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EDITORIAL

Traginers, eleccions i salmorres

Han passat els Traginers i el 
Carnestoltes —n’oferim un 
reportatge a les pàgines inte-
riors—, i ara ens toca apuntar-
nos a la XXIX Caminada Popu-
lar, que tindrà lloc el 8 de març. 
I en un tres i no res ja ens tro-
barem celebrant la Festa Major 
i expectants davant les elec-
cions municipals.  

Fa uns dies s’ha confirmat a la 
premsa que la Generalitat farà 
efectiu el concurs públic per a 
la concessió de la construcció 
del nou col·lector de salmorres 
al Bages, que es començaria a 
construir el 2016, per un im-
port d’uns 100 milions d’euros. 
L’empresa que s’adjudiqui 
l’obra n’assumirà el cost, a 
canvi de percebre, durant 25 
anys, els ingressos pel mante-
niment, a càrrec de la Genera-
litat, i sobretot per l’explotació 
de la infraestructura, a càrrec 
de les empreses que hi aboca-
ran aigües salobres per portar-
les al mar.

La proposta d’ampliació del 
col·lector de salmorres ja 
l’havia presentat la Generalitat 
fa dos anys, però es va aturar 
per manca de finançament. Es 
tracta de construir una cano-

nada nova, paral·lela a l’actual. 
L’obra desdoblaria els dos ra-
mals inicials del col·lector: el 
de Cardona-Súria i el de Balsa-
reny-Sallent, que conflueixen 
en un de sol a Castellgalí, i el 
continuaria ampliant fins a 
Abrera; ja que el tram des d’allà 
fins a l’abocament al mar ja es 
va renovar l’any 2009.

La novetat, segons la premsa, 
és que el projecte podria in-
cloure la construcció, en terme 
de Balsareny, d’un tram nou 
de canonada, que naixeria a la 
zona on es preveu de construir 
els dipòsits de Gas Natural i 
enllaçaria amb el col·lector de 
Vilafruns. És obvi que aquest 
tram serviria per eliminar la 
salmorra que s’extrauria del 
subsòl després d’injectar-hi 
aigua per fer les vuit cavitats 
previstes.

La qüestió és que, des del 
2012, se’ns està dient que 
l’expedient dels dipòsits de gas 
es troba «en estudi» al Ministe-
ri d’Indústria —que és qui en 
té la competència exclusiva—, 
i la Generalitat i l’Ajuntament, 
que sapiguem, no informen 
de cap novetat al respecte; 
però en canvi s’està parlant de 
treure a licitació la construc-
ció de les canonades. Ja està 
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bé que siguem previsors, però 
si és veritat que encara no se 
sap res segur sobre el projecte 
dels dipòsits —que la Genera-
litat considera «estratègic» per 
al país—, és curiós que ja se’n 
treguin a subhasta les obres 
d’una infraestructura ad hoc. 
Caldrà esperar a veure ens 
quins termes exactes es con-
voca el concurs del col·lector, i 
així podrem tenir alguna pista 
sobre l’evolució del projecte 
del gas, davant el silenci pro-
longat de les autoritats «no 
competents» (al marge dels in-
formes, favorables, que ja van 
emetre en el seu dia).

D’altra banda, el consistori ac-
tual té una data de caducitat 
molt propera: els dipòsits se-
ran tan sols un més dels molts 
temes importants de l’agenda 
del nou Ajuntament que sor-
tirà de les eleccions del maig. 
Fins ara ja coneixem el cap de 
llista del grup d’ERC i una part 
de la llista de Gent de Balsa-
reny. Esperem poder conèixer 
aviat totes les candidatures 
que es presentaran i, natural-
ment, amb quins programes 
concrets ens demanaran el 
vot. Informem-nos bé i exercim 
el nostre dret a decidir en un 
àmbit tan important com és el 
govern del nostre poble.
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La Festa dels Traginers es va 
anunciar, com és costum, amb 
l’excel·lent programa-revista, 
que aquest any destaca la 
figura del Traginer d’Honor, 
Martí Ribalta Òrrit, i del Ban-
derer, Alfred Selgas Santama-
ria, amb els seus fills, Jordi i 
Roger, de cordonistes. A més 
del detallat programa d’actes 
i altres informacions referides 
a la festa, hi havia els enigmes 
del concurs ‘El Traginer petit’; 
un nou capítol de l’interessant 
Diccionari del Traginer (tot 
just va per la lletra E), i les ba-
ses del Concurs de Fotografia, 
així com la relació dels premis 
de l’any passat.

Aquest any, una novetat im-
portant ha estat la creació 
d’un lloc web: www.traginers
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Els Traginers desafien el fred
balsareny.cat, que conté una 
extensa informació sobre la 
Festa. Felicitem la comissió per 
aquesta bona iniciativa. Un al-
tre element a destacar ha es-
tat la nova caseta d’informació 
de la Festa, ubicada com de 
costum a la plaça Onze de 
Setembre, i que ha substituït 
l’anterior després de més de 
45 anys de servei, ja que es va 
estrenar l’any 1970.

La festa pròpiament dita va 
començar dijous, 5 de febrer, 
amb la sempre didàctica vi-
sita del ‘Traginer a l’escola’. I 
el divendres, dia 6, es va fer el 
Correfoc infantil i el lliurament 
dels premis del concurs ‘El Tra-
giner petit’. Més tard, l’obertura 
de la Taverna, una botifarrada, 
animada pels geganters ‘Els 
k+ sonen’, i un concert jove, 
amb Tinajas i Arradio Rosita.

El matí de dissabte, fred però 
assolellat, va veure la principal 
novetat d’enguany: la nom-
brosa i animada Cavalcada 
Infantil, que va desfilar pels 
carrers, presidida pel Banderer 
jove, Joel Otero, i els cordonis-
tes, Isaac Villagrasa i Arnau Co-
rominas. Hi anaven la Pubilla 
i l’Hereu de Balsareny, els Ge-
ganters i Grallers ‘Els k+ sonen’, 
els Bastoners, la Jove Banda de 
l’Escola de Música de Berga 
i una nodrida representació 
de traginers amb arreus de 
treball, més un bon esplet de 
carros i cavalls de muntar. 

A migdia, els Dansaires dels 
Pastorets de Balsareny van 
oferir una vistosa selecció de 
danses dels Països Catalans. A 
la tarda es va fer el tradicional 
Joc de les Anelles i es va inau-
gurar la Taverna, l’Exposició de 

Fotografia, el Rebost i la Boti-
ga de ceràmica. Tot seguit, els 
alumnes de l’Escola Municipal 
de Música de Balsareny van 
oferir un magnífic concert: 
‘Traginers Música Exprés’. Al 
vespre, l’espectacular Correfoc 
dels Traginers i l’espectacle 
piromusical; seguit de la parti-
cipativa Ruta del Traginer, que 
es tancava amb un ball de nit 
amenitzat per Zàping + DJ.

El diumenge va començar 
també molt fred, però va sortit 
un solet reconfortant. Els Tra-
bucaires i Morterets de Raja-
dell van despertar la gent,
i a la plaça de la Torrada els més 
matiners van poder esmorzar i 
veure com s’elabora artesanal-
ment la carn del porc i com es 
ferra i s’esquila un animal. La 
banda de l’Escola de Música 
de Berga i l’acordionista 
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Valentí Alsina animaven els 
carrers, on la gent s’anava con-
centrant. El Mercat del Tragi-
ner els oferia parades de tot, i 
el rebost i la Taverna.

La comitiva d’honor, amb els 
cordonistes Jordi i Roger Sel-
gas i la Cobla Ciutat de Manre-
sa van anar a buscar el Bande-
rer, Alfred Selgas. Després, tots 
plegats van anar a casa de la 
Núvia, Anna Rovira, i la Mare 
de la Núvia, Núria Centellas, 
així com el Nuvi, Gerard Cap-
devila —que, de fet, misteris 
de Traginers!, és en realitat el 
fill de la mare de la núvia. 

Així començava la gran Caval-
cada dels Traginers, amb Ban-
derer i Cordonistes, i amb el 
Traginer d’Honor, Martí Ribal-
ta; amb nombrosos Hereus i 
Pubilles de Catalunya; amb les 
dues colles geganteres locals, 
els Geganters i Grallers de Bal-
sareny, amb els gegants Marc i 
Maria, i els Gegantes i Grallers 
Els K+ Sonen, amb la geganta 
Blanca i els gegantons Joan i 
Mariona, i les bandes i cobles 
ja esmentades. Seguia la sem-
pre lluïda cavalcada de Tra-
giners amb albardes, sàrries i 
bastos, àrguens i arguenells, 
portant arnes d’abelles, feixos 
de llenya, torrats, sacs de fari-
na, portadores de raïm, pedres, 
llet, carbó... Seguits de carros 
amb pedres, llenya, cotó i al-
tres mercaderies, espontanis, 

carros amb Traginers petits i 
molts genets participants a 
la cursa de la tarda. Tots ple-
gats van fer una desfilada, co-
mentada amb tot detall per 
Jacint Orriols, cap a la plaça 
de l’Església, on el mossèn va 
beneir els animals. Una diada 
lluïda, que es va completar a 
la tarda amb les Curses de ca-
valls, mules, ases i ponis al cir-
cuit del Serrat del Maurici. Els 
guanyadors de les curses van 
ser: Xavi Vall (cavalls), Cristina 
Pacheco (mules), Neus Raluz 
(ponis), Eudald Dalmau (rucs).

Felicitats als organitzadors i 
a tothom qui ha col·laborat a 
fer, un any més, una magnífica 
Festa dels Traginers. (Vegeu 
més fotografies a http://sar-
ment.blogspot.com).
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El dissabte 14 de febrer el Rei 
Carnestoltes, juntament amb 
molts balsarenyencs i bal-
sarenyenques, van omplir el 
poble de gresca i alegria. A 
les 5 de la tarda, les compar-
ses van començar a arribar a 
la plaça de la Mel. Hi havia tot 
tipus de disfresses: bruixes, 
raïms, paons, vaques, anima-
dores i jugadors de rugby, pin-
yates mexicanes, pac-mans 
del tradicional joc menjaco-
cos, xefs amb els coberts de 
cuina, princeses, mosqueters, 
espantaocells, marietes, ous 
Kinder, massais, personatges 
medievals i, fins i tot, un cas-
tell humà, entre altres disfres-
ses molt vistoses. I és que es 
notava una gran feina a l’hora 
de confeccionar les disfresses 
que van desfilar per la festa. 

La rua de Carnestoltes es 
va passejar per tot el po-
ble i va acabar a la plaça de 
l’Ajuntament amb un pregó 
del Rei Carnestoltes. Més tard, 
al Sindicat va tenir lloc el so-

LAIA RIU
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El Carnestoltes arriba a Balsareny!

par, el ball, amenitzat per Dj 
Rever i Dani Màgik, i el lliu-
rament de premis a les tres 
millors comparses. Enguany 
el primer premi se’l van endur 
les Nines, el segon els Massais 
i el tercer els Raïms. 

Per veure més fotografies de 
la festa, podeu visitar el blog:  
http://sarment.blogspot.com.
es/
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El dissabte 31 de gener a les 
11 del matí va tenir lloc, a la 
sala petita del Sindicat, l’acte 
de presentació de la candi-
datura ciutadana «Gent de 
Balsareny», que va comptar 
amb l’assistència de prop de 
80 persones interessades a 
conèixer més sobre aquest 
nou projecte al nostre poble.

L’acte va començar amb una 
presentació pública dels set 
membres confirmats fins al 
moment de la llista del grup, 
tots veïns del poble de Balsa-
reny: el Jorge Aguilera Ruiz, 
l’Agustí Codina Fernández, 
la Mariola Fabián Jurado, 
el Sergi Montagut Bacar-
dit, l’Albert Neiro Roman, 
l’Albert Otero Bonet i l’Aida 
Pérez Díaz. Després de les 
presentacions, es van exposar 
els motius que han possibili-
tat la creació d’aquest projec-
te, els quals van des del debat 
i la presa de consciència del 
com s’han fet les coses fins 
ara en qüestions de política a 
nivell municipal, passant per 
la voluntat i ganes comparti-
des per tots els membres per 
tal de treballar per un poble 
que s’estimen, fins arribar a la 
idea conjunta de fer alguna 
cosa a nivell pràctic per tal de 
millorar el que entenem que 
pot ser millorat, i com tot això 
ha portat finalment a l’acte 
de passar de la simple crítica 
a l’acció real, fent un pas en-
davant amb la proposta d’una 
candidatura ciutadana per a 
les següents eleccions. Una 
candidatura assembleària, 

GENT DE BALSARENY
FOTO GENT DE BALSARENY

Les idees no viuen sense organització

amb voluntat de transparèn-
cia i proximitat, que vol defu-
gir de personalismes, ja que 
pertany a tothom qui la senti 
com a seva; una candidatura 
que vol construir-se des de 
baix cap a dalt, on tothom 
pot participar en la seva cons-
trucció, ja que el seu principal 
objectiu és potenciar el de-
bat i l’intercanvi d’opinions a 
través de la participació ciu-
tadana; una candidatura amb 
vocació, ganes i empenta per 
tal de fer les coses com ente-
nen que s’han de fer, amb el 
seny de la proximitat i amb 
un vertader compromís, i que 
serà construïda en quant a 
programa en funció de les 
propostes de tots aquells 
que ho desitgin a través de la 
celebració d’assemblees te-
màtiques que es realitzaran 
setmanalment fins al dia de 
les eleccions.

«Gent de Balsareny» celebra la 
gran afluència de públic que 
va assistir a l’esdeveniment i 
la càlida rebuda que ens van 
brindar. Estem molt contents 
pel feedback que es va crear 
durant el torn de preguntes, 
que van ser moltes i variades, 
i aprofitem l’ocasió per agrair 
públicament a tots aquells 
que van col·laborar ajudant 
a la candidatura en les seves 
despeses econòmiques en la 
campanya electoral, ja que, 
pel fet de ser una candidatu-
ra independent (no afiliada 
a cap altre partit), «Gent de 
Balsareny» és un grup autofi-
nançat i autogestionat.

La següent assemblea de 
la «Gent de Balsareny» serà 
el dia 21 de febrer a les 
11 del matí a la plaça de 
l’ajuntament. Serà una assem-
blea informativa que definirà 

el full de ruta de la construc-
ció del programa, fixant dates 
en el calendari per a la cele-
bració d’assemblees temàti-
ques focalitzades concreta-
ment en qüestions d’interès 
en l’àmbit local. En aquestes 
assemblees es debatran les 
idees i propostes de la gent 
que vulgui assistir-hi per tal 
de transformar-les en idees i 
mesures que constituiran un 
programa ciutadà en el qual 
les persones es podran sen-
tir identificades, ja que seran 
elles les que l’hauran cons-
truït. Parafrasejant el director 
de cinema Fernando Trueba: 
«La política la tiene que hacer 
la gente, los partidos sólo tie-
nen que ejecutarla.» Partint 
d’aquesta idea com a premis-
sa, «Gent de Balsareny» no 
vol vendre un programa; el 
que vol és construir-lo entre 
tots.
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COLLA GEGANTERA I GRALLERA
FOTOS J. SARRI

Com ja vàrem anunciar l’any 
passat, aquest any el nostre 
poble acollirà per primera 
vegada la XVIII Trobada de 
Gegants Bages-Berguedà. 
Serà el dia de la nostra Festa 
Major, dissabte 25 d’abril de 
2015, coincidint amb el 30è 
aniversari de la Colla Gegan-
tera i Grallera de Balsareny i 
dels gegants, Marc i Maria. El 
gegant Marc celebrarà, a més, 
el seu sant.

Serà un acte important per al 
poble, ja que hi ha convoca-
des unes 30 colles del Bages 
i del Berguedà, amb els seus 
geganters i grallers: és a dir, 
uns 60 gegants i més de 600 
participants. 

Els actes de commemora-
ció de l’efemèride però, co-
mençaran als volts del migdia 
durant els tradicionals balls 
de Sant Marc, on volem con-
vidar tota la gent que al llarg 

XXX Aniversari de la Colla 
Gegantera i Grallera de Balsareny

L’EQUIP DOCENT
FOTO EMM

L’Escola Municipal de Mú-
sica ens estrenem com a 
col·laboradors del Sarment. 
D’aquesta manera el lectors 
estareu al dia de les nostres 
activitats i de tot allò que ens 
integra al poble. Hi haurà es-
pai per a les opinions, les re-
comanacions i més coses que 
ja anireu veient. Ens interessa 
molt rebre les vostres opi-
nions i suggeriments, feu-nos-
ho arribar. 

Venim amb una bona inèrcia 
dels darrers anys i ara, a partir 
d’aquest 2015, volem donar 
un nou impuls que ens per-
meti progressar en diversos 
sentits. L’eficàcia i la sosteni-
bilitat són un «sí o sí» en els 
temps que corren; aconseguir 
millorar aquests aspectes ocu-
pa una bona part dels nostres 
esforços. Però això no ens 
allunya d’altres objectius en 
els quals tenim fixada la mi-
rada: volem construir l’escola 
cap enfora, és a dir, participar 
i dissenyar activitats pel mu-
nicipi, oferir activitat musical a 
tots els sectors de la població, 
mantenir intercanvis cons-
tants amb l’entorn i fer que 
sentiu l’escola com la del vos-
tre poble.

Estem molt satisfets de la pro-
gressió que han fet les nostres 
corals; el repte que ara ens 
ocupa és impulsar la pràctica 
instrumental en grup. La for-
mació de grups i el seu desen-

Escola Municipal de Música

volupament passa a ser a par-
tir d’ara un objectiu prioritari 
de l’escola.

De moment hem ofert un pe-
tit tast el dissabte de Traginers, 
7 de febrer, a la plaça Ricard 
Viñas, a les 6 de la tarda. Amb 
una temperatura acceptable, 
una bona gentada s’aplegà 
davant de l’escenari per escol-
tar tres agrupacions musicals 
formades per alumnes i pro-
fessors de l’escola, que han 
interpretat quatre peces: 

-«Superherois»: composició 
i veu de Mar Sangüesa. A la 
guitarra: Arnau Gil, Joel Otero 
i Mar Sangüesa;
-«El gall quiquiriquí», en una 
versió  per a quatre percus-
sionistes: Martí Carreté, Bernat 
Carulla, Francesc Xavier Caba-
llero i Martí Llimargas;
-«Alts i baixos», duo de bateria: 
Martí Llimargas i el professor 
Pau Bombardó;
-«Carolina» de M-Clan: amb 
Ferran Gállego a la guitarra 
elèctrica i veu, Carles Sivill al 
teclat, Àngel Ribalta a la bate-
ria i els professors Sergi Qui-
rante al baix i Marc Borau a la 
guitarra.

ACTUALITAT

d’aquests 
anys ha passat per l’entitat 
(exgeganters i exmúsics) que 
ens acompanyi a la plaça per 
així poder-los retre un ho-
menatge i fer una gran festa 
d’aniversari tots plegats.

Per aconseguir que la cele-
bració sigui tan lluïda com es 
mereix demanem la 
col·laboració del poble, o 
econòmica o personal. Una 
forma de cooperar pot ser ad-
quirint la bandera commemo-
rativa i posant-la als balcons 
del poble durant la Festa Major.

Per això fem una crida a la 
gent interessada de Balsareny 
que es posin en contacte amb 
nosaltres per mitjà del correu 
electrònic o del telèfon que 
indiquem. Moltes gràcies i per 
molts més anys de gegants!
Adreça electrònica: gegants.
balsareny@gmail.com
Telèfon: 660 139 932

CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE 
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE 
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE 
CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE CARNS ESTEVE
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A tots els pobles, i a Balsareny 
també, hi ha gent que passa i 
que, fora de la família, pràcti-
cament ningú no recorda. En 
canvi, hi ha homes i dones 
que deixen rastre en les per-
sones que els han conegut i, 
finalment, en la vida del poble. 
I si ningú no dóna testimoni 
del seu record, desapareixen 
de la memòria col·lectiva, 
engolits per un oblit sense 
remei, injust i trist. El Montes 
és una d’aquestes persones. I 
avui permeteu-me que parli 
d’ell, perquè el seu rastre no 
s’esborri per sempre.

El Montes, tal com era cone-
gut popularment, es deia en 
realitat José Monte i Villalba i, 
balsarenyenc de cor i de fets, 
era fill de l’emigració del sud 
d’Espanya vinguda a Cata-
lunya pels volts dels anys vint 
del segle passat, atreta per les 
obres de l’Exposició Universal 
de Barcelona del 1929. Per què 
i com va arribar la seva família 
a Balsareny, ho ignoro. I si no 
ignoro què va ser de la seva 
vida a Balsareny abans de la 
meva naixença, no en parlaré. 
Perquè aquests escrits que fa 
a la vora de quatre anys que 
vaig destil·lant cada mes en 
aquestes pàgines només par-
len d’allò que personalment 
recordo.

Però sí que hauré de remarcar 
que, com a conseqüència de 
la seva posició durant la gue-
rra civil de 1936-1939, acabat 
aquell tristíssim episodi que 
encara condiciona moltes de 
les situacions actuals, el Mon-

JORDI PLANES
FOTO ARXIU

El Montes

tes no trobava feina enlloc. 
Membre actiu de la CNT-FAI, 
organització anarcosindica-
lista, era rebutjat per les em-
preses fidels, forçosament o 
no, al franquisme vencedor. 
Així que va haver d’espavilar-
se per viure, simplement per 
menjar. Casat amb Maria Sua-
des, dona valerosa, aviat van 
tenir un fill, Desiderio, que va 
ser company nostre d’escola i, 
més tard, una filla.

El primer record que tinc del 
Montes –deixeu-me anome-
nar-lo així- és el d’un home 
vestit amb una granota de 
feina, al matí d’un diumenge 
assolellat, empenyent un ca-
rretó de paleta carregat de lli-
bres, davant de cal Boter. Els lli-
bres, recordo, eren novel·letes 
de duro, de l’oest o de lladres i 
serenos. La majoria, de la des-
apareguda Editorial Bruguera, 
com «El Coyote» (llegendària 
col·lecció, com la del «Hombre 
enmascarado»). Eren escrites, 
majoritàriament, per Marcial 
Lafuente Estefanía (precisa-
ment una altra víctima de les 
represàlies del franquisme: 
general republicà, acabada la 

guerra i la presó no li deixa-
ren exercir la seva professió 
d’enginyer i també s’hagué 
d’espavilar. Signava sovint 
amb el nom de Tony Spring).  
El nostre protagonista d’avui, 
venia, si podia i, si no, llogava 
els llibres que, un cop llegits, 
li eren retornats i successiva-
ment rellogats a bon preu. La 
seva preocupació, a més de 
viure, era la de difondre la lec-
tura i, amb ella, la cultura.

Abans de seguir, vull recor-
dar un fet molt desgraciat. Als 
estius, com que al poble no 
hi havia piscina, la gent solia 
anar-se a banyar al riu. Els nens 
també, sovint sols. Un dels 
llocs preferits era l’anomenat 
la Soca, a mig camí entre el 
pont del riu i la resclosa del 
Molí. Avui, aquell indret ha 
quedat molt canviat, arran de 
la gran riuada del novembre 
de 1982, que es va endur, en-
tre altres, la captació d’aigua 
potable del poble i molts dels 
horts de la vora. Però aleshores 
era molt concorregut. Doncs 
bé, un bon dia el Desiderio 
Monte va anar-hi i s’hi va ofe-
gar (la Soca era un lloc traïdor, 
de fons inestable, canviant, i 
molt sovint s’hi ofegava algú). 
Va ser un drama per la família 
i també per nosaltres, els seus 
companys, i el seu enterra-
ment, una manifestació de dol 
popular. El Montes, en el fons, 
no se’n va refer mai, com és 
natural.

Però va haver de seguir al 
peu de canó. A la venda am-
bulant i lloguer de llibres  va 
seguir una botigueta molt 
petita, al final del carrer Nou 

(Sant Domènec), al costat de 
cal Faies, la casa del Raval que 
van enderrocar per obrir un 
carrer transversal. Des d’allà, 
ell i la seva dona distribuïen la 
mercaderia literària a Sant Es-
teve i a la Rabeia, en bicicleta 
amb remolc. La botigueta era 
un amuntegament, a més de 
llibres i de revistes d’actualitat 
o de segona mà, de  moltes i 
molt diverses coses relacio-
nades amb el món dels pas-
satemps (cromos i jocs de 
taula) i de la pesca fluvial. I 
penso, no n’estic segur, amb 
les llaminadures: pega dolça 
i regalèssia, bàsicament. Aviat 
aquell establiment se li va fer 
petit i en va llogar un de més 
gran i més cèntric, al número 
27 del mateix carrer Nou, més 
o menys davant de la pastis-
seria Bonals. Degudament 
ampliada, aquella botiga es va 
convertir aviat en un llibreria-
biblioteca autèntica (més tard, 
la seva dona n’obriria una al-
tra a Navàs). Com la del Josep 
Monte, no n’hi ha hagut mai 
més cap a Balsareny. Era un 
luxe d’intel·ligència i de volun-
tat culturalista, de progressis-
me polític, dins dels límits del 
règim franquista i més enllà i 
tot: també tenia una rebotiga 
on es podien trobar, deguda-
ment cobertats amb paper de 
diari, llibres clandestins proce-
dents de l’exterior, especial-
ment els de la línia llibertària, 
d’acord amb la del llibreter. El 
Jaume Torras Rodergas, amic 
i cunyat meu (que, amb els 
seus, ha esperonat molts dels 
records de què avui parlo), 
recorda les tertúlies espontà-
nies i obertes que  s’animaven 
a la llibreria del Montes, 

MODA HOME/DONA
Carrer de la Creu, 3 - BALSARENY

mesquemoda@gmail.com - www.mesquemoda.com

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. nd. La Coromina, c  nd stria, 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. idal, 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 Esgl sia, 5 - A NY

RiuJO ER A
RELLOTGER A

Plaça R. i es, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de compan ia - alimentaci

P ANTE I OR

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 - NA ÀS

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

M
Fontaner a - Calefacci n - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres  parab licas

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
Fabricaci  i reparaci
Ferreteria en general

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

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

MORRO
Al servei de la construcci

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

Plaça Mn. idal, 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
ome-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

E E TRI ITAT
ONTANERIA

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

LA F STA DEL BOSC AL CONS M DOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M N E R I DE A DI IA MORA E

ptic 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 Em lia

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



Sergi Quirante i Martínez és 
professor de saxo i clarinet des 
de fa deu anys. En Sergi és Man-
resà, nascut el 21 d’agost de 
1977, i compta amb el títol de 
mestre de clarinet del Conser-
vatori de Música de Manresa i 
mestre de primària, especialitat 
en Educació Musical, cursada a 
la Universitat de Lleida.

D’altra banda, a Quirante li 
agrada molt llegir: «Acostumo 
a llegir abans d’anar a dor-
mir», i el darrer llibre que ha lle-
git és la primera part de Juego 
de tronos – Canción de hielo 
y fuego I, de George R. Martin. 
«Em va enganxar molt la sèrie 
televisiva i darrerament he co-
mençat la segona part».

Pel que fa als esports, tot i que 
actualment no en practica cap, 
fa uns anys s’havia dedicat a la 
natació i el Taekwondo. També 
li agrada viatjar i coneix països 
com França i Itàlia, però sobre-
tot coneix molt bé la península 
Ibèrica. El temps de lleure el de-
dica bàsicament a la música: 
«El món dels concerts per a mi 
és apassionant; veig molt poc 
cinema, al teatre hi vaig poc, 
i la televisió la trobo darrera-
ment molt poc atractiva».

— Com va anar que entressis a 
formar part del quadre de pro-
fessors de la nostra Escola de 
Música?

— Coneixia l’antic professor 
de saxo i clarinet que hi va ha-
ver a l’escola, i en deixar la fei-
na em va oferir la possibilitat 
d’entrar a formar-ne part.

— Com ens definiries el tipus 
d’instrument que són el clarinet 
i el saxo?

— Es tracta d’uns instruments 
de vent, en concret de la fa-
mília del vent de fusta. El so 
d’aquests dos instruments es 

JOSEP GUDAYOL I PUIG
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Sergi Quirante, 10 anys com a professor a l’Escola de Música

produeix quan bufem a través 
d’una embocadura (boquilla o 
bec) que incorpora una llen-
güeta simple (canya de riu 
tractada). La vibració de l’aire 
que es produeix en bufar es 
transforma en el so de cada 
instrument. Altres instruments 
del mateix tipus, a partir d’una 
llengüeta doble, són la gralla, 
l’oboè, la tenora i el tible, els 
quals tenen un timbre molt 
diferent.

— Per què vas triar aquests ins-
truments de vent?

— En el moment d’escollir 
instrument al Conservatori de 
Manresa el que em va decidir 
pel clarinet va ser el seu so tan 
especial, un so rodó i dolç de 
fusta. Més tard, per similitud, 
vaig començar a tocar el saxo, 
així com altres instruments 
de corda: el baix elèctric i el 
contrabaix, dels quals també 
dono classes.

— Què ens pots dir sobre 
l’origen dels instruments de 
vent?

— Per trobar-ne els orígens 
ens hem de remuntar a milers 
d’anys enrere. Els homes pri-
mitius observaren que bufant 

09ENTREVISTADE MEMÒRIA

sovint enceses –ell era home 
del morro fort-, sempre res-
pectuoses, sobre l’actualitat 
del país o del poble, però 
sobretot sobre el futur que 
encara s’intuïa llunyà. Ningú, 
diu el Jaume, no hi era expres-
sament convidat, però ningú, 
tampoc, no n’era exclòs.

Però amb la mort de Franco, el 
futur va arribar, també per al 
Montes, políticament parlant. 
Ell va retrobar la seva CNT, re-
viscolada efímerament al po-
ble en els primers anys de la 
nova democràcia i no pas to-
talment del seu gust. El nostre 
home era definitivament d’un 
altre temps, d’abans. Va tenir la 
profunda satisfacció de veure 
retornada als seus legítims 
propietaris el local del Centre 
Instructiu i Recreatiu, el popu-
lar Casino, entre els quals ell 
mateix. I va participar de se-
guida en les activitats que s’hi 
van organitzar i en les juntes 
directives de què va formar 
part (encara em sembla que el 
veig, ja vell, davant d’un tauler 
d’escacs, fent la partida). En 
sóc testimoni com a integrant 
del primer mandat  del nou 
ajuntament democràtic, presi-
dit pels amics Barranco i Soler, 
ja traspassats. I encara partici-
po de l’alegria d’aquells vells 
republicans que no van per-
dre mai l’esperança en la jus-
tícia del seu dret i la van veure 
acomplerta.

Quan el Josep Monte, per edat, 
va tancar la llibreria, em va 
obsequiar amb un abundant 
i gratuït lot de llibres de tota 
mena –n’hi havia fins i tot de 
religiosos- bo i dient-me: «Té, 
tu els sabràs aprofitar». I ho 
vaig fer. Per això, i per tantes 
coses, avui els meus records 
desborden els límits crono-
lògics que em vaig imposar 
al començament. No he pas 
volgut fer la biografia del vell 
amic, sinó traçar-ne la trajec-
tòria vital tal com la recordava. 
I aquesta trajectòria només té 
un límit: el que separa la vida 
de la mort.

a través de diferents objectes 
es podien produir diferents 
sons. Segons opinen alguns, 
els antics creien que produir 
aquells sons era un acte mà-
gic, que permetia comuni-
car-se amb els esperits, guarir 
malalties, protegir collites... 
Amb el transcurs del temps, 
aquells instruments, com tot a 
la vida, van anar evolucionant 
i es van desenvolupar amb 
tubs de fusta i metall.

— Quina diferència de sonori-
tat tenen el clarinet i el saxo?

— Tot i ser instruments de la 
mateixa família, estan cons-
truïts amb materials diferents 
i físicament els tubs també 
són diferents. El clarinet nor-
malment és de fusta i el tub 
és cilíndric. El saxo, en canvi, és 
construït de metall i el seu tub 
és cònic. Són aquests aspectes 
físics els que fan que emetin 
una sonoritat diferent.

— Ja per acabar, com veus 
l’Escola de Música Municipal 
del curs 2014/2015?

— Arran de la forta crisi econò-
mica que estem patint, la gran 
majoria d’escoles de música es 
troben en un procés de canvi 
i adaptació cap a un model 
d’escola que pugui ésser sos-
tenible. L’Escola Municipal de 
Música de Balsareny està en 
aquest procés, i de moment 
es va mantenint amb il·lusió i 
força per anar creixent. Perso-
nalment et puc dir que, amb 
un nombre d’alumnes varia-
ble, aposto per un futur soste-
nible i millor.

Àngel Guimerà, 31 - Tel. 93 820 00 50 - BALSARENY

POLLASTRES A L’AST I MENJARS PREPARATS

Cal Barrau
ROSTISSERIA



EL CALAIX DE LA BIBLIOTECA10

El dia 22 de gener, a la Biblio-
teca Pere Casaldàliga, la psi-
còloga clínica Antònia Raich, 
de la Divisió de Salut Mental 
d’Althaia, especialitzada en 
addiccions, ha dirigit un inte-
ressant col·loqui sobre la for-
ma com la societat veu i tracta 
les persones alcohòliques.

L’acte, organitzat per AMAR 
(Associació Manresana 
d’Alcohòlics Rehabilitats), la 
Biblioteca Pere Casaldàliga, 
l’Ajuntament de Balsareny 
i l’associació GADA (Grup 
d’Ajuda per Deixar l’Alcohol), 
amb el suport de l’àrea de 
Cultura de la Diputació de Bar-
celona, ha estat seguit amb in-
terès pels assistents, entre els 
quals el doctor Josep Cañe-
llas. El debat que s’ha obert ha 
estat instructiu i alliçonador.

Antònia Raich ha començat 
preguntant-se si l’alcoholisme 

NÚRIA PUIGIVILA VIÑETA
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Alcoholisme i Societat

i les addiccions en general són 
percebudes socialment com 
a malalties o com a  compor-
taments perniciosos. Ha su-
bratllat que les addiccions són 
malalties cròniques, ja que són 
previsibles, tractables i es po-
den controlar i fins i tot curar, 
tot i el risc d’eventuals recai-
gudes. 

L’addicció pot acabar cau-
sant danys psíquics greus. 

Tot i això, també hi pot ha-
ver un component psicolò-
gic o genètic latent, ja que 
molta gent és addicta a al-
guna cosa (el treball, els es-
ports…) i això no ha de ser 
necessàriament patològic si 
es pot controlar i no afecta 
el comportament. El proble-
ma de fons seria, a més de 
frenar el consum de produc-
tes addictius, canviar les acti-
tuds de fons. 

Socialment encara hi ha ta-
bús que fan que es consideri 
de forma diferent un alco-
hòlic o drogoaddicte que, per 
exemple, un diabètic o un as-
màtic, i caldria canviar aques-
ta percepció, fent entendre 
que es tracta de persones 
malaltes. 

Cal, en primer lloc, que el 
malalt reconegui la seva 
malaltia, sense por al «què 
diran»: entendre que és més 
important la pròpia salut que 
l’opinió dels altres. Després, 
cal que accepti de seguir un 
tractament, i que el segueixi, 
cosa que implica tenir força 
de voluntat per assumir un 
compromís seriós de canvi 
d’hàbits. És també molt im-
portant el suport de l’entorn 
familiar i del propi entorn. I 
per això és bàsic divulgar i fer 
estendre socialment la idea 
que les addiccions no són un 
vici, sinó una malaltia i que 
s’ha de tractar com a tal.

NÚRIA PUIGIVILA VIÑETA

La Biblioteca Pere Casaldàliga de 
Balsareny disposa des de finals 
de gener de bústia de retorn de 

Bústia de retorn
documents. A partir d’ara, doncs, 
et donem facilitats per tornar els 
documents que tens en préstec 
qualsevol dia i a qualsevol hora, 
fins i tot quan la biblioteca està 
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TAVERNA EL BOTER

tancada. Cal incidir que la bús-
tia de retorn només serveix per 
retornar tots aquells documents 
que tens en préstec. Si voleu 
fer un donatiu a la biblioteca 

d’algun llibre que tingueu a casa 
i no el feu servir, és important 
que el vingueu a portar quan la 
biblioteca està oberta i us pot 
atendre el personal.
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El passat mes de gener de 
2015 va tenir lloc a la sala 
petita del Sindicat, a les 8 del 
vespre, un altre audiovisual 
d’una sortida als cims de Po-
sets i Aneto. L’acte va tenir 
una molt bona assistència, 
ja que gairebé s’hi aplegaren 
un centenar de persones.

En aquesta ocasió, els prota-
gonistes de l’aventura foren 
Carmelo, Manolo, Ignasi i 
Joan. Els dos cims tenen més 
de tres mil metres cada un i 
es troben en dues muntanyes 
diferents, però molt properes, 
separades per la vall de Be-
nasc. 

Audiovisual dels cims de Posets i Aneto

BALSARENY AVUI METEOROLOGIA

Les imatges mostrades van 
ser molt impressionants, a 
causa de les rocalles que cal 
vèncer per arribar al Pic de 
l’Aneto, i a les glaceres que hi 
ha al peu d’aquests cims.

Com a anècdota, a causa 
d’una averia en el sistema, un 
fil d’aire fred començà a esco-
lar-se per les reixes del siste-
ma de calefacció i l’ambient 
de la sala es va anar refredant. 
Però el recorregut per les di-
ferents valls i l’interès dels 
paisatges va fer que el públic 
obviés aquesta incidència.

L’audiovisual va acabar amb 
el conegut paisatge montse-
rratí de les Coves del Salnitre.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Fa uns dies que en la cele-
bració literària dels VII Premis 
Gaudí la minisèrie «Descalç 
sobre la terra vermella» va 
ser premiada com a millor 
pel·lícula per a televisió. La 
cinta narra la vida i les causes 
del missioner balsarenyenc 
de São Félix do Araguaia Pere 
Casaldàliga, l’anomenat ‘bisbe 
dels pobres’ o ‘la veu dels indis’, 
que s’ha enfrontat en la seva 
activitat humanitària tant a la 
dictadura militar i als podero-
sos terratinents del Brasil com 
a la mateixa cúria vaticana.

Primer aparegué el llibre de 
Francesc Escribano i posterior-
ment la minisèrie, dirigida per 

Pere Casaldàliga als VII Premis Gaudí
Oriol Ferrer, escrita per Marcos 
Bernstein i Maria Jaén, prota-
gonitzada per Eduard Fernán-
dez i produïda per Minoria Ab-
soluta, Televisió de Catalunya, 
TV Brasil i TVE. 

Els balsarenyencs ho co-
neixem bé, per la presentació 
que l’autor del llibre va fer a 
Balsareny i, més tard, per la 
projecció de la pel·lícula a la 
sala El Sindicat, fets dels quals 
Sarment va informar a basta-
ment. 

Com a vencedor d’aquest 
guardó, la minisèrie es va im-
posar a «L’últim ball de Carmen 
Amaya» dirigida per Judith 
Colell i protagonitzada per 
Nora Navas i Amara Carmona.

FRANCESC CAMPRUBÍ i JORDI SOLER 
FOTO ARXIU

Si no plou pel gener, mal va el graner

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)             4,0
Mitjana (min.+màx.)               6,0
Mitjana de mínimes                             -1,9
Mitjana de màximes           14,0
Mínima             -5,7; dia 1
Màxima                      19,5; dia 5
Mínima més alta     6,4; dia 30
Màxima més baixa      6,7; dia 19

Vent (km/h) 
Ventada més alta       86,8; dia 25
Velocitat mitjana                     5,6
Recorregut del vent 2.263,8km

Pressió (hPa) 
Màxima                       1.037; dia 9
Mínima                     981,2; dia 31

 
La pluja (litres) 
Dia 16                 3,1
Dia 18    4,9
Dia 19    9,4
Dia 31                 4,1
Total                      21,5

ROC CARULLA

Un petit repte 

Darrerament he anat recopi-
lant petits reptes matemàtics 
que poden anar bé 
per exercitar una mica
la lògica. No cal 
conèixer el càlcul 
diferencial ni plan-
tejar equacions 
complicades per 
resoldre aquestes 
qüestions, més aviat 
fer servir la intuïció. 
Per exemple:

Repte
Repte número 1
La Martina ha quedat a ca la 
iaia per dinar. Surt de casa 
amb bicicleta i s’adona que 
quan ha fet els dos terços 
del temps previst de viat-
ge, ja ha recorregut els tres 
quarts del camí. Decideix 
anar més a poc a poc i així 
aconsegueix arribar en el 
temps previst. 
Quina és la proporció entre 
la velocitat de la primera 
part del viatge i la de la se-
gona part?

(La solució, amb el proper repte)

Plaça de la Mel, local, bloc, 2- Tel. 679 83 63 50 - BALSARENY
Travessera, 77 - Tel. 93 820 03 55 - 605 79 78 32 - BALSARENY

instalnou@gmail.com
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