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Editorial

Sarment

serà qualsevol altre creador 
o intèrpret de qualsevol al-
tra disciplina. Ni entenem, 
ni podem permetre que algú 
pugui ser condemnat i em-
presonat per expressar les 
seves idees, sigui mitjançant 
les xarxes socials o a través 
de qualsevol disciplina ar-
tística. Considerem aques-
ta condemna, així com les 
de la resta de companys i 
companyes que es troben 
en una situació semblant, 
un atac directe a un dret 
fonamental com és el de la 
llibertat d’expressió personal 
i artística.

»Manifestem el nostre su-
port a Pablo Hasél i el nos-
tre rebuig total i absolut al 
seu empresonament, com 
ho fem també per totes les 
persones encausades, exi-
liades i empresonades per 
defensar els seus drets i els 
nostres.

»Demanem l’anul·lació de 
totes les causes obertes i les 
sentències condemnatòries 

El passat 16 de febrer, a les 
7 de la tarda, un grup de 
veïns de Balsareny, a conse-
qüència del empresonament 
del cantant Pablo Hasél, van 
convocar una concentració 
davant de l’Ajuntament per 
reivindicar el dret a la lliber-
tat d’expressió.

Una setantena de veïns es 
van concentrar pacíficament 
i amb un gran sentit de res-
ponsabilitat. Tot i que la con-
centració s’havia convocat 
davant de la Casa de la Vila, 
els manifestants van decidir 
canviar-ne la ubicació i fer-
la a la plaça de l’Església, 
més àmplia i que els per-
metia guardar millor les dis-
tàncies entre ells, ateses les 
recomanacions habituals en 
temps de pandèmia. Allà es 
va llegir el següent manifest:

«Condemnat per injúries a la 
corona i enaltiment del ter-
rorisme per unes opinions 
manifestades en uns tweets 
i per la lletra d’una cançó, 
Pablo Hasél es convertirà 
en el primer artista empre-
sonat efectivament a l’estat 
espa-nyol des dels inicis 
de la transició democràti-
ca. La llista, però, de pro-
cessaments, imputacions i 
condemnes a artistes els úl-
tims anys, converteix l’Estat 
espanyol en un dels estats 
amb més artistes represa-
liats de tot el món.

»Avui és Pablo Hasél, demà 

de tots els artistes proces-
sats per la seva expressió 
artística.

»Exigim al govern de l’estat 
i a totes les instàncies fis-
cals i/o judicials el respecte 
més escrupolós a la llibertat 
d’expressió, en tant que dret 
fonamental de tots els ciuta-
dans.»
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Seguiment de les obres de la resclosa
Sarment

Apèndix a l’extens reportatge 
fotogràfic d’Alfred Selgas 
Santamaria sobre les obres 
de la Resclosa dels Manre-
sans que hem anat publicant 
em aquest butlletí. Podeu 
veure’n totes les fotografies 
al blog del Sarment: són un 
testimoni detallat i minuciós 
d’aquesta actuació, unes 
imatges que quedaran per a 
la història. 

Un cop acabades les actua-
cions a la resclosa, el dia 21 
de febrer un camió i una pala 
estaven arranjant els camps 
de la vora esquerra del Llo-
bregat –al final del camí que 
van obrir per accedir al lloc 
que va ser el centre operatiu 
de les obres–, per deixar-
los a punt a fi que, quan si-
gui l’hora, s’hi pugui tornar 
a sembrar; també hi van fer 
tot de forats que servirien per 
fer-hi una plantada d’arbres. 
Finalment, el dia 1 de març 
el reportatge acabava amb 

fotografies d’aquesta planta-
da d’arbres i de com havien 
quedat els camps de conreu 
de la riba esquerra on abans 
hi havia hagut el camí, com-
binades amb fotografies an-
teriors dels mateixos espais, 
per poder-les comparar. 

Aquest reportatge gràfic es 
complementa amb dos es-
crits molt interessants que 
podeu trobar en aquest ma-
teix butlletí: el d’Isidre Prat 
Obradors sobre la plan-
tada de verns i com que-
da tot l’espai natural de la 

verneda, i la valoració que 
Sergi Fontseca Riera fa 
sobre l’impacte ambiental 
d’aquestes obres i suggerint 
algunes propostes molt en-
raonades sobre l’adequada 
conservació del paisatge que 
envolta la síquia. 

Amb això, juntament amb 
sengles articles anteriors del 
mateix Sergi Fontseca so-
bre l’estructura medieval de 
la resclosa (publicat als but-
lletins de desembre i gener 
proppassats), completem un 
seguit d’articles que van co-

mençar el setembre de 2020 
amb les cròniques sobre la 
reacció popular quan es va 
saber que es volien fer unes 
obres –necessàries– a la 
resclosa, sense que fins en 
aquell moment s’hagués in-
format de com podrien afec-
tar l’entorn natural; sobre les 
explicacions tècniques que la 
Junta de la Séquia i Aigües 
de Manresa van venir a fer el 
16 d’octubre; i sobre el des-
envolupament de les obres, 
que hem seguit puntualment 
i de les quals hem anat in-
formant a través del blog i 
d’Esgriolem amb periodicitat 
setmanal.  

Agraïm a tots els 
col·laboradors que han fet 
possible aquest desplega-
ment informatiu que ha per-
mès als nostres lectors estar 
al corrent de com s’han anat 
desenvolupant les actua-
cions. I a tota la gent que ha 
demostrat la seva preocupa-
ció per preservar l’entorn pai-
satgístic del nostre poble. 

Plantada de verns a la resclosa
Isidre Prat Obradors 

Aquest passat mes de febrer 
es van donar per acabades 
les obres de la nova Resclosa 
dels Manresans, tot i que, en-
cara fa poc, s’hi podien veure 
operaris ultimant-hi alguns 
detalls.

Des del punt de vista del medi 
ambient, hem pogut consta-
tar que l’impacte de l’obra no 
ha estat finalment gaire fort, 
després de les protestes que 
hi havia hagut en un principi, 
davant del temor que es po-
gués malmetre l’espai natural 
d’una forma molt més impor-
tant.

 Isidre Prat

Aspecte actual de la Resclosa dels Manresans, un cop restaurada.

Tanmateix, sí que al costat 
dret del riu, el caminet de la 
mateixa vora de la resclosa, 
d’uns 150 metres, que ara 
ha quedat més ample, po-
dem dir que és el que més 
ha rebut, malgrat que alguns 
visitants comenten que ha 
quedat més ample i “net”. 
Sí, sí, net del sotabosc, que 
allà tampoc no era perillós de 
cara a incendis, on hi havia 
herbes i arbustos que ara han 
desaparegut i que, a més, en 
un lloc com aquest, contri-
buïen a protegir bé el sòl de 
la possible erosió que poden 
provocar fortes pluges, que 
es podrien anar emportant el 
marge del camí.

Quan parlem de “netejar” el 
bosc, que de vegades és ne-
cessari, referint-nos a treure 
totes les herbes i arbustos 
arreu, anem amb compte, 
perquè també volem dir eli-
minar espècies que sovint 

van desapareixent i fan min-
var la biodiversitat i, a més, 
moltes espècies d’animals es 
queden sense menjar, sense 
cau, etc. Ho dic perquè sovint 
la gent en parla alegrement, 
com si tot els fes nosa.       »»
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Sí que, en canvi, m’he fixat 
que, ran d’alguns arbres que 
van tallar, encara que fossin 
els mínims, va quedar molta 
brossa morta a les vores, que 
pot impedir créixer bé les her-
bes o arbustos que hi broten, 
a part que és una mostra de 
“deixadesa”. Inclús entremig 
de dos o tres verns s’hi van 
matxucar trossos de bran-
ques i fulles dels arbres tallats. 
Caldria “netejar” tot això. Una 
part de la matèria orgànica 
s’anirà desfent aviat, però no 
passa igual amb els troncs i 
branques senceres. 

Aprofito per dir que, els da-
rrers temps, també hi ha mol-
tes branques d’arbres a terra 
(com roures i aurons), als pri-
mers 500 metres de la síquia, 
les quals no s’haurien d’haver 
tallat. Aquí ja no hi tenen res a 
veure les obres de la síquia i 
la zona és un Espai d’Interès 
Natural (declarat per la Ge-
neralitat), gràcies a la riquesa 
i singularitat d’espècies, com 
el boix grèvol, blades, aurons 
i altres. Cal respectar aquest 
entorn!

Cal dir que a la ribera dreta 
s’hi han tallat pocs arbres, 
que eren alguns verns i potser 
algun pollancre o salze; per 
bé que a la ribera esquerra es 
van veure obligats a tallar-ne 
més, per tal que les màquines 
hi poguessin accedir bé. De 
tota manera, ja vam dir que 
aquest costat no era tan im-
portant, perquè molts dels ar-
bres eren negundos, que són 
molt invasors. Tant per tant, 
que faltin aquests!

Tornant a la riba dreta, on hi 
ha la caseta, també hem de 
dir de positiu que moltes her-
bes tornaran a créixer espon-
tàniament i alguns arbustos 
que han quedat molt reduïts 
probablement es refaran. 
Hi ha una espècie d’herba, 
que precisament ara al març 
ja té la flor (no gaire vistosa) 
que és el marxívol, de la qual 

n’ha quedat un sol reducte, al 
costat de la paret del castell 
(algunes mostres més que hi 
havia a l’altra banda del ca-
minet, més escurada, ja no 
hi són). Cal dir que el marxí-
vol és una planta que, de fet, 
pot ser medicinal (entre altres 
usos, reforça el cor), però 
no es pot fer servir de forma 
casolana perquè és tòxica 
per al tub digestiu. També 
té usos externs, per a la pell, 
per combatre reumes i altera-
cions cutànies, però... millor 
no tocar-la! 

En aquest mateix costat on 
hi ha marxívol, hi ha quedat 
intacta la vegetació, amb rou-
res, roldor, romaní, aladern, 
oms, lligabosc, molta heura 
(que forma una catifa al terra i 
la paret), esbarzers, etc. Com 
a curiositat, he descobert una 
única mostra d’orquídia sil-
vestre que no hi havia vist mai 
fins ara; es troba just a l’altura 
de la pedra grossa que talla el 
camí al Km 0, i l’he detectada 
perquè ja estava florida a pri-
mers de març. No la toqueu 
pas, és l’única que ha apare-
gut allà, tot i que n’hi ha pel 
terme de Balsareny, sobretot 
a partir del mes d’abril, que es 
quan floreixen més.

A la banda esquerra del ca-
minet (de la riba dreta del riu), 
tot i haver estat alterada, en 
alguns trams s’hi han man-
tingut, a part de la majoria 
de verns, arbustos com l’arç 
blanc, l’olivereta, l’heura, la 
coronil·la boscana i rosers 
silvestres; i herbes com les 

 Isidre Prat

Orquídia que es podia veure amb 
flor la primera quinzena d’aquest 
mes de març, al punt del km.0 de la 
síquia (darrera de la caseta)

cues de cavall, l’agafamans i 
l’esparreguera (s’han eliminat, 
com era de preveure, les llar-
gues branques que s’estenien 
horitzontalment i que gairebé 
tocaven l’aigua).

Bé, però l’altra gran notícia 
positiva és que darrerament 
ja s’han fet les plantacions 
de nous arbres, que s’havien 
promès, per repoblar els 
trams amb més impac-
te. Hem pogut comprovar 
que precisament són verns, 
l’arbre més apreciat d’aquest 
espai natural. Suposo que ho 
són tots, donat que els de la 
riba esquerra, on n’hi ha entre 
60 i 70, no els podem veure 
fàcilment, tan petits encara, ja 
que el camí interí, que s’havia 

 Isidre Prat

Única mostra de marxívol que ha 
quedat al caminet paral·lel a la Res-
closa. (nom científic: Helleborus foeti-
dus; anomenada així, perquè fa mala 
olor, és fètida; i també és tòxica)

 Isidre Prat

Una trentena de verns plantats a la riba dreta, en un tram que va quedar buit.

 Isidre Prat

Detall de les flors masculines dels 
nous verns plantats; formen aques-
tes inflorescències en raïm, que 
s’anomenen aments.

 Isidre Prat

Detall dels arbres plantats a la riba 
esquerra de la resclosa.

fet per accedir-hi durant les 
obres, ja s’ha desfet. Per 
contra, la trentena plantats a 
la riba dreta del riu ens per-
met veure que ja hi ha algu-
nes flors, de dos tipus (les fe-
menines i les masculines) de 
morfologia típica del vern. Per 
tant, tots contents! Aques-
tes plantacions contribuiran, 
sens dubte, a tornar a equi-
librar la part d’ecosistema 
afectada.

Podeu veure aquí les fotos de 
l’orquídia, el marxívol i la zona 
repoblada (amb plançons de 
vern que ja tenen flors). 
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Valoració de l’impacte ambiental a la Resclosa dels Manresans 
Sergi Fontseca Riera, geògraf

¡No en tinc confirmació, però 
seguint les publicacions que 
des del Sarment i compar-
tides pel grup Esgriolem!, 
semblaria que les obres de 
la síquia ja estan enllestides. 
A l’espera d’algun pronun-
ciament oficial del treball de 
reconstrucció ambiental i 
arqueològic, jo em prenc la 
llibertat de compartir i co-
mentar-vos un petit reportat-
ge que he fet sobre el terreny 
(7/3/21), concretament a la 
riba dreta, per sota el balç del 
castell, fins on hi ha la caseta 
i l’observatori d’aus.

Considero que s’ha fet una 
bona obra de restauració, 
més ben dit, s’ha evitat un 
mal major, ja que segons el 
projecte inicial que vaig po-
der llegir gràcies a un dels 
propietaris majoritaris, en 
Narcís Mestres, en què em 
mostrava els seus dubtes i 
desconfiança al rebre la visita 
inspectora dels tècnics que 
havien d’usar el camí de cal 
Mestres fins al Llobregat per 
mitjà d’una expropiació que 
requeria eixamplar-lo per al 
pas de maquinària pesada, 
tallant arbres centenaris i 
destruint riqueses geomor-
fològiques, en aquest cas 
per la banda de la Rabeia. 
Dedueixo que aquesta part 
del projecte faraònic no s’ha 
dut a terme, amb la qual cosa 
interpreto que els tècnics i la 
mateixa Junta de la Séquia 
han tingut present de quina 
manera el veïnatge de Balsa-

reny hi va respondre. 

He fet fotos de la resclosa i el 
seu bosc de ribera a la riba 
dreta, per tal d’expressar el 
meu punt de vista de com ha 
quedat resolta l’afectació am-
biental, on la verneda que tant 
vam demanar que es con-
servés ha estat tinguda en 
compte i protegida. Per tant, 
considero escoltada la nostra 
exclamació i vull agrair-vos 
aquest associacionisme que 
s’ha dut a terme des del po-
ble de Balsareny, a en Jordi 
Vilanova per moderar sempre 
els debats que s’han origi-
nat en el grup del Facebook 
Esgriolem! i sempre mostrar-
los plenament transparents 
sense haver-hi de retocar ni 
una coma, i on hem tingut 
l’esperança de trobar-hi les 
portes ben obertes a qual-
sevol informació. Sens dubte 
les xarxes socials han servit 
i molt per donar a conèixer i 
orientar el procés participatiu 
d’aquest projecte que podia 
haver acabat molt pitjor. I 
també vull agrair al Sarment 
que em faciliti arribar des 
d’aquí a tota la població que 
no disposa de connexió vir-
tual, i a en Marc Vilardell, que 
ens va permetre expressar-
nos des de Ràdio Balsareny 
en una programació especial 
en directe i que es pot con-
sultar de manera virtual tam-
bé. De no haver estat per tots 
vosaltres, potser les obres 
haurien tirat més pel dret... 
Moltes gràcies! 

I a nivell general, a tot el po-

ble de Balsareny, ja que ha 
demostrat ser solidari, no ha 
renunciat al transvasament 
d’aigua a Manresa, sabent la 
importància de l’aigua com a 
servei públic per a la ciutat i 
rodalia, però hem ensenyat 
el recel davant el projecte i 
que tampoc no ens queda-
ríem de braços creuats si es 
perjudicava l’espai natural 
tan interessant que hi tenim 
al tram del Llobregat. Ara 
hem demostrat que ens es-
timem aquest indret i que ha 
de ser gestionat com un pa-
ratge fluvial i no pas com un 
equipament de la síquia. De-
manàvem que les coses es 
fessin millor, simplement bé, 
i s’ha treballat amb respecte 
ambiental.

Foto 1

Accés des de la Rabeia al co-
rriol de la verneda. A falta de 
confirmació, dedueixo que 
el Glòria hauria soscavat la 
riba dreta del riu. El balç de 
la muntanya del castell co-
mença aquí i és de suposar 
un empitjorament de la qua-

litat de l’aigua cap a la sé-
quia amb més sediments per 
l’erosió. La solució ha estat 
fer-hi una escullera. Ha cal-
gut tallar arbres que ja hi ha-
via; aquests eren pollancres 
(Populus sp) i s’ha aplanat 
el terreny, fent desaparèixer 
aquesta part de corriol per un 
camí innecessari per l’espai 
que ocupa; per això es man-
tenen els grans rocs enmig 
per impedir-hi el pas de vehi-
cles motoritzats i permetre’n 
la recuperació anterior.

Agradable és observar en 
aquest espai degradat, la 
plantació de nombrosos 
verns (Alnus glutinosa), això 
serà una aposta de futur, 
per garantir la persistència 
de la verneda, i m’inclino a 
pensar en la bona pràctica 
de l’execució del projecte 
ambiental, però ara hi hem 
de posar el nostre granet de 
sorra col·lectiu i aquest és el 
de permetre que la vegeta-
ció colonitzi l’espai. Hem de   
de deixar pas a la successió 
natural espontània sense po-
sar-li impediments inneces-
saris.                                     »»

Foto 1



ra, esdevingui un refugi per 
a amfibis i altra microfauna, 
permeti un intercanvi de nu-
trients entre la superfície i 
el subsòl, s’enriqueixin els 
estrats inferiors, no es per-
din sediments, etc. Així és 
com hem de tenir la verne-
da: feréstega; i pensar que 
es tracta d’un espai natural 
d’interès comunitari, gaudint 
d’aquest estatus com es me-
reix, recordant que nosaltres 
en som els convidats i no 
creure’ns que ens trobem 
fent ús d’un equipament mu-
nicipal. Respectem l’hàbitat 
d’aquest singular espai del 
Llobregat a Balsareny amb 
tanta història.

Foto 3

Amb aquesta imatge ens 
hem  d’imaginar la pertorba-
ció humana amb la dinàmi-
ca ecològica i comparar un 
bosc de ribera no perjudicat, 
el que tenim a primer pla, 
on les fulles dels verns que 
ens han donat ombra durant 
tot l’estiu absorbint els raigs 
solars potents i calorosos, 
a la tardor varen caure i ara 
a l’hivern resguarden el sòl 
com una catifa i així creen 
un ambient més conforta-
ble tèrmicament als essers 
vius del subsòl en les hores 
en què els raigs solars tenen 
una incidència molt més dè-
bil i no poden escalfar tant. I 
en segon pla la construcció 

bles, deixar-ho embardissat 
i que es vagi recuperant de 
l’impacte sofert, ja que és un 
molt bon refugi per a la fauna 
i la seva dispersió.

De la mateixa manera que 
aigua avall de la resclosa 
hi tenim una interessant illa 
fluvial, el millor és gaudir-ne 
contemplant-ho des de la 
riba dreta, que ja disposa de 
l’observatori d’aus; també la 
mateixa placeta de la case-
ta de la síquia, amb baranes 
per damunt del riu, conside-
ro que és un espai perfecte 
per contemplar la parsimònia 
del curs del Llobregat amb 
el bosc de ribera i la gran 
importància de l’illa fluvial 
natural per així preservar-ne 
el caràcter d’ecosistema i 
contribuir així a garantir els 
corredors biològics. L’illa flu-
vial, per sota la resclosa, ja 
constava al projecte que no 
quedaria afectada: és molt 
important de no alterar-la, »»
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Això és el que cal anar cor-
regint. Tot i que el pas de 
maquinària pesada n’haurà 
compactat el sòl i subsòl, 
la construcció de l’escullera 
hauria de permetre una oxi-
genació. En tot cas, això 
no pot quedar així: espero 
que es colonitzi novament 
per la vegetació autòctona 
de la zona. Que ningú valori 
aquesta imatge com a millor 
simplement pels seus inte-
ressos personals de poder-
hi transitar més còmoda-
ment o amb bicicleta. Com 
s’observa, la desaparició de 
la vegetació ha empobrit el 
sòl, deixant-lo al descobert 
de les inclemències ambien-
tals; hem trencat l’equilibri de 
l’ecosistema, no hi ha refugi 
per a la fauna i ha desapare-
gut la matèria orgànica, que 
és un factor de gran interès 
per a una bona estructura 
del sòl. La matèria orgànica 
permet el desenvolupament 
abundant de bacteris i flori-
dures que fan simbiosi amb 
plantes superiors i també 
per airejar-ne les arrels i que 
així la vegetació esdevingui 
sana i vigorosa. Just aquí hi 
ha el pas al corriol eixam-
plat amb el no afectat. És 
molt interessant per garantir 
l’espai natural que al terra 
s’hi dipositi la fullaraca i res-
tes en descomposició per tal 
que es protegeixin les arrels 
dels canvis de temperatu-

 Sergi Fontseca Riera

Foto 2

 Sergi Fontseca Riera

Foto 3

de l’escullera, que ha gene-
rat una compactació del sòl 
i degradació que en perjudi-
ca l’oxigenació, així com un 
decapatge i denudació de la 
virosta del subsòl, desapa-
reixent la manta tèrmica que 
genera la fullaraca assecada. 

Proposta de conservació 
paisatgística a la síquia

El meu reportatge ha resse-
guit la riba dreta del Llobre-
gat. La riba esquerra sembla 
també s’ha recuperat am-
bientalment i s’hi ha fet una 
nombrosa plantació d’arbres 
ben visible; esperem que va-
gin creixent. 

Al meu entendre, l’espai ha 
de ser mantingut i preservat 
i aporto el meu punt de vista 
sobre la gestió futura.

La riba dreta és oberta al 
pas de visitants respectuo-
sos i curosos amb l’entorn, 
donant a conèixer els seus 
valors naturals, ecològics, 
geogràfics, històrics i ar-
queològics, ja que té molta 
capacitat de potencial públic 
que és bo obrir al veïnatge, 
si es fa promocionant el res-
pecte i l’educació ambiental. 

La riba esquerra és un 
bosc de ribera més “ver-
ge” i, per tant, és millor no 
promocionar-ne l’ús públic, 
ni fer-hi accessos practica-  Sergi Fontseca Riera



ni afectar-la, perquè articula 
una important riquesa ecolò-
gica en ser un refugi natural. 
Serveix per a la nidificació i 
cria de les aus aquàtiques, i 
per a la muda que fan anual-
ment de les seves plomes. 
Pensem que molts ocells 
són migradors i les plomes 
es desgasten durant els 
seus vols quilomètrics i els 
cal canviar-les; en aquest 
procés les aus esdevenen 
molt vulnerables i, per tant, 
busquen màxima discreció.            
També és molt important 
l’espai que proporciona l’illa 
fluvial per a la hivernació i re-
pòs. Mantinguem-lo intacte. 
Una bona obra ha estat la 
d’instal·lar una tanca a la pla-
ceta; a part que era perillós 
accedir al canal de la síquia, 
prohibint l’accés evitem que 
la gent s’hi apropi o hi vagin 
els gossos deslligats, perju-
dicant el tram del Llobregat i 
l’illa fluvial.

Al seu costat les dames 
coiffées (senyores amb ba-
rret), també anomenades 
“xemeneies de bruixes” o 
simplement “pilars coronats”,  
no han patit cap desperfecte: 
preservem aquest emblema 
del Geoparc de la Catalunya 
central i donem-lo a conèixer 
com a patrimoni del conjunt 
que representa geogràfica-
ment, ja que aquí es pot ben 
explicar la geomorfologia del 
riu i els seus vestigis resul-
tants. La posada al descobert 
de l’esvoranc al corriol permet 
veure vestigis del passat, de 
quan el sistema socioeconò-
mic requeria aprofitar cada 
pam quadrat de terra: un 
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antic marge de pedra seca, 
tan comú al Bages. L’espai, 
doncs, esdevé de riquesa his-
tòrica i patrimoni arqueològic, 
com ja ho és el mateix canal 
de la síquia, un indret emble-
màtic del qual hem de saber 
gaudir i preservar-ne l’ús.

Avui, ja podem tornar a con-
templar els ànecs remullant-
se a la resclosa. Ara esperem 
que obtinguin la tranquil·litat 
que els cal i que nosaltres els 
observem sense molestar-
los: ja han patit prou les con-
seqüències de la maquinària 
monstruosa descarnant la 
resclosa. 

Finalment ens queda espe-
rar el resultat dels treballs ar-
queològics: com es va cons-
truir la resclosa al segle XIV 
i com es va arranjar al segle 
XVI, amb el descobriment del 
cairat de troncs d’arbres for-
mant gabions de còdols del 
mateix curs del riu, ja sigui el 
disseny i l’enginy de l’època, 

com eren els materials em-
prats... (Vegeu “L’estructura 
medieval de la Resclosa dels 
Manresans”, Sarment núm. 
508, gener 2021). Caldria po-
der reconstruir el disseny inte-
rior de la síquia i de la resclo-
sa, ara que en sabem més de 
les seves entranyes gràcies a 
les obres obligades. Traguem 
profit de la pertorbació Glòria 
i plasmem-ho en alguns car-
tells explicatius, situats a la 
mateixa placeta de la caseta 
de la síquia per informar de 
la bellesa singular d’aquest 
paisatge, i explicar el conjunt 
d’aquest espai pintoresc i bu-
còlic. 

A part del punt de vista més 
naturalístic, no hem de deixar 
de banda la història me-
dieval. I per poder-hi badar 
una estona més gaudint de 
l’emblemàtic racó que repre-
senta el Llobregat per a Bal-
sareny, podríem vincular-lo 
amb la figura del Bisbe Pere 
Casaldàliga posant-hi alguns 

fragments dels seus poemes:

“al costat del meu Llobregat, 
sota el meu castell, al costat 
de la meva casa pairal”.
“Castell del meu record; bres-
sol i via / de més alts horit-
zons. / Roca pairal dels meus 
neguits... Un dia / em tornaràs 
la cendra i els petons? / Cas-
tell de Balsareny, / vora del 
riu atrafegat / i a mig camí del 
mar i la frontera! / Arrel de pe-
dra del meu seny, / ermita del 
delir ja consagrat; / heràldica 
de lluita i de quimera! / Casal 
de l’esperit, fogall de casa, 
/ muntanya dels meus ulls i 
dels meus peus; / merlets ta-
llats per l’ala i per l’espasa, / 
merlets, muntanya i horitzons 
tan meus. / Oh, si pogués re-
fer-te jo tothora, / construint-
me en castell de pedra i vol; 
/ terreny i alçat alhora, / pa-
raula i vida al sol; / home dels 
homes i de Déu, fidel; / ala i 
rocam en feina redemptora; / 
fita pels caminants, resposta 
al cel”.
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Recuperat el llibre del GEL
Joan Bonals

Acabem de recuperar el “lli-
bre del GEL”: Balsareny. Està 
disponible, en format digital, 
al web del Sarment i al web 
de Balsareny Educa, i en for-
mat paper a la Biblioteca Pere 
Casaldàliga de Balsareny. 

Va ser a finals de la dècada 
dels setanta, ja fa més de 
quaranta anys. Érem un grup 
de joves, alguns, estudiants 
universitaris, que descobríem 
Balsareny, el poble i el terme: 
les cases de pagès, les fonts, 
la Síquia, el pont del Riu, el 
Castell, les ermites, les plan-
tes, la vida de les persones 
de les darreres generacions, 
la geografia i la història... 
Descobríem el terme fent ru-
tes a peu, fotografiàvem tot 
el que ens interessava, par-
làvem amb persones més 
grans sobre la vida, costums, 
anècdotes de generacions 
passades. Tot això ens entu-
siasmava.

Vam decidir que ens diríem 
Grup d’Estudis Locals, -GEL-
, i durant temps vam promou-
re diverses activitats: con-
ferències i audiovisuals sobre 
Balsareny a la biblioteca i al 
castell, feines de restauració 
d’Aladernet (en dèiem “nits 
de lluna plena”: hi anàvem al 
juliol quan hi havia lluna plena, 
treballàvem fins que es feia 
fosc, hi sopàvem i ens hi que-
dàvem fins l’endemà): vam 
rescatar-ne la pica baptismal 
del fons del barranc i la vam 
portar a Balsareny.

És difícil recordar tots els qui 
vam participar en el GEL: el 
Josep Torras, el Llorenç Pla-
nes, el Joan Sala, el Josep 
Maria Soler, el Jordi Sarri, la 
Rosa Maria Bonals, l’Isidre 
Prat, el Ramon Carreté –
en la correcció de textos– i 
molts altres, a més de totes 
les persones grans i de les 
famílies que ens anaven faci-
litant informacions: l’avi de cal 
Bosoms, els Masplà, el Joan 
Pijoan o el ”Sidro de cal Se-
rarols”, l’Isidre Codina. Quan 
vam tenir prou material recollit 
vam decidir de fer-ne un llibre: 
el Llibre del GEL, que mai es 
va editar. Vam organitzar-lo 
en vint-i-vuit capítols, el vam 
escriure –amb la màquina 
d’escriure– i el vam deixar a 
la Biblioteca, sense enqua-
dernar, perquè fos més fàcil 
de fer-ne fotocòpies (fa qua-

tre dècades no hi havia els 
mitjans de reproducció ni de 
difusió de què disposem ara).

Al cap d’uns anys l’exemplar 
es va perdre. Però havíem 
tingut la precaució de fer-ne 
fotocòpies i guardàvem els 
negatius de les fotografies. 
Per tant, el podíem recuperar. 
És el que hem fet. Uns amics 
d’Ontinyent, cosins del Josep 
Torras, l’Enric i la Luisa, ens 
van orientar com fer-ho amb 
el Photoshop; vam digitalitzar 
totes les pàgines; el Xavi No-
vell, expert en aquests temes, 
les va acabar de deixar a punt 
per penjar-les al web del Cer-
cle Cultural (ccbalsareny.cat) i 
a la pàgina web de Balsareny 
Educa (balsarenyeduca.info), 
i n’hem imprès un exemplar 
en paper que hem deixat a la 
Biblioteca.

Per descomptat, si algun 
dels que hi vam participar 
l’haguéssim de fer ara el fa-
ríem molt diferent. Cap de no-
saltres era expert en el tema 
que tant ens apassionava. 
Però ben segur que no se-
ríem capaços de metacomu-
nicar la il·lusió i l’entusiasme 
amb què el vam fer.

 Joan Bonals

 Joan Bonals
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José Antonio Neiro: quan el futbol és passió 
Lluïsa Coma i Alfred Selgas

Aquest mes entrevistem una 
persona incansable, un his-
tòric del futbol local. Parlem 
amb en José Antonio Neiro, 
que ens explica la seva tra-
jectòria en aquest esport.

—Com comença tot això de 
jugar a futbol? Perquè, és 
clar, les possibilitats i estruc-
tures del futbol devien ser 
ben diferents...

—Sí, els nanos anàvem al 
camp de futbol, que era 
obert, i amb els amics ju-
gàvem partits. Altres dies ju-
gàvem a handbol, perquè hi 
havia una pista. Ens entrete-
níem: llavors fèiem molt joc al 
carrer. També fèiem campio-
nats entre carrers; per exem-
ple, els del carrer Sant Josep 
contra els del carrer del Nord, 
o contra els de la Carretera... 
Ens organitzàvem nosaltres 
mateixos. Sense categories 
ni edats.

»Llavors, a les “Nacionals” 
–així era com anomenàvem 
popularment l’escola públi-
ca–, va arribar un professor, 
don Joaquín,  i venia al camp 
de futbol i es va interessar 
per fer un equip. Ens va fe-
derar i va fer el primer equip 
Infantil. Nosaltres teníem 
entre 10 i 11 anys. Recordo 
companys com el Ramon 
Selgas, el Joan Craviotto, el 
Rafael Medina, el Francisco 
Lorente i altres. Nosaltres es-
tàvem il·lusionadíssims. Vam 
competir per la Federació a 
nivell comarcal en pobles 
veïns. 

— Llavors vas anar a jugar a 
Manresa? 

—Sí, em sabia una mica 
de greu, perquè aquí fèiem 
un bon equip; però l’any 
1973 em va fitxar el Centre 

 Arxiu J.A. Neiro 

Amb el CE Manresa Juvenil (1974-75) 

Del 1969 al 1973: Categoria Infantil amb la U.D. Balsareny.

Del 1973 al 1977: Categories Infantil, Juvenil i Amateur amb el Cen-
tre d’Esports Manresa (el Pujolet). 

Amb l’equip d’Infantils vam quedar tercers de Catalunya. Amb el  
Juvenil A vam pujar a la màxima categoria, la Lliga Nacional o Di-
visió d’Honor (amb equips com el Barça, l’Espanyol, la Damm, el 
Girona...). 

El segon any de Juvenils teníem molt bon equip i bones possibilitats 
de tenir un bon lloc a la competició; però, per problemes econò-
mics, el club va haver de tibar de la nostra categoria per reforçar 
l’equip de professionals i no vam poder aconseguir la victòria que, 
segurament, ens corresponia.

De la temporada 75-76 en tinc un record molt especial, perquè vam 
jugar amb el Lluís López en el mateix equip. Jugàvem a la Lliga 
Nacional; això no s’oblida.

La temporada 76-77 jugo amb l’equip que estava a Preferent. 

Temporada 77-78: Primera Regional, amb E.R.T. Cardona. Teníem 
un bon equip i aquell any el Cardona puja de categoria: ascendim 
de Primera Regional a Preferent.

Temporada 78-79 (1/2 temporada): Categoria 3a Regional, amb la 
U.D. Balsareny. Mitja temporada, perquè aleshores havia de fer el 
servei militar obligatori.

Temporada 78-79 (1/2 temporada): Categoria Preferent, equip Ma-
zarrón, de Múrcia. Això va ser durant la mili, que la vaig fer  a Car-
tagena. L’equip, gràcies al reforç de dos soldats, va poder mantenir 
la categoria i a nosaltres ens posaven un taxi des de la caserna; 
cobràvem i estàvem rebaixats de tota guàrdia. 

Temporada 80-81: Primera Regional, amb el CF Artés.

Temporada 81-82: Primera Regional, amb el CF Cardona.

Del 1982 fins al 1984. Categoria Preferent, amb el CE Puig-reig. 

Temporada 84-85: Primera Regional, amb el CF Navarcles.

Del 1985 al 1987: Primera Regional, amb el CF Atlètic Gironella. 
Vam pujar a Preferent.

Temporada 1987-88: Segona Regional, amb el CE Avinyó. 

d’Esports Manresa, per ju-
gar al camp del Pujolet. Em 
van provar dues setmanes, 
concretament dos dissab-
tes; em van fitxar i vaig entrar 
en l’equip d’Infantils. Aquell 
any, el club feia el Campio-
nat d’Espanya d’Infantil i vam 
quedar tercers. 

—Les condicions per jugar 
a futbol no eren les mateixes 
que ara, oi?

—No, llavors només en-
trenàvem dos cops a la se-
tmana. Tenia entre 13 i 14 
anys i baixava a Manresa 
amb els bus a les 6 de la 
tarda i tornava amb el bus 
nocturn dels alumnes de Ba-
txillerat que arribava a les 11 
del vespre.

»Quan jugàvem a fora, aga-
fava el bus, baixava al Lleó i 
allà em recollia el pare d’un 
company d’Artés que ens 
portava en cotxe particular. 
A casa no teníem cotxe, i 
segur que ni temps per dedi-
car a  anar a veure el fill com 
jugava a futbol; eren uns al-
tres temps. Hem de tenir en 
compte que els dissabtes la 
gent encara treballava, feia 
un jornal.

»Això sí, el Club em paga-
va totes “les esperes” entre 
combinacions de bus, cot-
xes particulars, trens... Vull 
dir que m’abonaven els es-
morzars, berenars i àpats si 
convenia. El club ens pagava 
les sabates, la roba, la bos-
sa, tot el que necessitàvem 
per jugar. Hi havia un senyor 
que vivia en una caseta allà al 
mateix camp i s’encarregava 
de rentar-nos l’equipació, 
netejava les botes... Quan 
anàvem a entrenar trobàvem 
tota la roba a punt a la ban-
queta. Jo només portava el 
xampú (ho diu rient com una 
anècdota). S’agraïa, perquè 

llavors treballava, estudiava i 
jugava a futbol i a casa altra 
feina hi havia.

I com que els equips que ha 
jugat el Neiro són tants, li de-
manem que ens faci un resum 
de la seva trajectòria. De tota 
manera, cal tenir en compte 
que en aquells anys les cate-
gories anaven amb edats di-
ferents: es tallava a partir dels 
nascuts abans i després del 
31 de juliol de cara a la pro-
pera temporada.                »»
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I aquí va decidir deixar el fut-
bol, perquè estant amb CF 
Atlètic Gironella va lesionar-
se de menisc i després de 
l’operació, ja a l’any 88, li va 
semblar que ja n’hi havia prou.

—El canvi d’equips es deu 
a les demandes que feien 
els clubs per tal de millorar 
equips, projectes que em 
semblaven més interessants: 
la majoria solen ser d’equips 
que aspiren  a pujar de cate-
goria. Sempre són fitxatges 
per temporades i acordàvem 
el contracte i les primes. Per 
tant, era important el projecte 
que oferia cada club, i també 
el que es cobrava.
»En aquells anys, a cada po-
ble, el futbol era una bona 
distracció; moltes famílies 
anaven al camp per passar la 
tarda i xerrar mentre la canalla 
jugava. Això sí, tothom volia 
que l’equip del poble es man-
tingués o pugés de categoria, 
i la festa que se celebrava 
quan accedien a una catego-
ria superior era com guanyar 
la Champions d’ara, a nivell 
de municipi. El futbol porta-
va molta animació al camp. 
Molts diumenges a les tres de 
la tarda ja començava el partit 
i la gent ho esperava per veu-
re futbol, sortir i fer-la petar.

Quan semblava que el Neiro 
ja havia decidit deixar del tot 
el futbol, el José Luís Fernán-
dez l’engresca i amb el Lluís 
López i el Ramon Selgas 
d’entrenador, van formar un 
equip a Balsareny amb nois 
del poble, de Sallent i “les 
Colònies” (això vol dir de Vila-
fruns). I així... 

Del 1988 al 1990: Tercera 
Regional, amb el CF Balsa-
reny. Hi vaig jugar durant dos 
anys. A la primera tempora-
da, l’equip, en el darrer partit 
a Casserres, va guanyar i va 
aconseguir ascendir a Sego-
na regional. Va ser explosiu! 
L’afició havia vingut a veure’ns 
a Casserres i l’ascens es va 
celebrar molt animadament. 

—Després, però, vas con-
tinuar jugant amb els Vete-
rans...

—Sí, l’any 1990 vaig en-
trar a formar part de l’equip 
dels Veterans de Balsareny. 
Aquest ja era un futbol ben bé 
d’aficionats: de companys a 
qui ens agradava molt aquest 
esport. Vam fer tornejos a ni-
vell intercomarcal de Bages, 
Berguedà i Solsonès i alguns 
pobles més afegits.

»Als 60 anys vaig plegar de-
finitivament de jugar a futbol, 
perquè l’equip de veterans es 
va dissoldre. Entretant, durant 
tres anys vaig participar en el 
futbol de base a Balsareny. 
M’encarregava de fer les fi-
txes, buscar entrenadors, 
ajudar si calia... Però només 
ho van poder mantenir du-
rant tres anys: hi havia pocs 
nens, alguns van marxar a ju-
gar amb equips de fora i no 
hi havia prou quitxalla per fer 
equip. 

—L’any 2019, una vegada pre-
jubilat, el seu cap no deixava 
de rumiar sobre el futbol: i 
va pensar a tornar a fer una 
escoleta a Balsareny. Aquell 
futbol per a nens i nenes ben 
petits, que ja s’havia fet ante-
riorment. 

—Al setembre del 2019 vaig 
començar a entrenar, com a 
activitat estraescolar, un grup 
de 6 o 7 nens i nenes dues ve-
gades a la setmana. Els anava 
bé, estaven engrescats... Però 

 Arxiu J.A. Neiro 

Amb els Veterans, a Alemanya (2008-09) - Neiro abaix a l’esquerra
(Vegeu més fotos al blog del Sarment)

va arribar la covid i es va haver 
d’aturar l’activitat. 

»Paral·lelament, també he 
col·laborat i col·laboro amb el 
FCF Sallent: actualment faig 
d’ajudant d’entrenador amb 
l’equip de Juvenils de Sallent, 
que, juntament amb el CE 
Manresa, el club Nàstic Man-
resa i altres equips, estan a la 
categoria de Preferent. Tam-
bé entreno un equip de pre-
Benjamins, nens de 6-7 anys 
en modalitat de futbol 7. Ara 
mateix els entrenaments i la 
competició estan aturats per 
la pandèmia de la covid, però 
sembla que ben aviat es po-
drà tornar a practicar-ho tot.

»M’agrada molt el futbol de 
base, veure com aprenen els 
nens i nenes (és fantàstic, que 
hi hagi nenes jugant a futbol!), 
seguir l’evolució esportiva que 
fan, veure la bona relació entre 
tothom, la il·lusió que posen 
en els entrenaments, la grati-
tud que mostren... M’agrada 
especialment donar suport 
als que necessiten qüestions 
més tècniques, de reforç i per 
integrar-los bé a l’equip. 

La seva vida en aquest es-
port està plena d’anècdotes 
i històries ben diferents a les 
d’ara. 

—Els desplaçaments els 
fèiem en cotxes particulars, 
de pares que en tenien, i tam-
bé en tren. Anàvem a jugar 
lluny; el joc a nivell comarcal 
va venir després, quan hi ha-

via més equips i es va reor-
ganitzar el futbol per edats i 
zones de joc més properes. 
Quan ja teníem l’edat i podíem 
comprar un cotxe o una moto 
fèiem els desplaçaments amb 
els propis vehicles. Això ja era 
una altra cosa. A vegades ha-
via pujat el meu pare amb “la 
49” fins a Navàs perquè em 
veiés jugar a futbol. 

»Vaig aprendre molta geo-
grafia de Catalunya perquè, 
sobretot, quan érem a Prefe-
rent ens desplaçàvem fins a 
Badalona, Figueres, Tortosa, 
Sants, Mollerussa... Al mateix 
temps vaig fer molt bones 
amistats i vaig conviure amb 
molta gent. 

Coneix gent d’arreu i, val a dir, 
que pel seu caràcter obert i, 
a vegades, explosiu és una 
persona ben popular. Els 
companys corroboren que 
és un bon amic, que sempre 
s’esforça a ajudar els altres. 

—Sí que soc una persona 
molt impulsiva; però, tal com 
diuen,  “acabat de dir, acabat 
d’oferir” (Riu). Només em van 
expulsar quan jugava amb els 
veterans; val a dir que quan 
era professional, m’havien 
amonestat, però mai no 
m’havien expulsat.

Ha estat una entrevista llarga 
i densa, plena d’entusiasme, 
records, vivències, anècdo-
tes i història. Li desitgem que 
continuï amb aquesta vitalitat 
i que, mentre pugui, segueixi 
ajudant les noves fornades de 
futbolistes. 

—M’agradaria poder entre-
nar algun grup al camp de 
gespa que es preveu refor-
mar; espero poder fer-ho! 
Penso que la gespa és un 
element important, que aju-
darà a fer que hi torni a haver 
futbol a Balsareny. Tant de 
bo sigui així! Jo m’ofereixo a 
contribuir en el projecte en la 
mesura que pugui. 



Divulgació / Imatges de Balsareny
12

Terratrèmol prop de Balsareny
Isidre Prat Obradors

El dia 23 de febrer les 9.30 
del vespre hi va haver un petit 
sisme entre Súria i Balsareny, 
que va durar pocs segons. 
Concretament, a prop de la 
carretera que uneix els dos 
pobles, a l’altura de la casa 
de les Vilaredes, però a uns 
200 metres a l’altre costat de 
la carretera, on hi ha el serrat 
de la Muga.

El terratrèmol va tenir una 
magnitud de 1,8 a l’escala 
de Richter, per tant, és un 
grau molt baix, que gairebé 
una persona no pot perce-
bre. Per notar una petita tre-
molor, normalment ha de te-
nir un grau de 3; i en grau 4 
ja poden tenir lloc uns petites 
moviments a les cases, com 
fer caure un objecte d’un 
prestatge o d’una taula.

Que sapiguem, aquesta 
zona de la Catalunya Central 
no és gaire susceptible de 
sismes forts (ho és més el Pi-
rineu, per exemple). De fet, a 
la comarca, històricament hi 
ha hagut, per fortuna, terra-
trèmols de poca magnitud, 
relacionats amb diverses fa-
lles o fractures, sobretot la 

Imatges de Balsareny

A veure si, arran dels con-
finaments que hem viscut, 
ara coneixem molt més el 
nostre poble. Mireu si sabeu 
on corresponen aquestes 
dues imatges de dos indrets 
del terme municipal de Bal-
sareny.

 Isidre Prat Obradors

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

falla del Guix (que es fa molt 
palesa a Sallent, però tra-
vessa d’Horta d’Avinyó fins 
a Castellnou-Callús); i altres 
falles del Llobregat. 

Però, en aquest cas, molt 
probablement també hi ha 
tingut a veure el fet que el 
serrat de la Muga, que per-

tany a l’anticlinal de Balsa-
reny, té una falla molt a prop, 
la falla del Tordell, que es 
troba entre 1 i 2 quilòme-
tres abans d’arribar a Súria, 
a l’esquerra, per la mateixa 
carretera (justament aques-
ta falla separa l’anticlinal de 
Balsareny de l’anticlinal de 
Súria).

Com a pista, una part del 
nom de la casa fa referèn-
cia al terreny on s’assenta. 
On està situada? 

(La solució, més endavant).   »»

Foto 1

 Isidre Prat Obradors

Tot i que és molt fàcil saber de què es 
tracta, sabríeu en quin lloc la podem 
trobar?

Foto 2

El serrat de la Muga, prop de les Vilaredes, on es va enregistrar el sisme
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Entrevista a Blanca Soler Codina
Josep Gudayol i Puig

Som al març i la lleu llevanta-
da pròpia del mes ens permet 
obrir aquesta finestra oberta i 
tenir una interessant xerrade-
ta amb la Blanca Soler Co-
dina, nascuda a Balsareny el 
6 d’abril de 1999, i estudiant 
de Periodisme: “M’agrada 
reflexionar i escriure sobre 
l’actualitat. Penso que és im-
portant debatre, sigui parlat o 
escrit, sobre el que passa al 
nostre voltant. I si especulem, 
encara millor”. 

La Blanca ha cursat estudis 
de Batxillerat/Baccalauréat 
(IES Gerbert d’Aurillac) i Grau 
Superior de Dietètica (Escola 
Joviat). Actualment estudia 
Periodisme a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) i 
el passat 1 de març es va pu-
blicar la seva primera novel·la 
a Edicions Parcir. Es titula 
Carn Nua i es pot trobar a les 
llibreries de Manresa (Abacus, 
Parcir, Rubiralta, Ca la Figa) i 
també online a www.parcir.
com. El divendres 19 de març 
se n’haurà fet la presentació a 
l’Escola Joviat de Manresa.

Llegeix molt, i quan més ho 
fa és a l’estiu (quan té més 
temps). L’últim llibre que ha 
llegit ha estat Pluja d’Estels, de 
Laia Aguilar, i com ens diu ella 
“una novel·la fàcil d’estiu, i un 
llibre més d’entendre la socie-
tat on vivim ha estat Les tres 
dimensions de la llibertat, de 
Billy Bragg. El llibre, però que li 
va mostrar què és la literatura 
va ser La plaça del Diamant, 
de Mercè Rodoreda. Aquest 
llibre és el que l’ha marcat 
més fins el dia d’avui. Tenia 
quinze anys i llegia novel·la ju-
venil, quan a l’institut els van 
fer llegir aquest llibre no ente-
nia per què els feien llegir “allò 
d’adults”. Posteriorment, va 
haver de fer un treball de camp 
extens i es va dir: “Blanca, t’hi 

hauràs d’acabar fent amiga”. 
Després de llegir-lo i rellegir-lo, 
és, com ens diu, un dels llibres 
que l’ha marcat més. Va ser la 
transició de la novel·la juvenil a 
la literatura d’adults. 

D’altra banda li agrada sortir a 
caminar i a córrer per l’exterior. 
Pensa que el contacte amb 
la natura és un valor afegit a 
l’hora de fer esport. I li encan-
ta viatjar i explorar racons que 
encara no s’han descobert. 
Ha estat a poblets del sud 
de França, a la capital: París, 
Londres, Wisconsin, Min-
nesota, Illinois, Itàlia i Sarden-
ya. Per aquí a la península ha 
trepitjat Saragossa, Logronyo, 
Madrid i les Illes Balears. Per 
altra banda, el fet d’haver es-
tat pubilla aquí a Balsareny li 
va permetre recórrer Catalun-
ya de dalt a baix i conèixer po-
bles que no havia sentit ano-
menar mai.

Sempre que pot s’escapa al 
cinema o al teatre: “La veri-
tat és que em concentro molt 
més quan vaig al cinema a 
veure una pel·lícula que he es-
collit jo, que una qualsevol que 
s’emet per la televisió”. Tam-
bé ens confirma que no està 
subscrita a Netflix, ni a HBO, 
ni a cap plataforma digital. La 
primera pel·lícula que li ve al 
cap –“Tornaré a esmentar un 
clàssic”, ens diu– és Titànic: 
una pel·lícula que li sembla in-
creïble: “Tot i que hi ha el con-
cepte que està sobrevalorada, 
per a mi és una joia”. 

— Hem sabut dels teus pen-
saments sobre els temps ac-
tuals a través del diari El Punt 
Avui. Com va anar?

— M’agrada reflexionar i es-
criure sobre l’actualitat. Pen-
so que és important debatre, 
sigui parlant o escrivint, sobre 
què passa al nostre voltant. I si 
especulem, encara millor.

— Hem observat el teu sentit 
de la llibertat: es deu a alguna 
tramesa familiar?

— No. Simplement crec que 
la llibertat és un dret fonamen-
tal per tal que l’ésser se senti 
lliure i satisfet. Quan et limiten, 
quan et redueixen o prenen la 
llibertat, t’adones de com n’és 
de preuada i no ho valorem. 
Viure aquesta pandèmia m’ha 
fet adonar que mai hem viscut 
al 100% la llibertat. 

— Sobre la teva afició a es-
criure, hi ha algun antece-
dent?

— A un besavi meu que vivia 
aquí al poble li agradava molt 
escriure, i escrivia cartes críti-
ques i escrits sobre el que no 
veia convenient. 

— Degut a la teva joventut, 
ens podries dir què en penses 
del món tecnològic actual?

— És un món que de moment 
l’estem dominant, estem con-
vivint i aprenent amb ell, però 
la línia entre dominar-lo i que 
se’ns escapi de les mans és 
molt fina. 

— Creus que s’utilitza 
adequadament el mòbil i 
l’ordinador?

— Crec que el mòbil i 
l’ordinador poden ser eines 
d’ús, treball i d’oci. En el meu 
cas són un 90% eines de tre-
ball i un 10% d’oci quan faig 

fotografies, quan busco arti-
cles que m’interessen, quan 
entro a les xarxes socials, etc.

— Davant la pandèmia, creus 
que la nostra societat, en ge-
neral, s’ha comportat ade-
quadament?

— Sí, tot i que falta més 
consciència. Durant la prime-
ra onada, sí que hi va haver 
molta sensibilització, aplaudi-
ments als balcons pels sanita-
ris, arcs de Sant Martí..., però 
ara sembla que la gent estigui 
cansada de les decisions que 
pren el Govern. Les mesu-
res canvien setmanalment, 
fet que obliga estar pendent 
constantment de les notícies.

— Gràcies a la tecnologia i 
davant del problema actual 
es pot treballar telemàtica-
ment des de casa. Creus que 
això beneficia el treballador o 
l’empresa?

— Crec que beneficia més el 
treballador, però no al 100%. 
Si un treballador teletreballa, 
gastarà la seva electricitat, 
tinta d’impressora, calefac-
ció, aigua, etc. A més, anar 
a treballar a la feina pot aju-
dar el treballador a diferenciar 
els conceptes “casa” i “feina” 
sense englobar-ho tot al ma-
teix sac. També falta el con-
tacte social; però, depenent 
de la feina, treballar des de 
casa et pot facilitar concen-
trar-te –o al contrari, necessi-
tes estar amb gent.

 Arxiu Blanca Soler

entrevista
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guns trams. El més segur és 
el camí que s’agafa entrant 
a Navàs a la dreta (al costat 
de les antigues pistes Carrió), 
seguint-lo un quilòmetre cap 
al sud (accessible a peu i 
també amb cotxe).

Com es veu a la foto, la casa 
està situada sobre una gran 
roca, que li dona el nom (so-
bre roca), que es pot veure 
des dels camps que hi ha a 
sota. Aquesta roca està feta 
de capes horitzontals alter-

RESPOSTES:
Foto 1

Correspon a la masia el Lle-
dó de Sobre-roca, documen-
tada ja al segle XIV, que es 
troba al terme de Balsareny, 
tot i que és més a prop del 
nucli urbà de Navàs. S’hi 
pot arribar per un corriolet 
que s’agafa al nord de Sant 
Esteve, anant cap a Navàs; 
però sovint està tallat, perquè 
passa molt arran del riu i tot 
sovint l’aigua se n’emporta al-

nades de gresos i argiles, 
amb unes vetes primes de 
guix intercalades (de color 
blanc).

Foto 2

Aquesta foto correspon a 
una barraca que es troba, 
sota mateix del castell, en un 
revolt del camí de l’antiga via 
del tren, després del qual ve 
una recta on hi havia el baixa-
dor de La Rabeia. 

Aquesta barraca, força gran, 
està feta de pedra sorrenca 
o gres (una roca sedimen-
tària), amb la tècnica de la 
pedra seca (pedres que en-
caixen, però sense materials 
com ciments que les uneixin) 
i, pel que sembla, era la ca-
seta dels treballadors quan 
es va construir la via del tren 
de Manresa a Berga-La Po-
bla de Lillet, que es va inau-
gurar, per trams, entre finals 
del segle XIX i principis del 
segle XX.

‘Respostes mudes’ a reclamacions sordes
ARFAC

Desgraciadament hi ha oca-
sions a la vida en què no sols 
mereixes ser escoltat, sinó 
que també ho necessites, 
per dignitat. I més quan tens 
la certesa que estan atemp-
tant precisament contra 
aquesta dignitat, i qui consi-
deres que ho fa, aquell a qui 
et dirigeixes, mira cap a un 
altre costat.

Imaginem-nos, per exemple, 
unes persones fràgils, com 
ara els ancians que conviuen 
en una residència. Imaginem 
que un bon dia el seu dete-
riorament, propi de l’edat, els 
condicionés a l’hora de po-
der reclamar de forma legal 
algun abús o incompliment 
que els afectés directament. 
Una legalitat que no sempre 
és sinònim de moralitat.

Posem per cas que els ges-
tors d’una residència privada 

estiguessin facturant a alguns 
avis uns augment de preus 
que no fos l’acordat segons 
el contracte, i que els avis i 
els seus familiars es queixes-
sin repetidament d’aquests 
cobraments a totes les per-
sones que creien poder te-
nir autoritat per resoldre la 
situació: els gestors de la 
residència, l’Ajuntament, i 
fins i tot, i també per fe cris-
tiana, a l’església; però que 
totes aquestes orelles fossin 
sordes a les seves reclama-
cions. I que Afers Socials i 
Consum, també, fossin co-
neixedors dels fets i es ma-
nifestessin donant la raó als 
avis, sense que això servís 
de res.

Suposem que, mentrestant, 
alguns d’aquests avís tro-
bessin la mort abans d’haver 
resolt les seves reclama-
cions, i a causa d’això les se-
ves famílies deixessin de tenir 
vinculació amb la residència; 

per la qual cosa moltes de les 
quantitats presumptament 
cobrades de forma indeguda 
ja es donarien per perdudes. 
I que, mentrestant, altres avís 
rebessin plaça  pública, amb 
la qual cosa podrien tenir un 
respir econòmic a l’asfíxia 
que estaven patint.

Imaginem que passessin els 
anys sense cap gest per part 
de l’asil sobre retornar els 
diners. Fins que una mino-
ria d’avis afectats decidissin 
presentar una demanda judi-
cial, tot i ser advertits, per no 
dir amenaçats, amb la pos-
sibilitat que, arribat el judici, 
els gestors de la residència 
podrien fer cridar a declarar 
els avis, encara que alguns 
tinguessin vora 100 anys, o 
encara que patissin per edat 
algun tipus de demència; su-
ficient perquè el jutge pogués 
donar per nul·la la demanda.
I suposem que aquest ad-
vertiment no fes que avis i 

familiars renunciessin a re-
clamar, per dignitat, allò que 
consideraven una presumpta 
apropiació econòmica inde-
guda; i que, gràcies a aques-
ta insistència, la residència, 
prèviament al judici, retornés 
–però tan sols a alguns– una 
important quantitat de di-
ners, que, tot i no ser la tota-
litat del que reclamaven, s’hi 
acostés força. Però que, com 
que aquest fet podria mar-
car un precedent per a tots 
els altres afectats, als quals 
seguien sense haver tornat 
res, els posessin com a con-
dició subscriure un acord de 
guardar silenci. Uns fets que 
evidenciarien el soroll que 
acompanyaven les reclama-
cions, malgrat el silenci que 
obtenien i que alguns volien 
mantenir.

Aquests fets podrien ser to-
talment imaginaris. Però a 
vegades, com diuen, la rea-
litat supera la ficció.

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses
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Plaça R. Viñes, 11
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CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA
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Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY
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M O R R O S
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Nova isió

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

Jaume i Emília
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Torna el Tempo 
amb ‘Déjà Vu’
Jordi Vilanova

Des del passat mes 
d’octubre que la temporada 
d’espectacles teatrals fami-
liars “Tempo” no havia po-
gut tornar a l’escena amb 
motiu de les restriccions per 
la covid.

El passat 7 de març, però, 
la sala Sindicat, amb 
l’aforament permès al com-
plet i per tant amb totes les 
entrades exhaurides, ens 
va presentar, de la mà de la 
nostra dinamitzadora cultu-
ral Elisa Jorba, l’espectacle 
“Deja Vú” de la companyia 
Mag Edgard, el qual combina 
la màgia més espectacular 
dels grans aparells, amb la 
màgia més impactant de petit 
format.

Aquest conjunt de sensa-
cions, sota una acurada po-
sada en escena, va donar 
com a resultat un gran es-
pectacle per a tota la família, 
del qual Balsareny ha tingut 
ocasió de gaudir.

El muntatge segueix en certa 
manera la definició d’un so-
miatruites com a persona vi-
sionària o que s’il·lumina fàcil-
ment amb coses impossibles 
i estranyes, a través de la qual 
el Mag Edgard i els seus aju-
dants d’escena s’endinsen 
en un món on no hi ha límits 
per a la imaginació, i que fan 
embadalir un públic que veu 
com desapareixen i aparei-
xen amb facilitat persones i 
objectes dalt de l’escenari, o 
com la cosa més estranya es 
converteix en allò més nor-
mal, fent que la il·lusió flueixi 
durant tota la funció.

Després de tant de temps 
sense poder-ne gaudir, feli-
citem els organitzadors de 
“Tempo” per fer-nos gaudir 
de la màgia que sorgeix de 
la seva bona feina, amb un 
bon espectacle i un públic 
agraït, que desitjava retro-
bar-se novament fent poble 
i fent cultura.

L’enhorabona i per molts 
anys!

Salt, no a l’absència física
Josep Gudayol i Puig

Com sempre, em trobo a la 
sala polivalent de casa, as-
segut de cara a la finestra 
que dona al carrer per tal 
d’aprofitar la llum natural de 
primera hora del matí. Plou, 
més aviat podria dir que plo-
visqueja, i de tant en tant, 
tot aixecant la vista del teclat 
de la màquina d’escriure, 
m’adono de com les gotes 
d’aigua rellisquen d’una en 
una pel vidre.

Avui en obrir el diari tinc el 
plaer de trobar de nou una 
reflexió d’una conciutadana 
balsarenyenca, estudiant de 
Periodisme, Blanca Soler 
(“Deu minuts d’amor”, diari El 
Punt Avui de 18 de febrer de 
2021). Des de la ciutat de Salt 
parla d’unes trucades de deu 
minuts que els seus familiars 
poden fer als internats de la 
secció de psiquiatria. Però 
voleu participar amb mi de la 
reflexió que l’amor a les per-
sones pot arribar a fer?

“Quant trigaran avui a agafar 
el telèfon? Han passat vint-i-
quatre hores des de l’última 
trucada i tinc deu minuts per 
parlar amb ell. Mans fredes, 

veu tremolosa i cames feixu-
gues. Què li dic amb deu 
minuts? Que l’estimo? Crec 
que ja ho sap. Que el trobo 
a faltar? Crec que ho té més 
que assumit. Que l’enyoro? 
L’hospital Santa Caterina de 
Salt dona deu minuts a cada 
familiar per parlar amb un 
pacient hospitalitzat a psi-
quiatria. Sols hi ha una línia 
de telèfon per a tota la uni-
tat, per això sols són deu mi-
nuts. Parlem del temps? No 
cal. Li pregunto com està? 
Li explico com estic jo? Par-
lem del futur? Juguem a on 
m’agradaria ser? Tampoc 
puc plorar perquè seria per-
dre el temps. El fet de plorar 
s’allargaria massa. I com deu 
ser el telèfon des d’on em 
parla? On és quan em truca? 
Qui té al seu voltant? Avui 
m’ha dit, però, que a la sale-
ta on llegeix el diari, ha vist El 
Punt Avui. I si escric una co-
lumna per dir-li que l’estimo? 
Potser sí, un t’estimo sense 
presses, que quedi escrit per 
sempre.”

Completament d’acord.
Quant d’amor es pot trans-
metre a través del telèfon? Jo 
faig un crit pel no a l’absència 
física.

Tres joves novel·listes 
de Balsareny
Sarment

És un notícia, per bé que in-
usual, molt bona: en un breu 
espai de temps, tres joves 
de Balsareny han publicat 
sengles llibres de novel·la. En 
propers butlletins en farem la 
ressenya pertinent, un cop 
llegits i païts; però de mo-
ment els volem donar la ben-
vinguda al món de la literatura 
i felicitar-los per la seva obra.
Es tracta d’Helena Mallorca, 

autora de Jamás te olvidaré; 
de Juan Rivas, qui, sota el 
pseudònim d’Oliver Crook, 
ha publicat El misterio del 
mago; i de Blanca Soler, 
que divendres 19 de març 
va presentar a Manresa Carn 
nua, editat per Parcir Edicions 
Selectes. A tots tres, la nos-
tra enhorabona, i a tots els 
nostres lectors, els animem a 
adquirir els tres llibres i llegir-
los, com nosaltres mateixos 
farem.
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Ball de Rams
Escola de Música i Teatre mossèn Joan Bajona

La cançó d’aquest mes 
s’adscriu al gènere del cuplet 
i s’ha mantingut viva a totes 
les festes majors com a peça 
obligatòria al ball de nit. Ball 
de Rams és un valset molt 
ballador, amb motius melò-
dics i rítmics molt inspirats i 
una lletra suggeridora.  

L’autoria de la música s’havia 
atribuït tradicionalment al 
compositor de ballables i 
música per a cinema Josep 
Casas Augé. Així consta 
encara a molts documents, 
fins i tot a l’àlbum Festa Ma-
jor (1970) de La Trinca, que 
donà a Ball de Rams una se-
gona joventut. Gràcies a in-
vestigacions posteriors a ar-
xius de les societats d’autors 
i a testimonis diversos es va 
saber finalment l’autoria real 
de la cançó: la música de 
Ball de Rams fou composta 
per l’olotina Càndida Pérez 
(1893-1989). 

Pérez va estudiar música 
a la seva ciutat natal i va 
començar a actuar com a 
cantant i ballarina. El 1914 
s’instal·là a Barcelona, va es-
tudiar composició i creà, jun-

tament amb el músic napoli-
tà Melquíades Lucarelli Ferri, 
una acadèmia d’interpretació 
de cant i dansa, especialitza-
da en espectacles de music-
hall. Va enregistrar discos i 
va compondre sobretot per 
a Raquel Meller, la cupletis-
ta de més èxit. A part de Ball 
de Ramss, Càndida Pérez 
va compondre molts dels 
cuplets més exitosos de la 
seva època; la llista és molt 
llarga, però en destacarem 
La Marieta de l’ull viu i Les 
Caramelles. D’altra banda, 
la versió que coneixem de 
la tonada tradicional d’El noi 
de la mare és producte de la 
seva ploma. El lletrista amb 
qui treballava més sovint 
era Rossend Llurba, que és 
l’autor de la lletra de Ball de 
Rams. 

Casada amb Lucarelli, tots 
dos van crear una compa-
nyia que va fer gires per 
Itàlia i després per diversos 
països de l’Amèrica Llatina, 
on Pérez s’instal·là. El 1932 
va unir-se sentimentalment 
a l’empresari i artista brasi-
ler Luiz Fossati Ferri i va re-
tirar-se. Tornà a Catalunya el 
1968, als 75 anys. Va morir a 
Olot el 1989 als 96 anys. Nin-
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gú sabia que aquella velleta 
que vivia retirada era l’autora 
de tonades tan cantades a 
través de diverses genera-
cions: Baixant de la Font del 
Gat, una noia, una noia...

El mes que ve, Rosó.

Trobareu més informació 
de l’Escola de Música i Tea-
tre Joan Bajona al web de 
l’Ajuntament: www.balsareny.
cat. També podeu rebre tota 
la informació a través de la 
subscripció al butlletí digital 
de l’Ajuntament.
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Horaris de Setmana Santa 
Mn. Antoni Bonet i Trilla

Parròquia de Santa Maria de 
Balsareny

Diumenge de Rams, dia 
28: a les 12 h. Benedic-
ció dels Rams a la Pl. de 
l’Església. 

Dijous Sant, 1 d’abril: Mis-
sa del Sant Sopar a 2/4 de 9 

del vespre (20:30 h). 

Divendres Sant, 2 d’abril: A 
les 5 tarda, celebració de la 
Passió del Senyor; a les 8 del 
vespre, Viacrucis.

Dissabte Sant, 3 d’abril: Vet-
lla Pasqual a les 9 del vespre.

Diumenge de Pasqua, 4 
d’abril: Eucaristia a les 12 h. 

Cal recuperar l’acció ètica 
Teodor Suau

La primera constatació que 
em crida fortament l’atenció 
és que els autors impor-
tants que pensen la nostra 
realitat es tornen a atre-
vir a parlar del “conreu de 
l’ànima”. Després d’anys i 
més anys de super-exalta-
ció del jo com a instància 
única a tenir en compte. 
Després d’anys i més anys 
i de propagar com a pensa-
ment únic l’absolut del plaer 
que ens ha conduït al nihilis-
me i a l’hedonisme actuals, 
sembla que una perspectiva 
nova s’imposa: cal recu-

perar, i fer-ho d’una mane-
ra immediata, la referència 
a la veritat, la bellesa i la 
bondat per tal de trobar ac-
cions que obrin espais per 
a l’autèntica llibertat, la jus-
tícia i la pau. D’altra manera, 
ja no hi serem a temps. 

No és cert que l’egoisme 
hagi de ser l’únic valor de 
les nostres societats. No 
és cert que sols el plaer 
sigui la finalitat per la qual 
hem vingut al món. No és 
cert que tot es resolgui en 
el consumisme i en la re-
cerca del propi benestar. Hi 
ha una veritat més enllà del 

meu jo que he fer meva i he 
d’aprendre a contemplar. 
Que no depèn del meu pro-
pi gust ni de les convenièn-
cies del grup social del qual 
formo part. Perquè només 
hi ha una veritat que trans-
forma la realitat: aquella que 
crea bellesa i suscita bon-
dat. 

La bondat és bellesa, per-
què obri un espai on flo-
reixi el rostre de l’altre, tal 
com és i no tal com a mi 
m’agradaria que fora. I per-
què suscita la voluntat que 
almanco la felicitat de l’altre 
sigui tan important per a mi 

com ho és la meva pròpia. 
Les situacions de crisi pro-
voquen sempre el doble 
efecte de suscitar accions 
admirables de canvi, de llui-
ta per un món millor, ajuden 
a purificar l’aire. Però, al 
mateix temps, engendren 
violència: la de tots aquells 
que culpen de la seva frus-
tració i incapacitat algú dels 
qui tenen més a prop. En 
aquest sentit, és urgent una 
crida a tots els homes i do-
nes de bona voluntat a la lu-
cidesa, a l’acció que cerca 
retrobar allò que ens fa per-
sones i sobretot germans. 
Cal recuperar l’acció ètica. 

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY
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Roc Carulla

Repte núm. 58

En una reunió cadascun dels assistents 
ha donat la mà a tots els altres una sola vegada
i, tot plegat, s’han fet 21 encaixades de mans. 

Quantes persones han assistit a la reunió?

Salut i lògica.

Resposta al Repte núm. 57:
20 cm2.
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En la Pasqua de 
Pere Casaldàliga
Josep Gudayol i Puig

[Araguaia amb el Bisbe Ca-
saldàliga. Carta núm. 97, 
desembre de 2020]

A continuació us transcrivim 
un tex de Pere Casaldàliga, 
de l’any 1988,que continua 
sent vigent tant per a les 
eleccions al Brasil com per a 
les eleccions a casa nostra.

«La cursa electoral és al 
carrer, a les carreteres, al 
pati de casa. Altaveus, mí-
tings, noms pintats a les pa-
rets, alguns signes –menys, 
aquest any, perquè el paper 
i la impressió són massa 
cars–, copets a les espat-
lles, visites casa per casa, 
promeses... Tot esperant el 
teu vot! 

I el més greu és que tu vals 
el teu vot. En el vot et jugues 
la consciència, la responsa-
bilitat, el compromís polític 
com a ciutadà. En el vot, et 
jugues la teva fe, com a cris-
tià que participa en el cami-
nar del poble, construint el 
Regne de Déu. 

Votar no és cap broma. No 
és mercaderia. No és una 
manera d’agrair favors o de 
guanyar un càrrec o tractar 
malalts o comprar una bici-
cleta...

Tampoc no és correcte vo-
tar a algú només perquè la 
meva família el vota. 

El vot és personal. Ets tu, 
qui vota. Fem, entre tots, 
que les eleccions deixin de 
ser una mena de Carnaval. 
Abans de votar, cal pensar 
amb responsabilitat. Un bon 
candidat no cerca el prota-
gonisme. I encara menys 

omplir la butxaca. Però, 
com diu Jesús, l’arbre bo 
és conegut pels seus fruits. 
El bon candidat es coneix 
per les seves obres, la seva 
vida. 

Pot ser un bon candidat:

el que sempre ha estat al 
costat del poble. 

qui no és corrupte, ni ha 
robat ni abusat dels em-
pleats. 

qui sap respectar la seva 
pròpia família. 

el que no és bevedor o im-
moral o maleït o violent o 
orgullós. 

el que sempre va donar 
valor a l’ educació, la sa-
nitat, la fe i la cultura de 
la gent. 

el que respecta l indi, el 
negre, la dona, el peó, el 
pobre. 

el qui podrà fer les noves 
lleis municipals, dins de la 
nova Constitució. 

·

·

·

·

·

·

·

De la mateixa manera pot 
ajudar, a conèixer el candi-
dat, veure i escoltar com es 
comporta a les concentra-
cions: si gasta massa en mí-
tings, xucla...»  (segueix...)

Em plau rebre cada carta 
des d’aquella trobada al da-
rrere del Pavelló Municipal 
participant d’aquella arros-
sada i de tot el reconeixe-
ment eucarístic al Pere. Sí, 
Balsareny li va retre els ho-
nors i des d’aquella data 
que les transcric per als 
nostres lectors de Sarment.

Francesc Camprubí

Si no plou pel febrer, 
mal va el graner

Temperatura (ºC)
Mitjana (1 minut)              9,4
Mitjana (min.+ màx.)        10,1
Mitjana de mínimes         3,5
Mitjana de màximes        16,7
Mínima (dia 11)              -2,0
Màxima (dia 5)              22,8
Mín. més alta (dia 22)      10,5
Màx. més baixa (dia 3)  5,6

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 23)          1.027,0
Mínima  (dia 8)               987,9

Vent (km/h) 
Ventada més alta (dia 21) 46,4
Velocitat mitjana               5,8
Recorregut del vent (en km) 
3.888,9

La pluja (litres/m2)
Dia 1  3,1
Dia 8  1,6
Dia 14  4,8
Dia 22  9,6
Total   19,1

 Arxiu

Balsareny Avui
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