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En un matí sense gaire fred, 
el diumenge dia 16 de febrer, 
el sol es va fer pregar una 
mica, però va acabar sortint 
per escalfar la gent que es va 
aplegar a Balsareny per cele-
brar la festa. Els Trabucaires 
de Rajadell van despertar el 
poble amb els seus trets de 
bon matí. La Torrada del Tra-
giner, amb la demostració de 
l’elaboració artesana del porc, 
acollia els que volien esmor-
zar. L’acordionista Valentí Al-
sina animava el personal del 
Rebost i la Taverna. Al Trull es 
ferrava un animal, i tothom es 
preparava per a la gran Ca-
valcada. La comitiva d’honor, 
amb la Cobla Ciutat de Man-
resa, recollia la banderera a 
la plaça de les Monges, i una 

R. CARRETÉ

Majestuosa Cavalcada dels Traginers 2020 
gran repicada de campanes 
donava el tret de sortida a la 
desfilada, que enguany es-
trenava un itinerari diferent, i 
que va ser comentada per en 
Jacint Orriols, mentre Mn. 
Antoni Bonet i Mn. Joan Ba-
jona beneïen els participants, 
persones i bèsties .  

Formaven la cavalcada: 
Una representació de la 
unitat equina dels Mossos 
d’Esquadra; la Pubilla, l’Hereu, 
la Pubilleta i l’Hereuet de Bal-
sareny, encapçalant una llarga 
comitiva de Pubilles i Hereus 
de tot Catalunya; els Trabucai-
res i Morterets de Rajadell; els 
Geganters i Grallers de Balsa-
reny, amb els gegants Maria i 
Marc, que lluïa una imatge del 
balsarenyenc Pere Casaldàli-
ga, bisbe emèrit de Sao Félix 

do Araguaia, que avui com-
plia 92 anys; els Geganters Els 
K+Sonen, amb els gegantons 
Joan i Mariona i els gegants 
Blanca i Bernat; els gegants 
Manelic i Núria, de Ribes de 
Freser; els Bastoners de Bal-
sareny i la Cobla Ciutat de 
Manresa. Presidia la desfilada 
Elena Permanyer Barrier, 
banderera de la Festa, la pri-
mera en tota la història –des 
del 1943 que es va reprendre, 
i també des d’abans–; li feien 
costat els cordonistes, Antoni 
Álvarez i López i Jordi Per-
manyer Barrier. Al darrere, la 
comitiva de la núvia, Mercè 
Rovira i Ribera, la mare de 
la núvia i el nuvi, Joan Casal-
dàliga Sala, amb les mules 
guarnides de festa i la mula 
amb el bast que porta el dot. 
A continuació, el Traginer 

R.C.



d’Honor, Jaume Artigas Se-
llarés; i un grup de Mossos 
d’Esquadra d’època.

Seguien els Traginers, amb 
mules i matxos que portaven 
albardes i sàrries amb oli i 
gàbies d’aviram; i bastos, àr-
guens i arguenells per portar 
garbes, fems, sorra, torrats de 
llenya, feixos, gerres d’aigua 
i de mel, sacs de farina, pe-
dres, arnes d’abelles, porta-
dores de raïm, bots de vi, sa-
rrions de carbó, lleteres... Tot 
l’esplendor d’un patrimoni ric 
i entranyable, testimoni de la 
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pobresa i les dificultats d’una 
manera de viure ben arrelada 
a la terra al llarg dels segles. A 
continuació, molts carros, ca-
rregats de quitxalla, gent jove 
amb mules, molts espontanis 
i una nodrida representació 
dels genets participants a les 
curses del Castell. Tot plegat, 
35 carros i carruatges, més de 
trenta traginers i més de 200 
bèsties de càrrega. La cavalca-
da va donar dues voltes per la 
carretera de Manresa i de Ber-
ga i pel carrer de la Travesse-
ra abans de tornar al punt de 
partida.

En acabar,es va lliurar 
l’estendard al banderer de 
l’any que ve, Jesús Acevedo 
Sánchez. A la tarda, al circuit 
del Castell, hi haurà la tradi-
cional curs d’ases, mules, po-
nis i cavalls. Els premis es van 
lliurar al Mercat del Traginer, i 
a la Taverna es va fer l’acte de 
cloenda.

Felicitem tots els organitza-
dors per l’enorme feinada i la 
il·lusió amb què l’han empre-
sa, i donem les gràcies a tots 
els participants i a tots els que 
ens hi ha acompanyat. Fins 
l’any que ve!

R.C.
R.C.

R.C.R.C.

R.C.



El dissabte 15 de febrer, a la 
una del migdia, en el marc 
de la Festa dels Traginers, els 
Dansaires dels Pastorets de 
Balsareny van oferir, com ja és 
costum, una ballada a la plaça 
de la Mel. Aquest any els 
acompanyava l’Esbart Dan-
saire Santvicentí, que va pre-
sentar les danses següents: 

Ball de Cascavells. Una dan-
sa molt estesa a Catalunya 
que es ballava amb diferents 
melodies i coreografies, em-
prades amb unes aplicacions 
diferents: per iniciar la Festa 
Major, com a cercavila, per 
anar a fer esquellots a un 
vidu casat de nou, com a aco-
miadament d’un foraster o 
com a part de les Caramelles. 
Antigament era ballada per 
homes sols amb uns camals 
plens de cascavells, que feien 
repicar ben fort per espantar 
els mals esperits. Més tard s’hi 
afegiren les dones, que en 
molts casos es penjaven els 
cascavells de les faldilles. 

La cançó Bombolles. Un 
poema de Joana Raspall 
que va escriure l’any 1998. El 
músic Toni Xuclà i la cantant 
Sara Terraza en van fer una 
melodia dolça i bonica. La 
cançó sembla suggerir que 
no hem de col·leccionar co-
ses boniques, que són com 
bombolles: si les agafes es 
fonen. S’han de deixar lliures 
i que volin!

Els Nans Vells de la Patum 

DANSAIRES DELS PASTORETS DE BALSARENY

Dansaires Traginers

de Berga. La introducció dels 
Nans Vells i Nous a la Patum 
és força moderna. Són quatre 
figures masculines, amb ba-
rret de tres pics i llargues pe-
rruques, que ballen. Els Nans 
Nous foren estrenats el 1890 
per tal que substituïssin els 
Nans Vells, que es trobaven
en molt mal estat. Els Nans 
Nous són dues parelles, jove 
l’una i vella l’altra, que ballen 
als acords d’una melodia ai-
rosa i juganera composta a 
finals del segle XIX per Joa-
quim Serra i Farriols.

A continuació, els Dansaires 
dels Pastorets de Balsareny , 
dirigits per Alba Fontanet, 
van ballar aquestes danses:

El Ball de la civada. Una 
dansa molt estesa per tot Ca-
talunya. Antigament la balla-
ven homes sols. La cançó que 
l’acompanya presenta petites 
variacions segons el lloc on 
era cantada.

Ball de Cintes. La caracterís-
tica principal dels diferents 
balls de cintes és que l’eix del 

ball és un comparsa anome-
nat “Estaquirot”. El ball de 
Cintes de les Preses ens ofe-
reix una curiosa variant: la 
d’ésser el propi braç del ba-
llador central l’eix al voltant 
del qual es van trenant les 
cintes que duen els dansai-
res. Aquesta dansa fou reco-
llida per l’eminent historia-
dor i coreògraf Joan Amades 
i musicada pel mestre Lluís 
Moreno i Pallí.

La Tirotitaina. La ballaven 
els pastors del Pallars; té una 
certa retirada amb la “Bou-
rrée” de l’Alvèrnia. És una dan-
sa senzilla de caire graciós i 
divertit. Els balladors forma-
ven parella tot agafant-se 
mans dretes amb mans dre-
tes, i esquerres amb esque-
rres; això feia que ballessin 
amb els braços entrecreuats. 
Al Pallars ja fa anys que s’ha 
perdut; la que es presenta és 
un treball coreogràfic adap-
tat a l’edat dels dansaires.

Ball de Pedretes. Deu el 
nom a les fustes que els ba-
lladors porten a les mans a 

tall de pedres, i que colpegen 
rítmicament a manera d’un 
instrument de percussió; 
volen significar que l’alegria 
del cant i el ball primitiu 
s’esdevenia amb els ele-
ments més simples i pròxims 
a la persona. 

Ball de Rentadores. Era cos-
tum que les rentadores es 
dediquessin a jugar i a ballar 
mentre que rentaven vora el 
riu. Joan Amades, en el Cos-
tumari Català, descriu el ball 
de rentadores com a recollit 
a Bagà. També n’esmenta de 
coneguts a tota la ribera del 
Llobregat, del Ter i del Freser, 
alguns dels quals es dansaven 
fins no fa molt temps a pobles 
dels voltants de Girona.

Agraïm a l’Esbart Dansai-
re Santvicentí que ens hagi 
acompanyat en aquesta Fes-
ta tan nostra, i a tot el públic 
que ens ha vingut a veure. 
Igual que els Traginers, les 
danses tradicionals són una 
riquesa cultural que cal pre-
servar i posar en valor. Moltes 
gràcies per ajudar-nos-hi.
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M. LUPIÓN

Plaça de la Mel, 2, bl. A, bxs.- Tel. 631 703 404 - BALSARENY

Plaça de la Mel, b2, local 2.
Tel. 93 249 73 57 

BALSARENY
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El dissabte 15 de febrer, a les 
onze, es va obrir el rebost del 
Traginer i l’exposició antològi-
ca de fotografies. Tot seguit, 
després d’un repic de campa-
nes, es va formar la Cavalcada 
dels Traginers Joves, que va 
desfilar pel nou recorregut 
d’enguany, que evita els ca-
rrers del nucli antic. Del carrer 
del Carrilet cap a la carretera 
de Moià, carretera de Manre-
sa, plaça Onze de Setembre 
–on es feia el comentari de 
la desfilada i la benedicció, a 
càrrec de Mn. Antoni Bonet–, 
carretera de Berga, carrer Bar-
celona, la Travessera, carrer 
de la Costeta, carretera de 
Manresa i carrer Ponent fins 
a la plaça de la Mel, on van 
actuar les bandes i van actuar 
els Dansaires.

El banderer era Òscar Tama-
yo Serrano, i els cordonistes 
eren Aina Rabaneda Gui-
rado i Oleguer Rodríguez 
González, escortats pel Pu-
billatge local, pels Tabalons 
de Xàldiga de Manresa, pels 
Bastoners i pels gegants pe-
tits de la colla Geganters i 
Grallers de Balsareny. La ca-
valcada la formaven també 
una llarga corrua de traginers 
amb cavalleries proveïdes 
d’àrguens, pedreres, gerres 
de mel, feixos de llenya, llete-
res, sorreres, gàbies, arnes, un 
carro de la bota i nou carros 
d’escalada amb tot de maina-
da, seguits de tot de genets 
joves. En conjunt, una des-
filada lluïda, en un magnífic 

R. CARRETÉ

Traginers Joves 2020

ambient de festa, pel qual cal 
felicitar l’organització i tots els 
participants.

Els actes continuaren a la tar-
da amb el Joc de les Anelles, 
el concert “Traginers músi-
ca exprés” dels alumnes de 
música moderna de l’Escola 
Municipal de Música, més 
les inauguracions oficials de 
l’exposició de fotografies, el 
Rebost i les Rodes del Tra-
giner, la Botiga de Ceràmica 
i la Taverna del Traginer. Al 
vespre, amb el gran Correfoc, 
l’espectacle pirotècnic i el 
Castell de focs, a càrrec de la 
colla Peta Fluix de Balsareny, 
amb els Diables i Tabalers Tro-
nats de Monistrol i els Diables 
de Terrassa. I a la nit, la Ruta 
del Traginer amb els tabalers 
de Xàldiga, i el concert de mi-
tjanit amb Valira + Sixtus + 
Arràdio Rosita. 

Els actes de la festa ja havien 
començat dijous dia 13, amb 
el Traginer a l’Escola, amb la 
presentació del banderer jove 

i les cordonistes, i la classe 
d’equitació etològica “Co-
neix el cavall”, amb Susanne 
Lenk. Al vespre es va obrir 
la Taverna del Traginer, en la 
seva nova ubicació al carrer 
de la Creu. I el divendres dia 
14, a la taverna, hi va haver un 
torneig de Botifarra; al vespre, 
el Correfoc Infantil, a càrrec 

A. SELGAS

de la colla Peta Fluix, amb els 
Tronats de Monistrol i els As-
modaics & Goliaters de Sant 
Fruitós de Bages, seguit del 
sorteig del Traginer Petit. I a 
la nit del divendres, el sopar 
Matalarasca, més un concert, 
a la Taverna; i a la matinada, el 
concert jove amb Vizuri i DJ. I 
la festa grossa serà diumenge. 

A. SELGAS



Geganters: De Puig-reig als Traginers, passant per Pallejà 

Després que els músics de la 
colla de Geganters i Grallers 
de Balsareny participéssim a 
la cercavila de la “Corrida” de 
Puig-reig acompanyant les 
pubilles de Balsareny, Judit 
Capdevila i Estel Dalma-
ses, i els seus hereus, Ferran 
Galiano i Pol Seuba, i pro-
mocionant alhora la Festa 
dels Traginers, tocava el torn 
d’acompanyar en Marc i la 
Maria a Pallejà, on celebraren 
els 25è aniversari dels seus 
gegants, en Martí Teula de 
Sobreroca i la Laieta Candu-
ro i Rovires, els quals deuen 
els seus noms als copatrons 
de Pallejà i representen dos 
pagesos.

Una bonica trobada, acom-
panyats per 25 colles gegan-
teres, de totes les quals ens 
enduem uns bons records. Us 
volem parlar, però, d’una co-
lla en especial, entre les que 
ens trobàvem a Pallejà. Ser 
geganter i compartir aquesta 
estima per la cultura popular 
catalana, et fa viure situa-
cions magnífiques.

JORDI VILANOVA

Es tracta de la colla de Sant-
Vicenç de Montalt, on es de-
mostra que la superació de 
l’ésser humà és enorme i no 
té límits. Un exemple clar n’és 
el d’en Pedro Jurado, porta-
dor d’aquesta colla. Un home 
que, tot i tenir una ceguesa 
del 98%, porta el gegant com 
qualsevol altre, a còpia de ga-
nes i il·lusió.
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JORDI VILANOVA

DAFNE MOLINA

En una entrevista que li van 
fer al diari El Punt Avui, consi-
dera que «les barreres se les 
posa un mateix», i afegeix: 
«Quan em poso a sota el ge-

gant i l’aixeco, sento una cosa 
molt especial», ja que aques-
ta activitat «dona satisfacció 
i suposa un alliberament». A 
l’hora de posar-se el ge-

@merceria.entrecostures
lourdescas1970@gmail.com

Pl. Ricard Viñas, 7, A
08660 Balsareny

DAFNE MOLINA
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gant a les espatlles, el ge-
ganter té com a principal 
guia la seva dona, l’Áurea. 
«Ella és els meus ulls i, jun-
tament amb els companys 
geganters, em guia cap allà 
on haig de portar el gegant 
o cap a on l’he de fer ballar», 
diu. Jurado anima qualsevol 
persona amb disminució a 
superar les adversitats: «La 
gent amb alguna disminució 
ha de perdre la por a voler fer 
coses, perquè realment, si un 
vol, se’n poden fer moltes», 
assegura.

Després d’haver estat tes-
timonis d’aquesta fita, als 
Geganters i Grallers de Bal-
sareny, ens arriba l’hora de 
participar activament en la 
nostra Festa dels Traginers.

Començàvem dijous, acom-
panyant la llar d’infants cap 
al Trull per participar del Tra-
giner a l’Escola; i seguíem 
dissabte al matí participant 
en la Cavalcada Jove i, a la 
tarda, en les inauguracions 
de l’Exposició de fotografies, 
la Taverna i el Rebost.

I diumenge, arriba l’hora de 
la gran Cavalcada del Tra-
giner, on lluïm orgullosos 
les figures del nostre tragi-
ner Marc, la nostra pagesa 
Maria, en Cisco i en Xavier, 
els quals participen d’un 
gest d’estima, de respecte, 
d’apropament envers el nos-
tre balsarenyenc universal, 
Pere Casaldàliga, i la seva 
família, coincidint amb el seu 
aniversari, ja que aquest dia 
compleix 92 anys.

Va ser un acte promogut per 
algun dels nostres membres, 

conjuntament amb “Esgrio-
lem” del Cercle Cultural. El 
Traginer Marc va desfilar 
lluint un retrat d’en Casaldàli-
ga on es podia llegir: “Jo vaig 
néixer a cal Lleter” i la data del 
seu naixement, el 16-2-1928, 
que l’acompanyà durant tot 
el recorregut de la cercavila.

I juntament amb el Pubillat-
ge vingut d’arreu a la Festa 

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

JORDI VILANOVA

dels Traginers, abans de la 
cavalcada, ens vam fer una 
fotografia davant de cal Lle-
ter i vam improvisar la cançó 
“Aniversari feliç”. La foto-
grafia s’ha enviat a en Pere 
Casaldàliga a São Félix do 
Araguaia.

En nom d’Esgriolem volem 
agrair als membres de la co-
lla de Geganters, del Pubillat-

ge i de la comissió de la Festa 
dels Traginers el gest amb 
què Balsareny ha volgut ob-
sequiar en Pere Casaldàliga 
el dia del seu aniversari. 

JORDI VILANOVAJORDI VILANOVA
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El temporal ‘Gloria’ ha suposat 
un dels episodis de pluges, 
neu, fred, vent i onades més 
forts de les últimes dècades. 
Des del diumenge 19 de ge-
ner fins al dimecres 22, ha 
causat violents estralls en tot 
el litoral mediterrani peninsu-
lar i a les Balears, però també 
a Galícia. A les Illes s’han vist 
onades de més de 5 metres i 
pertot arreu hi ha hagut vents 
huracanats. El temporal ha 
deixat un total de 13 morts 
a l’Estat, quatre dels quals a 
Catalunya, a més —quan es-
crivim aquesta nota, el dia 
23– d’una persona desapa-
reguda. El temporal ha estat 
particularment catastròfic al 
Delta de l’Ebre, amb l’illa de 
Buda totalment submergida 
sota l’aigua, i també l’han pa-
tit les platges i ports de tota 
la costa catalana, així com 
les conques de diversos rius 
i rieres, en especial el Ter i la 
Tordera. Tot plegat ha deixat, 
en el conjunt del país, un ba-

SARMENT

El ‘Gloria’ no fa gaires estralls a Balsareny

lanç desolador de destrosses. 
Hi ha hagut carreteres en-
fonsades, esllavissades i vies 
de comunicació tallades, que 
van deixar pobles sense llum 
ni –paradoxalment– aigua, i 
van causar la pèrdua de co-
llites i de ramats. El nivell dels 
embassaments va arribar al 
màxim i molts pantans van 
haver d’alliberar aigua de for-
ma controlada, amb la qual 
cosa el cabal dels rius enca-

ALFRED SELGAS

ra va augmentar més, amb 
el consegüent risc. També el 
pantà de la Baells va fer di-
marts uns alliberaments de 
cabal controlats. Entre això i 
els episodis de pluja, el Llo-
bregat i la riera del Mujal 
baixaven amb nivells d’aigua 
espectaculars, amb la conse-

güent inundació de marges i 
horts adjacents i l’acumulació 
de canyes, branques, sedi-
ments i residus a les ribes. Per 
sort, no ha calgut lamentar 
víctimes ni –creiem– danys 
de gran consideració, tot i 
que caldrà esperar a fer-ne un 
balanç més detallat.

ALFRED SELGASALFRED SELGAS

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY
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Traginers Música Exprés

Actuació de l’Escola Munici-
pal de Música a la tarima de la 
plaça Ricard Viñas. 

A les tres de la tarda del dissa-
bte de Traginers, 15 de febrer, 
el poble semblava tranquil, 
carrers buits i un silenci con-
tingut que deixava entendre 
les taules de les llars envol-
tades de gent que reposava 
forces abans d’emprendre les 
activitats de la resta del dia. 
A la plaça Ricard Viñas, a es-
cassos metres de l’Escola Mu-
nicipal de Música, una tarima 
de dimensions generoses era 
testimoni  del feinejar d’unes 
persones que muntaven ins-
truments musicals i un equip 
de so.

Poc abans de les sis de la tar-
da, l’arribada dels geganters 
i el pas de la llarga corrua 
d’animals anunciava la immi-
nent obertura del concert. 
Els alumnes, tots arribats de 

EMMB

realitzar activitats diverses, 
s’aplegaven a prop de l’escala 
d’accés a la tarima tot esperant 
el seu torn d’actuació. 

Puntualment, les notes del 
Blues del rellotge tocades amb 
piano a quatre mans iniciaven 
el concert. El públic, a peu 
dret, nombrós i expectant, va 
anar agraint l’esforç dels intèr-
prets amb aplaudiments càlids 
i sentits. Dues formacions amb 
piano a vuit mans i bateria van 
interpretar respectivament 

Música i poesia / Poesia i música

En l’actualitat, la música i la 
poesia són paraules que per 
costum no van juntes de la mà 
en una mateixa frase a excep-
ció potser, quan estem parlant 
de hip-hop o gèneres similars.

Tanmateix, les similituds entre 
música i poesia són molt més 
grans que les observades pel 
gran públic, o bé pels mateixos 
mitjans de comunicació.

Entre d’altres, el ritme, 
l’expressió i l’emoció son con-
ceptes totalment necessaris 
en ambdós mons. Les cançons 
en si han de ser rítmiques i la 
poesia ha de fluir d’igual for-
ma. Així doncs, el ritme és de-

EMMB terminant tant pel que fa a la 
música com pel que respecta 
a la poesia.

Tanmateix a l’Antiga Grècia, es 
va crear el gènere literari que 
actualment coneixem com 
a poesia lírica. Originalment 
es tractava d’una composició 
poètica pensada per a ser re-
citada amb l’acompanyament 
d’una lira, d’aquí ve el seu 
nom.

Però no cal anar tan lluny en 
el temps, donat que la poesia 
lírica, definitivament, no és 
l’única forma poètica que es 
pot convertir en una cançó. 
Un bon exemple molt més 
actual d’aquest fet, n’és el rap. 
Està format per ritme, rima, de 

vegades al·literació i molts al-
tres atributs i tècniques consi-
derades poètiques.

No obstant això, podem dir 
sense por a equivocar-nos 
que fins i tot la música instru-
mental (sense paraules) pot 
esdevenir poesia, no només 
en el sentit més reconegut de 

la paraula. 

D’igual forma, la poesia com-
porta flux, ritme, significat i ex-
pressió, per tant, de ben segur, 
que tampoc ens equivoquem 
quan afirmem que la paraula 
pot expressar, fluir i mostrar 
emocions tan profundes com 
la mateixa música.

EMMB EMMB

Pedalant sobre tecles i Thriller. 
Va ser aleshores el torn dels 
conjunts. Primer, un conjunt 
d’instrumentació variada, violí, 
xilòfon, piano, guitarres i ba-
teria, va tocar una versió molt 
original de la cançó Clocks del 
grup Coldplay. A continuació 
vam sentir la cançó de Txaran-
go Una lluna d’aigua cantada 
per un duet vocal, que va lluir-
se tant a les parts cantades 
com a les rapejades, acompan-
yats de manera impecable per 
la guitarra, el piano i la bateria. 

La darrera actuació fou a cà-
rrec dels alumnes més joves de 
l’escola, asseguts darrere ca-
dascun dels onze tambors que 
hi havia disposats a l’escenari. 
Concentrats i motivats, van 
interpretar amb subtilitat i a la 
vegada força l’obra per a per-
cussió La Fanfàrria.

Un any més l’Escola Municipal 
de Música ha treballat per ofe-
rir la seva aportació a la Fes-
ta dels Traginers i ha fruït de 
l’escalf i l’agraïment del públic.

EMMB
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Som al carrer de Sant Domè-
nec, concretament al local del 
Gimnàs 02, per conèixer el bal-
sarenyenc Francisco García 
Lozano, mestre de karate. Gar-
cía va néixer a Rute, Còrdova, 
el 2 de setembre de 1959, i ac-
tualment compagina les clas-
ses de karate amb la seva feina. 
Pel que fa als seus hobbies, ens 
comenta que li agrada molt 
sortir a caminar pel bosc, i que, 
tot i tenir poc temps, llegeix 
quan pot. El darrer llibre que 
ha llegit és ‘Hagakure, el camí 
del Samurai’, de Yamamoto 
Tsunetomo.

— Hem conegut la teva ac-
tivitat al centre gimnàstic 02 
de Balsareny. Com va anar tot 
això de formar-ne part com a 
mestre de karate?

— Quan Cristià Vilà es va fer 
càrrec del Gimnàs 02, conei-
xia que jo practicava karate i 
em va proposar fer una clas-
se de karate com a activitat 
per a nens; però, a causa de 
la feina, la vaig haver de rebu-
tjar, perquè treballava en torn 
partit i una gran majoria de 
dies estava fora de Balsareny, 
i això no era compatible amb 
els horaris. Però dos anys des-
prés em vaig quedar a l’atur; 
em va tornar a trucar i llavors 
sí que disposava de temps, 
i vam quedar en muntar les 
classes. La idea era fer-les els 
dimecres i divendres, però em 
va tornar a sortir feina, amb el 
mateix horari; li vaig comen-
tar al meu cap que havia do-
nat la paraula al Cristià per fer 
les classes, i he d’agrair-li que 
els divendres em deixi plegar 
al migdia per fer la classe. I 
així va començar tot.

— On va néixer i on es troba la 
seu principal del karate?

— El karate s’ha estès per 

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Francisco García, mestre de karate al Gimnàs O2

tot el món, però la seva seu 
es troba a Tòquio, al Japó, 
amb mestres com Naka Sen-
sei, Ogura Sensei, SH Imizu 
Sensei, Okuma Sensei, Uekys 
Shihan, etc. Són grans mes-
tres, alguns dels quals van 
ser alumnes de. M. Nakaya-
ma, que va espandir el karate 
arreu del món, i que va ser 
alumne d’un dels fundadors 
del karate modern, Gichin 
Funakoshi. Actualment conti-
nuo entrenant a l’Esport-7 de 
Manresa i el meu sensei d’ara 
es diu Teòfil Nicolas. A part 
d’anar a entrenar a l’Esport-7, 
durant tots aquests anys he 
assistit a molts seminaris 
amb grans mestres vinguts 
del Japó per tot el país i a 
l’estranger. El proper semina-
ri serà a Barcelona, a l’INEFC 
(Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya) a l’anella 
Olímpica, impartit per Ogura 
Yasumori, 8è DAN JKA/WF, del 
26 al 29 de març de 2020.

— Per què recomanes el karate 
als nens?

— Perquè el karate, com 
qualsevol art marcial, a part 
de treballar les tècniques que 
ens serviran per defensar-
nos, treballa també la part 
filosòfica, i quan un és petit 
l’absorbeix millor. Si al kara-
te li traiem la part filosòfica 
només ens queda un esport 
molt perillós. En el karate el 
major adversari que hi ha és 
un mateix: la supèrbia, la ira, 
l’orgull, l’enveja, l’egoisme, 
etc. En contra d’això lluitem, 
per formar persones que si-
guin forts interiorment i així 
ningú pugui dominar, que si-
guin honestos, respectuosos 
amb tots, humils i educats. Hi 
ha una dita que diu «‘No te en-
orgullezcas nunca de vencer a 
un adversario, porque este que 
hoy venciste mañana te puede 
vencer a ti. La única victoria 
que perdura para siempre es 

la que conseguimos contra 
nosotros mismos». La finalitat 
del karate és la recerca de 
l’espiritualitat amb l’equilibri 
amb si mateix i amb els altres 
estant en harmonia amb la 
natura i el món que ens en-
volta. 

— En què consisteix, una clas-
se de karate per a nens?

— L’estructura d’una classe 
per a nens consta d’una part 
física a través de jocs des-
tinats. S’hi treballa la coor-
dinació de cames i braços, 
l’equilibri, la potència, la 
concentració, etc. La part fo-
namental del Karate-Do és 
la respiració. Sense ella no 
s’entén aquest art dominant i 
podem començar a conèixer 
la part fonamental d’aquest 
art: la meditació, la calma i 
la tranquil·litat són les armes 
més poderoses. Se’ls intenta 
ensenyar les tècniques de

Mestres i alumnes al Centre gimnàstic O2
FRANSCISCO GARCÍA
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defensa i atacs bàsics per a 
poder defensar-se; cosa que 
també se’ls intenta inculcar 
amb jocs. I hi ha una altra part 
filosòfica: s’intenta educar se-
gons el Dojo Kun, que són 
les cinc normes per arribar a 
ser un gran karateka i grans 
persones per servir a la socie-
tat: 1a), cerca de la perfecció 
del caràcter; 2a), defensar el 
camí de la veritat; 3a), conrear 
l’esforç; 4a), respectar tots els 
que ens envolten; i 5a), evi-
tar comportaments violents. 
Aquests són els punts que 
intentem inculcar als practi-
cants de karate.

— De quin país ve, aquesta art 
marcial?

Les arts marcials es van co-
mençar a desenvolupar al 
Japó, en l’època Tokugawa, 
al segle XVII. El Japó estava 
aïllat del món; només po-
dien arribar a les seves cos-
tes els vaixells holandesos, i 
l’emperador només ostenta-

va una representació cultu-
ral, ja que qui estava al càrrec 
del poder eren els samurais, 
amb el seu cap visible, el Sho-
gun. El karate va estar durant 
molts anys prohibit a Japó 
pels samurais. A poc a poc les 
coses van anar canviant a mi-
tjans del segle XIX. Els samu-
rais van perdre el poder amb 
la restauració Meiji, i amb 
això va entrar el canvi al Japó. 
El primer mestre conegut que 
va donar impuls a l’art Kara-
te-Do va ser Gichin Funako-
shi. Aquest mestre, nascut 
l’any 1868, va rebre les seves 
primeres classes dels mes-
tres Azato i Ittosu. A les illes 
d’Okinawa es va introduir el 
karate en el sistema educatiu 
per tenir els joves físicament 
forts i sans; pas a pas va ser 
introduït a les escoles i a les 
universitats japoneses i a poc 
a poc a tota la societat japo-
nesa. Aquesta art marcial no 
és cent per cent japonesa, ja 
que en els seus orígens va 
arribar de la Xina.

El dimarts 28 de gener de 
2020, una quarantena de 
caminadors de Balsareny 
del grup de marxa nòrdica 
(abans, “A cent cap als 100”), 
que organitza la Diputació de 
Barcelona, ens vam traslladar 
al municipi de les Franque-
ses del Vallès, on vam gaudir 
d’una agradable caminada pel 
terme de Llerona, juntament 
amb les colles de Puig-reig, 
Sabadell i l’amfitriona.

Ens van rebre l’alcalde, Fran-
cesc Colomé, la regidora 
d’Esports, Montse Vila, i la 
regidora de Gent Gran, Sò-
nia Tena, que ens van fer una 
amena explicació del muni-
cipi. Després d’esmorzar vam 
fer un passeig planer d’uns 8,5 
km; el temps era bo, de primer 
amb núvols i després amb sol, 
amb un airet fresquet a esto-
nes. Entre altres llocs, vam vi-
sitar l’església de Santa Maria 
de Llerona, documentada al 
segle X; l’edifici actual, però, 
de creu llatina i tres absis, data 
dels segles XII-XIII i ha estat 
molt restaurat i modificat al 
pas dels anys. Hi destaca una 
pica baptismal de marbre, 
feta aprofitant un sepulcre 
d’origen romà; al segle XV, du-
rant la guerra dels Remences, 
l’església es va fortificar i va 

R. CARRETÉ

Passeig per les 
Franqueses del Vallès

acollir els pagesos revoltats. 

També vam visitar el camp 
d’aviació de Rosanes, on du-
rant la Guerra Civil es van 
fer unes pistes d’aterratge i 
equipaments per a l’aviació 
republicana, i els refugis de 
Can Riambau i Can Sorgues, 
que protegien els aviadors 
dels bombardeigs enemics; 
vam poder visitar el segon, 
tot i que el fons estava encara 
inundat, i el propietari del mas 
ens en va fer una interessant 
pinzellada històrica. I vam visi-
tar el bonic Parc del Falgar i la 
Verneda, inaugurat fa encara 
no un any, amb un llac al cen-
tre, zones d’activitats lúdiques 
i físiques i camins planers per 
passejar-hi. 

De tornada al Casal on havíem 
esmorzat, els caminants dels 
quatre grups vam menjar el 
dinar que ens portàvem i vam 
tornar a l’autocar per desfer 
el camí cap a Balsareny. Cal 
agrair l’atenció acurada del Pa-
tronat Municipal d’Esport de 
les Franqueses i, pel que fa als 
balsarenyencs, l’organització 
impecable del nostre grup, a 
càrrec de l’Ajuntament i del 
CEB, amb la Noèlia, el Diego i 
l’Alfred al capdavant. El 27 de 
febrer podrem gaudir de la 
caminada que prepara el grup 
de Puig-reig.

ENTREVISTA

ALFRED SELGAS
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Acabem el mes de gener, con-
cretament el dia 26, donant la 
benvinguda novament al Cicle 
d’espectacles familiars TEMPO. 

La Patricia i la Maria, alumnes 
de l’escola de teatre, acom-
panyades per la dinamitzado-
ra cultural Elisa Jorba, ens pre-
senten un nou espectacle de  
la companyia Pep López. 

Pep López,  inicià la seva acti-
vitat professional en el terreny 
de la música per infants l’any 
1976. Va estudiar al Conser-
vatori Superior de Música a 
Barcelona, complementant la 
seva formació al Taller de mú-
sics i Aula de Jazz a Barcelona, 
Bèlgica i Colorado (EEUU) i és 
llicenciat en Música Tradicio-
nal per la Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC). 

Graduat en Humanitats per 
la Universitat Oberta de Ca-
talunya (UOC).Crea diferents 
formacions musicals i espe-
cialment dirigides al públic 
infantil fins consolidar-se amb 

JORDI VILANOVA

‘En terra de dracs’, TEMPO de gener
el grup “El Sac de Gemecs”. 
Col·laborador des de l’any 
1990 en l’assessorament dels 
grups de música per a infants 
al Mercat de Música Viva de 
Vic. Director musical de di-
verses edicions del Festival 
Internacional de Pallassos de 
Cornellà del Llobregat. I ha 
col·laborat en diverses oca-
sions amb músics d’àmbits 
molt diferents com en Pep 
Sala, Pep Poblet, Joan Crosas, 
Miqui Puig, “Los Manolos”, San-
ti Arisa, entre altres. 

I arriba a Balsareny per pre-
sentar-nos l’espectacle “ En 
terra de dracs”. El qual narra 
la història de la Martina i el 
Dídac que, tot remenant ca-
laixos, troben un llibre sobre 
dracs i altres éssers mitològics. 
Junts decideixen esbrinar què 
hi ha de cert en tot allò i aca-
ben trobant-se  històries so-
bre un emperador xinès que 
patia d’un mal de cap terrible, 
la d’un nen que va canviar ju-
gar amb un drac per una vi-
deoconsola, o la d’unes perles 
que apareixien cada matí sota 
al coixí.

Totes elles arriben al públic de 
la sala Sindicat, amb humor 
i interactuant amb aquest, 
que contempla amb tot de-
tall  l’espectacle, sense voler 
perdre’s el munt d’imatges 
de dibuixos animats que son 
projectats a dalt de l’escenari. 
Un públic sempre a punt per 
a agafar fort el manillar d’un 
imaginari patinet, posar-se el 
casc, els guants, i començar a 
patinar junts amb l’autor.

Cantant també amb la musica 
de la seva guitarra, que acom-
panyada amb bateria electrò-
nica i un GuZheng xinès, ens 
acosten al jazz i el swing, el 
funk, la cançó d’autor, les ba-

JORDI VILANOVA

lades, o el cabaret literari. El 
patinet, La llegenda de Sant 
Jordi, L’Arc de Sant Martí i Puff, 
the Magic Dragon (tornada en 
anglès), es canten mentre es 
narren els contes: Les dones 
d’aigua,  En Lung i la Gu Zheng 
i Udú, un drac africà. 

Per finalitzar l’espectacle, 
la companyia Pep López fa 
il·luminar sorprenentment 
unes  varetes que havia repar-
tit entre el públic per acabar 
d’interactuar amb ells, om-
plint de llum i colors les buta-
ques de la nostra sala Sindicat.

Moltes gràcies i enhorabona 
als organitzadors!

JORDI VILANOVA JORDI VILANOVA
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Gemma Humet: una gran tarda de música
JORDI VILANOVA

El cicle de concerts Sona B 
arrenca la temporada 2020 
amb la meravellosa i melò-
dica veu de Gemma Humet, 
una jove terrassenca amb 
un talent prometedor com a 
pianista clàssica i que, a més, 
es va especialitzar en estu-
dis superiors de Cant Jazz a 
l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMuC) i va 
tenir contacte amb altres 
músiques com són el fla-
menc, la música tradicional 
i popular, la música clàssica, 
etc. Tot plegat la va portar a 
formar part durant dos anys 
del grup Thalassa, amb qui 
va fer cançons d’arrel medi-
terrània. Paral·lelament, co-
neix el gran guitarrista Toti 
Soler, amb qui des d’aquell 
moment ja no han deixat de 
treballar conjuntament.

Un dels punts àlgids en la 
carrera de la cantant va ser 
conèixer en Pau Figueres, 
guitarrista de renom amb el 
qual comença a donar forma 
al que serà el primer disc de 
la cantant i inici de la seva ca-
rrera en solitari amb el disc  Si 
canto enrere (2015), guanya-
dor del Premi Enderrock 2016 
a millor disc de cançó d’autor, 
i que a més va rebre molts 
elogis per part de la crítica 
especialitzada.

En tot el seu procés artístic 
Gemma Humet ha mostrat 
una ferma vocació cap al 
compromís social, fet que es 
reflecteix en el seu últim tre-

ball Encara (2017), disc que 
ha tingut un especial prota-
gonisme a la nostra sala Sin-
dicat. Aquí, juntament amb 
els músics Nèstor Giménez 
al piano i Pau Lligadas al 
contrabaix, vam tenir el plaer 
de gaudir de moltes de les 
seves cançons i alhora escol-
tar-ne els missatges, que fan 
referència, per exemple, a les 
guerres i als refugiats, molts 
dels quals moren en aquest 
nostre mar Mediterrani; un 
mar i una costa molt presents 
per a l’artista, especialment 
l’Empordà, i aquell poble ma-
riner de la seva infantesa al 
costat del seu avi. Ens el can-
ta enyorant el paisatge verge 
i lliure de formigó, avui con-
vertit en blocs de ciment.

També a través de les seves 
cançons rebem el missatge 
que ens vol fer veure que 

potser dediquem massa 
temps a valorar i contemplar 
el present d’altres (molts a 
qui ni tan sols coneixem), per 
aquestes xarxes socials que 
ens impedeixen massa sovint 
viure el nostre propi present 
com caldria.

Una vegada més vam poder 
viure una gran tarda de mu-

JORDI VILANOVA

JORDI VILANOVA

sica i valors a Balsareny amb 
el SonaB. Us animem a par-
ticipar-hi, perquè, ja ho sa-
beu: us trobem a faltar quan 
no hi veniu... Una bona tarda 
musical, com és el cas, és un 
luxe, oi més si podem tenir-
la envoltats del nostre poble. 
Gràcies, moltes gràcies als or-
ganitzadors. Ens hi veiem el 
proper mes! No hi falteu!

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
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Com sempre, avui em plau 
transmetre aquesta carta dels 
amics d’en Pere Casaldàliga, 
de la qual en soc informat 
dins de cada emissió:

“En els últims mesos, han es-
tat moltes les notícies, articles, 
documentals... sobre els bru-
tals incendis a l’Amazònia. No-
saltres hem escollit publicar 
en aquesta carta, el manifest 
de la Via Campesina Brasil. Us 
animem a seguir els nostres 
nous canals informatius per 
poder tenir més informació 
sobre el tema. 

En els últims dies, els pobles i 
els governs de tot el món han 
estat testimonis de les conse-
qüències dels crims recents i 
greus núvols de fum que han 
envaït el sud-est del Brasil i, en 
particular, la capital São Paulo, 
connecten directament amb 
l’augment dramàtic de la cre-
ma a diverses parts de la selva 
i de les zones de transició com 
el “Cerrado”. 

És essencial que tota la socie-
tat brasilera, llatinoamericana 
i mundial, tingui clar que no 
es tracta d’un fenoomen aï-
llat. De fet, és el resultat d’una 
sèrie d’accions agrícoles i mi-
neres, àmpliament recolzades 
i encoratjades pel govern de 
Bolsonaro, que van començar 
des de les eleccions. Després 
de gairebé dues dècades de 
desforestació reduïda, l’actual 
president i el seu ministre de 
medi ambient, Ricardo Sa-
lles, van articular un discurs 
violent contra la legislació 
brasilera i els mecanismes de 
conservació ambiental, alhora 
que augmentava la persecu-
ció i criminalització dels po-
bles que històricament han 
protegit els biomes brasilers: 
famílies pageses i pobles in-
dígenes.

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Araguaia amb el Bisbe Pere Casaldàliga

Des del govern, els discursos 
provinents de Brasília han 
atacat la concessió de llicèn-
cies ambientals i el control es-
tatal de les activitats agrope-
cuàries i mineres, precisament 
mesures que podrien haver 
evitat els crims de Mariana i 
Brumadinho a Minas Gerais. 

Al mateix temps, el govern va 
lliurar el Servei Forestal Brasi-
ler als representants ruralistes, 
va implementar una interven-
ció militar a l’Institut Chico 
Mendes (ICMBio) i va prohibir 
les accions de fiscalització per 
part d’IBAMA (Institut Brasi-
ler del Medi Ambient), a més 
a més d’atacar públicament 
funcionaris de totes aquestes 
agències. La gairebé total con-
tingència de recursos imposa-
da per la política neoliberal 
dirigida pel ministre Paulo 
Guedes ha fet que la situació 
fos insostenible. 

Les denúncies van començar 
el 2018 a través dels pobles i 
comunitats tradicionals de la 
regió, que estan sent perse-
guits pels grans propietaris 
i la policia. Les ONG socials i 
mediambientals també estan 
sent criminalitzades i perse-
guides per aquest govern. Fi-
nalment, científics de diverses 
organitzacions, universitats 
i, fins i tot, l’Institut Nacional 
d’Investigació Espacial (INPE), 
reconegut internacionalment, 
en van denunciar les les con-
seqüències i van ser coaccio-
nats amb acomiadaments i 
una ordre de no divulgació. 

ESGRIOLEM

I ho fem satisfets en veure 
que, de mica en mica, les peti-
tes iniciatives populars, quan 
són impulsades des de el cor i 
pel reconeixement envers les 
persones, com és el cas de la 
proposta sobre la divulgació 
de les causes d’en Pere Casal-
dàliga, són moltes les perso-
nes que hi mostren interès i 
s’hi adhereixen per sumar-se 
a la iniciativa. Gràcies, moltes 
gràcies!

El també moviment ciutadà 
“Balsareny Educa”, interessat 
pel projecte, és qui conduirà 
una reunió, oberta a tothom, 
promoguda per Esgriolem 
del Cercle Cultural, i amb el 
suport de la família Casal-
dàliga, el proper dissabte dia 
7 de març a les 11 h a la sala 
petita del Sindicat. Hi volem 
dur a terme una pluja d’idees 
sobre Balsareny i Casaldàliga, 
i crear una gran taula de tre-
ball per donar vida i forma al 
projecte.

Totes les persones i entitats 
del poble hi són convidades, 
com així ho han estat, per 
part d’Esgriolem, persones 
que considerem rellevants 
per la seva trajectòria de res-
ponsabilitat municipal, com 
és el govern municipal i la 
nostra alcaldessa, Noèlia Ra-
mírez, o els exalcaldes Rabe-
ya, Soldevila, Neiro i Viu; així 
com el rector de la parròquia, 
Mn. Antoni Bonet, i altres per-

JORDI VILANOVA

Seguim “Esgriolant”!
sonalitats de l’entorn de les 
causes de Pere Casaldàliga.

Molts haureu vist la prem-
sa comarcal, que amb motiu 
dels 92 anys del bisbe, ce-
lebrats el passat dia 16 de 
febrer, ha buscat informació 
sobre ell al seu poble; i no-
saltres, sense fer gaire “soroll”, 
hem despertat també el seu 
interès. I ens han vingut a 
buscar, i els hem explicat qui 
som i què volem.

No som cap entitat explícita, 
ni cap col·lectiu registrat bu-
rocràticament, simplement 
som persones que tenim 
voluntat i objectius i volem, 
junts, fer poble i fer país. Te-
nim la sort d’estar “abraçats” 
pel Cercle Cultural de Balsa-
reny i esperem que aviat en 
aquesta abraçada s’hi afe-
geixi una gran diversitat de 
poble.

Volem donar les gràcies tam-
bé a la colla de Geganters 
i Grallers de Balsareny, així 
com al Pubillatge i a la Comis-
sió de la Festa dels Traginers, 
que van participar en un petit 
gest d’estima a la família Ca-
saldàliga que vam promoure 
des d’Esgriolem, fent que el 
gegant Traginer Marc lluís un 
retrat d’en Pere Casaldàliga 
durant tota la cavalcada. Prè-
viament, amb el Pubillatge 
es concertaren davant de cal 
Lleter, on vam voler fer una 
fotografia del moment que 
fos enviada al mateix bisbe.
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Són dos quarts de vuit 
del matí i com sempre, en 
aquesta hora matinal, tinc el 
costum de prendre la com-
panyia de Catalunya Ràdio, 
i em sorprèn la trista notícia 
del traspàs de la Isabel Clara 
Simó.

Simó formava part de tots 
els articles d’opinió i reflexió 
que el diari Avui incorpora 
en el seu dia a dia a la sec-
ció “Keep Calm” del rotatiu, 
del qual soc fidel lector. Avui, 
arran d’aquesta gran pèr-
dua, vull deixar constància 
del meu record vers la Clara, 
amb l’ajut de Pere Bosch i 
Cuenca (dimarts 14 de gener 
de 2020, diari Avui).

“La columna que esteu lle-
gint havia de signar-la la 
Isabel-Clara Simó. Ho feia 
regularment, des dels inicis 
de l’Avui, i, setmana rere se-
tmana, els lectors esperaven 
amb delectança els seus ar-

JOSEP GUDAYOL I PUIG

Isabel Clara Simó, 
encara hi ha combat! A reveure

CINC MINUTS

ticles, les seves reflexions. 
Ahir al matí, a primera hora, 
el responsable d’opinió del 
diari em va demanar si podia 
omplir aquest espai perquè 
l’escriptora d’Alcoi no podria 
fer-ho. Hores després, ens 
vam assabentar que havia 
mort. En un primer moment, 
vaig estar temptat de dema-
nar que recuperéssim algun 
article antic, o, fins i tot, que 
deixéssim l’espai en blanc, 
com a mostra d’homenatge. 
Però, tot seguit, vaig pensar 
que la Isabel-Clara Simó, que 
estimava amb passió la llen-
gua, no ho hauria volgut. 

I continuo llegint, tot recor-
dant la frase “Encara hi ha 
combat”:

“No serà la darrera lliçó, 
perquè els escriptors, afor-
tunadament, no només es 
mantenen vius en el record 
d’aquells que els han cone-
gut, sinó també en la imagi-
nació dels qui els han llegit 
o estan disposats a llegir-los”.

ARXIU

FRANCESC CAMPRUBÍ

No és bon gener si no es gela 
l’aigua en el calder

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)               5,3
Mitjana (min.+ màx.)        6,9
Mitjana de mínimes        -0,7
Mitjana de màximes       14,5
Mínima (dia 13)            -5,6
Màxima (dia 31)             21,2
Mín. més alta (dia 22)       5,9
Màx. més baixa (dia 2)       6,8

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 4)    1.026,1
Mínima (dia 28)              1.009,2

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 21)         74,0
Velocitat mitjana          2,5
Recorregut del vent (en km)      1.888,7

La pluja (litres/m2) 
Dia 10  3,6
Dia 21  27,2
Dia 22  29,1
Dia 23  2,6
Total               62,5

Resposta al repte núm. 47: 
vuit llumins.

ROC CARULLA

Repte núm. 48

La Mercè i el Martí han anat a collir pomes 
i peres a l’hort de la seva tieta; en total han 
collit 25 peces de fruita. De camí cap a casa 
seva, la Mercè es menja una poma i tres 
peres i el Martí es menja tres pomes i dues 
peres. En arribar a casa seva, veuen que els 
queda el mateix nombre de peres que de 
pomes. Quantes peres han collit?

Salut i lògica!

ARXIU
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Sant Domènec, 32 - BALSARENY
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El dimarts 28 de gener de 
2020, una quarantena de 
caminadors de Balsareny 
del grup de marxa nòrdica 
(abans, “A cent cap als 100”), 
que organitza la Diputació de 
Barcelona, ens vam traslladar 
al municipi de les Franque-
ses del Vallès, on vam gaudir 
d’una agradable caminada 
pel terme de Llerona, junta-
ment amb les colles de Puig-
reig, Sabadell i l’amfitriona.

Les Franqueses del Vallès és 
un municipi del Vallès Orien-
tal que supera els 20.000 
habitants. Té una extensió 
de prop de 30 km2, un terri-
tori majoritàriament agrícola 
però també amb moltes in-
dústries, i agrupa cinc nuclis 
de població diferents: Corró 
d’Avall, Bellavista, Llerona, 
Corró d’Amunt i Marata. Ens 
van rebre l’alcalde, Fran-
cesc Colomé, la regidora 
d’Esports, Montse Vila, i la 
regidora de Gent Gran, Sò-
nia Tena, que ens van fer una 
amena explicació del munici-
pi. Després d’esmorzar vam 
fer un passeig planer d’uns 
8,5 km; el temps era bo, de 
primer amb núvols i després 
amb sol, amb un airet fres-
quet a estones. L’itinerari pre-
vist va haver de ser modificat 
perquè les pluges recents ha-
vien deixat alguns camins im-
practicables; tot i així, la ruta 
finalment escollida va estar 
molt bé. 

Entre altres llocs, vam visitar 
l’església de Santa Maria de 
Llerona, documentada al se-
gle X; l’edifici actual, però, de 
creu llatina i tres absis, data 
dels segles XII-XIII i ha estat 
molt restaurat i modificat al 
pas dels anys. Hi destaca una 
pica baptismal de marbre, 
feta aprofitant un sepulcre 
d’origen romà; al segle XV, 
durant la guerra dels Remen-
ces, l’església es va fortificar 
i va acollir els pagesos revol-
tats. 

També vam visitar el camp 



d’aviació de Rosanes, on du-
rant la Guerra Civil es van 
fer unes pistes d’aterratge i 
equipaments per a l’aviació 
republicana, i els refugis de 
Can Riambau i Can Sorgues, 
que protegien els aviadors 
dels bombardeigs enemics; 
vam poder visitar el segon, 
tot i que el fons estava enca-
ra inundat, i el propietari del 
mas ens en va fer una inte-
ressant pinzellada històrica. 
I vam visitar el bonic Parc 
del Falgar i la Verneda, inau-
gurat fa encara no un any, 
amb un llac al centre, zones 
d’activitats lúdiques i físiques 
i camins planers per passejar-
hi. 

De tornada al Casal on ha-
víem esmorzat, els caminants 
dels quatre grups vam menjar 
el dinar que ens portàvem 
i vam tornar a l’autocar per 
desfer el camí cap a Balsa-
reny. Cal agrair l’atenció acu-
rada del Patronat Municipal 
d’Esport de les Franqueses i, 
pel que fa als balsarenyencs, 
l’organització impecable 
del nostre grup, a càrrec de 
l’Ajuntament i del CEB, amb 
la Noèlia, el Diego i l’Alfred al 
capdavant. El 27 de febrer po-
drem gaudir de la caminada 
que prepara el grup de Puig-
reig.

JORDI VILANOVA
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Som al 2020 i la força empe-
sa pel vent d’aquesta finestra 
oberta ens mena cap al carrer 
de la Creu, on es troba, ac-
tualment, l’estanc número 1 
de Balsareny. Història i futur 
ens reben en la persona del 
Marc Boixadera Casaldàli-
ga, responsable actual de 
l’establiment.

En Marc va néixer a Balsareny 
el 17 de setembre de 1986, i va 
estudiar els estudis primaris i 
l’ESO a Balsareny i a Sallent, 
respectivament. Al Marc sem-
pre li ha agradat el futbol i el 
bàsquet; no sol llegir gaire, 
però sí els diaris esportius. Pel 
que fa a viatjar, no ho acos-
tuma a fer sovint, però coneix 
part d’Itàlia, París i Mallorca. 
En Marc viu amb la seva com-
panya, la Carla, i tenen una 
filla que es diu Lia.

—Regeixes l’estanc número 
1. Podries dir-nos quants anys 
fa de l’obertura d’aquest esta-
bliment i on va estar instal·lat 
per primera vegada?

—Doncs ara farà uns 81 anys 
que l’estanc va obrir portes i 
en concret ho va fer al carrer 
de la Creu, número 1.

—Tot fent història, sabries dir-
nos les persones que van ser 
els primers concessionaris de 
l’expenedoria de tabacs nú-
mero 1?

—Sí, van ser en Joan Soler 
Molins i en Joan Soler Cas-
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Marc Boixadera, relleu generacional a l’estanc número 1 de Balsareny

tella, balsarenyencs que fa 
anys que ens van deixar. Els 
que avui voregen la vuitante-
na ben segur que us en po-
drien donar raó.

—I de la primera a la sego-
na obertura, l’establiment va 
canviar d’ubicació?

—Sense canviar de carrer, no-
més travessant-lo, del número 
1 va passar al lloc on es troba 
actualment, el número 4.

—Quants anys fa que ets el 
responsable generacional de 
l’establiment i com t’hi trobes?

—Soc al capdavant de 
l’estanc des del dia 1 de març 

de 2014 i puc dir-vos que 
m’hi trobo molt bé. M’agrada 
molt el tracte amb els clients 
que tenen a bé preguntar el 
que els faci falta sobre els 
productes que poden adqui-
rir a casa.

—A l’estanc, què hi podem 
trobar, a més a més del tabac 
tradicional?

—Doncs a més a més s’hi 
poden trobar les targetes de 
transport, conegudes com a 
T-10, que per cert actualment 
han sofert algun canvi. Tam-
bé s’hi pot trobar la Loteria 
de Catalunya, i a més, tot 
allò que pugui ser necessa-
ri per a la comunicació, tant 
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de correu postal, amb sobres 
i segells, com de telefonia 
mòbil, amb complements de 
recàrrega.

—Des de fa molt temps, en els 
paquets de tabac s’adverteix 
que fumar és dolent per a la 
salut. Pots dir-nos si aquest fet 
ha provocat la disminució de 
la venda del producte?

—Sí, crec que aquest anunci 
als paquets ha conscienciat 
molts fumadors, però no sa-
bria dir-ne el tant per cent. 

D’altra banda, també puc dir 
que hi ha persones, que en 
canvi, contrauen l’hàbit de 
fumar.


