
531
Publicació del Cercle Cultural de Balsareny

Any XLVIII - FEBRER 2023

Núm.

www.sarment.cat 
sarment.blogspot.com 

Visquen els Traginers
Pàg. 02 - 05

Carnestoltes: 
gresca i solidaritat

2,50€

Alfred Selgas

Alfred Selgas

Toni Garcia 
i la muntanya
Pàg. 10 - 11

Pàg. 06

Arxiu Toni Garcia 



02

04

05

06

08

10

12

13

14

15

16

17

18

19

Esplèndids Traginers ‘23

Dansaires Traginers ‘23 

Antonio el Remendao, 
gresca i rialles

Imatges de Balsareny

Carnestoltes: animació 
i solidaritat

Aniversari Casaldàliga, 
presentació de llibre 
i concert coral 

El Toni Garcia i la muntanya 
són inseparables

L’estany de l’Estany

Resposta a Imatges 
de Balsareny

‘Entre els déus i el no-res’, 
de Jordi Corominas

Uns Traginers carregats 
d’anècdotes 

Entrevista a Pere Camps, 
viatger enamorat de les 
cultures populars

Tempo: ‘La frontera 
inesperada’

“Au va, vells, a casa”, 
a mig camí de l’hospital

La veu del campanar

Repte

Handbol - Resultats gener i 
febrer de 2023

Meteorologia

Sumari
02

Actualitat

Edita: Cercle Cultural de Balsareny
Coordinador: Jordi Selgas
Composició: Gemma Rovira
Publicitat i promoció: Josep Gudayol
Redacció: Ramon Carreté, Lluïsa Coma, 
                  Ferran Gállego, Toni Garrido, 
                  Josep Gudayol,Martina Junyent,
                  Ana Pérez, Isidre Prat, Alfred Selgas, 
                  Jordi Selgas, Jordi Vilanova.
Imprimeix: Sadurní, comunicació gràfica-Navàs
Edició Blog: Ramon Carreté
Facebook: Xavier Novell

Junta del CCB
President: Joan Prat
Vicepresidenta: Laia Riu
Secretària: Lluïsa Coma
Tresorer: Josep M. Sanfeliu
Vocals: Ramon Carreté, Ferran Gállego,
             Josep Gudayol, Martina Junyent, 
             Antonio Manzano, 
             Jordi Medina (Astroamics), 
             Xavier Novell (La Garsa), Isidre Prat,  
             Jordi Selgas (Sarment), 
             Alfred Selgas i Jordi Vilanova. 

Els escrits publicats al SARMENT 
no reflecteixen el pensament del CCB, 
sinó el del signant, entitat o persona.  
Només els signants <CCB> reflecteixen 
l’opinió del cercle.

Hi col·labora i dóna suport: 
Parròquia de Santa Maria de Balsareny / 
AEiG Guillem de Balsareny / 
AMPA IE Guillem de Balsareny /
ARFAC - Amics del Casal / Associació Els Ametllers / 
Astroamics / Balsareny Educa / Centre Excursionista 
de Balsareny / Centre Instructiu i Recreatiu / 
Claustre IE Guillem de Balsareny / Club d’Escacs Balsareny / 
Club d’Handbol Balsareny / Club Natació Balsareny / 
Els Pastorets de Balsareny / Fundació Casaldàliga / 
La Garsa / Penya Barcelonista Balsareny

Esplèndids Traginers ‘23

El dissabte 28 de gener de 
2023, a cal Merenci, la Co-
missió de la Festa dels Tra-
giners va fer la presentació 
de la Festa d’aquest any. A 
l’acte hi van intervenir el re-
gidor Jordi Santasusana, el 
president de la Comissió, 
Èric Sànchez, i en Jacint 
Orriols, així com el banderer 
d’enguany, Ramon Soler, i el 
de l’any que ve, Jordi Morros.  

La programació de la festa va 
començar amb El traginer a 
l’escola, el dijous 9 de febrer 
a les 3 de la tarda, amb una 
demostració de ferrar cavalls, 
a cura de Xesco Franquesa i 
Adrià Velasco, i la presenta-
ció de la banderera jove i les 
seves cordonistes. A les 5 
de la tarda, al Sindicat, hi va 
haver el concert de l’Escola 
de Música Mossèn Joan Ba-
jona. I al vespre es va obrir 
la Taverna del Traginer a cal 
Merenci, amb un concert de 
Nervipunk i Morgan & Co. 

Sarment

Els infants també van ser 
protagonistes el divendres 
dia 10, amb els jocs ge-
gants tradicionals de fusta 
al mati i amb el Correfoc 
infantil a la tarda, a càrrec 
de la colla Peta-Fluix, amb 
el Mussol Oriol, Batucada 

Shangó i Els Reis del So. 
A la nit, a la Taverna, hi ha-
gué el sopar Matalarasca i 
un concert amb Antonio el 
Remendao. Després hi va 
haver un concert jove, amb 
Sixtus i Arradio Rossita, a la 
sala Sindicat.

Dissabte dia 11, amb una 
gran repicada de campanes, 
va començar la Cavalcada 
dels Traginers Joves, en-
capçalada per la bandere-
ra, Aran Sivill Pla, i les cor-
donistes, Jana Lima Rubí 
i Valèria Martínez Galiot; la 
desfilada va ser comentada 
en passar per la plaça Onze 
de Setembre, on Mn. Antoni 
Bonet en va fer la benedic-
ció. Al migdia, a la taverna, 
un vermut amb els acudits 
de l’Eugenio, a càrrec de 

Jordi Vilanova; i a la una, a 
la plaça de la Mel, danses 
amb els Dansaires dels Pas-
torets de Balsareny i l’Esbart 
Dansa Jove de Navàs. A la 
tarda hi va haver el Joc de 
les Anelles es va inaugurar 
oficialment l’exposició antolò-
gica de fotografies, la Taverna 
amb les Rodes i la Botiga de 
ceràmica. Al vespre, a la

Alfred Selgas

Alfred Selgas

Alfred Selgas

Alfred Selgas
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Taverna, van actuar els Ato-
mics Leopards, i també la 
Batucada Shango de Sant 
Fruitós de Bages i Els Reis del 
So, de Sant Joan de Vilatorra-
da. A la nit, el gran Correfoc. 
a càrrec de la colla Peta-Fluix, 
amb el Gripau de les Bruixes 
del Nord, de Sabadell. Des-
prés, la Ruta del Traginer, 
amb el cercatasques amenit-
zat pels Tabalers de Xàldiga; 
per rematar-ho amb un con-
cert amb Strombers, Vizuri i 
DJ al Sindicat. 

El diumenge dia 12 també 
va fer bo i molt de sol. Van 
venir molts visitants. De bon 
matí, la Torrada va aplegar 
una gentada per fer un bon 
esmorzar; al Trull es va fe-
rrar un cavall: i tot el matí hi 
va haver el Mercat i la Bo-
tiga, amb gran nombre de 
parades de productes arte-
sans; l’acordionista Valentí 
Alsina animava el matí amb 
les seves cançons. Mentre 
s’acabava de guarnir el bes-
tiar, la Comitiva d’Honor, amb 
la cobla Ciutat de Manresa i 
els dos cordonistes, Arcadi 

i Manel Soler, va anar a cal 
Merenci a buscar el bande-
rer, Ramon Soler Altarriba. 
Després, amb el nuvi, Toni 
Sànchez, van anar a recollir la 
núvia, Laura Garcia, i la mare 
amb el dot. 

Així començava la gran Ca-
valcada dels Traginers, 
amb el banderer, els Basto-
ners, el Traginer d’Honor, Jo-
sep Sensada Massanés, les 
dues colles geganteres locals 
(Geganters i Grallers de Bal-
sareny i Colla Gegantera Els 
K+ Sonen de Balsareny) i 
una nodrida representació de 
pubilles i hereus de tot Cata-
lunya. El gruix de la desfilada, 
com de costum, eren els Tra-
giners, amb mules i matxos 
carregant albardes, sàrries, 

Alfred Selgas
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bastos i estris per portar tota 
mena de mercaderies. Tot 
seguit, nombrosos carros de 
transport i tartanes plenes 
de quitxalla,  espontanis i els 
genets que participarien a 
després a la cursa; tot plegat, 
més de cent cavalleries. La 
cavalcada va ser comentada 

amb gran detall per Jacint 
Orriols Alsina, i a la plaça de 
la Torrada mossèn Antoni Bo-
net Trilla va fer la benedicció 
de les cavalleries. Després de 
fer dues voltes al circuit, es va 
fer el lliurament de l’estendard 
al banderer de l’any que ve, 
Jordi Morros Sabata. 
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A la tarda hi va haver l’altre 
moment destacat de la dia-
da: les curses d’ases, mules 
i cavalls al circuit del Cas-
tell. Dels dos ponis que van 
córrer, va guanyar el d’Aura 
Ponce, seguit del de Nú-
ria Junyent. En ases, amb 
vuit participants, va guan-
yar Iu Morral, seguit d’Arlet 
Castells i de Laia Morral; en 
mules, amb 10 participants, 
va guanyar Bruna Barane-
ra, seguida de Laia Guitart i 
Alba Pujol; i en cavalls, amb 
18 participants, va guanyar 

Adrià Orriols, seguit de Car-
les Picas i Jordi Bosoms. 
Després del lliurament de 
premis, a la Taverna hi va ha-
ver el concert de fi de festa, 
amb Sergi Estella. Cal dir que 
tots els concerts dels quatre 
dies van ser molt animats, 
amb gran èxit de públic.

Cal felicitar els organitzadors 
per l’èxit de la Festa, per 
l’enorme feinada que supo-
sa preparar-la i per mobilitzar 
cada any tantes persones 
amb l’objectiu compartit de 

Alfred Selgas

fer-la més lluïda i espectacular 
i aconseguir que arreu de Ca-
talunya es parli de Balsareny i 
se’n parli molt bé. Per molts 

anys i visquen els Traginers! 

(Vegeu moltes més fotos al 
blog del Sarment)

Dansaires Traginers 23 

El dissabte de Traginers, 11 
de febrer, a migdia, a la plaça 
de la Mel, els Dansaires dels 
Pastorets de Balsareny van 
fer la tradicional ballada amb 
què cada any celebren la 
nostra festa, enguany acom-
panyats per l’Esbart Dan-
sa Jove de Navàs. En un 
ambient assolellat i gairebé 
primaveral, en contrast amb 
el fred intens que feia pocs 
dies abans, rodejats de molt 
de públic, l’esbart navassenc 
va ballar La tortuga ballaru-
ga, La bolangera del Pallars, 
el Ball de cercolets i La pol-

Dansaires dels Pastorets

Manuel Lupión 

ca del papà; els dansaires 
balsarenyencs van fer el Ball 
d’homenatge, La tirotitaina, 
l’havanera Tornaré, la Rapsò-
dia valenciana i el Ball de la 
faixa de Balsareny. Entremig, 
tots dos grups van dansar 
conjuntament Picar i dansar. 
Felicitem els dos esbarts per 
la qualitat de la seva actuació.

(Vegeu moltes més fotos al 

Manuel Lupión Manuel Lupión 

Manuel Lupión 

Fe d’errades A l’edició impresa del número anterior (Sarment núm. 530, gener 2023, pàg. 16), a l’article 
sobre l’exposició “Enllauna’t” de l’Institut Escola Guillem de Balsareny, per error vàrem 
ometre que en la presentació que es va fer al Casino, a més d’en Josep Haro, hi va  in-
tervenir també el professor de ciències socials Aleix Garcia, creador i impulsor d’aquell 
interessant projecte. A l’edició en línia (blog i facebook) sí que va aparèixer la informació 
correcta. Demanem disculpes a l’Aleix i als lectors. 
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Antonio el Remendao, gresca i rialles

El dia 10 de febrer, divendres 
de la Festa dels Traginers 
d’enguany, el cantant i com-
positor Antonio Elías Borjas 
Moya, més conegut com a 
Antonio el Remendao, va sal-
var la nit —substituint el grup 
programat, Pelat i Pelut, que 
no va poder actuar per una 
indisposició— amb un con-
cert que va omplir la Taverna 
de gresca i rialles.

Només entrar per la porta et 
podies deixar portar per la 
rumba d’aquest músic, que, 
tal com ell descriu, prové 
d’arrels flamenques. Les se-
ves influències provenen de la 
ràdio que s’escoltava a casa 
seva i ja admirava des de ben 
petit. Camarón de la Isla o los 
Chichos són la seva referèn-
cia musical i que va poder 
començar a posar en pràc-
tica als seus vint-i-cinc anys, 
moment que va començar la 
seva vida sobre l’escenari.

Amb aquestes ganes d’en-

Martina Junyent

Alfred Selgas

comanar el món amb la mú-
sica, va deixar de fantasiejar 
i va crear el grup musical 
Remendaos. Aquests el van 
conduir a compartir públic 
amb Estopa i amb altres ar-
tistes amb més nom com 
Melendi, Camela o La Pega-
tina, entre altres.

Sant Joan de Vilatorrada el 
reconeix com a artista per-
què és el poble on l’Antonio 
va desenvolupar la seva ca-
rrera en grup i, a més a més, 
en solitari. Quinze anys des-

prés de les històries viscudes 
com a grup musical va deci-
dir emprendre el seu camí de 
forma individual. Observa i la 
vida li ofereix aspectes quoti-
dians, i d’allà va trobar la ins-

piració necessària per crear 
dos àlbums. 

L’experiència de tots aquests 
anys previs li han servit i de 
molt. Va actuar en grans es-
cenaris fora d’Espanya, com 
és el cas de Dublín, a Irlanda. 
L’ambient en el qual ha con-
viscut i crescut l’ha conduït al 
lloc on és ara. Entre mans té 
molts plans de futur, com el 
nou single que està a l’espera. 
Entre l’emoció i els nervis va 
confessar-me el nom del seu 
nou projecte, “Cambia”.

El Remendao, juntament 
amb els altres músics que 
van actuar per Traginers, 
va ajudar a fer més àmplia i 
completa la Festa. 

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

Àgueda Borrero - Margarida Noguera

LLIBRERIA
«ELS COLORS»

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

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

FEM TOTS ELS CARNETS

AUTOESCOLA

Capacitació transportistes
Matèries perilloses

Creu, 20 - Telèfon 93 839 60 76 -. BALSARENY
Plaça de l’Església, 5 - AVINYÓ

RiuJOIERIA
RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

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

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

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

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY

TAPAS VARIADAS

sangüesa

Cra de Berga, 20 - Tel. i fax 93 839 61 60 - BALSARENY
Cra. de Berga, 21-23 - Tel. i fax 93 820 40 13 - NAVÀS

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

Montajes y reparaciones
Fontanería - Calefacción - Gas - Electricidad

Aire acondicionado - Antenas terrestres y parabólicas

Sant Domènec, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 47

home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

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

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

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

M O R R O S
Al servei de la construcció

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

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

C/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY

ELECTRICITAT
FONTANERIA

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

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

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

Comunions, 
b a n q u e t s ,  
reunions...

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY

Imatges de Balsareny

Novament us proposem d’esbrinar on correspon la fotografia ad-
junta i fer-ne cinc cèntims. És una imatge que pertany al terme 
de Balsareny o bé als termes veïns, però molt a prop del nostre. 
Els termes veïns són Castellnou de Bages, Gaià, Navàs i Sallent. 
Ànims!

Isidre Prat

Isiidre Prat Obradors

Alfred Selgas
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Carnestoltes: animació i solidaritat

La participació a la rua de 
Carnestoltes va tornar a om-
plir Balsareny de festa, color 
i solidaritat. 

    Carnaval Solidari

Com és costum, durant la 
setmana prèvia, l’Institut Es-
cola Guillem de Balsareny va 
començar a ambientar-se de 
Carnaval. Cada dia de la se-
tmana, alumnes i professorat 
hi van participar amb dife-
rents consignes: la manera 
de vestir —fent servir les mi-
llors gales—, anar a les aules 
en pijama, dur pentinats es-
trafolaris o amb la seva imat-
ge més esportista.

També durant la setmana 
van anar preparant la disfres-
sa per a la rua que es va fer 
divendres a la tarda: retallant 
una bossa de plàstic de co-
lor negre (que serviria com a 
capa), pintant una corbata de 
paper, uns escuts... Perquè 
aquest any l’institut escola es 
va convertir per uns instants 
en “Hogwards”, l’acadèmia 
de mags de les històries de 
Harry Potter. Tot el centre es 
va disfressar amb pantalons 
foscos, samarreta o camisa 
blanca, corbata i una capa 
negra; uns escuts identifica-
ven quins alumnes pertan-
yien a cada una de les quatre 

Sarment facultats: Gryffindor, Huffle-
puff, Ravenclaw o Slytherin.

La idea de participar de la 
rua, que organitzava con-
juntament l’AMPA i l’institut 
escola, amb aquest tipus de 
disfressa va fomentar la par-
ticipació i la igualtat i va posar 
de manifest que la humilitat i 
la senzillesa pot fer lluir una 
engrescada cercavila que 
va recórrer alguns carrers 
del poble: carrer del Carri-
let, carretera de Moià —a la 
Llar d’Infants s’hi afegiren els 
seus alumnes, disfressats del 
popular Mic del canal SX3— 
i carretera de Manresa fins 
arribar a la plaça de la Mel.

Allí l’AMPA havia organitzat 
un any més el Carnaval So-
lidari. La sala Sindicat, ame-
nitzada amb música, va oferir 
un berenar solidari en favor 
de la lluita contra el càn-
cer infantil. L’acte va comp-
tar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balsareny, i 
diferents persones i establi-
ments locals, on es van dipo-
sitar unes guardioles per se-
guir recaptant diners durant 
uns dies i augmentar la xifra 
solidària recaptada, que serà 
entregada a l’hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona. 
El carnaval també era visible 
en comerços i establiments, 
guarnits i lluint els seus es-
pais, sempre al servei i a la 
vida del nostre poble.

Jordi Vilanova

    Animada rua 
    de Carnestoltes

Dissabte, a les 18h de la tar-
da, es donava sortida a la rua 
del Carnestoltes de Balsa-
reny. Un munt de disfresses 
i comparses es concentraren 
a la plaça de la mel per recó-
rrer els carrers Ponent, Sant 
Domènec, Castell, Timons, 
Barcelona, Travessera, Sant 
Josep, Costeta, carretera de 
Manresa, carretera de Moià, 
prolongació i Àngel Guimerà, 
fins arribar a la plaça de 
l’Ajuntament.

Nans de jardí, Santfermins, 
Tribus, Extraterrestres, Super 
Marios, Egipcis,
Eagles, Pingüins, personat-
ges d’Alícia al país de les 
Meravelles, Marietes, Pip-
pi Langstrumps, la Família 
Adams 2.0, Fruites, Anys 80, 
Bombers, Superherois... om-
plien de color i gresca el re-
corregut , que presidien tres 
animades i elegants Reines 
del Carnestoltes dalt de la 
seva carrossa; a més d’una 
banda de músics engrescant 
la cercavila. 

Durant la rua, voleiava el 
confeti, i encara ho va fer 
més quan des del balcó de 
l’Ajuntament en van tirar sobre 
els caps dels infants, que re-
bien aquella pluja amb alegria.

Arribada l’hora de sopar, 

l’Ajuntament va oferir, a la 
sala petita del Sindicat, un 
servei de càtering a càrrec 
de l’empresa Sic Gourmet, 
que també s’encarregà de la 
gestió del bar. Havent sopat, 
a la sala gran, la DJ Eneka va 
posar música i gresca al ball 
de Carnestoltes.  A la mitja 
part, l’alcaldessa Noèlia Ra-
mírez va anunciar el resultat 
de les votacions al concurs 
de disfresses, i els regidors 
Josep Solà i Daniel Obiols 
l’acompanyaren en l’entrega 
de premis. Els guanyadors 
van ser:

Premi a la disfressa individual: 
Policia Nil
Premi a la comparsa jove: Ea-
gles
Premi a la comparsa familiar: 
Família Adams 2.0
Premi a la comparsa més 
nombrosa: Anys 80
Premi especial: Ovni i Extrate-
rrestres

A més, l’organització va pre-
miar altres disfresses i com-
parses que també havien re-
but bona puntuació.

Va ser una festa molt par-
ticipada, familiar i amb bon 
ambient. Felicitats als organit-
zadors i a totes les persones 
que van participar en el nostre 
Carnestoltes un any més.

(Vegeu moltes més fotos al 
blog del Sarment)

Alfred Selgas
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Aniversari Casaldàliga, presentació de llibre i concert coral 
Comissió Pere Casaldàliga 

El dijous 16 de febrer, la Fun-
dació Pere Casaldàliga i el 
Cercle Cultural de Balsareny 
vam organitzar la comme-
moració del 95è aniversari 
del naixement de Pere Ca-
saldàliga amb la presentació 
del llibre Entre els déus i el 
no-res, de Jordi Corominas i 
un entranyable concert de la 
Coral Sant Esteve de Balsa-
reny.

Glòria Casaldàliga, presiden-
ta de la fundació, va donar la 
benvinguda al públic assis-
tent i va agrair la col·laboració 
de la Parròquia i de la Coral 
Sant Esteve en l’acte. 

Ja ho he dit moltes vegades:
jo vaig néixer a cal Lleter.
Cinquanta quilos de nervis,
salvats d’un dijous llarder.

Amb la lectura d’aquest poe-
ma va recordar que també va 
ser un dijous llarder, el 1928, 
que en Pere Casaldàliga nai-
xia a Balsareny.

Jordi Corominas, nascut a 
Balsareny i doctor en filo-
sofia, va presentar el seu lli-
bre, acompanyat de Llorenç 
Planes, pedagog; Montse 
Sabala, mestra; Glòria Ca-
saldàliga, presidenta de la 
Fundació Pere Casaldàliga; 
Aina Rodríguez, estudiant 
d’arqueologia, i Gabriela Se-
rra, mestra. 

¿És possible viure sense 
creure en res? ¿Què volen dir 

Alfred Selgas

termes com espiritualitat, reli-
gió o no creient? ¿Seria millor 
un món sense ateus o sen-
se religions? ¿Els ateus no 
creuen en res? ¿Pot haver-hi 
una espiritualitat atea? ¿La in-
diferència és una perspectiva 
tan raonable com les altres? 
¿Tots els déus s’assemblen? 
¿El budisme originari és una 
religió? ¿L’estat-nació pot es-
devenir una substitució dels 
déus? ¿Pot la ciència donar 
sentit a la vida de les perso-
nes?... 

Aquests són alguns dels rep-
tes a què s’enfronta en Jordi 
Corominas en aquest llibre, 
la ressenya del qual podeu 
llegir en aquesta mateixa re-
vista. 

Llorenç Planes que va ser qui 
va conduir l’acte: va presen-
tar l’autor dient que, de molt 
petit, quan tots dos vivien 
i jugaven per Balsareny, el 
Jordi ja era un nen que sem-
pre preguntava i que estava 
molt interessat a saber sobre 
l’existència humana. Tam-

bé va remarcar que si algú 
podia escriure un llibre com 
aquest era en Jordi, ja que 
«és una persona molt oberta, 
amant de la controvèrsia i de 
la discussió i capaç de man-
tenir llargues converses amb 
els seus amics, però també 
amb persones que pensen 
molt diferent d’ell. Tot aquest 
tarannà ha fet del Jordi una 
persona que sap analitzar el 
món de forma molt objectiva; 
per això pot escriure un llibre 
com aquest». També va dir 
que el llibre es pot llegir bé, 
però que “s’ha de fer servir”; 
és a dir, que és un llibre de 
consulta.

Abans de donar la paraula 
a les acompanyants de la 
presentació, el Jordi va voler 
compartir una preocupació 
que tenia respecte al fet de 
fer coincidir la presentació 
amb la celebració del naixe-
ment de Pere Casaldàliga, un 
cristià convençut, tenint en 
compte que en el llibre no hi 
ha cap posicionament a favor 
de cap religió o ateisme. Va 

dir, però, que el filòsof José 
Maria Valverde, en el pròleg 
de llibre del Pere Sonetos 
Neobiblicos, li’n donava  la 
resposta: «A Pedro le gus-
taba platicar con todas las 
personas».

La presentació es va anar 
desenvolupant com una 
conversa entre les diferents 
acompanyants i l’autor, una 
conversa que va ser molt 
interessant per a tothom, i 
de la qual en destaquem al-
guns aspectes. La Montse-
rrat Sabala va ser la primera 
a intervenir, dient que es va 
enganxar de seguida a llegir 
el llibre i que el que més li va 
sorprendre va ser que s’hi 
diu que hi ha molts ateismes 
diferents, mentre que ella 
«sempre ho tenia com una 
sola cosa global». El Jordi va 
respondre dient que el seu 
intent era fer una mena de 
mapamundi de totes les per-
sones que han fet una aven-
tura espiritual, ja que moltes 
vegades s’ha entès que l’ateu 
no creu en res, com si la
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cosa natural fos ser ateu, 
però també es pot pensar a 
la inversa: que l’aposta del 
llibre és trencar mites entre 
ateus i creients.

La Gabriela Serra va explicar 
que havia conegut Pere Ca-
saldàliga l’any 89 a Guatema-
la a la casa dels Brigadistes 
per a la Pau. La Gabriela va 
fer broma dient que, tot i que 
el Jordi deia que en el llibre 
no es posicionava, en realitat 
sí que ho feia, ja que la po-
sició del Jordi sempre és la 
creença com a llibertat i que 
denuncia la perversió de les 
religions que s’encarnen amb 
el poder terrenal. El Jordi va 
afegir que «el lligam de la re-
ligió amb el poder és a totes 
les religions i que el gran po-
der és abandonar el poder 
i que això està en el centre 
del cristianisme». També va 
afirmar que podem creure 
en el que vulguem, però no 
podem ser crèduls. I com a 
exemple va explicar que ell 
admira moltíssim Casaldàli-
ga, però que no s’hi agenolla 
i que quan s’havia trobat amb 
ell sempre hi havia parlat com 
amb qualsevol altra persona. 
També va dir que «aquesta 
és la millor presentació del 

llibre, perquè estic acompan-
yat de dones lluitadores, i un 
dels grans drames de les reli-
gions és que les dones enca-
ra són de segona». 

L’Aina va comentar que lle-
gint el llibre havia descobert 
que hi havia moltes religions, 
però que ella veu que les es-
glésies cada cop estan més 
buides i que no hi ha jovent. 
El Jordi va contestar que ell 
creu que l’església catòlica 
com a institució no té futur, 
però que això és una sort per 
als cristians, ja que és bo que 
caigui el poder. En referència 
als joves, va dir que a ell li 
preocupa que molts joves 
pensin i acceptin que en un 

futur les màquines pensaran 
i nosaltres serem robots, el 
que es coneix com la religió 
tecnocientífica. El Jordi tam-
bé va destacar la idea que 
«hem de ser cercadors. Viure 
és una aventura i també hem 
de dubtar; si Jesús dubta-
va, nosaltres també». El cert 
és que, després d’escoltar 
la conversa entre l’autor i 
les copresentadores que 
l’havien llegit, ens han que-
dat moltes ganes de llegir-lo.

Un cop acabada la presen-
tació del llibre, la Coral Sant 
Esteve de Balsareny va oferir 
un petit concert, molt emo-
tiu, amb diferents peces de 
l’obra Balsareny, més de mil 

Alfred Selgas

Alfred Selgas

anys. El repertori incloïa: Al-
tíssim rei en Pere; La mitra i 
el poder (solista: Lluís San-
llehy); La síquia de Manresa; 
Somni d’una pàtria (de Josep 
Creus; solista: David Trias); 
Prelat del Mato Grosso (on 
Montserrat Sabala va reci-
tar ‘Castell de Balsareny’, de 
Pere Casaldàliga); Balsareny 
més de mil anys i Cingleres 
del Bruc. 

Finalment, els més de 70 
assistents a l’acte van po-
der comprar el llibre, que el 
Jordi va signar i tot prenent 
una copa de cava van poder 
acabar d’intercanviar impres-
sions. El llibre el podreu tro-
bar a la llibreria Els Colors.Alfred Selgas
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El Toni Garcia i la muntanya són inseparables
Lluïsa Coma i Alfred Selgas

Toni García Serarols es va 
iniciar a fer muntanya amb 
l’escoltisme; els seus caps, 
en aquells anys que no hi 
havia tantes regulacions —
títols de monitors, permisos 
d’acampada...— els duien a 
fer excursions i campaments 
per les muntanyes dels Piri-
neus, la Cerdanya, el Ripollès 
i, no cal dir-ho, pels voltants 
de Balsareny. El contacte i 
l’estima per la natura sempre 
han format part la cultura de 
l’escoltisme, que treballa pel 
desenvolupaments integral 
dels infants i dels joves per 
mitjà de l’educació del lleu-
re. Com a anècdota, el Toni 
ens explica que els caps i 
les guies trucaven a les famí-
lies si passava alguna cosa; 
però que, com que quasi 
mai no calia, durant els dies 
d’estada fora no hi havia cap 
informació per banda.

—Així doncs, fa molts anys 
que fas muntanya?

—Sí, però per a mi no és una 
fita fer moltes muntanyes, 
sinó que l’objectiu és anar-hi 
i impregnar-me’n. Puc anar 
moltes vegades a la Gallina 
Pelada, per exemple, i sem-
pre m’agrada pujar-hi, pas-
sar-hi el matí, ensopegar-me 
amb els rocs, veure les vistes 
i engolir l’aire que m’allibera 
de la rutina del dia a dia.

Cada dia hi ha més gent a la 
muntanya amb la foto inclosa 
del cim i la colla. Res a dir, 
és un moment diferent; però 
abans, com que portàvem 
una càmera amb un carret 
de 24 o 36 diapositives, la 
veritat és que esperaves 
amb il·lusió el revelat, a veure 
com havien quedat les imat-
ges que havies pres. Ara tot 
és molt immediat.

—Has anat amb gent diversa 

durant aquests anys?

—Sí, primer amb els escoltes 
i de joves amb el CEB amb 
el Pep Cañellas i el seu amic 
Quico, amb el Pep Bonals, 
amb gent del Centre Excur-
sionista de Berga, el Car-
melo Dolado de Balsareny i 
molts altres que vas sumant 
pel camí. També vaig  amb 
expedicions que organitza el 
Pako Crestas: ell bàsicament 
munta la logística del viatge 
—vols, estades en llocs con-
crets, lloguer de furgonetes, 
portadors, etc.— i una ve-
gada a lloc es preparen els 
grups, les cordades, i es fan 
colles en funció dels interes-
sos personals i de la zona; 
tot i que abans, ja tenim la 
idea prèvia de què hi anem a 
fer i ho treballem. La muntan-
ya no es pot improvisar, s’ha 
de preparar bé i, tot i així, mai 
no es calcula prou, perquè 
els riscos hi són, i el temps 
i altres fenòmens naturals no 
sempre es poden evitar. 

—I... no sempre s’assoleix el 
cim, oi? 

—No, no, a vegades d’una 
colla fa cim una persona, 
dues, tres o ningú. Cal saber 
retirar-se a temps i ajudar els 
companys. Sovint pot fer cim 
algú i els companys haver-

lo d’ajudar a recuperar-se 
o estar a punt per baixar si 
les condicions del temps 
han empitjorat —nevades in-
tenses, allaus, vents que  et 
priven de sortir a l’exterior, 
etc.—  o replegar-se. A vega-
des, els dies d’estada s’han 
reduït perquè les condicions 
ambientals no han permès 
pujar als camps 1 i 2 quan 
tocava, etc. No em fa res. Si 
hi anéssim només pendents 
de fer el cim, seria molt frus-
trant, però mai no és així.

—Has estat a llocs diversos 
i has fet alçades importants.

—Sí, he estat a Bolívia amb 
l’expedició Illampú del CEB 
l’any 1991; i en aquell cas, el 
cim només el va fer el Pep. Per 
aquella zona també vam fer 
Huayna Potosí, de 6.088 m. 

El 1994 vaig anar a l’Equador 
amb el Pep Bonals i vam fer 

el Chimborazo (6.262 m), el 
Cotopaxi (5.897), el Cayam-
be (5.790) i l’Iliniza (5.126).

L’any 2011 vam anar amb el 
Carmelo a l’Argentina a fer el 
Pissis (6792 m). 

Al Marroc hi estat diverses 
vegades perquè, tot i que 
sembla que només hi ha 
desert, la zona de l’Atles és 
un entramat de valls i cims 
amb boscos, cascades i 
poblets de fang vermellós 
amb una vegetació variada. 
A més, des de dalt del Tou-
bkal impressiona veure 360º 
de desert a ull nu. He fet els 
14 cims de la serralada de 
l’Atles, que ofereixen unes 
caminades fins als 4.000 m 
d’altitud i les seves parets 
amb gel o sense són indrets 
meravellosos folrats de vies 
d’escalada. Amb algun com-
pany n’hi hem obert diver-
ses. 

També he estat al Pakistan 
amb una expedició de 6 per-
sones al Spantink (7027 m) i 
al Nepal fent un trekking per 
l’Everest; la intenció era fer 
l’Island Peak (6189) i el Ama-
dablati (6812) però aquesta 
vegada per un problema de 
salut individual vaig haver de 
tornar.

—El llistat és llarg i, tal com 
molt bé ens subratlles, no 
es tracta només d’enumerar 
llocs sinó de viure’ls. 
Explica’ns una mica com va 
això.

Arxiu Toni Garcia 

Arxiu Toni Garcia 
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—Sí, anar a aquestes expedi-
cions no comporta només te-
nir ganes de caminar i fer els 
cims; primer de tot vull aclarir 
que sempre hi anem uns dies 
de més i ho aprofitem per fer 
turisme, ja que són països i 
cultures molt diferents de les 
nostres i a més són lluny. Les 
estades, els viatges per arri-
bar als llocs no sempre són 
fàcils. Al Pakistan, per exem-
ple, vam viatjar dos dies sen-
cers amb una furgoneta per 
fer 600 km; passàvem per 
marges altíssims, revolts pe-
rillosos, el terreny era un pe-
dregar i valia més tancar els 
ulls per no veure el risc que 
corríem. Arribes a pobles 
on, a causa dels conflictes 
bèl·lics que existeixen, hi ha 
botigues amb material com 
bales, granades, escopetes, 
metralla, metralladores, etc. 
Impressiona, però és així.
Als pobles dels quals partei-
xen els trekkings i les expe-
dicions hi ha tot un mercat al 
seu voltant; allà fas les com-
pres del darrer moment, s’hi 
poden llogar tendes, algun 
material si s’ha perdut en el 
vol, i ultimar els contractes 
amb els portadors que, ac-
tualment, ja tenim establerts 
prèviament; tot i així, sempre 
hi ha ajustaments de darrera 
hora.

—Ens pots parlar una mica 
dels portadors i del trasllat 
dels materials fins al camp 
base? I de l’alimentació?

—Sí, hi ha tota una gent que 
viu d’aquesta feina i dels 
tràmits legals d’entrada a la 

Arxiu Toni Garcia 

zona si és un parc natural, o 
d’enregistrar-te per si s’ha de 
fer alguns tipus de rescat o 
tan sols per saber que hi ets. 
Encara hi ha zones on no es 
fa cap tipus de rescat amb 
helicòpters i han de baixar 
amb una mula o ruc el cos 
d’una persona.

La vegada que vam estar al  
Pakistan portàvem 60 por-
tadors fins al camp base. 
Sembla molta gent, però es 
fa un trasllat de materials 
important —tendes, carpes 
grans per al lloc de menjar, 
la cuina, el menjar, bidons de 
25 litres de querosè...— i ca-
dascun porta entre 20 i 30 kg 
de càrrega; també puja algun 
ruc o un altre animal. Al camp 
base van pujar-hi carn: dues 
cabres i sis gallines que van 
matar al campament i de cap 
a la glacera per conservar-ne 
la carn. És clar, les cabres 
van pujar tot corrent i saltant, 
però les gallines les van ha-
ver de carregar. 

Nosaltres portem el men-
jar per als darrers trams i es 
tracta d’aliments que ens ve-
nen de gust i que es guarden: 
embotit envasat, formatge, 
barretes energètiques, fruits 
secs... Sí, sí, el menjar dels 
dies també és tot un tema: hi 
ha llocs que s’adapten força 
al gust dels estrangers i ens 
fan pasta, truites, patates; 
però, sobretot al Marroc, ens 
mantenen més els seus pro-
pis plats: cuscús, que és una 
sèmola amb verdures i carn 
o pollastre; i el tagín, que és 
una mena d’estofat de carn, 

sobretot xai, amb verdures, 
llegums  i gustos concentrats 
d’espècies. També serveixen 
molta tonyina.

A la tornada, l’equip de por-
tadors es redueix a la meitat. 
Quan la vista del campament 
ho permet, fa gràcia perquè 
veus pujar uns punts petits 
per la glacera. Els portadors 
sempre solen ser persones 
molt disposades a servir i 
a entendre’s amb els mun-
tanyencs. No cal un idioma 
comú, les mirades, els gests, 
les coses més bàsiques les 
anem configurant en un llen-
guatge comú, i sobretot ens 
fan sentir la seva protecció i 
experiència a la muntanya.  

—Has dir que la darrera ex-
pedició al Nepal no la vas 
poder acabar, vas haver de 
tornar abans.

—Aquesta vegada em va 
caure un empastament i amb 
l’alçada vaig fer una infecció 
que se n’anava cap a la con-
ca ocular i tot el pòmul, que 
me’l van haver d’obrir quan 
vaig tornar. De seguida vaig 
adonar-me que no em po-
dia quedar allà en aquelles 
condicions. Uns bombers 
de Barcelona em van facilitar 
un antibiòtic i en vaig poder 
prendre les dosis neces-
sàries fins arribar a casa. A 
contrarellotge vaig baixar de 
la muntanya amb un porta-
dor per assegurar la tornada 
i fer els canvis de vols neces-
saris per remeiar la infecció, 
que allà hauria estat més di-
fícil de solucionar.  Ara surto 

una mica més preparat amb 
la farmaciola!

Ens han quedat paraules al 
quadern però els escrits ens 
limiten les converses. El Toni 
estima la muntanya, li agra-
da conèixer gent, establir 
contactes, trobar la calma 
després de les previsions i, 
sobretot, absorbir la Natura. 
Ens comenta que torna com 
nou i segur que és així, per-
què tal com descriu les con-
verses, els espais, els men-
jars i els paisatges veiem que 
ho ha observat tot i s’ ha en-
dut  el què allà hi havia i s’hi 
respirava. Aviat tornarà al-
guns dies al Marroc:  allà hi té 
poca llum elèctrica, a vega-
des no surt aigua de l’aixeta, 
no hi ha res a la nevera, ni 
cobertura, però de tot això 
en gaudeix. No estar atrapat 
a res durant uns dies és un 
sanejament mental. Això sí, si 
fa bon temps, té un cel amb 
mil estrelles per a ell sol! 

Arxiu Toni Garcia Arxiu Toni Garcia 
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Camps que ocupen l’antic estany 

    On és i com s’hi arriba? 

L’Estany és un municipi, a 
uns 870 metres d’altitud, el 
més alt del Moianès, que 
deu el seu nom a l’estany (o 
llac) que hi havia hagut i que 
ara està eixut, el qual ocupa 
unes 10 hectàrees, pràctica-
ment tot l’altiplà on hi ha el 
poble, delimitat per turons. El 
municipi té uns 400 habitants 
i una superfície d’uns 10,2 
km2.

Per l’Estany hi passa la carre-
tera C-59. Des de Balsareny 
les rutes més normals per 
arribar-hi són: o bé, entrar 
al poble pel nord, recorrent 
uns 8 km. per la C-59, que 
s’agafa a l’eix transversal, a la 
sortida 164, indicada com a 
l’Estany i Oristà; o bé entrar-
hi pel sud, recorrent uns 6 
km. per la mateixa C-59 des 
de Moià.

    Actualment l’estany    
    ja no hi és. Quina 
    evolució ha tingut al   
    llarg del temps?

L’estany es va formar fa uns 
11.500 anys i fa prop de 300 
anys es va dessecar, però ha 
donat nom a la població.

Es tracta d’un relleu tectònic; 
és a dir, l’estany ocupava un 
fossa originada per diverses 
falles, replecs i encavalca-
ments geològics, formats fa 
uns 25 milions d’anys. Com 
a resultat de les forces tec-
tòniques de la naturalesa, va 
quedar una conca, envol-
tada de serrats i turons, on 
s’acumulava l’aigua fàcilment 
i per això s’hi va formar el llac. 
L’aigua quedava estancada 
perquè a sota hi trobava una 
capa argilosa impermeable. 
A més, l’aigua hi era abun-
dant perquè, en principi, és 

Isidre Prat Obradors

L’estany de l’Estany
Isidre Prat Obradors

una zona d’alta pluviositat, 
tot i que ara hi ha molta se-
quera a tot arreu.

Més tard, entre 1734 i 1737, 
es va anar dessecant l’aigua, 
fent un drenatge per sota del 
llac, de manera que l’aigua 
es filtra i va a parar a uns ca-
nals que la recullen i d’aquí a 
una mina subterrània. Això 
es va fer per qüestions sani-
tàries (hi havia molts residus, 
pudors, mosquits que eren 
focus de malària...) i, alhora, 
per augmentar els camps de 
conreus i vegetació, que és el 
que hi ha ara. Tot i la interven-
ció humana, es té molta cura 
de mantenir l’actual ecosiste-
ma, preservant al màxim la 
biodiversitat animal i vegetal.

Tot i que fa molt temps que el 
llac no existeix, continua fun-
cionant la xarxa subterrània 
de drenatge per quan plou. 
Tanmateix, l’any 1969, com 
a exemple, les fortes pluges 
van originar un toll d’aigua 
en superfície que recordava 
l’antic estany.

Pou de ventilació de la mina per 
on passa l’aigua de drenatge 

Isidre Prat Obradors

    Quin circuit podem 
    fer per la zona?

Podem fer un senzill circuit 
que comenci, per exemple, 
per la visita a l’església i mo-
nestir romànics, que són un 
bon punt d’atracció del mu-
nicipi, construïts amb pedra 
sorrenca i calcària, amb un 
important i famós claustre. Al 
costat, hi trobareu el Centre 
de Visitants, on s’explica bé 
tota la història del monestir i 
del poble. Després es poden 
seguir els principals carrers 
del poble, antics i ben con-
servats. A l’altra banda de 
la carretera veureu, prop de 
l’escola, una sèrie de pous 
alineats, que són punts de 
ventilació que surten de la 
mina subterrània, per on cir-
cula l’aigua.

L’aigua, que es filtra per tota 
l’extensió de l’antic llac, pas-
sa per canals o recs i va a 
parar a la mina esmentada, 
per la boca sud, d’on es con-
dueix l’aigua cap a la boca 
nord (el terreny fa pendent 

Entrada a la boca nord de la mina, sota d’un pont: el pontarró 
Isidre Prat Obradors

de baixada des del sud cap 
al nord). Després, des de la 
boca nord, l’aigua baixa per 
un torrent que acaba a la rie-
ra d’Oló. 

Es pot baixar a veure la boca 
nord i, si hi ha guia, s’hi pot 
entrar a dintre, ja que té una 
alçada per on passa una per-
sona. En canvi, la boca sud 
és baixa i estreta i només 
es pot veure des de dalt; a 
més, està molt tapada amb 
canyes. A la superfície, prop 
d’aquesta boca sud, hi troba-
reu també una reproducció 
de com és la mina per dintre. 
Igualment, a la mateixa zona, 
hi ha una font, al capdavall 
d’unes escales: es tracta de 
la font Vella o font de les Eres. 

Si donem la volta per tot 
l’altiplà, on abans hi havia el 
llac, a l’esquerra de la ca-
rretera (mirant cap a Moià) 
trobarem un camí marcat, 
el Rec de les Nogueres (no-
guera vol dir riu, aigua; no es 
refereix a un arbre), seguint 
el qual veurem que hi ha uns 
murals explicatius de la fauna 
i la vegetació de l’indret. Hi ha 
una altra entrada lateral a la 
mina que ve del Rec de les 
Nogueres, però actualment 
està tallada. 

Més o menys al mig de 
l’altiplà, però tocant a la ca-
rretera, hi veurem una altra 
font de pedra, que dona a 
la superfície: es tracta de la 
Font del Mig del Prat.



Resposta a Imatges de Balsareny
Isidre Prat Obradors

Isidre Prat Obradors

    El Puig de la Caritat

Un dels turons que envolten 
l’altiplà és el Puig de la Ca-
ritat. S’hi arriba enfilant-se 
pels carrers del mig del po-
ble, per un camí força em-
pinat (ja està indicat), però 
assequible a gairebé tothom 
i no molt llarg. El cim té una 
altitud de 1.017 metres, co-

Església i monestir romànic de l’Estany  
Isidre Prat Obradors Font Vella o font de les Eres 

Isidre Prat Obradors

Magnífiques vistes des del cim del Puig de la Caritat 
Isidre Prat Obradors

ronat amb una creu, un punt 
geodèsic i una estelada. Des 
d’ell es veuen unes vistes 
fantàstiques de tot el Pirineu, 
el Montseny, Montserrat, la 
Mola... Fins i tot es pot veure 
el Montsec i la part de Llei-
da. Durant el camí es passa 
per les ruïnes de l’església de 
Sant Pere del Coll de la Cro-
sa, del segle XV. 
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La imatge que us pro-
posàvem correspon a la casa 
de la Creu del Perelló, que 
pertany al terme municipal de 
Castellnou de Bages, però 
queda molt a prop de Bal-
sareny. La casa, com veieu, 
està en ruïnes, per bé que té 
una gran importància històri-
ca, com ara veurem.

Per arribar-hi cal agafar la ca-
rretera de Balsareny a Súria 
i, al cap d’uns 2,5 km. des 
de la rotonda de la carrete-
ra de Berga, cal trencar a 
l’esquerra i prendre la pista 
que va a la Torre de Castell-
nou. Al cap de  3,3 km,  veu-
rem, a la dreta, un indicador 
que et fa agafar una pujada 
molt dreta, d’uns 200 metres, 
fins arribar al capdamunt del 
pla on hi ha aquesta antiga 
masia. Aquesta pujada és 
molt millor fer-la a peu.

Aquesta casa no tindria una 
rellevància especial si no fos 

perquè va ser una base de 
refugi dels maquis. El 22 de 
febrer de 1945, la Guàrdia Ci-
vil hi va matar, juntament amb 
dos maquis, els masovers 
de la casa, Ramona Bessa i 
Domingo Rovira. També és 
l’indret on, divuit anys des-
prés, van matar el famós Ra-
mon Vila Capdevila, el “Ca-
racremada”, el darrer maqui 
anarquista català, que va llui-
tar contra el franquisme fins al 
final, en què va ser abatut per 
la Guàrdia Civil, el 7 d’agost 
de 1963, en una embosca-
da molt a prop d’aquesta 

masia, entre els termes de 
Castellnou i Balsareny. Va ser 
enterrat al cementiri de Cas-
tellnou sense cap referència. 
Tanmateix, arran de les obres 
d’ampliació del cementiri, 
l’any 1999, les seves despu-
lles varen ser dipositades en 
un cup de vi (una tina), que va 
quedar integrat al cementiri 
actual. Aquesta va ser la pri-
mera exhumació amb mèto-
de científic d’un represaliat 
de la dictadura que es va fer 
a l’estat (també van fer-ne 
una autòpsia i un estudi ar-
queològic).

Podeu veure aquesta mena 
d’edificació, el cup, en la se-
gona foto que adjuntem aquí. 
Fixeu-vos que al mig hi ha 
una placa amb una inscripció 
i una dedicatòria, que segu-
rament va posar l’Ajuntament 
de Castellnou, com a respec-
te a la seva figura. Es pot vi-
sitar molt fàcilment si aneu al 
nucli antic d’aquest municipi, 
on hi ha l’Ajuntament, i, de 
pas, veure la bonica església 
romànica de tres absis, tot el 
cementiri (bastant original) i el 
Museu dels Maquis; tot això 
forma un conjunt que s’ha 
restaurat darrerament. Per vi-
sitar el museu, us caldrà de-
manar hora a l’Ajuntament, o 
bé trucar al número 938 272 
091 (de dilluns a divendres, 
de 8 a 15 h) (www.castellnou-
debages.cat ). De Balsareny 
a l’Ajuntament de Castellnou 
hi ha uns 10 km, passant per 
la Torre de Castellnou. En po-
deu veure més detalls al blog 
d’en Xavi Novell “Notes de 
Balsareny” (08660.blogspot.
com).
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‘Entre els déus i el no-res’, de Jordi Corominas
Ramon Carreté

El doctor Jordi Corominas, 
històric col·laborador del Sar-
ment, ha escrit un nou llibre, 
molt interessant com tots els 
seus. Després d’haver publi-
cat, entre altres,  Ética prime-
ra, aportación de X. Zubiri al 
debate ético contemporáneo 
(2000); Xavier Zubiri: la so-
ledad sonora, amb Joan Al-
bert Vicens (2006); Zubiri y la 
religión (2009); traduccions 
de textos tan diversos com 
Winnie-the-Pu, d’A. Milne, 
Comandant Bàrbara, de G. 
Bernard Shaw o el Proslo-
gion de Sant Anselm, totes 
amb Judit Ribas; una gran 
quantitat d’articles a revistes 
especialitzades i premsa en 
general, a més de la revis-
ta Perifèria (www.periferia.
org); i la novel·la policíaca, 
coescrita amb Llorenç Pla-
nes, Morir a cavall dels vents 
(2019), més una altra de tots 
dos que s’està coent al forn; 
a part de tot això, ara ens 
regala Entre els déus i el no-
res. Religions, espiritualitats, 
ateismes (Fragmenta Edito-
rial, 2023). En un altre article 
d’aquest número de Sarment 
s’explica l’acte de presenta-
ció del llibre, el passat dia 16 
a l’espai Pere Casaldàliga de 
la Llar Parroquial; aquí inten-
taré de fer una breu ressen-
ya, per força molt maldestra 
i limitada, de les impressions, 
positives, que me n’ha cau-
sat la lectura. 

Corominas s’esforça a deli-
mitar conceptes tan comple-
xos com creences, religions, 
espiritualitat, ateisme, agnos-
ticisme i indiferència. La seva 
recerca analitza el significat, 
l’abast, els postulats, les es-
sències i les contradiccions 
de cada un d’aquests àmbits 
del pensament humà; i ho fa 
–i s’agraeix— d’una forma 
planera, didàctica i raona-
da. Des del respecte al lliu-

re pensament de cadascú, 
destria els trets bàsics, su-
bratlla els matisos principals 
i les interseccions entre les 
diverses teories que, a través 
dels segles, s’ha formulat la 
humanitat a la recerca del 
sentit últim de l’existència, 
de la realitat i d’una possible 
transcendència. 

Així, després de definir què 
entenem per mite i què per 
religió —en relació amb la 
màgia, la ciència i la vida—, 
i d’avaluar les moltes inter-
pretacions, sempre parcials, 
que se n’han fet —partint 
de l’antropologia, la psico-
logia, la filosofia, la sociolo-
gia i la ciència—, l’autor ens 
presenta un estudi de com 
s’ha viscut el mite i la religió 
al llarg de la història: entre 
altres, el xamanisme i el to-
temisme; les religions de 
Mesopotàmia, Egipte, l’Índia 
i l’Orient (taoisme, confucia-
nisme, budisme, xintoisme), 
de Grècia i de Roma; el ju-
daisme i l’islamisme, amb 
el sufisme i el sikhisme; i les 
diferents branques del cris-
tianisme, sense oblidar la 
sorprenent diversitat de va-

Jordi Corominas 

riants en què es subdividei-
xen l’agnosticisme, l’ateisme 
i la indiferència, que no són 
pas creences monolítiques, 
ans al contrari. 

Ateismes, agnosticismes, 
indiferències i religions són 
plasmacions de la “relliga-
ció”, la necessitat d’optar lliu-
rement entre diverses possi-
bilitats. Ara bé, de vegades, 
al costat o al darrere d’una 
creença hi ha un poder (fins 
i tot un Estat) que se’n fa ga-
rant i alhora exigeix submis-
sió. Aquest poder pot crear 
nous “ídols” (progrés, benes-
tar, prestigi, diners, nacions, 
identitats, símbols, banderes, 
gurus o líders...), i pot arribar 
a propugnar i justificar la vio-
lència, l’abús, la discriminació 
i àdhuc la mort per consoli-
dar la seva hegemonia. Així, 
la relligació —lliure tria d’una 
fe— pot acabar en una ac-
ceptació acrítica dels poders 
que la sustenten; en canvi, la 
“deslligació” suposa renun-
ciar a l’acatament cec i obrir 
la ment a altres possibilitats. 
Desmarcant-se dels que 
anomena “sedentaris”, que 
s’aferren a la seva doctrina i 

s’hi acomoden sense plan-
tejar-s’hi dubtes, l’autor em-
patitza amb els “cercadors”, 
els que procuren «viure amb 
un esperit lliure i confiar en 
les pròpies conviccions, però 
amb una mentalitat sempre 
oberta».

Com a conclusió, el llibre re-
flexiona sobre el futur de les 
creences humanes i consi-
dera les diverses vies per on 
la humanitat intenta recon-
duir la recerca de respostes, 
en un món on la ciència i la 
tecnologia no poden respon-
dre a les qüestions morals o 
ètiques. El conjunt es com-
plementa amb un florilegi de 
textos de filòsofs, pensadors 
i poetes que il·lustren cadas-
cun dels múltiples caires de 
l’obra. 

En definitiva, Corominas 
ens fa a mans un compendi 
profund i metòdic dels seus 
coneixements sobre les 
principals religions i models 
d’espiritualitat d’arreu del 
món i en el curs del temps. 
Un devessall d’idees que 
deixa el lector bocabadat i 
amb ganes d’aprofundir en-
cara més sobre els nombro-
sos camins d’estudi que ell 
tot just suggereix. Una obra 
molt i molt recomanable. Per 
treure’s el barret! 

Fragmenta Editorial 



Uns Traginers carregats d’anècdotes 
Joan Craviotto

La crònica sobre la Festa 
dels Traginers que tot seguit 
us presento fou publicada en 
el setmanari Destino. Aques-
ta revista es publicà en llen-
gua castellana, entre els anys 
1937 i el 1985. 

Inicialment fou un mitjà de 
propaganda política i social 
de la Falange. Amb el pas 
dels anys la seva línia edito-
rial evolucionà cap a un ca-
talanisme tèbiament liberal. 
Finalment, adoptà una posi-
ció crítica en qüestionar de 
forma  explícita determinats 
fets i circumstàncies del rè-
gim franquista.

Destino tingué una nodrida 
nòmina de col·laboradors de 
la talla de Josep Pla, Jaume 
Vicens Vives, Joan Fuster, 
Josep Maria de Sagarra, An-
dreu Avel·lí Artís, Pere Català 
Roca...

Aquest article periodístic, pu-
blicat el 8 de febrer de 1964, 
està signat per ‘Sempronio’, 
pseudònim d’Andreu Avel·lí 
Artís i Tomàs, membre d’una 
cèlebre saga d’escriptors i 
periodistes. Fou cronista per 
excel·lència de la ciutat de 
Barcelona.Per la seva banda, 
Pere Català i Roca fou fotò-
graf, historiador, estudiós de 
la cultura popular del nostre 
país, investigador i divulga-
dor dels castells catalans. 
Fou germà de Francesc Ca-
talà i fill de Pere Català, per-
sones que excel·liren en l’art 
de la fotografia.
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El camell, de ben segur que 
encara avui alguns se’n re-
corden, anava endiumenjat 
a la manera del xeic fas-
tuós. Quant a l’ase, és de 
justícia reconèixer la delicio-
sa suggestió de la ruqueta 
triomfadora. 
Feia gala d’un gloriós nom Arxiu Montse Rodríguez Massana

Los asnos defienden la tradición de los «Traginers» en la carrera en cuesta del castillo 
de Balsareny

En conferencia privada celebrada en la Sala de Armas del castillo, el barón de Balsareny y 
nuestro colaborador Pedro Catalá y Roca decidieron que los anuales regocijos equinos de 
aquel pueblo de la cuenca del Llobregat se llamaran oficialmente «Festa dels Traginers».

Catalá Roca, que conoce al dedillo toda la geografía catalana, argumenta:

—Balsareny tiene un puente llamado «dels Traginers», testimonio del arraigo que en la co-
marca tuvo el oficio de arriero.

¡Bravo! Aunque en las carreras del domingo, el típico animal de carga, el mulo, fuera el que 
brillara más por su ausencia. Sólo uno tomó la salida.

Pero, en cambio, los cuadrúpedos de modesta carga, los simpáticos y pacientes asnos, 
participaron en abundancia. No digo corrieron, por cuanto apenas si en la meta iniciaron un 
trotecillo, apaleados por los jinetes y empujados por los mirones.

Me acerqué al ganador para preguntarle a su dueño cómo se llamaba:

—«Gilda» —me enteró.

Terminó la época en que los burros se llamaban «Platero».

Si las carreras de asnos son pacíficas, las de caballos, plato fuerte de la «Festa dels Tragi-
ners», elevan al rojo vivo la emoción de los espectadores, que acudieron a millares al castillo 
de Balsareny.

El máximo asombro de la jornada lo constituyó la presencia de un camello, perteneciente al 
dueño de una estación de gasolina de Sallent, naturalmente fuera de concurso.

—Nos querían enviar también un león —me cuenta el castellano—. Le hemos dicho que por 
este año, con el camello teníamos bastante.

del cinema de Hollywood. 

Desconeixem, això sí, si la 
soferta orelluda feia honor al 
glamur i al poderós magne-
tisme de la Gilda de veritat, 
a qui, en el seu temps, des 
del gegant a En Magarrinyes 
encisà de forma irresistible.

Arxiu Montse Rodríguez Massana
Arxiu Montse Rodríguez Massana
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Pere Camps, viatger enamorat de les cultures populars
Josep Gudayol i Puig

Som al mes de febrer i tot 
esperant que aquests da-
rrers dies les matinades fres-
ques hagin evolucionat a un 
temps millor, com sempre 
obrim aquesta finestreta per 
dialogar amb el personatge 
de torn, que avui és en Pere 
Camps i Seguí.

En Pere va néixer a Maó (Me-
norca) el 18 de setembre de 
1965. Allí va cursar els seus 
estudis. Pel que fa als esports, 
li agrada fer senderisme. És 
un gran viatger i coneix molts 
països, com Portugal, l’Índia, 
el Perú, Etiòpia i la Xina, en-
tre molts altres. Pel que fa al 
seu temps de lleure prefereix 
escoltar i anar a concerts de 
música folk, i també llegir. El 
darrer llibre que ha llegit és La 
descripció del món, de Mar-
co Polo.

— Ben trobat! En primer lloc, 
com va anar tot això de venir 
a Balsareny?

— El 1995 vaig venir a viure a 
Catalunya i des de l’any 1997 
vinc a la vostra Festa dels 
Traginers, primer com espec-
tador i després participant 
amb els geganters de Bal-

sareny i finalment més tard 
amb un carro i una mula a la 
cavalcada. Més tard, per mo-
tius laborals vaig anar a parar 
a Sant Joan de Vilatorrada i 
després d’un temps he aca-
bat vivint a Balsareny.

— Ets un enamorat de tot allò 
que és popular.

— Doncs sí, m’agrada molt la 
cultura popular amb totes les 
seves vessants.

— Així doncs, coneixies la 
Festa dels Traginers de fa 
temps?

— Sí, des de l’any 1997 que 
hi prenc part.

Pere Camps

— Quines altres festes popu-
lars coneixes?

— He anat des dels Pirineus 
fins al Delta de l’Ebre, comp-
tant Catalunya Nord i la Fran-
ja, i de totes en tinc fotogra-
fies i molta documentació.

— I has participat activament 
en alguna?

— Sí, començant per la vos-
tra Festa dels Traginers. Tam-
bé, durant uns 17 anys, he 
portat els Gegants de Bar-
celona i de Manresa; 25 anys 
fent ballar els Gegants Bojos 
de Solsona, i també de Sol-
sona els Gegants per Corpus 

i els de la Festa Major. Ara 
estic actualitzant-me amb els 
cants de taverna. Ah, i tam-
bé he ballat els Tirabols de la 
Geganta Vella a la Patum de 
Berga.

— De totes, quina t’atreu 
més?

— Bé, sens dubte, la nostra 
de Maó, que són les Festes 
de la Mare de Déu de Gràcia. 
Difícil m’ho poses, pel que 
fa a les de Catalunya; però 
et podria dir que una de les 
més sonades és, a l’hivern, 
les Completes del Santíssim 
Misteri de la ciutat de Cerve-
ra, amb el seu toc de campa-
nes; i a l’estiu, les Festes de 
Santa Tecla de Tarragona.

— Per últim, has tingut algun 
precedent familiar en aques-
tes activitats populars?

— Que jo recordi no; però, 
tal com diem a la nostra te-
rra, des dels quinze anys que 
se’m va despertar la “xave-
ta” i ara puc dir que ja fa uns 
quaranta-cinc anys que puc 
viure i gaudir de la nostra cul-
tura.

— Moltes gràcies, Pere, i per 
molts anys!














Tempo: ‘La frontera inesperada’
Jordi Vilanova

Balsareny es retroba amb 
el Cicle d’espectacles fami-
liars ‘Tempo’. El passat dia 5 
de febrer la sala Sindicat va 
oferir-nos La frontera inespe-
rada, un espectacle de teatre 
gestual, de dansa, clown, de 
teatre físic i d’objectes.

L’obra de la companyia Do-
lçamar ens mostra en Gus-
tav, un alquimista de contes 
que, dins el seu curiós labo-
ratori, es dedica a barrejar 
una sèrie d’ingredients pro-
pis dels contes i a crear-ne 
històries.

Creador i alhora espectador 
de les seves obres, en Gus-
tav, i el públic assistent, ob-
serven dos personatges dalt 
de l’escenari que s’acaben 
de conèixer i han d’aprendre 
a conviure. Són la Isido-
ra, una teixidora que viu allí 
des de fa molt de temps, i 
l’Anastàsia, una nòmada que 
s’hi acaba d’instal·lar.

De seguida formen una bo-
nica amistat, i així ens ho 

transmeten, amb somriures, 
abraçades, mirades de com-
plicitat... Però també veiem 
els primers conflictes, mo-
tivats per la desconfiança i 
el mal humor, responsables 
de fer aparèixer una frontera 
infranquejable entre elles, la 
qual les separa i porta al lí-
mit les seves vides. Aquesta 
situació genera un patiment 
a en Gustav, que ha estat 
contemplant l’ obra des del 
seu laboratori, i ha de fer el 
possible per corregir-ho.

Dolçamar 

La història ens ensenya que 
quan escoltem els sorolls 
de la vida en comptes dels 
nostres propis sentiments, 
poden sorgir fronteres, im-
pediments que ens allunyen 
d’allò que realment estimem. 
La Frontera inesperada ens 
fa veure com el sentiment de 
l’amistat és capaç de supe-
rar molts obstacles.

Des de Sarment felicitem la 
companyia Dolçamar per 
aquest espectacle, i agraïm 
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el tracte rebut per part de 
Mar Nicolàs, directora artís-
tica de l’obra, amb qui ens 
hem posat en contacte i qui 
ens fa arribar imatges de 
l’espectacle.

Dolçamar 

“Au va, vells, a casa”, a mig camí de l’hospital
Josep Gudayol i Puig

Són les set del matí, el pri-
mer llustre del dia ha ente-
lat el vidre de la finestra de 
l’estança i estic davant de 
la meva màquina d’escriure. 
Amb goig, malgrat les meves 
cataractes, em disposo a fer 
la meva reflexió per compar-
tir amb tots vosaltres.

La columna del Toni Rome-
ro (diari El Punt Avui) titula-
da “Fer negoci amb la gent 
gran” em dona peu per rebo-
binar vers un temps enrere i 
recordar aquella dita que ha-

via escoltat explicar per boca 
dels meus pares. «Tot cami-
nant un pare i un fill vers un 
hospital, s’aturen en un punt 
i, tot asseient-se en un banc, 
el pare diu al fill: “Aquí mateix 
jo descansava quan hi porta-
va el meu pare”. “Ei!” –va dir 
el fill en escoltar-lo–. “Anem 
cap a casa, que no vull pas 
que els meus fills m’hi portin 
a mi”. Tal faràs, tal trobaràs!».

«Ha passat a la història que 
per una casa hi passin gene-
racions d’una mateixa famí-
lia. La del baby boom va ser 
la primera que va estudiar, 

es va formar i va marxar de 
casa massivament. La figu-
ra de l’hereu és viva, però 
més per recollir un llegat que 
per fer-se càrrec dels pares 
quan envelleixen. És així, 
també, perquè no hi ha eco-
nomia familiar solvent si no-
més treballa un membre. I si 
són dos, qui cuida els avis? 
D’aquí sorgeix la necessitat 
de dotar el sistema públic de 
recursos per assistir la gent 
gran. Volem arribar a vells, 
la investigació ens hi ajuda 
i és urgent que la funció de 
la pediatria en la infantesa 
tingui una rèplica en la ge-

riatria quan s’afronta l’últim 
tram de la vida, cada vegada 
amb edats més avançades 
que comporten dependèn-
cies físiques i cognitives. 
L’asimetria, però, és absoluta 
i dolorosa. No es qüestiona 
la dotació de les unitats de 
pediatria, però pel que fa a 
la vellesa els dèficits són in-
gents i dolorosos...».

Resumint la columna, en 
Toni Romero ens ve a dir que 
tenim més que mai la neces-
sitat, degut als preus exage-
rats de les residències, de 
tenir els nostres vells a casa.

Dolçamar 
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Cinc apunts per a adolescents

“Només hi veiem bé amb el 
cor. Tot el que és essencial 
és invisible als ulls” (El petit 
príncep). Aprèn a escoltar el 
teu cor.

 Apaga el mòbil vint minuts i 
fes un repàs mental del dia. 
Llegeix. Llegir és llibertat. Un 
bon llibre amplia la capacitat 
de comprensió d’un mateix i 
dels altres.

Pots prendre’t la vida com 
una broma pesada, com una 
condemna de l’atzar, com un 
temps per buscar la felicitat 
a tota costa, o com un mis-
satge xifrat amb una missió a 
descobrir i a acomplir. 

Xavier Morlans La teva dignitat i el teu va-
lor com a persona humana 
no depenen de la quan-
titat d’informació que ets 
capaç de processar ni de 
l’acumulació de béns o ca-
pitals. Et ve de la capacitat 
de tenir un món interior pro-
pi, i de sentir-te responsable 
dels altres, especialment dels 
més vulnerables.

Has de triar entre dues ma-
neres d’entendre què és la
llibertat i la felicitat:  

La llibertat i la felicitat és 
no tenir cap lligam fix amb 
res ni amb ningú; és tenir 
el poder de ser a cada 
moment el que jo vulgui: 
“tinc dret a no tenir cap 
límit”

Arxiua)

La llibertat i la felicitat és 
acceptar d’entrada  els lí-
mits que has triat: l’època 
i el país on has nascut, el 
teu cos, els teus pares i 
germans, per fer-ne una 
palanca per créixer. “Tinc 
el dret i el deure de con-
vertir els meus límits ini-
cials en oportunitats per 
créixer i donar el millor 
de mi mateix als altres i 
al món”.

Festa de Sant 
Josep: 
19 de març

Pel fet d’escaure’s enguany 
en diumenge, a l’Eucaristia 
de les 12 del migdia hi dona-
rem un cert relleu.

Mn. Antoni Bonet Trilla

Arxiu
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Repte núm. 77 Dos futbolistes es troben després d’un temps de no 
veure’s i parlen de les seves famílies.
—Per cert, quants anys tenen cadascuna de les teves 
tres filles? —demana el primer—.
—Doncs el producte de les seves edats és 36, i la seva 
suma, casualment, és igual al número de casa teva.—
Després de reflexionar una estona el qui ha fet la pre-
gunta afegeix:
—El que m’has dit no és suficient, em falta una dada.
—Tens raó —diu l’altre—. M’havia oblidat de dir-te que la 
meva filla gran toca el clarinet. 
Quines edats tenen les filles?
Salut i lògica!

Resposta al repte 76: 
Un descompte del 28%

Roc Carrulla

Si sempre dones la culpa de 
tot el que et va malament als 
altres (pares, mestres, “la so-
cietat”), sempre aniràs per 
la vida de víctima. Només si 
reconeixes la part que depèn 
de tu dels errors comesos, 
començaràs a tenir control 

b)

sobre la teva vida. Assumir 
la teva part de responsabilitat 
és el que et fa lliure per can-
viar el que no t’agrada de tu 
i del món. 



Gener fred o temperat, passa’l ben abrigat
Gener 2023
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Handbol - Resultats gener i febrer de 2023
Club Handbol Balsareny

    Benjamí mixt

21-1-2023
28-1-2023

4-2-2023
7-2-2023

Jordi Vilanova

Club Handbol La Salle Montcada  10-6  Handbol Balsareny
Handbol Balsareny  4-12  Club Handbol Sant Esteve Sesrovires 
Neo Peques Handbol Sant Joan Despí C  6-10  Handbol Balsareny
Handbol Santpedor Glasscom  8-8  Handbol Balsareny

    Infantil Femení 

21-1-2023
29-1-2023

4-2-2023
11-2-2023

Handbol Balsareny  17-11  Mubak La Roca 1953 
Esportiu Castelldefels  28-26  Handbol Balsareny
Handbol Balsareny  19-7  Club Handbol Amposta Groc
Handbol Balsareny  18-17  Club Esportiu Handbol BCN Sants Verd Jordi Vilanova
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Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes          -2,5
Mitjana de màximes        10,8
Mínima (dia 23)              -8,4
Màxima (dia 1)             16,2
Mín. més alta (dia 39)   5,2
Màx. més baixa (dia 24)  2,5

Vent (km/h) 
Ventada més alta 
(dia 17 a les 13:40)           67,0

Francesc Camprubí (dades AEMET) Pressió (hPa) 
Màxima (dia 27)          1.025,9
Mínima (dia 24)               1.002,9

La pluja (litres/m2)
Dia 8    4,0
Dia 16    2,4
Dia 17     1,0
Total   7,4

Arxiu
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