els seus van retrocedir 
davant l’escomesa dels assal-
tants 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 capitula-
ció 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 Palo-
mino va ser empresonat i dut 
a Cardona, mentre que la resta 
els van traslladar cap a Vic. En 
l’enfrontament van morir en-
tre deu i dotze soldats, segons 
consta en un llibre de la parrò-
quia 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 co-
mandades des de Manresa 
pel general Vallejo, un militar 
expert en les operacions con-
tra la guerrilla de sometents i 
miquelets, i en aquell moment 
estava dedicant tots els seus 
esforços i efectius contra Car-
dona, no sense entrebancs, 
ja que tenia les seves tropes 
més disperses del que volia 
i rebia constants atacs ene-
mics. El general Vallejo tenia 
una gran amistat amb Palomi-
no, i en saber la seva situació 
va mobilitzar cap a Balsareny 
dues columnes: els «Dragons 
de Marimon», comandat pel 
coronel català Bernardí Mari-
mon i de Corbera,  una de les 
dues úniques unitats borbò-
niques 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 

i, minvat d’efectius, en lloc de 
dirigir-se directament cap 
a Balsareny va decidir espe-
rar per unir-se al regiment 
d’Escalera. Aquesta espera 
va suposar que les dues co-
lumnes arribessin a Balsareny 
massa tard per ajudar Palomi-
no, però això no els va privar 
d’incendiar el poble i després 
marxar cap a Sallent per en-
frontar-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 Mar-
co i 300 fusellers del regiment 
d’Ortiz.

Mentre traslladaven els presos 
fins a Osona, alguns dels fuse-
llers de Ferrer i alguns paisans 
van degollar les tropes captu-
rades a Balsareny, juntament 
amb militars dels regiments de 
Nieuport, d’Ostende i dels dra-
gons de Grimau, a l’anomenat 
bosc dels Pregons, prop de la se-
rra de Degollats a Santa Maria 
de Merlès, tot i que aquesta ubi-
cació no està del tot confirma-
da. En total assassinaren més 

de 600 soldats. Hi ha versions 
que opinen que aquesta ma-
tança fou en revenja dels fets 
de la Gleva, on les tropes bor-
bòniques assassinaren a traïció 
prop de 200 vilatans desarmats.

Tot plegat fou un preludi del 
que, a partir de l’estiu, entra-
ria 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 per-
dre una guerra, sinó que perde-
ren gran part de la seva identi-
tat 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 com-
pleta a: http://sarment.blogs-
pot.com.es/2014/01/el-nos-
tre-1714.html .

Mapa de Balsareny realitzat durant els segles XVII - XVIII, sense datació específica. 
Font: Archivo Histórico Nacional. Madrid.
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Nadal d’amor i d’esperança

METEOROLOGIA10

JOSEP GUDAYOL i PUIG

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 ne-
cessari en aquest temps nada-
lenc. Valors on el bon veïnatge 
en comú fa arrelar aquest ar-
bre 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 

L’arbre de Nadal
en tant. Aquells que sempre 
recordo i aquells que sovint 
oblido. Els constants i els in-
constants. Els de les hores ale-
gres i els de les hores difícils. 
Els que sense voler vaig ferir 
i els que sense voler em van 
ferir. Aquells a qui conec pro-
fundament 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 sa-
lut, 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.

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER 
FOTO ARXIU

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

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

La pluja (litres) 
Dia 10                  0,4
Dia 19   8,7
Dia 20   1,5
Dia 21   0,5
Dia 24   2,2
Dia 25   2,1
Total                                            15,4

Pressió (hPa) 
Màxima                 1.030,4 dia 11
Mínima                    988,4 dia 25

El temps a Balsareny

CERCLE LITERÀRI

Desembre de 2013
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    78,5; 3 de  febrer 
Velocitat mitjana                    7,5
Recorregut del vent 36.696,9km

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

La pluja (litres) 
Gener    34,6
Febrer     6,7
Març    68,5
Abril  113,7
Maig    93,0
Juny    22,6
Juliol    33,5
Agost    50,4
Setembre   65,5
Octubre   23,3
Novembre   63,9
Desembre   15,4
Total                                         591,1

Resum de l’any 2013

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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JOSEP GUDAYOL i PUIG

Fa uns dies que en un dels 
carrers de Balsareny es va 
produir un fet incívic, que po-
dríem qualificar com una pèr-
dua de valors. No és cap con-
te; de fet, podria ser un cas 
esporàdic, però compte amb 
els animals descontrolats.
 
El veí afectat va expressar-se 
amb les següents paraules: 
«M’han destrossat el meu gat 
i el que em sap més greu és 
que en aquests dies de Na-
dal, això que vull explicar, 
em retorni a temps passats 
i et pugui semblar un conte. 
M’explico: el Wuessi, el meu 
gat, gairebé cada dia feia 
el seu recorregut fins a una 
carnisseria on li donaven, 

Gat i gos
podríem dir, el seu esmorzar. 
No era un animal que corre-
gués tot el dia pels carrers, 
no. Doncs bé, fa uns dies que 
en aquest recorregut de bon 
matí, se li van tirar al damunt 
un parell de gossos descon-
trolats i ferotges, els quals 
sense morrió me’l deixaren 
malferit, amb ferides mortals 
que li provocaren la mort. 
Sort d’unes persones que el 
van recollir del terra de la via 
pública per deixar-lo en un 
lloc millor. La meva pregunta 
és: com és que gossos des-
controlats no porten morrió? 
El Wuessi només feia el seu 
passeig anant a buscar el seu 
premi gastronòmic. Voldria 
donar les gràcies a les per-
sones que recolliren el meu 
gat».

JOSEP GUDAYOL i PUIG

Són les sis de la tarda i al meu 
poble la foscor pròpia del 
temps, amb la complicitat del 
rellotge, ha atret aquesta claror 
pròpia, artificial, del temps na-
dalenc. Un altre Nadal ha tan-
cat les portes de l’any 2013. I el 
2014 ens obre el camí a conti-
nuar, en plena llibertat demo-
cràtica, amb un segell recon-
fortant de pau i convivència.
 
Per tot i més, m’ha agradat 
retrocedir en el temps i re-
cordar aquells primers escrits 
que, com a col·laborador al 
Sarment, vaig escriure: «Amor 
de festa, quin goig tan gran, 
diu l’àvia sortint a la finestra 
contemplant el pas de nans i 
gegants, genets muntats en 
els seus cavalls i trabucaires 
tronant. Amor de festa, quin 
goig tan gran... (Sarment núm. 
50, març de 1980)».

M’ha agradat
M’ha agradat poder agrair, 
avui, a totes aquelles per-
sones que m’han donat 
l’oportunitat d’expressar-me 
i fer així una realitat autodi-
dacta en el meu món perio-
dístic.
 
M’ha agradat poder dema-
nar perdó per tots aquells 
errors involuntaris que, sen-
se cap intenció, com a ésser 
humà hagi pogut cometre.
 
M’ha agradat tenir senti-
ments, i per tant el do de sa-
ber perdonar tothom qui, de 
ben segur, no hauria volgut 
mai ferir la meva sensibilitat.
 
Per tot i per a tothom 
m’agrada desitjar-vos un 
bon any 2014. El poder ma-
nifestar aquest meu de-
sig, fet públic darrerament, 
d’aquest valor tan preuat 
com és la bona convivència.

BALSARENY AVUI / CINC MINUTS

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

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

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

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

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

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

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

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

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

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

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

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

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

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

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

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

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

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

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

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

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

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

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

Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY - infordos2@gmail.com

Juan Herrera - 670 23 07 75

VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS

Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

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

FORN
Pa i Pastisseria

Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55 

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

TAVERNA EL BOTER

ALFRED SELGAS

Extrets d’un article de Joan 
Barril a ‘El Periódico’ (23 de 
novembre del 2013), que 
m’ha fet gràcia. 

Un amic m’ha portat dues 
magranes del seu jardí. Em 
pregunta: ¿quants grans hi 
ha a cada magrana? Ell en 
sap la resposta: «613 grans». 
«Això deu ser en aquesta, 
però ¿i en l’altra?» «També 
613 grans». Em pregunto per 
què les llavors de la magrana 
tenen un nombre primer al 
seu interior. La magrana, em 
diu el meu amic, és una fruita 
que ve de l’Iran i que s’estén 
per tot el Mediterrani gràcies 
a l’exportació dels fenicis. 
La religió jueva la considera 
una fruita gairebé sagrada 
pel fet que els seus grans co-
incideixen amb els precep-
tes —els mitzvà— de la Torà. 
Són 613 grans que no val la 
pena posar en qüestió per-
què a les xifres exactes no se 
les ha d’humiliar amb l’afany 
cientista de comptabilitzar-
les. En realitat, que la magra-
na tingui al seu interior 613 
grans no és tan sorprenent 
com que els observants es-
trictes del judaisme tinguin 

613 preceptes per complir. 
És llavors, en la contemplació 
de la magrana, que em sento 
relativament satisfet de ser 
cristià, una religió que només 
té els 10 manaments de la llei 
de Déu, molts dels quals han 
estat cooptats pel Codi Penal, 
que fa més por. [...] Entro al 
mercat de la Boqueria ple de 
turistes: «¿Sap quants grans 
hi ha a l’interior d’una magra-
na?» No ho saben. Com ja no 
se sap que mitja lliura són 200 
grams, que tres unces en són 
100, i que la carn es pesa per 
terces. El sistema mètric deci-
mal no ha pogut amb la Gran 
Bretanya però aquí ha fet es-
tralls en la tradició comercial 
dels productes petits.

Per sort ens queda la magrana. 
Del vèrtex inferior de l’escut 
d’Espanya fins a la cullereta 
que la domestica, la magrana 
sempre serà una ofrena de 
Jahvè per ser devorada amb 
613 dentades mínimes. Sem-
pre hi ha fruites en la relació 
entre Déu i els homes. Pri-
mer va ser una simple poma. 
Ara, per a alguns creients 
mil·lenaris, és una manera 
d’entendre la botànica com 
un element de l’ànima. Quan 
els ofereixin una magrana 
posin-se de genolls.

613 grans de fe
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