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Els Traginers Joves s’obren camí 
SARMENT

La Festa dels Traginers 2019 
va començar amb els Tragi-
ners a l’Escola i amb l’obra 
teatral ‘Traginers de fum’, a 
càrrec de la Companyia La 
Rata. Divendres dia 22, entre 
altres coses, hi va haver el 
Correfoc infantil i concerts, 
a la Taverna amb Ari Gabriel i 
un sopar Matalarasca amb la 
Zarigüella; i a la nit, un con-
cert juvenil amb Pelat i Pelut 
+ Arràdio Rosita. 

I dissabte, dia 23 de febrer, 
amb un dia fantàstic de sol 
i gairebé calor, després de 
l’obertura del Rebost del Tra-
giner i de l’exposició anto-
lògica de fotografies, va co-
mençar l’esperada Cavalcada 
dels Traginers Joves, que s’ha 
anat fent un espai cada cop 
més important entre els ac-
tes de la Festa. Obrien la ca-
valcada la Pubilla, la dama i 
l’Hereu de Balsareny, amb la 
formació jove de l’Agrupació 
Musical de Cerdanyola del 
Vallès, els Tabalons de Xàl-
diga de Manresa i els Ge-
ganters i Grallers de Balsa-
reny.  Presidien la cercavila el 

banderer, Xavier Corominas 
i Prat, amb els cordonistes, 
Bernat Carulla i Magem i Je-
nay Hernández i Bovet. Al 
darrere venia una llarga cor-
rua de traginers joves, tots 
amb mules o matxos, amb 
àrguens, pedreres, gerres de 
mel, feixos de llenya, lleteres, 
sorreres,. gàbies i arnes, més 
un carro de portar la bota, un 
carro de portar sacs i diver-
sos carrets d’escalada, a part 
d’altres petits genets caval-
cant ruquets, ponis, mules o 
cavalls.  La desfilada, comen-
tada al seu pas per la plaça 
Onze de Setembre, va arribar 
fins a la plaça de l’Església, 
on el rector, Mn. Antoni Bo-
net i Trilla, acompanyat per 
Mn. Joan Bajona, va beneir 

els participants.  
Tot seguit, a la plaça de la 
Mel, va tenir lloc l’actuació 
l’actuació dels Dansaires 
dels Pastorets de Balsareny i 
l’Esbart Dansaire Santvicentí 
(vegeu reportatge a part). A 
migdia, a la taverna, concert 
de Sèlia i Falcon & Frikin. A 
la tarda, el tradicional Joc de 
les Anelles; tot seguit, la co-
mitiva oficial va inaugurar els 
espais festius (Taverna, Re-
bost, Rodes del Traginer i Bo-
tiga de Ceràmica). A la tarda, 
el Concert ‘Traginers Exprés’ 
a càrrec d’alumnes de música 
moderna de l’Escola Munici-
pal de Música de Balsareny. 
Després de sortejar el ‘pa i 
pernil del Traginer’, a la Ta-
verna va tenir lloc el concert 
amb DUB Kennedy’s. A la nit, 
el gran Correfoc dels Tragi-
ners, seguit d’un espectacle 
amb castell de focs, amb els 
Tabalers Tronats de Monis-
trol i els Diables de Xàldiga. 
A la nit, la Ruta del Traginer 
pels bars i tasques locals, i 
a mitjanit, concert amb The 
Gramophone All Stars Big 
Band + Dalton Bang. Així 
acabava la diada del dissa-
bte, a l’espera dels actes de 
l’endemà diumenge.

A. SELGAS

A. SELGAS
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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

DANSAIRES DELS PASTORETS DE BALSARENY

En un migdia assolellat i qua-
si primaveral, i en el marc de 
la Festa dels Traginers 2019, 
el dissabte 23 de febrer de 
2019 els Dansaires dels Pas-
torets de Balsareny i l’Esbart 
Dansaire Santvicentí han 
ofert una esplèndida mostra 
de balls tradicionals a la plaça 
de la Mel. 

L’Esbart Dansaire Santvicentí 
ha presentat quatre danses: 

Ball Pla de Sort:  Una dansa 
d’estructura clàssica en dues 
parts: una de ritme lent i una 
altra més dinàmica i alegre, 
amb un arranjament coreo-
gràfic diferent. 

Rumba de l’Amistat: ball 
per als més menuts, perquè 
gaudeixin de la dansa de for-
ma alegre i divertida.

Cascavells: Antigament ba-
llada per homes sols amb 
picarols als camals; els feien 
repicar per espantar els mals 
esperits. Més endavant s’hi 
van afegir les dones, amb 
cascavells a les faldilles.

L’hereu Riera: Llegenda de 
l’Alt Empordà: l’hereu de-
manà al Sant Crist que es gua-
rís la seva promesa, malalta. 
En obtenir aquesta gràcia, va 
ballar damunt d’una creu en 
senyal d’alegria. 

I els Dansaires dels Pastorets 
de Balsareny han ofert sis 
danses:

Dansaires Traginers 2019 

DANSAIRES DELS PASTORETS DE BALSARENY

Boleros mallorquins:  Els 
balls més tradicionals de Ma-
llorca, amb diverses formes 
rítmiques o melòdiques. Aquí 
es presenta una de les ver-
sions més arrelades i vistoses, 
dividida en dues parts. 

L’as d’oros: Contradansa po-
pular inspirada en el ritme de 
la polca. Es ballava per Carna-
val a Andorra la Vella, en un 
local anomenat “L’as d’oros”. 

Ball de la civada: Dansa molt 
popular i molt estesa per Ca-
talunya, amb una cançó que 
té diverses variants. Antiga-
ment la ballaven homes sols.  

La Tirotitaina: Ballada pels 
pastors del Pallars, deriva-
da d’una dansa alvernesa. 
Els balladors formen parella 
agafant-se les mans amb els 
braços encreuats. Coreo-
grafia adaptada a l’edat dels 
dansaires. 

Ball francès: Recollit per 
Joan Comas Vicens i Joan 
Lluís Pallarès a l’Enviny, por-
tat a les nostres comarques 
pels veremadors. 

Les Majorales: Les majora-
les eren les noies que tenien 
cura de l’altar de la Verge. 
Organitzaven ballades els 
dies de festa més assenya-
lats, i fins sortien a ballar 
per les masies. La versió més 
popular, la que oferim, és la 
d’Ulldemolins, amb el ball pla 

substituït per un punt de jota 
que el fa més vistós.

Gràcies a l’Esbart Dansaire 
Santvicentí i als Dansaires 
dels Pastorets de Balsareny 
per aquesta ballada tan agra-
dable, i al públic que hi ha 
assistit, pels seus aplaudi-
ments. Continuem gaudint 
tots plegats de la Festa dels 
Traginers 2019. 

Ens veiem per la Festa Major 
de Balsareny, el 25 d’abril! 

DANSAIRES DELS PASTORETS DE BALSARENY
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El diumenge 29 va fer també 
molt bo. Sol i calor. I molta 
gent als carrers de Balsareny, 
malgrat la competència —
coses del calendari— de la 
manresana Fira de l’Aixada. 

Al matí

Despertats pel Bonjorn dels 
Trabucaires i Morterets de 
Rajadell, de bon matí tenia 
lloc la Torrada del Traginer, 
així com les demostracions 
de l’elaboració artesana del 
porc i de l’esquilada i ferra-
da d’un animal. Mentre la 
Banda de l’Agrupació Mu-
sical de Cerdanyola del Va-
llès i l’acordionista Valentí 
Alsina animaven els carrers, 
s’obrien la Taverna, el Mercat 
i el Rebost, amb les Rodes 
i la Botiga de Ceràmica. I la 
comitiva d’honor, amb la Co-
bla Ciutat de Manresa, anava 
a buscar els banderers i els 
nuvis. A última hora, a cau-
sa d’una malaltia de la seva 
esposa —esperem que se’n 
refaci ben aviat—, el bande-
rer Jesús Acevedo va haver 
de ser substituït; va actuar 
com a banderer Josep Serra, 
amb Montserrat Valdés i Ma-
rina Serra com a cordonistes. 
Després de dos anys de ca-
saments de debò, enguany 
les bodes tornaven a ser una 
representació: desfilaven la 
Núvia (Blanca Soler), la Mare 
de la Núvia (Ester Codina) 
i el Nuvi (Ferran Duocaste-

Cavalcada dels Traginers 2019 

lla) amb el seu pare (Ramon 
Duocastella) i la caixa amb 
l’aixovar de la núvia. 

La Cavalcada

Després d’una repicada de 
campanes, engegava la Ca-
valcada dels Traginers. Rere 
una comitiva de pubilles i he-
reus d’arreu de Catalunya, els 
Trabucaires de Rajadell, els 
Bastoners de Balsareny, els 
gegants i gegantons de Bal-
sareny (Marc i Maria, Blanca, 
Joan i Mariona i els gegants 
petits) de les dues colles: 
Geganters i Grallers de Bal-
sareny i Geganters i Grallers 
Els K+Sonen de Balsareny. 
Seguien la banda de Cerdan-
yola, la cobla Ciutat de Man-

resa, el banderer amb els 
cordonistes, la representació 
del casament traginer; el ca-
rruatge del Traginer d’Honor, 
Jaume Artigas; un grup de 
Mossos d’Esquadra d’època 

(aquest any, el cos dels Mos-
sos compleix 300 anys: una 
de les policies més antigues 
d’Europa). A continuació ve-
nia una llarga, espectacular 
corrua de traginers amb 

Una desfilada esplèndida, malgrat un lamentable accident

R. CARRETÉ

R. CARRETÉ
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albardes i bastos, sàrries, àr-
guens i arguenells i altres estris 
per transportar tota mena de 
mercaderies. Venien després 
un seguici de carros de trans-
port de grans dimensions, i 
una munió de carrets i tarta-
nes amb quitxalla; més el grup 
d’espontanis i els genets par-
ticipants a la cursa de la tarda. 
Una desfilada que feia goig de 
debò, però que es va veure 
afectada, per desgràcia, a cau-
sa d’un lamentable accident.  

L’accident

En passar pel carrer de la Creu, 
el cavall que portava el carro 
de la bota es va desbocar i va 
envestir un espectador, que 
va resultar ferit greu. Va ser 
atès pel personal sanitari de la 
Festa i va ser evacuat en am-
bulància primer, i tot seguit 

en helicòpter, cap a l’hospital 
de Manresa i després a Bellvit-
ge, perquè pogués estar més 
a prop de casa seva. Esperem 
i desitgem que es recuperi al 
més aviat possible.   

Les curses

A la tarda van tenir lloc, al cir-
cuit del Castell de Balsareny, 
les curses d’ases, ponis, mules 
i cavalls, molt participades. 
Més tard, al mercat de tarda 
de la plaça de la mel, es van 
lliurar els premis als vence-
dors de cada categoria. En 
cavalls, el primer va ser Adrià 
Orriols (1 minut 6 segons), el 
segon, Xavi Vall (1’ 08’’) i la 
tercera, Laura Abajo (1’ 09’’). 
En ponis, primera Aura Pon-
ce (0’ 51’’), seguida de Bruna 
Baranera (1’ 03’’) i de Jana Vall 
(1’ 45’’). En ases, primer Adrià 

R. CARRETÉ

Santasusana (2’ 01’’), seguit 
d’Òscar Tamayo (2’ 32’’) i de 
Berta Rabeya (2’ 39’’). I en 
mules, primera Alba Pujol (1’ 
34’’), seguida de Cristina Pa-
checo (1’ 36’’) i de Marc Ari-
zenorc (2’ 18’’). En total hi va 
haver 74 participants inscrits, 
pràcticament la meitat noies.  

Fi de festa 

A aquesta hora, el Rebost ja 
havia exhaurit les existències. 
Finalment, a la Taverna, un 
concert del Cor BalM tanca-
va els actes de la Festa dels 
Traginers 2019. Molta gent 
que tirava fotografies parti-
ciparà en el XLIX Concurs de 
Fotografia, el veredicte del 
qual es farà públic el mes 
d’abril, i les fotos guanyado-
res s’exposaran per la Festa 
Major. Gràcies a tothom que 

Àngel Guimerà 17
BALSARENY

CENTRE INSTRUCTIU 
I RECREATIU

BIBLIOTECA

R. CARRETÉ

ha fet possible, un any més, 
aquesta Festa dels Traginers, 
i enhorabona per saber man-
tenir i acréixer l’entusiasme 
i adhesió que genera a tots 
nivells i en persones de totes 
les edats. Endavant i per molts 
anys, Traginers! 

R. CARRETÉ
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El divendres 1 de març hi va 
haver un Carnestoltes infan-
til, organitzat per l’AMPA de 
l’Escola Guillem de Balsareny, 
seguit d’un ball i bernenar 
solidari a benefici dee la in-
vestigació de l’Hospital de 
Sant de Déu contra el càncer. 

L’endemà, dissabte 2 de 
març, els carrers de Balsareny 
es van tornar a vestir de colo-
raines, música, confetti i mol-
ta gresca. Rere la carrossa del 
Rei i la Reina del Carnestoltes, 
amenitzats amb la música de 
DJ Reber i Dani Magyk, en un 
ambient alhora festiu i fami-
liar, força comparses i moltes 
disfresses individuals van fer 
una cercavila llarga i variada, 
com de costum un pèl anàr-
quica i barrejada, però això ja 
s’ho porta la mateixa idea del 
Carnaval lliure i transgressor. 
Hem vist a desfilar, entre al-
tres, les comparses d’Arale, 
Aranyes, Arquers, ‘Casa de 
Papel’, Rumberos, Cavallers 

Un Carnestoltes vistós 

i Donzelles, Mexicans, Ama-
nida, ‘El Pájaro’, Cocodrils, 
Grease, Catrines, Hippies amb 
la furgoneta rosa, el Geni de 
la Làmpada, The Big Bang 
Theory, Dimoni, By, Dòmi-
nos, Nens militars, Minions… 
Fins i tot sengles disfresses 
homenatjaven els gegants 
Marc i Maria, acompanyats 
de l’autèntica Geganta Maria 
disfressada de Blancaneus 
amb tot un seguici de Nans. 

SARMENT

SARMENT

Molta imaginació, i molt 
bona feina a preparar-ho tot!

Després del pregó dels Reis 
del Carnestoltes a la plaça de 
l’Ajuntament, hi va haver un 
gran ball de confetti i, a la nit, 
un sopar popular a càrrec de 
Sol i Cel, seguit d’un gran ball 
de Carnestoltes amb la músi-

SARMENT

ca de DJ Reber i Dani Magyk. 
Allà es van donar els premis: 
la comparsa més original va 
ser la dels Gegants Marc i 
Maria; la més nombrosa, la 
dels Mexicans; i la més treba-
llada, els Katrina. Felicitem els 
organitzadors i tothom qui hi 
ha participat: moltes gràcies i 
fins l’any que ve!



La Diputació de Barcelona garanteix turisme de qualitat sostenible 
al territori treballant conjuntament amb empreses i serveis turístics.

Connectem amb el turisme 
sostenible i responsable

molt més del que t’imagines

www.diba.cat /connectem
Descobreix-ho a:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci Connectem Turisme 210x297mm, Sermet.pdf   1   13/2/19   16:05
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Mobilitzacions populars pel procés 

A finals de gener, els set pre-
sos polítics que eren al Cen-
tre Penitenciari Lledoners, 
més les dues preses que eren 
al Puig de les Basses i al Mas 
d’Enric, van ser traslladats 
a Madrid perquè comença-
va el judici. Això va fer que 
s’interrompessin els actes de 
suport als presos que s’havien 
celebrat durant mesos, gaire-
bé dia a dia, a l’entorn de les 
presons catalanes, amb molta 
participació ciutadana.

En el cas dels Lledoners, grups 
de balsarenyencs hi van anar 
sovint, i també es van organit-
zar al poble actes informatius 
i de suport als presos, i es va 
assistir a concentracions que 
es van celebrar a Manresa i 
altres llocs. També el dia del 
trasllat dels presos, el primer 
de febrer, hi va haver una 
concentració a Lledoners per 
acomiadar-los, però els em-
bussos a les carreteres d’accés 
van impedir a molts d’arribar-
hi, si no era a peu. 

Un nombre destacable de per-
sones de Balsareny va partici-
par a la manifestació de Bar-
celona, a la Gran Via, el 16 de 
febrer. També hi va haver bal-
sarenyencs a la manifestació 
del 21 de febrer, amb motiu 
de la vaga general, a més de 
les concentracions davant els 
ajuntaments de cada poble. 

Els actes informatius locals 
s’han continuat convocant. 
El més notable, el dia 7 de 
març, fou la conferència “El 

SARMENT judici, a judici”, a càrrec de 
David Casellas, coordinador 
dels advocats que porten 
les causes dels processats i 
perjudicats del Bages pels 
fets de l’1 d’octubre de 2017, 
i col·laborador dels equips 
jurídics que porten la defen-
sa dels encausats al Tribunal 
Suprem. L’acte va omplir com-
pletament la sala petita del 
Sindicat. Una xerrada molt 
interessant i didàctica sobre 
les característiques del judici, 
i que va acabar amb un torn 
obert de preguntes molt par-
ticipat, fruit de l’òbvia preo-
cupació que aquest procés 
genera a molta gent.

El 8 de març es van celebrar di-
versos actes reivindicatius del 
Dia Internacional de la Dona, 
amb la lectura d’un manifest 
contra la violència de gènere 
i a favor de la igualtat salarial 
i la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones. I el 
dissabte 16 de març no va 
mancar una representació 
balsarenyenca a la manifes-
tació de Madrid, amb el lema 
“L’autodeterminació no és cap 
delicte”. Tot plegat són grans 
de sorra que es sumen a les 
mobilitzacions ciutadanes del 
país. Mentrestant, el govern 
central ha convocat eleccions 
generals anticipades per al 28 
d’abril, que s’avancen doncs a 
les eleccions 
municipals i 
europees pre-
vistes per al pro-
per 26 de maig. 

“A cent cap als 100”, 
a l’Hospitalet

El dimarts 12 de març de 2019, 
l’autocar de Balsareny va 
aplegar 43 persones per fer la 
caminada del cicle “A cent cap 
als 100” a l’Hospitalet de Llo-
bregat. A més de l’expedició 
balsarenyenca hi havia els ca-
minants de Sant Andreu de la 
Barca, els de Lliçà d’Amunt i 
els amfitrions, de l’Hospitalet. 

La caminada, d’uns 7 km, 
va començar a Cornellà, al 
costat de l’estadi del R.C.E. 
Espanyol, travessant la 
passarel·la de 500 metres 
que creua l’autovia A2 i el riu 
Llobregat; d’allí, es va seguir 
pel Parc Agrari del Baix Llo-
bregat, vorejant la riba dreta 
del riu fins entrar en terme 
de l’Hospitalet per Bellvitge, 
on es va visitar l’ermita de 
Santa Maria de Bellvitge. Va 
continuar per l’estadi munici-
pal de futbol de l’Hospitalet, 
per arribar al centre de 
l’Hospitalet, fins arribar a la 
plaça de l’Ajuntament, amb 
la Casa de la Vila i l’església 
de Santa Eulàlia. Després es 

SARMENT va visitar el bonic carrer del 
Xipreret, amb notables cons-
truccions antigues com la to-
rre de la Talaia; els museus de 
ca n’Espanya i de l’Harmonia, 
i la casa dels Finestrals Gòtics. 
Finalment es va arribar de 
nou al poliesportiu del Cen-
tre, on ja s’havia esmorzat i es 
va dinar; per acabar amb un 
animat fi de festa amb música 
i ball. 

Com sempre, felicitem la Di-
putació de Barcelona i els 
ajuntaments implicats en 
aquest projecte per fer cami-
nar la gent gran. Una felicita-
ció especial als organitzadors 
de l’Hospitalet, amb un bon 
desplegament de monitors, 
municipals i sanitaris que en 
tot moment van vetllar per 
la seguretat i la comoditat 
dels vianants. I en el cas de 
Balsareny,  a l’Ajuntament i 
al Centre Excursionista, amb 
l’eficàcia contrastada de la 
Noèlia, el Diego i l’Alfred; 
i al xofer de la companyia 
d’autocars Simó. La propera 
sortida serà el dia 2 d’abril a 
Sant Andreu de la Barca. 

SOCIETAT

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

A. SELGAS
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DIA DE LA DONA. Lliurament dels premis del Concurs de Microrelats i 
Espectacle ‘Les Travesuras de Eros’ a càrrec de l’actriu Sandra Rossi

Enguany, i gràcies a la 
col·laboració amb la regidoria 
d’Acció Social de l’Ajuntament 
de Balsareny, la Biblioteca va 
viure una tarda especial de di-
vendres, celebrat el 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona.

A les 7 de la tarda va tenir 
lloc l’acte de lliurament dels 
premis del Concurs de Micro-
relats i la lectura dels relats 
guanyadors. El primer premi 
va ser per al balsarenyenc 
Josep Estruel amb el relat ‘La 
goma d’esborrar’; el segon 
premi va ser per a Ramon G. 
Reverter, de Sant Carles de la 
Ràpita, amb el microrelat ‘Cita 
a cegues’. 

ANA PÉREZ HIDALGO

A continuació, es va iniciar 
l’espectacle de contes per 
a adults “Las Travesuras de 
Eros”, a càrrec de Sandra Ros-
si, actriu argentina establerta 
a Gelida, i dirigit pel manresà 
Jordi Girabel, basat en relats 
de Quim Monzó, Daniel Sam-
per Pizano, Pedro Zarraluki i 

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

BIBLIOTECA PERE CASALDÀLIGA

la mateixa actriu. Quatre his-
tòries travessades per la ju-
ganera mirada d’Eros, el Déu 
de l’amor que amb les seves 
fletxes gaudeix fent bategar 
cors i inflamant sexes, i prota-
gonitzades per una lligacama, 
un espectre, un desig obses-
siu i un tango. L’espectacle, 

que es mira l’erotisme des de 
diferents punts de vista, va fer 
passar una vetllada molt agra-
dable i divertida a les gairebé 
50 persones assistents que, en 
la seva totalitat, van valorar 
efusivament la professionali-
tat i la genialitat de la Sandra 
Rossi.

Laboratori de lectura ‘L’armari de l’Olívia’

El dimarts 12 de març, la Bi-
blioteca va esdevenir un taller 
de creació i una passarel·la de 
moda, ja que va tenir lloc un  
laboratori d’experimentació 
lectora dedicat al personatge 
de l’Olívia, la hiperactiva por-
queta creada per l’il·lustrador 
nord-americà Ian Falconer. En 
aquest laboratori, l’Olívia va 
rebre diverses invitacions per 
participar a actes de diferents 
tipus i els participants, gairebé 
20 infants acompanyats dels 
seus familiars, van haver de 
dissenyar un vestit per a cada 

ANA PÉREZ HIDALGO ocasió. Abans, però, es va fer 
necessari llegir diferents con-
tes de l’Olívia per conèixer la 
seva personalitat, les seves 
preferències i les seves inquie-
tuds. Un cop fets els vestits, es 
van mostrar a l’Olívia i al públic 
assistent simulant una desfila-
da de models.

Aquest tipus d’activitat ens 
permet treballar el foment de 
la lectura amb els infants, ex-
perimentant al voltant de la 
lectura, entesa en el sentit més 
ampli del terme, i gaudint de 
l’essència dels llibres infantils 
des de la vessant creativa. 

BIBLIOTECA PERE CASALDÀLIGA
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Primavera poètica

El dilluns 18 de març és el Dia 
Internacional de la Poesia. 
Amb motiu d’aquesta cele-
bració, el 18 de març vam 
celebrar un recital poètic a 
la Residència-Casal Verge de 
Montserrat, on participaren 
els membres del Club de lec-
tura d’AMPANS de la Biblio-
teca, la poetessa Hermentera 
Fàbrega de Cardona i un dels 

ANA PÉREZ HIDALGO rapsodes dels Pastorets de 
Balsareny, Ramon Carreté. A 
partir d’una àmplia i variada 
selecció de poesies vam com-
partir una estona molt agra-
dable amb els avis, recitant i 
escoltant poesies. Membres 
de la Coral Ametllers, dirigits 
per mossèn Joan Bajona, van 
cloure l’acte amb cançons tra-
dicionals. Per finalitzar, la Resi-
dència va convidar a berenar 
tots els assistents. 

Exposició ‘Éssers diminuts fabulosos’

De l’11 al 28 de març tenim 
a la Biblioteca l’exposició 
‘Éssers diminuts fabulosos’, 
creada per Tantàgora i que 
és propietat de la Diputació 
de Barcelona. 

Es tracta d’una mirada diver-
tida a la literatura infantil so-
bre els follets, les fades i totes 
les criatures màgiques que 
viuen al bosc.

L’exposició aporta informa-
ció sobre cinc espècimens, 
el follet, el minairó, el dimoni 

ANA PÉREZ HIDALGO

boiet, la petita dama, i el pe-
rot i la caterineta, presentada 
de la següent manera: nom, 
com és, i on se’l pot trobar, a 

BIBLIOTECA PERE CASALDÀLIGA

ARXIU

Mímica al Sindicat 
amb Marie de Jongh

El passat diumenge 27 de fe-
brer de 2019, a la sala Sindicat, 
i dins el cicle de teatre familiar 
(TEMPO), presentat per Elisa 
Jorba, va tenir lloc l’espectacle 
“Amour”de la Companyia Ma-
rie de Jongh.

“Balsareny Avui” va quedar 
sorprès de la posada en es-
cena de la història de conte 
teatral en clau de mímica, tot 
i considerar que en aquesta 
ocasió la peça va ser de difícil 
comprensió per al mon infan-
til, acostumat a guions de més 
fàcil entesa. No obstant això, 
i acceptant la meva crítica, 
pas a pas el missatge repre-
sentat pels actors arribà a tot 
el públic en general. Com a 
principal tret de l’obra trans-
cric la introducció del progra-
ma: “Uns nens juguen al país 
on tot comença. S’esforcen a 
descobrir un món tot trans-
formant el seu univers”. En el 
seu mon s’atreveixen a estimar 
sense saber quin és el seu ve-
ritable significat. No dubten a 
enemistar-se abans de trobar 
cap acció que els faci entendre 
la paraula odi. Saben d’olors, 
pell, carícia, abandonament, 
refugi, desig. No saben del 
temps. I de cop han passat 
més de setanta anys. Ara, en-
vellits, saben d’olors, pell, ca-
rícia, abandonament, refugi, 
desig. I com a paradoxa, no 
dubten a enemistar-se quan ja 
coneixen el veritable significat 
de l’amor, Saben del temps. El 
que no saben és que l’amor 
sempre ens pot donar una 
nova oportunitat.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

ARXIU

més d’una tria de relats que 
exemplifiquen les relacions 
que han mantingut amb els 
humans.

I el dimecres 20 de març vam 
realitzar un taller infantil dedi-
cat a la poesia i a la primavera. 
Vam jugar amb les paraules i 
vam mirar llibres de poesia in-
fantil, a partir dels quals cada 
participant va triar un poema 
que, un cop ben treballat, 
va recitar en veu alta.  Entre 
tots vam fer un mural ple de 
flors i colors a la sala infantil 
de la Biblioteca per celebrar 
l’arribada de la primavera.

Presentació del llibre ‘De Gandesa 
a Grossbeeren’, de Gemma Masip

El dijous 27 de març, a les 7 
de la tarda, es presentarà el 
llibre De Gandesa a Grossbee-
ren, de Gemma Masip Bonet. 
L’autora, veïna de Balsareny, 
hi narra la història del seu 
pare, Manel Masip, un obrer 
català que va viuire en pri-
mera persona els esdeveni-
ments europeus més crucials 
del segle XX. Als 16 anys, 

ANA PÉREZ HIDALGO Masip es va allistar com a vo-
luntari per anar a defensar la 
República. Va ser ferit al font 
de l’Ebre. Un cop finalitzada 
la guerra, i cansat de no tro-
bar feina, se n’anà a treballar 
a Alemanya. Ignorava, però, 
que en realitat acabaria tre-
ballant per al règim de Hitler. 
Acte emmarcat dins del Club 
de Lectura de la Biblioteca 
Pere Casaldàliga i obert a 
tothom.

BALSARENY AVUI
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El paper de les dones en la música 

El paper de les dones en el 
camp de la música, i més con-
cretament, de la música consi-
derada culta, ha estat oblidat i 
marginat al llarg de la història. 
Una de les raons principals 
d’aquesta circumstància es fo-
namenta en el fet que la mú-
sica clàssica va transcendir un 
període de la història en què 
les dones eren privades de 
molts drets i llibertats. Durant 
aquest temps, generalment, 
es considerava poc ortodox 
que una dona es dediqués a 
compondre obres musicals.

Si bé és cert que el moviment 
feminista ja era present al llarg 
de segle XIX,  el seu’objectiu 
principal era promoure 
l’equitat femenina pel que fa 
al dret de vot. La igualtat de 
gènere en l’ocupació, l’atenció 
familiar, les arts, la cultura i al-
tres àmbits de la vida quotidia-
na es van reivindicar després, 
ja ben entrada la primera mei-
tat del segle XX.
Tot i aquesta injustícia, hi ha 
hagut moltes dones impor-
tants en aquest camp artístic, 
malgrat totes les discrimina-
cions i prohibicions que han 
hagut de patir. Vegem-ne al-
gunes, entre moltes altres, a 
tall d’exemple. 

EMMB CLARA SCHUMANN 
(1819-1896)

Als 9 anys va debutar com a 
pianista virtuosa amb peces 
de Rossini; i als 11 anys va es-
criure el seu primer lied i es va 
convertir en la pianista més 
famosa de la seva època. Es 
va casar amb Robert Schu-
mann, que considerava la 
seva dona com la seva musa. 
Robert Schumann va caure 
molt malalt i ella va dedicar-se 
a viatjar i fer concerts de pia-
no arreu d’Europa per man-
tenir el seu marit i els set fills 
que tenien. Clara Schumann 
es va atrevir a desviar-se de 
les normes socials per tal de 
seguir el seu camí artístic. Tot 
i que la supressió dels drets 
de les dones limitava la seva 
aportació i reconeixement en 
el món de la música, va donar 
lloc a un estil musical únic: 
l’estil feminista, que continua 
essent a dia d’avui una font 
d’inspiració. Finalment, va re-
bre a Viena el títol d’Imperial 
virtuosa de música de cambra. FANNY MENDELSSOHN 

(1805-1847) 

El seu germà, Fèlix Mendelsso-
hn, deia que era millor música 
que ell, però el seu pare i avi ja 
li programaven la vida. La van 
preparar exclusivament per al 
matrimoni, tot i que era una 
gran intèrpret del piano.

NANNERL MOZART

La germana del virtuós Wol-
fgang Amadeus Mozart tam-
bé va ser una gran música 
amb molt de talent, però poc 

ARXIU

Clara Schumann, litografia (1838) 
d’Andreas Schaub

ARXIU

Fanny Hensel, nascuda Mendelssohn, 
oli sobre tela (1842) de Moritz Daniel 
Oppenheim

acompanyada per part del seu 
pare i lde a societat en què vi-
via. Tocava el piano i va arribar 
a fer algunes composicions 
per a aquest instrument, però 
va haver de renunciar a la mú-
sica a l’edat de 18 anys, ja que 
li van prohibir dedicar-s’hi per-
què havia de casar-se.

Com s’hauria desenvolupat 
la música clàssica si les dones 
sempre haguessin tingut la 
llibertat de compondre? Hau-
rien progressat els períodes 
estilístics tal com els coneixem 
avui? O serien diferents? És la-
mentable que durant la major 
part de la història de la música 
la dona n’hagi estat exclosa. 
La lluita continua. 

ARXIU

Nannerl Mozart, retrat (1785) 
d’autor desconegut

ARXIU

ARXIU

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

Mímica al Sindicat 
amb Marie de Jongh
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Joan Bonet i Pujol, resseguint dos segles de Balsareny
JOSEP GUDAYOL I PUIG

El sol de migdia d’un març pri-
maverenc obre amb aquest 
aire la nostra finestra mensual 
i entrem al carrer del Serrat, 
concretament a la casa de la 
família Bonet Calpe.

Joan Bonet i Pujol va néixer 
a Sant Mateu de Bages el 7 de 
juliol de 1927. En pocs anys la 
seva família va venir a Balsa-
reny i és aquí quan el Joan va 
seguir els passos escolars pro-
pis d’aquells anys. “Vaig fer els 
meus estudis a l’Escola Parro-
quial Sant Josep; recordo que 
ens va fer escola un rector que 
es deia Mossèn Joan”.

En Bonet, a molt curta edat, va 
posar-se a aprendre l’ofici de 
pagès. Li agrada llegir i, enca-
ra que en aquests moments ja 
no ho fa gaire, ens diu: “durant 
el temps que vaig fer servei mi-
litar, a la caserna llegia molt, 
sobretot eren textos històrics”. 
Sempre li ha agradat viatjar 
i coneix part d’Alemanya i 
Itàlia, i en el temps de lleure 
l’entusiasmava sortir a caçar.

En el breu temps de l’entrevista, 
per uns moments s’hi afegeix 
l’Àngela Calpe i ens comenta: 
“a la fotografia, com podeu 
veure, al fons hi ha la part de 
la façana del Centre Parro-
quial. Eren els primers anys 
del festeig, quan jo tenia 16 
anys i amb el Joan feia molt 
poc que ens coneixíem”.

— Noranta-dos anys ja són 
anys, digueu-nos alguna 
cosa de com era Balsareny en 

ARXIU

aquells temps?

— Bé, la meva família es va 
instal·lar a la plaça de Ricard 
Viñas. Precisament en aquells 
anys era més plaça que mai, 
ja que van tardar uns quants 
anys a enderrocar la casa on 
vivíem, on ara s’obre al carrer 
de la Mel. Eren uns temps de 
carrers sense asfaltar i nets de 
cotxes. També puc dir-vos que 
vaig tenir com a amic de jocs 
infantils l’avui bisbe emèrit 
Pere Casaldàliga, el Pere de cal 
Lleter.

— Quants anys fa que viviu al 
carrer del Serrat?
— Doncs, com he comentat, 
des que van obrir l’actual ca-
rrer de la Mel. Abans hi havia 
dues cases: cal Valls i cal Pa-
quela. Quan van ser enderro-
cades ens van traslladar a un 
altre lloc. Aquí al Serrat fa uns 
42 anys que hi som.

— Ens podríeu dir algun dels 
establiments comercials que hi 
havia durant aquells anys?

- Sí, recordo al carrer d’Àngel 
Guimerà un forn de pa dels 
Orriols (avui Forn Serra), el 
Cafè i també la sala de festes 
del Casino, el Centre Instructiu 
i Recreatiu, regit aquells anys 
per un home a qui deien el 
Marconet. Al carrer Sant Do-
mingo, avui Sant Domènec, 
hi havia a cal Colell una botiga 
que tenia també una entrada 
i sortida al carrer d’Àngel Gui-
merà. En aquest mateix carrer 
hi havia la Casa Rosendo, avui 
Carnisseria Carmelo, el forn de 
pa de cal Busoms, la peixateria 

de cal Jan, i al carrer de la Creu 
hi havia el Centre Parroquial, 
amb el bar del Petico i el cine-
ma incorporat, entre d’altres.

— Podríeu dir-nos quants habi-
tants hi havia en aquells anys a 
Balsareny?

— La xifra exacta no puc dir-la, 
però crec que érem més que 
no pas avui, perquè totes les 
rodalies, en un bon temps de 
les indústries de mineria i tèxtil 
de Vilafruns, Colònia Soldevila 
i la Rabeia, junt amb la page-
sia, estaven en plena ocupació 
amb famílies nombroses.

— I a part del Nadal i Cap d’Any, 

quines altres festes celebràveu?

— Doncs la Festa Major, que 
eren dues: la Mare de Déu 
d’Agost i l’actual de Sant Marc.

— Voldríeu afegir quelcom?

— Sí, deixeu-me explicar-vos 
una cosa que se m’havia obli-
dat. Quan hem parlat del Cen-
tre Parroquial i de la sala de 
cinema que hi havia, el fet cu-
riós és que les sessions es feien 
mitjançant un passi de rodets 
de pel·lícula entre Sallent i Bal-
sareny. Aquest passi de rodets 
el feia un ciclista, i mitjançant 
aquest intercanvi es podien 
celebrar les sessions a totes 
dues poblacions.
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Premsa Comarcal

Redacció
Per a molts barcelonins 

i catalans, l’espectacular 
patrimoni cultural, in-
dustrial i artístic de prop 
de Barcelona, és conegut 
només en part. També els 
festivals, les festes i tradi-
cions, monuments com es-
glésies i castells o rutes i ex-
cursions formen part d’un 
gran catàleg de punts claus 
per a tot el territori per gau-
dir de la natura i la cultura. 
La Diputació de Barcelona 
recull a la seva web de tu-
risme “Barcelona és molt 
més” (barcelonaesmoltmes.
cat)  totes les informacions, 
propostes, agendes d’acti-

ben als déu pisos d’alçada 
declarats Patrimoni de la 
Unesco.

11. Cripta Gaudí de la 
Colònia Güell. Obra emble-
màtica d’Antoni Gaudí, 
Patrimoni de la Humanitat, 
construïda en una singular 
colònia industrial del segle 
XIX a Santa Coloma de Cer-
velló.

12. Enoturisme. Cinc 
denominacions d’origen 
(DO): Penedès, Alella, Pla 
de Bages, Catalunya i Cava 
ofereixen experiències úni-
ques a prop de la ciutat de 
Barcelona.

A prop de Barcelona hi ha tot un món  
de possibilitats per gaudir de l’oci,  
de la cultura i de la natura 

Monestir de Sant Benet de Bages. FOTO: Marc Vila Festa Major de Vilanova i la Geltrú. FOTO: JOsep canO 
i DipuTació De BarcelOna

Rupit. FOTO: JOsep canO  i DipuTació De BarcelOna Cripta Güell. FOTO: GOnzalO sanGuineTTi i DipuTació De BarcelOna

❱ Un territori ric i divers entre el Pirineu i la Mediterrània amb més de 100 quilòmetres de costa, art, patrimoni 
cultural i una gastronomia reconeguda. 

vitats, guies, etc. per a tot 
tipus de visitant i d’interès.

1. Bagà i el massís del 
Pedraforca. Una aldea del 
segle XIII perfectament 
conservada i un massís 
que és símbol dels Pirineus 
en un entorn natural ideal 
per practicar els esports de 
muntanya.

2. Rupit, Tavertet i la Vall 
de Sau. Pobles medievals 
de carrers empedrats i una 
plana amb extraordinàries 
perspectives, boscos fron-
dosos i aigües abundants.

3. Cardona i la Muntanya 

de Sal. Un centre urbà pre-
sidit per un castell medieval 
i un jaciment salí explotat 
des de l’època romana.

4. Vic. A Osona i entre el 
Mediterrani i els Pirineus, 
Vic posseeix un ric patri-
moni i un mercat d’origen 
medieval.

5. Sant Benet i Manresa. 
Un monestir mil·lenari a 
Sant Fruitós de Bages, eix 
d’un projecte que inclou 
art, natura i gastronomia, a 
prop de la medieval Osona.

6. Montserrat. Santua-
ri, monestir i muntanya. 

Un dels eixos culturals de 
Catalunya.

7. Monestir de Sant Cu-
gat. És un dels majors ex-
ponents de l’art medieval a 
Catalunya.

8. Terrassa i el Modernis-
me. Modernisme, esglésies 
romàniques, turisme indus-
trial i gran vida cultural.

9. Sitges. A mitja hora 
de Barcelona, 300 dies de 
sol a l’any, 17 platges, art, 
cultura i gastronomia.

10. Castellers. Increïbles 
torres humanes que arri-
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Morir a cavall dels vents
JORDI COROMINAS

Per Sant Jordi es publicarà 
la novel·la Morir a cavall dels 
vents, que he escrit amb el 
Llorenç Planes i que esperem 
que aquest dia ja pugueu 
trobar a la llibreria Els Colors. 
Ens fa molta il·lusió presentar-
la al nostre poble, perquè el 
rerefons de tot és una his-
tòria d’amistat que comença 
a Balsareny amb els escol-
tes.  De joves, amb el Llorenç 
ja escrivíem i fèiem moltes 
coses junts, entre les quals, 
col·laborar en el què alesho-
res eren els començaments 
del Sarment. A partir dels 18 
anys la vida ens va dur per di-
ferents camins i vam perdre 
completament el contacte i 
35 anys després, a cavall dels 
vents, ens retrobem. Moltes 
passions ens tornen a unir, 
entre les quals, la muntanya i, 
ara, l’escriptura. 

Escriure la novel·la ha estat un 
divertimento en el sentit d’un 
exercici despreocupat, lliure i 
molt divertit. Morir a cavall del 
vent és una novel·la policial 
i d’intriga, però amb tocs de 
novel·la psicològica i negra, 
de sàtira, de comèdia de cos-
tums de les cultures pirinen-
ques i de reflexió filosòfica.

La que en principi era la mort 
accidental d’un corredor a la 
carrera més prestigiosa dels 
Pirineus, la “Cavall dels vents” 
de la serra del Cadí, sembla  
que és un homicidi. Una uni-
tat dels mossos d’esquadra 
de Puigcerdà, comanada 
pel sergent Grabulosa, és 
l’encarregada de la investiga-
ció, en què van desfilant dife-
rents potencials homicides: la 
màfia russa, la màfia xinesa, 
antigues i modernes colles 
de contraban d’Andorra, l’Alt 
Urgell i la Cerdanya, traficants 
d’anabolitzants i diferents 
dopatges esportius, antics re-
publicans assassinats al front i 

Un anònim denunciant que la mort de 

l’andorrà David Daudé, a la cursa Cavall dels 

vents del Cadí del 2012, era en realitat un 

homicidi, arriba a la comissaria dels mossos 

de Puigcerdà. El sergent Salvador Grabulosa 

encarregat de la investigació segueix una trama 

tortuosa on desfilen la màfia russa i Xina, 

colles de contraban, jueus, vells republicans,  

i un desconegut i malèfic Anselm que mou 

els fils. I tot sota l’inquietant teló de fons d’uns 

Pirineus aspres batuts per la neu i els vents 

i d’una cultura religiosa decadent. 

 «He arribat a ser sergent, però hauria pogut 

ser un gàngster. Si fos filòsof, filosofaria; sóc 

mosso d’esquadra, desemmascaro fills de 

puta. Em limito a mirar la gent que m’envolta, 

que investigo, i amb això en tinc prou per 

filosofar: tot hi és. Tota la filosofia hi és.»
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Editorial Andorra
Negra

ARXIU

austríacs que temen que nets 
de jueus reclamin les propie-
tats que es van quedar. 

Els Pirineus, una terra aspra, es-
carpada i dura, batuda per lle-
vantades i torbs, poc habitada, 
amb gent feta a la seva, amb 
multitud de passos de vigilàn-
cia difícil, i amb tres estats im-
plicats (l’espanyol, el francès i 
l’andorrà) hi és omnipresent 
amb totes les seves cicatrius i 
ferides encara obertes en els 
personatges de la novel·la: 
lloc d’escapada i d’arribada 
en moments políticament 
convulsos,  jueus i republicans 
que fugen del feixisme en di-
reccions contràries, passos 
clandestins, joves neorurals 
que busquen el seu paradís… 
També hi traspua la decadent 
cultura catòlica, amb els seus 
insignes mossens, progres-
sivament substituïts per psi-
còlegs, psiquiatres, i tot un 
nou moviment que barreja la 
medicina alternativa, el ioga, 
les constel·lacions i el Mindful-
ness. 

Volem homenatjar també 
amb la novel·la el major Tra-
pero, que un dia ens va convi-
dar a una reunió dels caps dels 
Mossos d’Esquadra que ver-
sava sobre les novel·les que 
tenen per protagonistes els 
membres d’aquest cos. Vam 
descobrir que hi ha cinc mos-
sos que es dediquen a escriure 
novel·les policíaques. La nos-
tra imatge de la policia no era 
la d’un cos modern i sensible, 
i menys amb tanta gent inte-
ressada en la literatura. És clar 
que el nostre protagonista (als 
mossos hi ha de tot) és molt 
cínic i àcrata: 

“He arribat a ser sergent, però 
hauria pogut ser un gàngster. Si 
fos filòsof, filosofaria; sóc mosso 
d’esquadra, desemmascaro fills 
de puta. Em limito a mirar la 
gent que m’envolta, que investi-
go, i amb això en tinc prou per 

filosofar: tot hi és. Tota la filoso-
fia hi és.”

“Soc un enemic de l’autoritat. 
És el que més m’emprenya de 
l’ofici: quadrar-me davant d’un 
superior. La Creu de Sant Jordi 
és imperdonable. La medalla 
que m’estimo més és una taca 
de salsa a la camisa. M’agrada 
el pensament solitari. No puc 
sofrir els xais.”

Per últim, voldríem destacar 
que la novel·la és plena de 
referències a personatges i 
anècdotes de Balsareny que 
poblen la nostra memòria. 
Aquí en deixem, com a tastets, 
tres fragments: 

La Sallés

La Sallés, com a flamant cap de 
«Les Hortènsies», per evitar el 
contacte visual amb la pacient i 
els seus insults, caminava a des-
grat al seu costat. El Dr. Orejas 
no era sant de la seva devoció. 
La posaven negre aquests met-
ges joves que es creien amb dret 
de capgirar-ho tot.

El Matamoros

—Perdona que canviï de tema, 
però, coneixies el David Daudé?
—Quina pregunta! Qui de Ca-
nillo vols que no el conegui? 
Els Daudé eren una casa amb 
molta solera. El Ramon de Cani-
llo va participar en negocis que 
van anar molt bé: l’elèctrica, 
la telefonia, la Banca Nacio-
nal Andorrana, les estacions 
d’esquí del Valira, les màquines 
llevaneu del Claret…, però va 

tenir mala sort amb l’hereu, i 
amb el net encara pitjor. El Da-
vid era un cas com un cabàs. Se 
n’expliquen moltes bestieses, 
d’ell. Una de les que recordo és 
que es va filar la filla d’un met-
ge, un tal doctor Matamoros de 
Berga. Es va emportar la filla i 
el cotxe del seu pare que du un 
cartell que diu «metge», es va 
fer passar pel doctor Matamo-
ros i se’n van anar a la Torre del 
Remei de Bolvir, el millor ho-
tel de cinc estrelles del Pirineu. 
L’endemà va haver-hi una sen-
yora que es va desmaiar i com 
que s’havia inscrit com a met-
ge van córrer a buscar- lo. Ell, 
decidit, va baixar com si fos el 
doctor Matamoros i es veu que 
va curar la senyora desmaiada, 
que en va quedar molt conten-
ta. Ves a saber quines palpades 
li devia fer —va dir deixant anar 
una riallada homèrica—. Però 
el millor de tot és que després es 
va posar també a la butxaca el 
pare de la noia, el doctor Mata-
moros, i això sí que és l’últim del 
món. Si m’ho hagués fet a mi, li 
hauria fotut una perdigonada. 
Com se’l va ficar a la butxaca? 
És un misteri. A vegades havia 
vingut amb ell a passejar pel 
poble i un dia fins i tot me’l va 
presentar. A mi el David no me 
la fotria pas, es veia d’una hora 
lluny que volia fer-se el simpàtic, 
però que d’empàtic i afectuós 
no en tenia res.

El Bonals

—Hola Grabulosa, si us plau, 
segui —va fer el Bonals sense 
apartar la vista de la pantalla 
de l’ordinador.
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«Hòstia santa! Últimament, els 
metges ja ni et miren a la cara. 
Són uns autèntics mussols», va 
passar-li pel cap al sergent. 
—En què el puc ajudar? —va 
dir d’esma el psicòleg quan es 
va dignar a alçar els ulls. 
—Miri. No he vingut a parlar 
ni de mi, ni de la Gisela, ni de 
vostè, ni d’aquest maleït vent 
d’Espanya…
—Em satisfà veure que el seu 
trastorn neuròtic obsessiu ha 
minvat —va amollar el doctor, 
mantenint un to i una mirada 
neutres, però escapant-se-li un 
posat mofeta. 
—Ja hi som! Escolti, a mi parli’m 
clar i català. Gelosia. Entesos, 
però no m’atabali amb altres 
hòsties. Estic tip d’anar a reu-
nions de psicòlegs i psiquiatres. 
Sou un veritable niu de serps! 
Quan ens trobem els policies o 
els camioners ens diem a crits 
fills de puta, malparits i tot el 
que vostè vulgui els uns als al-
tres, i al cap d’un dia ningú no 
se’n recorda, però en una reunió 
de psiquiatres us insulteu de la 
manera més recargolada pos-
sible: «El teu narcisisme fa que 
no escoltis ningú», «estàs esde-
venint una caricatura de la teva 
obsessió compulsiva», «que no 
t’has pres el Trankimazin, avui?» 
I us ho guardeu tot al pap. Això 
sí, sense perdre les formes. Ja en 
teniu de mèrit, ja… Redéu! Però 
a mi no m’hi enganxarà pas, en 
aquest joc.
El Bonals va fer la mitja rialla. 
—Fins i tot el vostre riure és 
fet i pastat —no pogué estar-
se d’afegir el sergent—, sense 
mostrar les dents, sense esclafir, 
en alerta per fotre-li un moc a 
qui us convingui. 
—Grabulosa, Grabulosa… 
—s’hi va tornar amb aire de 
perdonavides el Bonals—, 
sempre delicat com una ungla 
d’ase. Miri, jo el trobo simpàtic i 
entenc perfectament que la Gi-
sela el prefereixi…
—Alto aquí! Ja m’està embo-
licant la troca amb les seves 
teranyines psicoanalítiques. 
Només he vingut a parlar del 
David. Sé que el 2012 va venir a 
la seva consulta.

FRANCESC CAMPRUBÍ

Si no plou pel 
febrer, mal va 
el graner

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)                6,7
Mitjana (min.+ màx.)        8,6
Mitjana de mínimes        -1,9
Mitjana de màximes          19,1
Mínima (dia 4)              -7,2
Màxima (dia 27)              26,7
Mín. més alta (dia 1)         3,7
Màx. més baixa (dia 3)      11,9

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 3)        56,2
Velocitat mitjana                 5,3
Recorregut del vent (en km) 3.578,2

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 13)   1.028,8
Mínima (dia 1)             985,1

La pluja (litres/m2) 
Dia 1     2,6
Total                2,6 litres

MN. ANTONI BONET I TRILLA

La Setmana Santa

És el temps fort en què 
l’Església ens invita a meditar 
el Misteri Pasqual de la mort 
i de la resurrecció de Jesús. 
Són els dies d’acompanyar 
Jesús, el Diumenge de Rams, 
en la seva entrada a Jerusa-
lem, on ell va per a complir el 
misteri de la nostra salvació. 
El Dijous Sant recordem la 
Institució de l’Eucaristia, me-
morial de la Passió del Senyor, 
i escoltem de llavis de Jesús 
“Us dono un manament nou: 
que us estimeu els uns als 
altres com jo us he estimat”.

El Divendres Sant té com a 
característica pròpia de ser 
el dia de la Passió del Sen-
yor: escoltem el relat de la 
Passió segons sant Joan; 
adorem la Santa Creu i com-
breguem el cos de Crist, 
anunciem la seva mort i pro-
clamem la seva resurrecció. 

El Dissabte Sant, l’Església 
no se separa del sepulcre 
del Senyor, meditant la seva 
passió i la seva mort. I el Diu-
menge de Pasqua, celebrem 
la resurrecció del Senyor. 
És la festa més important 
de tot l’any per als cristians. 

MN. ANTONI BONET I TRILLA

Agenda Parroquial. Abril 2019

Diumenge, dia 7 a les 
10 h. La veu del cam-
panar:  Ràdio Balsareny.

Dimarts, dia 9: Euca-
ristia a les 5 tarda al Ca-
sal Verge de Montserrat.

Diumenge de Rams, dia 
14: a ¾ de 12 (11,45) Be-
nedicció dels Rams al Ca-
sal Verge de Montserrat i 
a continuació  l’Eucaristia
.
Dijous Sant, dia 18: a 2/4 de 
9 (20,30), Missa del Sant Sopar.

Divendres Sant, dia 19: a 
les 5 tarda, celebració de 
la Passió i mort del Senyor.

Dissabte Sant, dia 20: a les 
11 de la nit: VETLLA PASQUAL.

Diumenge de Pasqua, dia 
21: Eucaristia a les 12 h. 

Dijous, dia 25: Festa Major 
en honor a St. Marc. Eucaris-
tia a les 10 h. concelebrada 
pels capellans de la zona del 
Llobregat. Ens acompanyarà 
els cants la Coral Sant Es-
teve. En acabar, benedicció 
dels panets de Sant Marc.

ARXIU

LA VEU DEL CAMPANAR
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