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EDITORIAL

Bona Festa Major

El calendari no para. Nadal, 
Reis, Traginers, Carnestol-
tes… El mes de març ens 
va aportar l’emissió per 
TV3 de la minisèrie Descalç 
sobre la terra vermella, so-
bre les causes de Pere Ca-
saldàliga, que va tenir un 
merescut ressò; i a Balsa-
reny Jordi Basté ho va voler 
commemorar amb una re-
transmissió en directe del 
programa El Món a RAC-1, 
amb un Sindicat amb una 
assistència de públic relati-
vament baixa.

I vet ací que ja som a la 
Festa Major. Les regidories 
de Cultura i Festes, Esports 
i Joventut han presentat 
el programa que, quan 
aquest butlletí sortirà a la 
llum, estarem començant a 
gaudir. El programa de mà 
està bé: sense els formats 
excessius d’altres èpoques, 
és un quadríptic en paper 
bo, de colors alegres i amb 
un disseny agradable. I 
amb pocs anunciants: em-
preses grans i mitjanes vin-
culades amb el municipi, 
com Gates, Iberpotash, So-
rea, Transvinyots, Mèmora i 
la companyia d’espectacles 
manresana Victori; ja està 
bé, no esprémer més el poc 
comerç local que encara 
ens queda.

Pel que fa al contingut, 
com en els darrers anys, es 
recorre a una programació 
digna, basada en part en 
les aportacions d’entitats 
locals. Així, en diferents 

dies i hores, tindrem els 
Astroamics mirant Mart 
i la Lluna des del castell; 
el Xou del grup La Il·lusió 
del Casal de la Gent Gran; 
la festa del Casal Verge de 
Montserrat; el repic dels 
Campaners; els concursos 
de la Societat de Pescadors; 
el torneig del Club Petanca; 
el Club d’Escacs, amb la si-
multània a càrrec del cam-
pió local, David Riera; els 
Traginers —amb la Caga-
da de la Mula, el veredicte 
del concurs i l’exposició de 
fotografia, i la proclamació 
del Traginer d’Honor per 
als dos propers anys—; el 
grup Autocross Balsareny 
amb una concentració de 
cotxes d’època; els Gegan-
ters i Grallers organitzant 
la XIII Trobada de Gegants; 
el Centre Instructiu i Re-
creatiu oferirà el tradicional 
Cafè-concert; la Biblioteca 
Pere Casaldàliga farà tallers 
infantils; hi haurà parades 
de roses i llibres per Sant 
Jordi; concurs de pintura 
a l’aire lliure i exposició de 
pintures; i el Consell de Cul-
tura lliurarà els Premis Sant 
Marc a la Biblioteca, amb un 
concert de l’Escola Munici-
pal de Música. Els Bastoners 
i el Ball de la Faixa ballaran 
les seves danses tradicio-
nals, amb els Gegants i Ge-
gantons i Grallers, a més de 
l’actuació del flamant grup 
de Dansaires dels Pastorets. 
També hi haurà una cerca-
vila prèvia a l’elecció de la 
Pubilla i l’Hereu per al 2014 
i 2015. 

La programació es comple-
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ta amb activitats externes: 
sardanes amb la Cobla Sel-
vatana, que també tocarà al 
Cafè-concert; concert i ball 
amb l’Orquestra Maravella; 
un espectacle infantil itine-
rant (Màgia sobre rodes); un 
piromusical (Pluja d’estels); 
el teatre de Tempo (L’avi 
Tonet, de Jordi del Río); un 
concert jove (La Zarigüella 
i Los Pachucos); un espec-
tacle amb la Màgia del Mag 
Lari; i un ball de nit amb 
Dolfi i Fermí. Ja passada la 
Festa, el dia 11 de maig, es 
presentarà l’obra de teatre 
Brots, amb Toni Albà, Fermí 
Fernandes, Gerard Domè-
nech i Xavier Macaya. 

En resum, una programació 
raonable, basada en bona 
part en les activitats de les 
entitats locals, i una des-
pesa indeterminada en les 
actuacions de més renom, 
com el Mag Lari i el grup 
de Toni Albà, que tanma-
teix sens dubte tindran una 
bona acollida per la seva 
qualitat i popularitat. Bona 
festa Major per a tothom!
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SARMENT
FOTO MN. JOAN BAJONA PINTÓ

Es reuneixen a la Sala el Sindicat els Srs:
Miguel Rodriguez Martinez, del Club de fotografia de Badia 
del Vallés
Joaquim Font Barnolas, de  Ripoll
Daniel Font Vila, de Ripoll 
Els quals es constitueixen en el Jurat del 44è Concurs Nacional 
de Fotografia Festa dels Traginers.

S’han presentat 261 fotografies, entre tots els apartats. 

Per unanimitat han emès el següent veredicte:

PREMI NACIONAL DE CREACIÓ DIGITAL:
Primer Premi: Bartolomé González Pérez, de Balsareny  
Segon Premi:  Antonio Ruiz Fortes, de Balsareny
Tercer Premi:  Manel Creus Vilarubí, de Sabadell

PREMI NACIONAL DE COLOR:
Primer Premi: Antoni Mañosas Bassa, 
de Sant Feliu de Llobregat 
Segon Premi: Txema Lacunza Nasterra, de Sabadell   
Tercer Premi:  Francisco Espejo Sánchez, de Terrassa  

PREMI LOCAL DE COLOR:
Primer Premi: Joan Bajona Pintó 
Segon Premi:  Bartolomé González Pérez
Tercer Premi:  Benvingut Xandri Cardona

PREMI NACIONAL DE BLANC I NEGRE:
Col·lecció d’honor:  Enric Estarlí, de Santa Cristina d’Aro
Primer Premi: Marta Pont Roca,  de Berga
Segon Premi: Txema Lacunza, de Sabadell   
Tercer Premi: Alícia López López, de Badia del Vallès 
Quart Premi:  Albert Romaní, de Sant Feliu de Guíxols 
Cinquè Premi: Agustín Padilla Carreño, de Badia del Vallès

Veredicte del Premi de Fotografia Traginers 2014. Acta
PREMI LOCAL DE BLANC I NEGRE:
Primer Premi: JOAN BAJONA PINTÓ
Segon Premi: ALFRED SELGAS SANTAMARIA
Tercer Premi: BARTOLOMÉ GONZÁLEZ PÉREZ

PREMI NACIONAL RETRAT DE TRAGINER:
Primer Premi: Anna M. Sala Rey, de Terrassa
Segon Premi: Daniel Graell Gil, de Sabadell
Tercer Premi: Alicia López López, de Badia del Vallès   

I perquè en quedi constància signen l’acta a Balsareny, el 13 
d’abril de 2014.

COLLA GEGANTERA I GRALLERA
FOTO J. SARRI

Hora de plantada: 9.30 matí, a la plaça de l’Església 
(Dr. Roc Garcia).

11.30: Inici de la cercavila pels carrers del poble.

13.30: Balls finals, a la plaça de l’Ajuntament.

Hi ha prevista l’assistència de set colles d’arreu de Catalunya. 
En cas de mal temps, els actes es faran a la sala El Sindicat.

XIII Trobada de Geganters 
i Grallers de Balsareny. 
27 d’abril de 2014

1r Premi Local B/N: Mn. Joan Bajona
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JORDI SELGAS 
FOTO JORDI SELGAS

Mai no m’havia plantejat 
deixar el poble, però cal apro-
fitar les aventures que se’t po-
sen davant a la vida. I, per què 
enganyar-vos, en el meu cas 
va ser el fet de no marxar sol, 
que em va dur a iniciar-ho. Ara, 
des d’aquí a l’altra punta del 
món, veig moltes coses dife-
rents i moltes coses que tam-
bé es podrien haver fet abans.

En arribar a Toronto vaig pen-
sar que algun dia escriuria 
unes ratlles per a la família Sar-
ment, que trobaria una o altra 
raó, sentit o motiu per escriure 
un article d’opinió explicant 
vivències en un gran país com 
és el Canadà. Després de gai-
rebé nou mesos d’haver arri-
bat, si m’hagués esperat més a 
escriure, potser no hauria tin-
gut temps perquè hauria sigut 
hora de tornar. 

La veritat és que em vaig 
adaptar molt bé a l’aventura 
de viure un any a l’estranger 
amb un visat de treball. En 
cap cas no et planteges de 
quedar-t’hi a viure, tot i que 
t’arriben a voltar pensaments 
al respecte. Però és que a Bal-
sareny s’hi viu molt bé i hi tens 
la família i els amics molt a 
prop. I quan passes un hivern 
aquí a Toronto, aleshores ho 
veus més clar. T’adones del 
bon temps que tenim a casa, i 
de la bona cultura del menjar i 
el beure. A més a més, Catalu-
nya té racons molt bonics, als 
quals tenim accés amb mol-
ta facilitat i amb molt poc de 
temps. El Canadà és tan gran 
que és impossible de visitar-
ho tot, i malauradament les 
companyies aèries de low cost 
no hi operen, i els vols d’una 
banda del país a l’altra no són 
tan assequibles com viatjar 
per Europa.

Arribes a una gran ciutat com 
és Toronto, amb gran activitat 

Deixar el poble, temporalment

cultural, autenticitat de ciutat 
nord-americana, i t’adones 
que és una ciutat plena de 
gent d’arreu, de tot el món, 
que s’ha anat instal·lant al país 
en les darreres dècades, bus-
cant-se les castanyes per so-
breviure i fugint de situacions 
difícils en els seus països. El Ca-
nadà: país ple d’oportunitats. 
Sí, és veritat, no és difícil trobar 
feina, si més no en restaurants. 
També és veritat, però, que el 
primer que et demanen és ex-
periència canadenca. I és clar, 
tu t’aferres a l’experiència que 
tens d’on véns. I t’adones que 
la millor manera és trobar fei-
na a través d’un o altre cone-
gut.

El Canadà està en una situació 
econòmica global on no exis-
teix la crisi com a tal, almenys 
no com a Europa. Si bé és ve-
ritat que pots sentir a les notí-
cies debats i queixes dels més 
desvalguts, els que cobren el 
sou mínim legal ($10,25/hora 
el 2013, recentment apujat a 
$11) que feines tenen a arribar 
a final de mes pagant lloguer i 
menjar. Ara bé, si treballes en 
alguna feina qualificada, et 
pots guanyar molt bé la vida. 
Parlant objectivament des de 
la vida a la ciutat, podria dir 
que es tracta d’una societat 

consumista. Consumeixen en 
comerç, sopars i beure. Per 
donar una informació curiosa, 
pel que fa a l’alcohol, la seva 
venda és regulada pel govern 
a través de dues botigues es-
pecialitzades: una de cerveses, 
i una altra de vins i alcohol en 
general, per la qual cosa es fa 
impossible de trobar cervesa 
per menys d’un dòlar, enca-
ra que en compris moltes, i 
tampoc una ampolla de vi per 
menys de set. És una pena que 
no existeixi el vi de taula! Hi ha 
moltes coses que es troben a 
faltar. Ara que donava xifres de 
dòlars, és veritat que econòmi-
cament el dòlar canadenc té 
menys valor que l’euro. Quan 
vam arribar l’estiu de l’any 
passat 1€ voltava el valor de 
$1,35. Ara ha perdut valor i 
està pels vols de $1,5.

Com a gran país, el Canadà 
té la fama de bona política 
d’immigració, bona o dolenta 
segons qui se la miri, és clar. 
Dia a dia, ja sigui a l’acadèmia 
d’anglès o a través d’un amic 
o un altre, coneixes algú en 
concret que està intentant 
amb totes les seves forces 
d’aconseguir la residència 
permanent, bé per portar a 
la família una vida més pròs-
pera o per fer camí professio-

nalment si al teu país no ho 
pots fer. Però tot això pot ser 
difícil. L’endemà veus que a 
una persona l’ambaixada no li 
ha renovat el visat i ha hagut 
de tornar a corre-cuita cap 
al seu país. Li volia dir adéu. 
El més fàcil d’aconseguir són 
els visats temporals d’un any 
d’Experiència Internacional, 
al qual darrerament s’han ad-
herit molts joves espanyols 
(fins a 35 anys). L’any que ho 
vam demanar nosaltres, van 
acabar-se en una setmana. 
Aquest any 2014, que van tor-
nar a obrir-se al febrer, es van 
acabar en mitja hora. L’any 
que ve ja veig que ni sortiran, 
perquè amb aquesta progres-
sió... Veus gent molt desespe-
rada per quedar-se aquí, sigui 
com sigui. Nosaltres no ens 
podem queixar: tenim il·lusió 
de tornar per estar entre vos-
altres. 

I jo, que no havia viscut mai a 
fora del poble, al final et prens 
seriosament el fet d’obrir les 
portes a tot el que pugui ve-
nir. He entès l’aventura com 
un repte per a poder exercir 
la meva professió i intentar 
viatjar i descobrir un gran país 
com és aquest. Tothom deia 
que al Canadà hi havia molta 
feina en la construcció, 
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SECCIÓ LOCAL ERC-BALSARENY

El passat 27 de març es va 
fer l’últim ple. A Balsareny 
normalment es fan plens 
cada dos mesos: tocava. Gai-
rebé sempre el públic és el 
mateix, una o dues perso-
nes, encara que en aquesta 
ocasió érem més. Hi érem 
perquè es presentaven dos 
punts de l’ordre del dia que 
ens interessaven especial-
ment.

Abans d’explicar els punts i 
el seu desenllaç, els no ha-
bituals al ple vàrem tenir 
altre cop aquella sensació 
que «l’equip de govern» 
és inexistent, o mut. Volem 
pensar que no se’ls deixa 
dir ni piu, abans que supo-
sar que no tenen cap cri-
teri per donar respostes, 
plantejar nous temes i arri-
bar a acords. La tasca per a 
aquests assumptes, per no 
dir per a tot, la deixen al lí-
der i passa el que passa... Un 
discurs que no s’entén, qui 
dies passa anys empeny i 
aquí mano jo i es fa el que 
toca. 

Es presentaven dues mo-
cions per part d’ERC:  

La primera era sobre 
«l’exercici de la sobirania 
fiscal de l’Ajuntament de 
Balsareny». És a dir: ingressar 
els pagaments que ha de fer 
l’Ajuntament de Balsareny 
corresponents a l’impost so-
bre la renda de les persones 
físiques (IRPF), i també, en 
cas d’haver-n’hi, els correspo-
nents a l’impost sobre el valor 
afegit (IVA), a l’Agència Tribu-
tària de Catalunya, en comp-
tes d’efectuar-los a l’Agència 
Tributària Espanyola.

De fet, en el ple de 30 de 
maig de 2013 es va aprovar 
per unanimitat una moció 
sobre aquest tema; però, 

Cal compromís
com sempre, tot queda en 
paraules. Les explicacions 
embolicades i poc convin-
cents ens resumien així: que 
no s’havia fet res al respecte 
ni es pensava fer cap pas de 
moment. 

No fos cas que sortíssim als 
diaris, no fos cas que en al-
gun tema important pren-
dre una decisió ens compro-
metés massa.

El resultat va ser de 4 vots 
a favor (ERC i PSC) i 7 en 
contra (CIU). Per tant, a Bal-
sareny, de moment, mentre 
CIU vulgui, seguirem donant 
suport a la sobirania sense 
exercir la sobirania fiscal (ja 
veieu quin panorama).

Nosaltres esperem que ben 
aviat es presentin els im-
postos a l’Agència Tributària 
Catalana, com han fet altres 
municipis del país. Hi segui-
rem insistint. 

La segona moció feia re-
ferència a «penjar l’estelada 
al balcó de l’Ajuntament, 
posar cartells conforme Bal-
sareny és un municipi adhe-
rit a l’Associació de Munici-
pis per la Independència i 
penjar l’estelada a les roton-
des d’entrada al poble».

Molts de vosaltres segura-
ment vàreu participar en 
una iniciativa popular que 
molt exitosament va recollir 
146 instàncies, en què es de-
manava penjar l’estelada al 
balcó de l’Ajuntament.

Aquestes instàncies es van 
presentar el 28 de gener 
de 2014. Dos dies després, 
en el ple del 30 de gener, el 
grup d’Esquerra Republica-
na de Balsareny demanava a 
l’equip de govern què pen-
sava fer al respecte.

Des de llavors, silenci per part 
de tothom. En aquest ple del 
mes de març tornàvem a 
insistir amb aquesta moció, 
per saber quan i quina seria 
la resposta a aquest 5,8% de 
la població de Balsareny.

Podem dir que hi va haver 
resposta sobre si es penjaria 
l’estelada al balcó o que en 
algun altre indret de Balsa-
reny quedés clar que érem 
un municipi a favor de la 
INDEPENDÈNCIA (en el seu 
moment així ens varem de-
finir, CIU també). La resposta, 
encara que molt poc clara i 
plena de populisme, va ser 
que NO.

Tampoc no es va dir què i 
quan es contestaria a les 146 
instàncies presentades. Fora 
de ple es va acceptar una in-
tervenció del públic on es va 
manifestar la incomprensió 
davant d’aquesta negativa i 
el malestar davant la falta de 
resposta (silenci administra-
tiu?).

Senyor alcalde i «equip»: a 
vegades cal prendre deci-
sions, a vegades cal donar 
respostes valentes i a vega-
des, per no dir sempre, cal 
comprometre’s amb el país. 

mineria i recursos naturals, i 
és veritat. Però com a nouvin-
gut no deixes de ser un im-
migrant, i com en qualsevol 
recerca de feina, al final has 
d’estar de sort i que algú et 
doni una oportunitat. I final-
ment, després, tot i trobar-la, 
pots quedar-t’hi o no, depe-
nent de si aconsegueixes el 
visat de treball.

Ara bé, també és veritat que si 
no véns sol, potser no és tan 
dur, ja que hi ha moments que 
a una persona sola se li po-
den fer difícils, com pot ser a 
l’hivern. És conegut que al Ca-
nadà hi fa molt fred, i per sort 
Toronto és dels punts on en fa 
menys, ja que és de les ciutats 
amb menys latitud del país. 
Jo, com a amant dels esports 
d’hivern (i patidor de mena, 
per què amagar-ho) puc dir 
que he superat l’hivern amb 
gràcia. Aquest any han sigut 
quasi 4 mesos de tempera-
tures sempre negatives, fins 
a -20ºC amb sensacions de 
temperatura encara menor. 
És veritat també que, segons 
ha dit tothom, aquest ha sigut 
un dels pitjors hiverns en 20 
anys. La neu s’hi va instal·lar al 
desembre i a principis d’abril 
encara ha nevat. Però bé, ara sí 
que la primavera sembla que 
arriba.

I ara, mentre escric aques-
tes últimes línies, i després 
d’haver intentat quedar-nos 
al país per fer l’experiència 
encara més enriquidora, sé 
que finalment ja falta poc per 
tornar. Abans, encara esperem 
descobrir més racons dels que 
existeixen en aquest país tan 
extens. L’anglès era un dels 
motius principals per em-
prendre aquesta aventura. Ha-
vent reforçat aquesta llengua, 
espero que l’experiència ens 
depari més portes obertes per 
combatre la crisi laboral quan 
tornem a casa. Estic orgullós 
d’estar vivint aquest any tan 
lluny de casa amb la Núria al 
meu costat. Si no hagués estat 
per ella, segurament no m’hi 
hauria llençat.

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



Els anys quaranta i primers 
cinquanta del segle passat van 
ser anys de moltes restriccio-
ns. Primer, les que imposava 
la pobresa general, en un país 
arruïnat per la guerra tot just 
acabada: una economia de 
subsistència, en res semblant 
a allò que avui podem trobar 
en qualsevol supermercat. El 
racionament d’articles de pri-
mera necessitat, com és ara 
el pa, l’oli, el sucre o el tabac 
(només per als homes: es do-
nava per descomptat que el 
fumar no feia per a les dones), 
va crear al seu voltant un fe-
cund mercat negre, cone-
gut com a estraperlo, al qual 
tanmateix no tothom podia 
arribar. L’obesitat no era el 
principal problema de la po-
blació; més aviat anàvem ma-
gres. Fins a l’any 1952 no es 
va abolir el racionament, amb 
motiu del Congrés Eucarístic 
Internacional de Barcelona, 
però això no vol pas dir que 
s’acabessin les restriccions 
econòmiques i arribessin les 
vaques grasses.

En segon lloc, les restriccions 
més conegudes amb aquest 
mateix nom: les restriccions 
elèctriques. No sempre hi ha-
via electricitat, de nit o de dia, 
cosa que complicava molt la 
vida a tothom, sobretot de 
nit. És veritat que en aquells 
temps encara no eren d’ús 
corrent els electrodomèstics 
que avui coneixem: la roba 
i els plats es rentaven a mà, 
el menjar es feia amb llenya 
o carbó vegetal, no hi havia 
neveres, ni televisió, ni... En fi, 
no acabaríem mai. La vida era 
més senzilla i l’electricitat, de 
manera general, servia només 
per a fer llum (sastres, modis-
tes i planxadores havien de 
fer servir planxes de carbó). 
La falta d’electricitat venia 
de la mala política energètica 
del govern de la Dictadura: 
pocs embassaments, mal re-

JORDI PLANES

Restriccions i Maquis

partits (Franco es va fer un tip 
d’inaugurar pantans) i de la 
carestia general. L’electricitat 
es regulava amb restriccio-
ns i encara recordo les nits, 
curtes o llargues, a la llum de 
les espelmes i d’allò que ano-
menàvem llums de carbur, 
que creaven en l’entorn infan-
til ombres paoroses. Una altra 
de les causes del talls de llum 
eren els maquis, guerrillers 
antifranquistes d’ideologia 
anarquista a Catalunya, que 
la majoria de gent tenia per 
bandolers, com els anome-
nava el govern. Aquests ma-
quis sabotejaven les pilones 
elèctriques per crear malestar. 
La més popular d’aquestes 
colles era la del Marcel·lí Mas-
sana, del qual s’explicaven 
moltes històries, la major part 
llegendes. Balsareny estava 
dins de la ruta dels maquis.

Un diumenge d’una tarda de 
tardor, devia ser cap a l’any 
1946, al cine dels capellans es 
va interrompre la sessió i Mn. 
Francisco ens va dir: «Hi ha 
maquis al poble, aneu-vos-en 
a casa i no sortiu al carrer». 
Vaig anar a casa i, sense dir 
res d’això, vaig demanar una 
pesseta per anar a comprar 
castanyes a la vella de cal Bo-

ter, que en torrava a la vorera 
de davant de l’establiment. 
Quan vaig ser-hi, allà mateix 
va començar un tiroteig in-
tens entre un escamot de 
maquis i les forces de l’ordre. 
Petit com era, no puc recordar 
amb exactitud com va anar 
tot, però sé que no em vaig 
espantar. També ignoro si hi 
va haver baixes. Només sé que 
un maqui va donar una clate-
llada al Fermí Masplà, gràcies 
a la qual una bala només li va 
fregar el clatell, on en guarda-
va el senyal. Quan vaig arribar 
a casa, el meu pare, que havia 
sentit el tiroteig, va desfogar 
damunt meu tots els seus 
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nervis. Ho sé perquè ell, ja 
vell, me’n va demanar perdó. 
Però jo no ho recordo: segur 
que el meu pare tenia raó.

Hi ha més històries de maquis, 
com la dels germans Guitó de 
Sallent, l’esmolet i el paleta, 
assassinats per l’esquena per 
la Guàrdia Civil a la pujada 
de Sant Antoni de Balsareny i 
enterrats al cementiri, qui sap 
on. El seu delicte, ser parents 
del Massana. Recordo perfec-
tament l’esmolet, que parava 
a la placeta de la Creu. Però 
bé, tot això ja ho expliquen 
els llibres.

Mural sobre el Maquis a Sallent. Autor: Yeza 

Marcel·lí Massana. 
Biblioteca de Catalunya

Placa a Ramon Vila ‘Caracremada’ 
Cementiri Castellnou. Foto Xavi Novell 

Botes de ‘Caracremada’ que portava 
quan va morir. Foto Xavi Novell
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En Martí Puig Altarriba, home 
de pagès, ens explica la seva 
experiència des de la Masia de 
l’Alou: «Us puc dir que a l’Alou, 
on vaig passar bona part dels 
meus anys joves, és encara una 
casa pairal amb una extensió 
de terreny d’unes 12 quarteres 
de sembradura, 5 quarteres 
de regadiu i, en aquells anys, 5 
quarteres més de vinya. L’Alou 
fou la meva escola de pagesia. 
En el terme també hi havia uns 
parcers de bon veïnatge que 
conreaven petites parcel·les 
d’horta. Recordo els germans 
Calveras, el Joanet de ca la 
Mansa, i el Miquel de cal Sera-
rols. També molt a prop del riu 
hi menava un hort en Josep 
Gudayol i Gonfaus, el Clauet».

En Martí va néixer al poble de 
Castelladral, al nord de Súria, el 
mes de novembre de 1924. «Jo 
i la meva germana Maria som 
fills de Cal Menut, una casa veï-
na de Cal Bigorra, i tenim un 
germà que ja va néixer a Bal-
sareny, a l’Alou, el Joan». Tots 
tres germans van estudiar a les 
escoles de l’època.

—Nascut a Castelladral, quin 
any vau arribar a Balsareny?

—Doncs em sembla recordar, 
si no vaig errat, que va ser pels 
voltants de l’any 1932.

—Ens podríeu dir quina va ser la 
primera impressió que vau tenir 
en arribar a la Masia de l’Alou?

—Tenia uns 8 anys i veníem 
d’una altra casa de pagès, Cal 
Menut. Com que era una cria-
tura, vaig plorar, recordant que 
la casa que havíem deixat. Però 
al poc temps m’hi vaig sentir 
molt bé. Hi era amb el pare, 
amb la mare i amb la Maria, i 
més tard va néixer en Joan.

—Com era l’Alou i la vida de 
pagès?

—Doncs era una casa pròpia 
dels anys que corrien. No hi 
havia llum ni tampoc aigua co-
rrent; l’aigua, l’havíem d’anar 

Martí Puig Altarriba, pagès de vinya, horta i cereals
a buscar a la font. I per cert, 
aquesta font, la font de l’Alou, 
segur que la recordaran mol-
tes generacions d’escolars bal-
sarenyencs, ja que sempre hi 
solien venir d’excursió. La vida 
de pagès era i és bastant dura, 
però tot té la seva part bona. 
Per exemple, a mi em feia mol-
ta il·lusió quan em deien: tu ets 
el noi de Cal Menut, oi?

—De les 5 quarteres de vinya, 
recordeu quines eren les espè-
cies de raïm?

—Sí, hi havia Picapoll, Mal-
vasia, Sumoll i Macabeu. A 
l’Alou fèiem un vi molt bo; a mi 
m’agradava molt el fer el xip-
xap amb els peus.

—Anteriorment a vosaltres, 
quins eren els masovers que hi 
havia a l’Alou?

—Eren la família d’en Joan 
Sarri Vila, un personatge molt 
popular a Balsareny. En Sarri va 

fer diferents tasques munici-
pals i socials: tots el recordareu 
com a un gran Traginer.

—Anys més tard vau decidir 
venir a viure al poble. Qui va ser 
masover de l’Alou després de 
vosaltres?

—Ai, em sembla recordar que 
hi va anar la família del Josep 
Salada, el Pepet de la Font. Més 
tard hi va anar en Josep Cap-
devila i ara hi ha la família del 
seu germà, el Frederic Capde-
vila.

—Sota el mas de l’Alou, avui 
molt a prop de l’autovia, hi ha 
una capella que havia donat 
culte a Santa Margarida. Què en 
recordeu d’aquesta capella?

—L’últim que us puc dir és 
que vaig fer-hi d’escolà amb 
un mossèn que es deia Joan. 
Era cap a l’any 1936, quan vam 
patir els començaments de la 
Guerra Civil.
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«Estic molt contenta i soc molt 
feliç als costat dels meu germà, 
pares i avis, i vull donar les grà-
cies al meu col·legi en general, 
i en concret als professors de 
matèries primeres Lluïsa Comas 
i Joan Craviotto». 

La balsarenyenca Bethlehem 
Manzano és una jove atleta 
d’onze anys que «catapulta-
da» per l’Escola Guillem de 
Balsareny ha aconseguit ser la 
Campiona de Catalunya Infan-
til dels 2.000 metres llisos, amb 
una gran marca de 6’55”84 
(minuts, segons i centèsimes), 
en el Club Atlètic Manresa. La 
competició es va celebrar el 
passat 15 de març de 2014 a 
les pistes de Sabadell. Aquesta 
fita suposa ser la primera noia 
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L’Escola Guillem catapulta 
Bethlehem Manzano 

del CAM en aquesta categoria 
que baixa dels set minuts, mi-
llorant el rècord manresà de la 
distància, que ella mateixa te-
nia des de feia un mes.

La Bethlehem, amb una vivesa 
impressionant i la felicitat als 
ulls, declara: «Érem onze com-
panyes i jo, les dotze millors de 
Catalunya en aquesta especia-
litat dels 2.000 metres llisos en 
pista coberta. Tinc el deure mo-
ral de sentir-me més que agraïda 
envers el professor d’atletisme 
manresà Jordi Pierola. Som a 
l’Avinent Club Atlètic Manresa; 
des del Club vam aconseguir 
l’or per a mi i el bronze per a les 
meves dues companyes». En la 
seva vitrina, testimoni del seu 
encara breu currículum espor-
tiu, ja hi té uns vint trofeus i 
escaig. Segur que en guanyarà 
molts més. Enhorabona.
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Avalats per un programa 
sobre les malalties respira-
tòries que es portà a terme 
fa uns dos anys a la sala de 
lectures de la Biblioteca de 
Navàs, torna un nou pro-
grama de Catalunya Pacient 
Expert, conduït pels nostres 
metges de capçalera Josep 
Cañellas i Josep Maria Pu-
jades, que, juntament amb 
l’equip d’infermeres del CAP 
de Navàs i Balsareny es por-
tarà a terme durant les pro-
peres nou setmanes al Cen-
tre de Dia del Casal Verge de 
Montserrat.

El Programa Pacient Expert 
Catalunya és un nou pro-
grama comunitari que dóna 
suport a les persones per 
manejar dia a dia les seves 
malalties cròniques, com per 
exemple la diabetis, malal-
ties cardíaques, artritis, dolor 
crònic, etc.

El passat dimecres 2 d’abril, 
dins d’aquest programa, es 
va reunir un grup de dotze 

Torna el Pacient Expert: la diabetis
persones per portar a terme 
un seguiment de la malaltia 
crònica de la diabetis. L’acte 
de presentació va córrer a 
càrrec del Dr. Josep Cañellas, 
juntament amb les inferme-
res del CAP dels dos pobles. 
Cañellas va començar amb 
uns advertiments puntuals 
sobre la necessitat que ha de 
tenir el pacient de seguir la 
seva malaltia, sempre sota els 
consells del metge: «La posa-
da en comú d’experiències i 
coneixements entre pacients 
i professionals, sens dubte ens 
pot ajudar a donar una millor 
qualitat de vida al pacient 
diabètic».

Durant la durada del Progra-
ma Pacient Expert Catalunya 
es designa una persona del 
grup perquè condueixi les 
sessions corresponents. En 
aquesta ocasió va ser desig-
nada la Mercè Terradellas, la 
qual, en una breu autopre-
sentació va dir: «Bé, m’han 
proposat de compartir amb 
vosaltres un temps, d’una 
hora i mitja per sessió, que es-
pero que sigui en benefici de 
tots».

JOSEP GUDAYOL I PUIG
FOTO ARXIU
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A continuació es fa un resum 
de l’escrit de Jordi Coromi-
nas, doctor en filosofia, a la 
Carta número 76 dels amics 
del nostre Bisbe emèrit Pere 
Casaldàliga i Pla.

Amb molta, però molta, mo-
dèstia, jo també vull enca-
pçalar aquestes línies amb 
un crit per la llibertat, i deixar 
constància d’una persecució 
verbal que a voltes, encara 
avui, ha esdevingut en mal-
entesos portats per una úni-
ca raó: la de pensar i veure 
una naturalitat democràtica 
diferent.

Por mi amigo, que está preso
porque ha dicho lo que piensa.
Por las flores arrancadas.
Por la hierba pisoteada.
Por los árboles podados.
Por los cuerpos torturados
yo te nombro, Libertad.

Por las bocas que no cantan.
Por el beso clandestino.
Por el beso censurado.
Por el joven exiliado.
Por los nombres prohibidos
yo te nombro, Libertad.

Por aquellos que se esconden.
Por el miedo que te tienen.
Por la forma en que te atacan.
Por los hijos que te matan
yo te nombro, Libertad.

El text en francès d’aquest 
poema de Paul Éluard va ser 
llançat pels avions anglesos 
sobre la França ocupada per 
despertar les consciències. En 
castellà el va cantar el grup 
xilè Quilapayún, des de l’exili, 
després del cop d’estat de Pi-
nochet. Sens dubte, la poesia 
ens toca fibres profundes i 
em pregunto si mai podrem 
llegir els versos d’aquest 
poema sense commoure’ns 
i sense sentir que continuem 
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Llibertat! Amics 
de Pere Casaldàliga

sent més o menys esclaus.

El passat 25 de novembre va 
tenir lloc la presentació de 
l’Agenda Llatinoamericana, 
a Barcelona, a càrrec de Jor-
di Corominas. L’acte va tenir 
lloc a la llibreria Claret, amb 
l’assistència d’un bon nom-
bre de persones.

El tema de l’Agenda Llati-
noamericana i Mundial del 
2014 és la llibertat, però la 
llibertat com un crit, com un 
anhel. Amb exclamacions. 
Això ja ens situa d’entrada. Es 
tracta d’una llibertat des de 
baix, des dels pobres, des de 
les víctimes, la llibertat dels 
que se senten abassegats. No 
de la llibertat del fort, del ca-
pital per moure’s i fer el que 
vulgui, de la llibertat de la 
guineu dins del galliner.

Pere Casaldàliga ja ens pre-
vé: en nom de la llibertat 
s’han produït els més bells 
ideals i les iniquitats més te-
rribles. Grans causes i lluites 
que semblaven fantàstiques 
s’han pervertit fins acabar 
convertint-se en el contrari, 
en formes d’opressió. Mada-
me Roland, una revolucio-
nària que a la Revolució Fran-
cesa va criticar els excessos 
dels revoltats, va acabar a la 
guillotina. És famosa la frase 
que va exclamar abans que li 
tallessin el cap: «Oh llibertat, 
quants crims es fan sota el 
teu nom!»

El criteri que ens dóna 
l’agenda per no equivocar-
nos de llibertat és la perspec-
tiva de les víctimes, els mar-
ginats, els discriminats, els 
pobres... El poema que enca-
pçala aquest article, de Paul 
Éluard, un poeta que lluità al 
costa de la resistència france-
sa, crec que ens dóna la justa 
mesura de la llibertat de què 
ens parla l’agenda.

SARMENT
FOTOS SARMENT

Es convoca l’assemblea general ordinària de socis del Cer-
cle Cultural de Balsareny, que tindrà lloc el divendres 23 de 
maig de 2014, a les 20:00 hores, al Casal d’Entitats (plaça 
Ricard Viñas, 3) de Balsareny, amb el següents punts de 
l’ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Renovació de Junta.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes a 31 
de desembre de 2013. Quotes per al 2014.
4. Informe de la redacció del Sarment.
5. Precs i preguntes.

Tots els socis hi sou convidats.

Cercle Cultural de Balsareny
Convocatòria d’assemblea general ordinària
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CLUB ESCACS BALSARENY 
FOTO ARXIU

El Club d’Escacs Balsareny Informa

Ha començat una nova tem-
porada escaquista i s’ha aca-
bat la del 2013, de la qual fa-
rem un breu historial.

Com es va informar en una 
anterior edició del Sarment, 
el Club d’Escacs Balsareny i 
el de Sallent van portar a ter-
me la unificació de les dues 
entitats per tal de participar 
en el marc del Campionat de 

Catalunya per Equips, man-
tenint funcionament propi i 
activitats independents fora 
d’aquest Campionat.

Els fruits s’han començat a 
notar i de forma espectacular, 
ja que després d’un esplèn-
did campionat es va aconse-
guir l’ascens a Segona Divisió, 
fita mai aconseguida per cap 
dels dos clubs a nivell indivi-
dual. Cal tenir en compte que 
per damunt d’aquesta cate-
goria només hi ha la Primera 

Divisió i la Divisió d’Honor, on 
militen jugadors amb nivell 
suficient per ser candidats a 
les preliminars del Campio-
nat del Món.

El segon i tercer equip van 
mantenir les respectives ca-
tegories de 2a i 3a Provincial. 
I l’increment de jugadors, 
sobre tot infantils, ha possi-
bilitat la formació d’un quart 
equip que juga també a 3a 
Provincial.

A l’hora de cloure el present 
informe encara no s’ha aca-
bat el Campionat de Catalun-
ya d’enguany, però pràctica-
ment els quatre equips han 
aconseguit mantenir-se en 
les seves categories.

Pel que fa al Campionat So-
cial 2013, que fins ara es ce-
lebrava entre els jugadors 
locals, va comptar amb la 
participació de dos jugadors 
del Sallent. El guanyador ab-
solut d’aquesta edició va ser 
el jugador local David Riera 
Sevillano, qui després d’un 
discret començament es va 
anar afermant i a través d’un 
joc cada vegada més precís va 
acabar liderant el campionat, 
totalitzant 7,5 punts sobre els 
9 possibles. El segon lloc va 

ser pel jugador local Ramon 
Soler Massana, amb 6 punts, 
i la tercera posició va ser pel 
jugador de Sallent Josep Rie-
ra Escayola, amb 5,5 punts. El 
guanyador del tram comprès 
entre els 1700 i 1850 d’ELO 
va ser el jugador del Sallent 
Paco Martínez Sánchez, amb 
5 punts.

Com és tradicional, el nou 
campió social serà l’amfitrió 
de les sempre disputades 
partides simultànies que es 
duran a terme el proper 26 
d’abril, a les 10 del matí, al 
Centre Instructiu i Recreatiu. 
Aquest esdeveniment resta-
rà obert no tan sols als socis 
del Club, sinó també a tots els 
afeccionats als escacs.

Per acabar, volem fer palès el 
nostre agraïment als jugadors 
locals Kevin Fumanal Villagra-
sa i David Riera Sevillano per 
la seva tasca formativa en-
vers els nens i nenes escolars 
que, sens dubte, formaran el 
planter del nostre Club. Així 
mateix volem manifestar el 
nostre reconeixement al nou 
president, Arcadi Solà Vilase-
ca, i als seus col·laboradors 
per la seva aportació organi-
tzativa en l’àmbit local dels 
escacs.
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JOSEP GUDAYOL I PUIG

Sense falta modèstia, confes-
so que m’ha costat sempre 
consultar un diccionari, i he 
de dir-vos que em costa molt 
trobar aquesta o aquella pa-
raula a consultar. Però avui 
després de llegir les dues 
columnes del Martí Gironell 
(Diari El Punt Avui, 22 de ge-
ner i 22 de març de 2014), ho 
he fet. En la meva reflexió jo 
també m’he posat el «sala-
cot» (capell orientat fet de 
fulles d’una de les espècies 
de canya).

Diu Gironell: «Eudald Carbo-
nell confia en l’home: Carbo-
nell és un home que ha estu-
diat el nostre comportament, 
el de l’home i la dona, des que 
vam baixar dels arbres per 
posar-nos a caminar. Eudald 
Carbonell fa temps que diu 
que la nostra espècie camina 
per la vora d’un precipici. Per 
tot això, Carbonell creia que 
no havia de tenir descendèn-
cia. Els anys passen i els fets 
et canvien. I ara que encara 
no és tard ha decidit amb la 
seva companyia tenir un fill. 
I no se’n penedeix. Creu que 
els fills d’aquesta espècie que 
ens ha portat a la situació 
que vivim tenen l’encàrrec, la 
responsabilitat d’arreglar els 
problemes que han generat 
els seus pares i que molts no 
reconeixen. Per si de cas, ell 
ja ha traspassat el salacot».

«De les baralles i dels focs, en 
neixen incendis devastadors. 
És el missatge final d’un an-
tic conte africà que aborda la 
violència i, sobretot, de la ne-
cessitat de denunciar qualse-
vol episodi violent per petit i 
aïllat que sembli». 

Baralles: El relat ens recorda 
que si veiem una baralla, per 
petita que sembli, cal separar 
els contendents i que facin 
les paus perquè no hi ha cap 

El Salacot i Baralles
baralla que no tingui impor-
tància. M’ha vingut al cap 
després de sentir que una 
nena de 13 anys en va apa-
llissar una altra de 15 mentre 
les companyes, en comptes 
de separar-les, es dedicaven 
a gravar-ho amb el mòbil, 
sense actuar, no sé si per 
por, complaença o per desí-
dia. «Com pot ser que unes 
noies tan joves facin una 
cosa així?». Després d’haver 
escoltat el comentari, Giro-
nell diu: «Quan sento això del 
Com pot ser..., penso en el 
que deia en una conferència 
sobre la mal anomenada vio-
lència juvenil Javier Urra, psi-
còleg de la fiscalia del Tribu-
nal de Justícia Superior dels 
jutjats de menors de Madrid. 
Urra diu tres grans veritats: 
una, que de violència juvenil 
no n’hi ha, el que hi ha és vio-
lència en general. Dues, que 
l’ésser humà no neix violent, 
els anys i l’entorn l’hi tornen. 
I tercera, que els joves no són 
emissors de violència, so-
vint en són els receptors. Els 
adolescents pateixen igual 
que la resta de la població el 
fracàs dels dos mitjans socia-
bilitzadors per excel·lència: 
la família i l’escola, però tam-
bé pateixen la desatenció 
de l’Administració. Convin-
dria que no oblidéssim que 
l’adolescent no és un ens 
solitari. Està integrat poc o 
molt en una realitat d’espai 
temps ocupat per la família i 
l’escola, que en aquesta edat 
són els seus dos àmbits natu-
rals».

Penso, i acabo, que nosal-
tres al nostre poble avui per 
avui tenim bona sort pel que 
es refereix al primer valor, 
l’escola, i també a l’altre, les 
famílies. Però pensem-hi, ja 
que esporàdicament hi ha 
comportaments al carrer, 
per part d’algunes persones 
grans, que són dignes d’ésser 
corregits. 

PUNTA DE BRAU

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER 
FOTO ARXIU

Temperatura (º)
Mitjana (1 minut)                     10,2
Mitjana (min.+màx.)               10,8
Mitjana de mínimes                         1,6
Mitjana de màximes            19,9
Mínima                -3,5; dia 24
Màxima                29,1; dia 17
Mínima més alta       11,3; dia 30
Màxima més baixa    13,0; dia 1

Sol de març, pigues i barbs

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

Vent (km/h) 
Ventada més alta     55,1; dia 29
Velocitat mitjana                     8,7
Recorregut del vent 3.759,5km

Pressió (hPa) 
Màxima                  1.024,1; dia 9
Mínima                     991, 7; dia 3

La pluja (litres) 
Dia 22                 3,1
Dia 30    6,0
Total                                            9,1
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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
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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.

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

FRANKFURT LLOBREGAT

Angel Guimerà, 64 - Tel. 93 820 02 22 - 639 93 76 61 - BALSARENY

Platos combinados - Carne a la brasa

Juan Enrique Chavez - M. Angeles Piedra
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