
3

La Tosca - Moià

Dionís Guiteras, alcalde i diputat

EDITORIAL

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA La Tosca

MOIÀ              DESEMBRE 2012                Any 66    núm. 733

La compaginació de les feines d’em-
presari, alcalde, president del Consorci del 
Moianès i diputat, sobretot en aquests mo-
ments en què des de l’alcaldia s’ha de fer 
front a una dura realitat econòmica munici-
pal, no serà pas una tasca fàcil. La menor 
dedicació als afers quotidans de la vila hau-
ran de ser compensats per un major esforç 
de tot el consistori i per una major capacitat 
de delegació de tasques i de coordinació 
entre les diverses regidories i els diversos 
grups municipals. D’entrada, però, creiem 
que estar prop dels llocs de decisió pot ser 
una bona oportunitat per a la nostra vila. En-
davant!

Els resultats de les eleccions del pas-
sat diumenge 25 de novembre dibuixen 
una correlació de forces amb una majoria 
àmplia, al Parlament, a favor d’adreçar una 
consulta a la població sobre la sobirania de 
Catalunya. L’Estat propi i la independència 
seran temes nuclears aquesta pròxima le-
gislatura. El càstig i la debilitació de CiU, així 
com la fragmentació de l’arc parlamentari, 
auguren, però, una legislatura difícil. 

Ningú de nosaltres no hauria cregut, fa 
quatre anys, que ara estaríem patint pel fu-
tur de la sanitat i l’educació públiques o que 
estaríem parlant de la independència de Ca-
talunya com una alternativa al nostre abast. 
Desitgem a tots els diputats que integraran 
el Parlament de Catalunya que la consecu-
ció de les ambicions col·lectives no els faci 
desatendre, mentrestant, una realitat social 
cada dia més crua. En aquests moments 
d’il·lusió i esperança, cal treballar entre tots 
perquè es redueixi la distància entre la re-
alitat i el somni, entre el que tenim i el que 
volem assolir.

L’Onze de Setembre del 2012 el poble 
de Catalunya va sortir al carrer a demanar la 
independència. El Govern de la Generalitat 
en va prendre el testimoni i, acceptant la vo-
luntat del poble i constatant les poques ga-
nes de negociar sobre el fi nançament català 
per part del Govern Central, va fer un pas 
valent i decidit cap a la convocatòria d’unes 
noves eleccions.

És per aquest motiu que hem viscut, a 
Catalunya, la legislatura més curta des de 
la recuperació democràtica. No va haver-hi 
grans dissensions per la convocatòria anti-
cipada d’eleccions. Catalunya necessitava 
albirar esperances i la sortida del pou s’ha 
anomenat «Estat propi». Independència.

Moià també va decidir girar full fa poc 
més d’un any. Dionís Guiteras, malgrat ser 
presentat com un «professional» i no com 
un «polític», en poc temps, i a partir de l’al-
caldia de Moià, s’ha fet un lloc en el partit. A 
més de crear i mantenir, fi ns ara, un govern 
d’unitat, l’alcalde de Moià va ingressar en el 
Comitè Executiu d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i, d’aquí, ha estat proposat com a 
número onze en les llistes d’aquest partit al 
Parlament català per la província de Barcelo-
na. Ha estat, doncs, una progressió fulgurant.

Els resultats de les eleccions del passat 
diumenge 25 de novembre han permès a 
Dionís Guiteras aconseguir l’acta de diputat. 
És un fet sense precedents en la història de 
Moià: Dionís Guiteras és el primer alcalde de 
la vila que és alhora diputat al Parlament de 
Catalunya. L’enhorabona! Li desitgem molt 
d’encert i esperem que, a més de repre-
sentar els interessos del partit, també pugui 
defensar i impulsar els interessos de la Cata-
lunya Central i, especialment, del Moianès.



4

Desembre 2012     

ÍNDEX

Dionís Guiteras, diputat 
(fot. J. Guinart)

LA TOSCA    Can Carner. Joies, 11-13 - 08180 Moià   ·   tel. 938 207 600   ·   latosca@latosca.org   ·   www.latosca.org

Consell de Redacció: Mercè Bigorra, Jaume Clarà, Josep Font, Albert Lozano, 
Elvira Permanyer, Roser Portet, Josep Ruaix, Ramon Tarter, Elvira Vilardell
Administració: Eduard Gómez
Impressió: Winihard Gràfi cs, Moià  
Disseny de la revista: Soldevila. Disseny i Comunicació
DL B-4501-1983 — ISSN 2014-5160, 2014-5179 (versió digital) — 8 números l’any. Preu de l’exemplar: 4’5 euros

LA TOSCA és membre 
de l’Associació Catalana 
de la Premsa Comarcal

ASSOCIACIÓ CULTURALEdita: Amb el suport de

Editorial 3
Vida municipal 5
Dionís Guiteras, diputat. J. Clarà 5
La Diputació surt del Consorci. J. Clarà 8
De l’hort a la plaça. Equip de Serveis Socials, Aj. Moià 9
Incompliment d’un acord? (2). A. Lozano 10
Les entitats informen 11
Biblioteca de Moià 11
Museu de Moià 12
ABIC Moià / Consorci del Moianès 13
Escola J. Orriols / Escola Pia 14
Actes i esdeveniments 15
Migracions al Moianès des de l’edat moderna 15
Perfi ls 18
Joan Martínez Quesada, 56 anys a Moià. J. Font 18
Joan Vilajoana, creador «matèric» en paper. R. Portet 21
Projecció 25
Babilònia - Munic - Moià. E. Permanyer 25
Lletres 27
La bassa de Coromines. M. Baqués 27
De fora estant 30
Erasme de Gònima al Saló del Tinell. J. Clarà 30
El prehistoriador Guilaine esdevé «immortal». M.À. Petit 33
Bet Sarri i la Marató de TV3. E. Permanyer 34
Trobada de famílies Batlles. A.M. Molera 34
La tria de mulats d’Espinavell. D. Fonts 35
Indrets 36
Caminades pel Moianès. S. Padrisa 36
Cal Feliu de l’Oli. A. Cantó 37
Publicacions 39
Breus 42
Miscel·lània 44
La celebració dels 65 anys 44
Moviment demogràfi c 45
Necrològiques 46
Dades meteorològiques 50



5

La Tosca - Moià

Àmplia majoria sobiranista, 
amb D. Guiteras diputat
Jaume Clarà

Les eleccions al Parlament de Catalu-
nya del 25 de novembre del 2012 han estat 
històriques en quant es posava sobre l’es-
cenari polític el dret del poble de Catalu-
nya a decidir, a través d’una consulta o un 
referèndum, el seu futur nacional. Després 
de la multitudinària manifestació de l’Onze 
de Setembre passat, el partit governant a 
la Generalitat, Convergència i Unió, ho ha-
via explicitat per primera vegada en el seu 
programa. I era important saber quin pes 
tenien, en el nou Parlament, les forces po-
lítiques denominades, amb més o menys 
matisos, «sobiranistes» (CiU, ERC, ICV, 
SI, CUP) i quin pes les forces partidàries 
de mantenir els vincles actuals amb Espa-
nya (PP, C’s), amb el federalisme del PSC 
com a tercera via en hores baixes.

A Moià, però, les eleccions també han 
estat històriques pel fet d’haver guanyat el 
seu alcalde, Dionís Guiteras, una acta de 
diputat al Parlament. Per a aconseguir-ho, 
necessitava que ERC —anava onzè per 
la circumscripció de Barcelona— reedités 
els seus millors resultats del 2003. I el par-
tit, que s’ha situat per primera vegada des 
del restabliment de la institució com a se-
gona força del país en nombre d’escons, 
gairebé ho ha assolit. Amb dotze escons 
trets per Barcelona, Dionís Guiteras entra 
al Parlament de manera folgada.

Els resultats al Moianès
En uns comicis marcats per la partici-

pació del 76,89%, la més alta des del llunyà 
1984, dels resultats dels pobles del Moia-
nès en sobresurten les següents dades.

Convergència i Unió (CiU) es man-
té com la primera força, amb el 45’50% 
dels vots, però retrocedeix tres punts i mig 
i gairebé se situa en els pitjors resultats 
del 2006 (45,10). Manté, però, resultats 

VIDA MUNICIPAL

D. Guiteras en un míting a Moià 
(fot. M. Bigorra)   
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superiors al 50% a Collsuspina, Calders, 
Granera i l’Estany.

Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) es manté com a segon partit i pràc-
ticament duplica el nombre i percentatge 
de vots (25,16). Sobrepassa el 30% a 
l’Estany i només queda per sota del 20% 
a Granera. El 25’07% aconseguit a Moià 
és el seu millor resultat de la història, però 
no gaire lluny del tret en el 2003 (24,42%).

El Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) manté, per només catorze vots, la 
tercera posició al Moianès (5,79%). I ho fa 
malgrat treure els pitjors resultats en unes 
eleccions autonòmiques. En cap dels deu 
pobles no assoleix el 10% i, en canvi, 
en dos d’ells (Collsuspina i Santa Maria 
d’Oló) no arriba ni al 2%.

La Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP) són les sigles revelació. Amb 413 
vots (5,60%) se situa en la quarta posició. 
La seva implantació al Moianès és, però, 
molt irregular: sobrepassa el 12% a Mo-
nistrol de Calders i el 9’5% a Santa Maria 
d’Oló, mentre que té resultats molt minsos 
a Sant Quirze Safaja, l’Estany i Granera.

El Partit Popular, en unes eleccions 
monopolitzades per la confrontació Ca-
talunya-Espanya, continua essent molt 
minoritari, però aconsegueix els millors 
resultats des de l’any 1995 (5,53%). Els 

millors resultats, fregant el 8%, els treu a 
Monistrol de Calders i a Sant Quirze Sa-
faja, mentre que és testimonial a l’Estany 
i a Santa Maria d’Oló.

A Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (ICV), el 4’94% 
de sufragis el fa retrocedir als resultats 
del 2003. Els dígits més notables els obté 
a Sant Quirze Safaja (6,53).

Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (SI), que fa dos anys es va situar 
en quart lloc amb el 6’38%, ara ha vist      
—com a nivell català— perdre la major 
part dels votants, reduïts a l’1’95%.

Finalment, els espanyolistes de Ciu-
tadans (C’s) continuen essent molt mi-
noritaris. Això no obstant, gairebé tripli-
quen els vots moianesencs (de 57 a 140, 
l’1’90%).

Globalment, les sigles considerades 
«sobiranistes» han pujat del 75% al 83%, 
mentre que la suma de PP i C’s ho ha fet 
del 5’6% al 7’4%.

 
La campanya a Moià

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) 
de Moià va organitzar, el dijous 22 de no-
vembre a l’Ateneu, un debat amb una re-
presentació dels partits polítics que han 
concorregut a les eleccions. Van assistir-
hi Vicenç Mauri, assessor de CiU al Par-
lament; Enric Terencio, del PSC de Moià; 
Albert Marañón, regidor de Sant Joan de 
Vilatorrada per ICV-EUiA; Dionís Guiteras, 
candidat a diputat per ERC; Josep Bolade-
ras, de SI, i Anna Gabriel, de les CUP. El 
debat va girar entorn de dos blocs: les re-
lacions Catalunya-Espanya i el model de 
país, a més del torn de precs i preguntes. 
El debat va ser moderat pel redactor de 
LA TOSCA Albert Lozano i van assistir-hi 
una seixantena de vilatans. El fair play va 
regnar entre tots els candidats, si bé no hi 
van faltar els retrets històrics entre partits. 

Prèviament havient tingut lloc a Moià 
quatre actes electorals o pre-electorals: 
ERC, el 22 d’octubre, amb Dionís Guite-

Resultats electorals al conjunt de municipis del 

Moianès (nombre de vots per partits)
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CASTELLTERÇOL
Vot.  1.456 (1.313)  78,24% (72,70%)

CiU  668 (625) 46,16% (48,49%)

ERC 372 (162)    25,70% (12,57%)

PSC 96 (138)    6,63% (10,71%)

CUP    58                      4,00%

PP 73 (59)   5,04% (4,58%)

ICV 82 (72) 5,66% (5,59%)

SI 19 (103) 1,31% (7,99%)

C’s 17 (10) 1,17% (0,78%)

CASTELLCIR
Votants  367 (317)  75,36% (66,27%)

CiU  144 (146) 39,34% (46,20%)

ERC 108 (52)    29,50% (16,46%)

PSC 11 (31)    3,00% (9,81%)

CUP        21               5,73%

PP 18 (16)   4,91% (5,06%)

ICV 20 (22) 5,46% (6,96%)

SI 8 (13) 2,18% (4,11%)

C’s 12 (5) 3,27% (1,58%)

GRANERA
Votants  61 (56)  87,14% (75,68%)

CiU  33 (36) 54,09% (64,29%)

ERC 10 (3)    16,39 % (5,36%)

PSC 4 (9)    6,55% (16,07%)

CUP         2                 3,27%

PP 4 (3)   6,55% (5,36%)

ICV 3 (0) 4,91% (0,00%)

SI 2 (1) 3,27% (1,79%)

C’s 3 (0) 4,91% (0,00%)

MOIÀ
Vot.  2.968 (2.587)  73,89% (64,85%)

CiU  1.225 (1.174) 41,62% (46,06%)

ERC 738 (323)    25,07% (12,67%)

PSC 211 (289)    7,16% (11,34%)

CUP    163                    5,53%

PP 189 (137)   6,42% (5,37%)

ICV 164 (189) 5,57% (7,41%)

SI 64 (121) 2,17% (4,75%)

C’s 73 (32) 2,48% (1,26%)

MONISTROL DE CALDERS
Votants  416 (397)  75,77% (71,79%)

CiU  177 (198) 42,75% (50,13%)

ERC 96 (43)    23,18% (10,89%)

PSC 26 (48)    6,28% (12,15%)

CUP        51               12,31%

PP 33 (22)   7,97% (5,57%)

ICV 16 (16) 3,86% (4,05%)

SI 6 (38) 1,44% (9,62%)

C’s 3 (5) 0,72% (1,27%)

COLLSUSPINA
Votants  217 (204)  79,49% (74,18%)

CiU  125 (106) 58,68% (52,22%)

ERC 43 (25)    20,18% (12,32%)

PSC 4 (15)    1,87% (7,39%)

CUP        11                5,16%

PP 7 (8)   3,28% (3,94%)

ICV 9 (9) 4,22% (4,93%)

SI 6 (16) 2,81% (7,88%)

C’s 1 (0) 0,46% (0,00%)

ras i l’ex-conseller Joan Manuel Tresser-
ras, i el 10 de novembre amb Guiteras, 
Joan Puigcercós i Joan Tardà. El dia 16, 

en un acte de les CUP, parlaren Georgina 
Rieradevall i Marc Garcés. I el dia 18, per 
SI, Núria Cadenas i Oriol Ges.

MOIANÈS
Vot.  7.421 (6.601)  76,89% (69,13%)

CiU  3.355 (3.185) 45,50% (48,86%)

ERC 1.855 (910)    25,16% (13,96%)

PSC 427 (641)    5,79% (9,83%)

CUP    413                    5,60%

PP 408 (308)   5,53% (4,72%)

ICV 364 (377) 4,94% (5,78%)

SI 144 (416) 1,95% (6,38%)

C’s 140 (57) 1,90% (0,87%)

CALDERS
Votants  577 (534)  77,35% (72,26%)

CiU  316 (287) 54,76% (54,36%)

ERC 129 (76)    22,35% (14,39%)

PSC 15 (34)    2,59% (6,44%)

CUP        29               5,02%

PP 30 (22)   5,19% (4,17%)

ICV 21 (20) 3,63% (3,79%)

SI 14 (46) 2,42% (8,71%)

C’s 5 (3) 0,86% (0,57%)

L’ESTANY
Votants  301 (272)  87,25% (82,67%)

CiU  155 (147) 52,01% (54,24%)

ERC 94 (60)    31,54% (22,14%)

PSC 17 (20)    5,70% (7,38%)

CUP         7                2,34%

PP 6 (4)   2,01% (1,48%)

ICV 8 (8) 2,68% (2,95%)

SI 4 (14) 1,34% (5,17%)

C’s 1 (0) 0,33% (0,00%)

ELECCIONS 
AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA
25 NOVEMBRE 
2012

Entre parèntesis, 
resultats 2010

SANTA MARIA D’OLÓ
Votants  691 (620)  82,66% (68,54%)

CiU  333 (298) 48,40% (48,77%)

ERC 204 (147)    29,65% (24,06%)

PSC 13 (28)    1,88% (4,58%)

CUP        66               9,59%

PP 19 (2)   2,76% (0,33%)

ICV 17 (23) 2,47% (3,76%)

SI 18 (52) 2,61% (8,51%)

C’s 6 (1) 0,87% (0,16%)

SANT QUIRZE SAFAJA
Votants  367 (301)  78,59% (65,86%)

CiU  179 (168) 48,77% (55,81%)

ERC 61 (19)    16,62% (6,31%)

PSC 30 (29)    8,17% (9,63%)

CUP         5                1,36%

PP 29 (35)   7,90% (11,63%)

ICV 24 (18) 6,53% (5,98%)

SI 3 (12) 0,81% (3,99%)

C’s 19 (1) 5,17% (0,33%
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La Diputació surt del Consorci
Jaume Clarà

L’Ajuntament de Moià, tal com han de 
fer els deu pobles del Moianès, va apro-
var en el ple ordinari del dia 25 d’octubre 
el primer pas per a la separació de la Di-
putació de Barcelona com a membre del 
Consorci del Moianès i, conseqüentment, 
la modifi cació dels seus estatuts.

La separació és fruit de l’acord que va 
prendre la Diputació el passat 26 de juliol 
de sortir dels quinze consorcis de la pro-
víncia dels quals formava part i als quals 
aportava assessorament tècnic i suport 
econòmic. Ja l’any anterior, la reducció 
de les aportacions pressupostàries de la 
Diputació havia suposat la fi  d’algun al-
tre consorci. Segons va publicar 
Osona.com, la decisió estratè-
gica de la Diputació, tal com es 
fi xa en el seu Pla de màrqueting 
turístic, passa per centralitzar les 
accions turístiques de les comar-
ques centrals en una marca que 
portarà per nom Paisatge de Barcelona. 
Malgrat això, en la pàgina web de l’àrea 
que dirigeix el diputat delegat de Desen-
volupament Econòmic i Turisme, Ramom 
Riera Macia (alhora regidor a Badalona 
pel Partit Popular), encara es proposa 
com a model de desenvolupament turístic 
l’exemplifi cat pels quinze consorcis, entre 
ells els del Moianès i del Lluçanès.

El regidor de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Moià, Joan Capdevila, ha 
comentat la situació a requeriment de LA 
TOSCA: «La valoració que fem des de 
l’ajuntament de la sortida de la Diputació 
és realista. La sortida ha estat de tots els 
consorcis —per exemple, a Osona n’hi ha 
quatre, i al Berguedà em sembla que són 
sis—. En aquests consorcis la Diputació 
representava, moltes vegades, el noran-
ta per cent del pressupost. La diferència 
amb el Consorci del Moianès és que aquí 

treballem en molts més àmbits que el tu-
risme.»

Segons dades procedents de la ma-
teixa regidoria, l’aportació de la Diputació 
com a membre del Consorci havia estat 
de 48.000 euros anuals durant els anys 
2006-2010, per a baixar a 30.000 en el 
2011 i només 10.000 durant els set pri-
mers mesos d’aquest any. Els 30.000 eu-
ros de l’any passat encara no representa-
ren el 4% del total del pressupost (els deu 
ajuntaments aportaren 108.094 euros, 
poc més del 13%, i la Generalitat, a través 
del Fons de Cooperació Supramunicipal, 
38.620, gairebé un 5%).

I és que la major part dels 
ingressos que obté el Consorci 
del Moianès són via subvenci-
ons amb caràcter fi nalista. S’han 
de demanar per a projectes con-
crets. Per aquesta via, l’aportació 
de la Diputació és més important 

(156.427 euros, 19%), però lluny del que 
representen les subvencions procedents 
de la Generalitat (374.827 euros, 46%).

A la pregunta de com es pensa com-
pensar la reducció de l’aportació de la Di-
putació, Capdevila ha respost: «Ho com-
pensarem buscant més subvencions o al-
tres recursos i obtenint més ingressos di-
rectes. Últimament [juliol 2011] s’ha creat 
una empresa lligada al Consorci, Moianès 
Desenvolupament SL, que durà a terme 
tots els serveis que es mancomunaran en 
els diferents pobles del Moianès. També 
es preveu fer pagar una mica per alguns 
dels serveis que s’ofereixen.»

En aquest sentit, potser el més pre-
ocupant no és tant la sortida pròpiament 
dita de la Diputació del Consorci, sinó les 
probables difi cultats a poder aconseguir 
el mateix nivell de subvencions en aquest 
període de crisi econòmica i retallades. 
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De l’hort a la plaça
Equip de Serveis Socials, Ajuntament de Moià

El dia 16 d’octubre va tenir lloc la 
celebració del Dia Mundial de l’Alimen-
tació. El lema escollit enguany per l’Or-
ganització de les Nacions Unides per a 
l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) va ser 
«Les cooperatives agrícoles alimenten el 
món». La missió de la FAO és assolir la 
seguretat alimentària per a tothom i as-
segurar que les per-
sones tinguin accés 
regular als aliments 
de bona qualitat que 
els permetin de por-
tar una vida activa i 
saludable. A més, té 
l’objectiu de millorar 
la nutrició, augmen-
tar la productivitat 
agrícola, elevar el 
nivell de vida de la 
població rural i con-
tribuir al creixement 
de l’economia mun-
dial. 

En una escala 
més propera, el dia 
21 d’octubre es va 
inaugurar el mercat 
del Moianès «De 
l’hort a la plaça», ini-
ciativa promoguda 
pel Consorci del Mo-
ianès i l’Ajuntament de Moià.  

Aprofi tant la conjuntura d’aquestes 
dues efemèrides, des dels Serveis So-
cials, conjuntament amb el Consorci del 
Moianès, vam dissenyar amb molta il-
lusió, per al mateix dia 21, un projecte de 
recollida d’aliments, com fruita i verdura, 
per tal de poder repartir-los per les cases 
que tenen més difi cultats econòmiques i 
proveir les seves taules amb productes de 
la natura.

La voluntat era convertir la recollida 
en un intercanvi, que les persones i famí-
lies que volguessin col·laborar donant una 
bossa de productes frescos rebessin tam-
bé un regal, més enllà d’una recol·lecta 
d’aliments.

Per a fer això vam comptar amb la col-
laboració de les dues escoles de Moià, el 

centre ocupacional 
Arc de Sant Martí, 
les persones grans 
que són benefi ciàri-
es del servei d’ajut 
a domicili, els nens 
i nenes del centre o-
bert i de l’espai EDU 
Moianès... i gràcies 
a la seva complicitat 
vam poder oferir a 
tothom qui va pas-
sar per l’estand una 
bossa de fruita o 
d’hortalisses o bé un 
punt de llibre inspirat 
en motius agrícoles. 
A més a més, ens 
van fer uns dibuixos 
magnífi cs per a de-
corar l’estand.

Malgrat la pluja, 
vam plantar enci-
ams gràcies al taller 

d’hort que vam realitzar amb tots els nens 
i nenes que hi van voler col·laborar, vam 
explicar el motiu de la recollida amb l’ob-
jectiu de sensibilitzar sobre les difi cultats 
que comporta i genera aquesta crisi eco-
nòmica a moltes famílies desfavorides i 
vam recollir 250 kg de fruita i verdura que 
es van repartir a més de quaranta famíli-
es l’endemà mateix a través de Càritas.

De l’hort a la plaça... i tant de bo que 
arribés sempre a totes les cases...
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Incompliment d’un acord? (2)
Albert Lozano

El punt 3 del ple del 5 de juliol ha que-
dat en un no res. El grup d’AraMoià va vo-
tar en el ple de principis de novembre a 
favor (Entesa hi va votar en contra) de dei-
xar sense efecte el pacte amb Entesa, pel 
qual s’iniciaven els tràmits per a contrac-
tar professionals del dret que investigues-
sin presumptes irregularitats de governs 
anteriors, és a dir, els de Josep Montràs. 

Un dels motius esgrimits recau en el 
fet que la Fiscalia ja ha iniciat els tràmits 
de la investigació; el Tribunal de Cuentas 
disposa de l’expedient i la Sindicatura 
de Comptes està a l’aguait de tot plegat. 
Certament, s’ha fet el que s’havia de fer: 
recórrer a les eines administratives i pú-
bliques per a aclarir casos com el nostre. 
Però no és sufi cient quan en un poble de 
5.000 habitants hi ha un deute de vint mi-
lions d’euros. 

L’altre motiu que s’addueix recau en 
la manca de recursos econòmics. L’argu-
ment de la falta de diners costa d’assimi-
lar. Podríem començar a discutir despe-
ses actuals al consistori que no reporten 

el benefi ci que comportaria saber d’on 
venim i cap on no hem d’anar respecte al 
deute milionari. Què comporta contractar 
un gabinet d’advocats? Primerament, són 
tècnics especialistes en la matèria —teò-
ricament despolititzats— i que estan pa-
gats per fer bé la seva feina. Segon, els 
actuals regidors i l’alcalde es curarien en 
salut. Tercer, el tema es tractaria de for-
ma global (el que hi ha a Fiscalia és una 
petita part del desgavell) i no expedient 
per expedient (com en el cas de la zona 
industrial del Pla-romaní, en la qual es va 
certifi car l’entrega de l’obra d’urbanització 
sense que s’haguessin fet totes les obres 
de canalització cap a la depuradora, obres 
que sí que havien estat pagades pels pro-
pietaris respectius). 

En aquest darrer punt, l’actual alcal-
de i el regidor de Medi Ambient estan sota 
l’amenaça d’un possible expedient, la 
qual cosa és bastant surrealista quan no 
van ser ells els qui estaven en els governs 
anteriors i que diu molt de com funciona 
aquest país. En defi nitiva, recórrer a l’as-
sessorament extern garanteix objectivitat, 
seguretat i professionalitat. 

El fet de tirar enrere el punt 3 fa que 
la gent es desencisi més de la política. 
Que se la cregui menys. I que les conspi-
paranoies de pactes «a gran escala» en-
tre partits esdevinguin alguna cosa més 
real que simple imaginació malaltissa. El 
govern d’unitat de Moià ha fet els deures 
respecte a engegar i encetar premisses 
per a investigar presumptes irregularitats. 
Però, si bé podia haver tret l’excel·lent en 
aquest ítem, la nota queda per sota del 
notable. I sap greu, ja que augmenta la 
sensació general que estem en un estat 
partitocràtic on cap càrrec polític no surt 
malparat per fer —presumptament— ma-
les gestions amb diners públics. 

Zona industrial del Pla-romaní 
(fot. C.I.C. - Moià)   
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Biblioteca de Moià

Coneixeu la Viquipèdia (<http://
ca.wikipedia.org>)? És una enciclopèdia 
virtual lliure elaborada per alguns dels 
seus propis lectors. Milers d’usuaris creen 
i amplien continguts, basant-se sempre 
en referències i fonts contrastades. 

La Viquipèdia és una de les enciclo-
pèdies més utilitzades a l’hora de buscar 
informació. Així, doncs, des de la Bibliote-
ca de Moià, en col·laboració amb el Servei 
de Biblioteques Públiques de la Genera-
litat i Amical Viquipèdia, s’ha impulsat el 
Viquiprojecte Moià, amb els objectius se-
güents:

• Impulsar la presència de continguts 
vinculats al territori i a la història local.

• Ampliar continguts ja existents i do-
tar-los d’imatges.

• Buscar col·laboradors del territori 
especialitzats en les diferents matèries i 
formar-los com a viquipedistes.

• Donar a conèixer la Biblioteca de 
Moià i els seus 75 anys d’història.

Abans que res, vam fer una cerca per 
saber quins continguts ja hi havia publi-
cats i que potser calia actualitzar o revisar, 
i tot seguit es va començar a treballar en 

LES ENTITATS INFORMEN

l’elaboració d’articles. Una de les prime-
res entrades que es van fer va ser sobre 
la Biblioteca de Moià, però també s’ha tre-
ballat en aspectes tan diversos com són 
el Pollo de Moià, el Ball dels Garrofi ns o 
el dibuixant Picanyol. Us convidem a lle-
gir-los.

Un dels punts positius de la Viquipèdia 
és que tothom és convidat a col·laborar-hi, 
seguint una mínima normativa sobre com 
s’ha de redactar i que el contingut que s’hi 
publica sigui contrastat i verifi cable. 

Així, doncs, des de la biblioteca us 
fem extensiu aquest projecte i us animem 
a participar-hi, ja sigui redactant articles, 
aportant idees sobre el que hi trobeu a 
faltar, revisant continguts o bé proporcio-
nant-nos material gràfi c.

Dins l’àmbit de Moià hi ha diversos 
articles sobre molins, masies o patrimoni 
arquitectònic que estan encara mancats 
d’una fotografi a que els il·lustri. Aquesta 
també pot ser un bona manera de col-
laborar en el projecte. Si us animeu, po-
deu posar-vos en contacte amb nosaltres 
(<b.moia@diba.cat>) o venir directament 
a la biblioteca. 
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Museu de Moià

Nadal al Museu. Un cop més, Nadal 
ja és aquí i el Museu - Coves del Toll de 
Moià ja té organitzades les activitats na-
dalenques per als dies 27, 28 i 31 de de-
sembre i 2, 3 i 4 de gener. Us esperem 
com cada any amb tallers didàctics i di-
vertits, sempre monitoritzats, que tindran 
lloc en els dos equipaments. Les inscrip-
cions són obertes fi ns al 21 de desembre, 
i podeu reservar la vostra plaça trucant al 
telèfon del museu (93-8209134) o enviant 
un correu electrònic (info@covesdeltoll.
com). Us hi esperem!

Activitat del Museu - Coves del Toll al 
Museu de la Pell d’Igualada. El diumen-
ge 11 de novembre, al Museu de la Pell 
d’Igualada va tenir lloc la conferència-
taller Un dia prehistòric a les Coves del 
Toll, impartida per l’equip de les Coves 
del Toll - Museu de Moià. Aquesta acti-
vitat s’emmarca dins el programa de col-
laboracions i sinergies que s’està impul-
sant per a enriquir i difondre el patrimoni 
cultural nacional. 

Al llarg del matí, els assistents van po-
der viure i gaudir en primera persona la 
prehistòria, tot sentint i observant les ex-
plicacions i demostracions impartides per 
un dels arqueòlegs del museu. El moment 
àlgid de la matinal va arribar amb la con-

fecció d’un sarró de pell de conill, utilitzant 
els mateixos mètodes i materials emprats 
pels antics habitants de la cova. Iniciati-
ves com aquesta són de vital importància 
a l’hora de socialitzar el saber i sensibi-
litzar tothom sobre el valor dels museus 
com a ens responsables de la protecció i 
difusió del llegat d’èpoques passades.

Publicació de tesi. La nostra compa-
nya i col·laboradora Anna Guiteras, lli-
cenciada en història per la Universitat de 
Barcelona i doctorada en Recuperació de 
la memòria. Amèrica Llatina, a la mateixa 
universitat, després d’uns anys de recer-
ca, viatges i estudis entre l’antic i el nou 
continent, ha vist publicada la seva tesi: 
De los llanos de Mojos a las cachuelas del 
Beni, 1842-1938: confl ictos locales, recur-
sos naturales y participación indígena en 
la Amazonia boliviana. La feina i la cons-
tància sempre tenen una recompensa! 
L’enhorabona, Anna!

Les col·leccions del Museu de Moià. 
El Museu Municipal de Moià disposa de 
més de 30.000 béns mobles patrimonials, 
actualment en procés d’inventari, de natu-
ralesa molt diversa: material arqueològic i 
paleontològic, procedents majoritàriament 
dels jaciments de les Coves del Toll, la 
Cova de les Toixoneres, la Balma del Gai 
i dels dòlmens del municipi; material fòssil 
marí; material etnològic (fusta, teixit, vidre, 
metall); pictòric i escultòric; material grà-
fi c i fotogràfi c, i material numismàtic, entre 
altres. 

Quan un bé patrimonial és registrat, 
es distribueix en les col·leccions establer-
tes, segons la seva procedència i matèria. 
Així passa a formar part de la col·lecció 
d’Arqueologia, Paleontologia, Fòssil, Pe-
tri, Mineralogia, Escultòric, Pictòric, Etno-
lògic, Fotogràfi c, Documentació, Tèxtil i 
Gravat.

Nadal ‘12 al Museu   
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ABIC Moià

La Festa de Tardor que organitza 
cada any l’Agrupació de Botiguers i Co-
merciants de Moià (ABIC) va tenir aquest 
any com a motiu ornamental i fi l conductor 
una peça de vestir de les menys recone-
gudes: el mitjó. 

El divendres 13 d’octubre la vila es 
va llevar amb un gran nombre de mitjons 
penjats a manera de banderoles pels car-
rers i amb mitjons ornamentant els apara-
dors de les botigues.

Durant tot el dia, a les places Major i 
del Colom es van fer tallers i jocs de cu-
canya, també centrats en els mitjons, i, a 
la tarda, una xocolatada va aplegar més 
de quatre-centes persones. Entre la gent 
que va comprar el divendres i dissabte en 
els establiments de l’ABIC es van sortejar 
una estada d’una nit amb esmorzar per 
a dues persones al Soler de Terrades, 
un vol d’iniciació a l’Aerosport i un val de 
compres de 50 euros per gastar en els es-
tabliments afi liats. Les guanyadores van 
ser Roser Freixas, Marta Serra i Núria Pa-
drós. També es van repartir mitjons cedits 
pel fabricant Clarin.

Molts establiments van fer promoci-
ons durant el cap de setmana i quatre res-
taurants de Moià van oferir un menú de 
tardor.

Consorci del Moianès

Aquest mes de novembre des de 
l’Àrea d’Empreses i Emprenedors del 
Consorci del Moianès s’ha iniciat el projec-
te Consolida’t, el qual ofereix un espai de 
formació, coneixement i contacte al teixit 
empresarial del Moianès amb l’objectiu de 
facilitar eines per a la millora de la compe-
titivitat i donar suport a la consolidació del 
teixit empresarial. El projecte consisteix en 
quatre tallers formatius i participatius on 
es tractaran matèries relacionades amb la 
gestió, la promoció, el màrqueting, la com-
petitivitat i els canvis normatius. Els tallers 
seran dinamitzats i conduïts per assessors 
especialitzats en el tema.

El 12 de desembre se celebrarà la II Jor-
nada Empresarial del Moianès, amb la par-
ticipació de ponents de renom empresarial.

A més, s’estan realitzant accions de 
promoció i d’informació per a apropar els 
serveis i projectes que s’ofereixen des de 
l’Àrea a les empreses i al teixit productiu del 
territori, ja que un dels objectius del Con-
sorci és treballar conjuntament amb el sec-
tor econòmic del territori i millorar la com-
petitivitat i la consolidació de les empreses.

Si voleu consultar tot el programa 
Consolida’t al Moianès (serveis, projec-
tes i formació), el trobareu al nostre web 
<www.consorcidelmoianes.cat>.

Festa de Tardor (fot. ABIC) Logotip del projecte  
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Escola J. Orriols

Els colors del nostre poble a dins del 
pati de l’escola. El projecte nasqué fa tres 
anys en la Comissió d’Escola Verda, on 
es va decidir fer un mural al pati que aco-
lorís la nova entrada de l’escola. A partir 
d’un arxiu fotogràfi c de diferents paisat-
ges de Moià i rodalia en les diferents es-
tacions de l’any i amb l’ajut d’un programa 
informàtic, es van poder extreure els tons 
de cada estació. Després es va dissenyar 
una composició paisatgística que inclo-
gués aquests tons en un mural que fos un 
continuum: comença amb la tardor (inici 
del curs), continua amb l’hivern, la prima-
vera i, fi nalment, l’estiu (fi nal del curs). Així 
el mural refl ecteix el canvi cromàtic que 
experimenta el paisatge durant el curs. 

El projecte, que integrava l’entorn i 
donava vida al pati, va engrescar tothom. 
Des de l’AMPA, per tal d’aconseguir els 
fons necessaris per a dur-lo a terme, vam 
sortejar cinc paneres, en col·laboració 
amb les famílies i les botigues del poble.

Mestres i alumnes, organitzats per 
cursos, van fer el dibuix i la primera capa 
de pintura. Després vam convocar pares, 
mares i mestres, un dissabte al matí, per 
a donar-hi la segona capa, acabar l’obra 
i gaudir de la diversitat cromàtica del pai-
satge de Moià dins l’escola.

Escola Pia

L’Escola Pia celebra la festa de Sant 
Josep de Calassanç. 

El passat divendres 23 de novembre, 
a les nou del matí, els patis de l’escola 
eren un anar i venir de nens i nenes de 
tercer a sisè que muntaven il·lusionats les 
paradetes de joc de la fi ra que per grups 
havien construït. Tota l’escola, dels més 
petits als més grans, hi va poder participar 
gaudint de les diferents propostes que hi 
havia. 

A la tarda del mateix divendres es van 
projectar diferents pel·lícules d’educació 
infantil i primària i es va acabar degustant 
la tradicional coca.

El dissabte 24 va ser el torn de cele-
brar la festa, organitzada per l’AMPA, amb 
tota la comunitat educativa. En la missa 
hi van participar molts nens i nenes amb 
les seves famílies i tot seguit es va anar al 
pati de l’escola, on ja hi havia preparada 
la foguera amb els ninots que cada classe 
havia fet. Aquest any estaven relacionats 
amb els ofi cis (eix transversal didàctic). 
La colla de Diables de Castellterçol va ser 
l’encarregada d’encendre la tradicional fo-
guera i fer participar tothom en un corre-
foc infantil. Per acabar, es va fer un sopar 
amb entrepans de botifarra al voltant del 
foc.

Mural (fot. AMPA Esc. J. Orriols) Foguera (fot. Esc. Pia)
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Migracions al Moianès des de l’edat moderna
Associació Cultural Modilianum

La societat moianesenca, igual que 
el conjunt de la societat catalana i altres 
societats avançades, s’ha anat formant al 
llarg del segles no solament per la seva 
pròpia reproducció biològica sinó per la in-
corporació de persones nascudes a fora, 
és a dir, immigrants (l’anomenat pels es-
tudiosos Sistema Català de Reproducció). 
La immigració no és el resultat, en la ma-
jor part d’ocasions, de l’atzar, sinó que, en 
moments àlgids de l’economia, la societat 
desplega formes d’atracció per a assolir 
el desenvolupament econòmic i social. 
Sovint també aquestes aportacions de 
nova població garanteixen la vitalitat del 
conjunt de la societat, la qual, si no, no 
tindria prou capacitat de creixement per 
ella mateixa.

Jornada d’estudi

A partir d’aquesta premissa, l’Associ-
ació Cultural Modilianum va organitzar, el 
dissabte 20 d’octubre, la jornada Migraci-
ons al Moianès des de l’època moderna. 
La primera intervenció anà a càrrec de 
Miquel Valls, del Centre d’Estudis Demo-
gràfi cs, el qual plantejà la importància i la 
metodologia dels estudis demogràfi cs i 
esbossà a grans trets les principals ona-
des migratòries, que serien tractades a 
continuació pels següents ponents.  

El primer episodi, la immigració de 
francesos i occitans a l’època moderna, 
fou tractat per Roser Serra, llicenciada en 
geografi a i història i membre de Modilia-
num. El seu estudi —centrat en la docu-
mentació de l’arxiu parroquial de Calders i 
complementat amb la bibliografi a, no gai-
re abundant, que hi ha publicada sobre el 
tema a la nostra comarca— permet deter-
minar que la immigració francesa no afec-
tà solament la Catalunya litoral, sinó que 

en el Moianès, com segurament en una 
bona part de la Catalunya central, assolí 
un alt percentatge, sobretot cap a fi nals 
del segle XVI i principis del XVII.

A continuació, Josep Font presentà el 
resultat d’un estudi col·lectiu realitzat per 
diversos membres de Modilianum sobre 
la immigració provinent de les regions es-
panyoles entre els anys cinquanta i setan-
ta del segle passat. La recerca s’ha basat 
en l’anàlisi de les dades que proporcionen 
els padrons de la vila, com també amb les 
entrevistes a una dotzena de moianesos 
arribats a Moià durant aquest període. En-
tre les dades que es van posar en relleu 
es pot remarcar que, abans de l’inici pròpi-
ament dit d’aquest període, la gent nascu-
da fora de Catalunya que vivia a Moià era 
formada bàsicament per guàrdies civils i 
novicis de l’Escola Pia. Més endavant, co-
mencen a arribar noies que treballen de 
minyones, mossos per a cases de pagès 
i granges, fi ns que el fenomen assoleix la 
seva plenitud amb la reindustrialització de 
Moià (sobretot amb la construcció de la 
nova fàbrica Comadran).

Tancà la jornada del matí el geògraf i 
demògraf Xavier Rubio, que presentà un 
recull de dades molt documentat sobre 
la darrera onada immigratòria de fi nals 
del segle XX i primera dècada del XXI. 
Aquesta onada, que ha afectat tot el Mo-
ianès, però en especial Moià i els nuclis 
d’abans d’arribar a Moià per la C-58 (Cas-
tellterçol, Castellcir, Sant Quirze Safaja), 
ha servit de nou per a revitalitzar la soci-
etat moianesa (i catalana), que en les dè-
cades precedents havia donat símptomes 
d’estagnació, fruit de la poca capacitat de 
regeneració biològica per ella mateixa.

A la tarda, la regidora de l’Ajuntament 
de Castellterçol Meritxell Benedí, coordi-
nadora del Pla Nacional per a la Immigra-

ACTES I ESDEVENIMENTS
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R. Serra a punt d’intervenir en la jornada; exposició al Casal i grup de moianesos 
que han estat entrevistats per J. Font i M.C. Muñoz (fot. E. Permanyer) 



17

La Tosca - Moià

ció redactat per la Generalitat de Catalu-
nya durant el darrer govern tripartit, con-
duí una taula rodona titulada Experiències 
de gestió de la immigració al Moianès. 
Amb la participació de Judit Sala (Pla de 
convivència i acollida «El Moianès t’acull», 
del Consorci del Moianès), de Jaume Mu-
sarra (de l’Escola Josep Orriols, de Moià) 
i de Pep Vila (del programa «Quedem?», 
d’Òmnium Osona) es van exposar i deba-
tre diverses iniciatives que al voltant de la 
població immigrada s’han posat en marxa 
de manera exitosa durant els darrers anys 
i molts dels quals s’han hagut d’aturar per 
manca de fi nançament deguda a la crisi 
econòmica.

La jornada, que havia comptat en 
l’obertura amb la presència del regidor de 
Cultura, Josep Martínez, fou closa per l’al-
calde de Moià, Dionís Guiteras, el qual tam-
bé fou present tot seguit en la inauguració 
de l’exposició Moià, punt d’arribada (1945-
1975), a la sala d’exposicions del Casal.

 
Exposició

L’exposició, comissariada per Elvira 
Permanyer, consistia en una mostra foto-
gràfi ca del Moià que rebé l’aportació dels 
nous moianesos. Un Moià eminentment 
agrícola i que amb la fàbrica Comadran 
iniciaria un procés de creixement industri-
al basat en el tèxtil. L’exposició prestava 
una especial atenció als àmbits laborals on 

la població immigrada trobaria les seves 
oportunitats: l’esmentat sector industrial i, 
també, el sector de la construcció.

Un mapa d’Espanya a la paret central 
testimoniava els llocs de procedència dels 
609 moianesos que l’any 1975 constaven 
com a nascuts fora de Catalunya, la major 
part d’ells procedents d’Andalusia.

Un altre apartat de l’exposició era per 
a la part més humana i personal d’aques-
tes persones que arribaren al nostre 
poble: els seus moments de lleure, l’ini-
ci d’una nova vida, etc. Amb l’exposició 
també es pretenia que sortissin a la llum 
noves fotografi es de Moià i de moianesos 
i moianeses.

Finalment, i no per això menys impor-
tant, l’exposició permetia gaudir de la pro-
jecció d’un petit reportatge de 10 minuts, 
editat per Jordi Font, amb una selecció de 
fragments de les entrevistes realitzades 
per Josep Font i M. Carme Muñoz a algu-
nes d’aquestes persones. El testimoni de 
les seves experiències en primera perso-
na, a part de l’interès per a la realització 
de la recerca presentada en la jornada 
d’estudi, complementava i enriquia de 
manera precisa el discurs d’una exposició 
que va ser vista fi ns a la seva clausura, el 
dia 11 de novembre, per 1.206 persones.

Coinicidint amb les dates de la jorna-
da, la Biblioteca de Moià, com també és 
habitual, presentà als seus usuaris una 
selecció de llibres sobre el tema.

Odontologia conservadora i estètica
Endodòncia i pròtesis
Odontopediatria
Ortodòncia
Cirurgia
Implants i periodòncia
Blanquejaments

Av. de la Vila, 3-5 - 08180 Moià - Tel. 93 820 81 28

Visites diàries

CLÍNICA  DENTAL  ANFRUNS
Dra. Carlota Anfruns Damians - Odontòloga i Màster en Od. Integrada d’adults 

Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg



18

Desembre 2012     

Joan Martínez Quesada, 56 anys a Moià
Josep Font

Aquest número de LA TOSCA dóna 
compte de la Jornada sobre Immigració 
organitzada per l’Associació Cultural Mo-
dilianum. De l’onada migratòria de 1950 
a 1975, vinguda majoritàriament d’Anda-
lusia, n’entrevistem un dels pioners, quan 
fa més de cinquanta-cinc anys que és a 
Catalunya. El seu testimoni ens dibuixa 
una època de molts esforços, tant dels 
immigrants nouvinguts com dels que ja vi-
vien a Moià. Uns sacrifi cis, però, que amb 
el pas del temps van permetre el progrés 
personal i del poble.

Em dic Joan Martínez Quesada i vaig 
néixer el 3 d’agost de 1943 a Almeria ca-
pital. Vaig venir a Catalunya l’any 1956, 
quan tenia tretze anys. El meu pare havia 
mort i érem set germans.

¿En tens records, del viatge? I com 
és que vas venir a parar a Moià?

I tant, que me’n recordo, del viatge!: 
un tren amb vagons de fusta. Vam trigar 
una nit i dos dies sencers per a arribar 

d’Almeria a Barcelona, passant per Ma-
drid, on vam estar aturats a l’estació tot 
un dia, esperant dotze hores el tren de 
Barcelona, que va sortir a la nit. A Moià 
ja hi vivia la meva germana i el meu cu-
nyat, que feia de paleta a la fàbrica del 
Comadran. Ell va ser un dels que va estar 
fent la xemeneia. Ells van ser els que es 
van avançar a venir. Al cap de tres mesos 
d’estar ells a Moià, quan van estar una 
mica situats i havien pogut estalviar per al 
nostre viatge, vam venir nosaltres, quatre 
germans i la meva mare. Vam anar a viure 
al carrer de les Joies, número 16, on vivia 
ma germana, un pis que compartia amb 
un altre matrimoni. Tots junts vam arribar 
a ser onze persones, en un pis amb tres 
habitacions, menjador i cuina. 

Quan feia poc que havíem arribat, un 
dia l’alcalde, en Miquel Vilarrúbia, el Bos-
sanya que li dèiem, es va atansar al meu 
germà gran, el Salvador, i li va dir que en 
aquest poble no volien nens pel carrer i 
que m’havien d’escolaritzar. Va ser així 
com vaig anar a parar als escolapis, on 
vaig estar un curs i mig, i no em feien pas 
pagar. Allà als escolapis vaig conèixer 
molta gent de Moià.

Quin record en tens, d’aquell Moià? 
Era molt diferent de l’Almeria que vas 
deixar?

Jo venia d’una ciutat gran, que no se 
m’acabava mai. A Almeria, com que el 
pare havia mort, als deu anys jo ja treba-
llava... Allà hi havia un meu tiet que tenia 
chumberas en un cortijo. De petit anava a 
omplir galledes de chumbos, quan n’era 
el temps, i les anava a vendre a la platja. 
També havia fet feinetes per als señori-
tos que jugaven a les pistes de tenis d’un 
club. Allà arrossegava un trull de pedra 
per a aplanar la pista de tenis i també re-

PERFILS

Joan Martínez (fot. J. Font)   
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collia les pilotes. Allà era així: o gent molt 
rica o molt pobra. Jo era petit quan vaig 
marxar, però tinc un record molt viu de la 
primera comunió. Uns veïns em van haver 
de deixar uns pantalonets i una camisa 
per a fer la comunió, i ens van donar un 
got de xocolata. 

Moià era un poble de 2.500 habitants, 
llavors, quatre carrers i prou. La diferència 
que vaig notar és que aquí hi havia feina. 
La integració, però, no va ser pas tot fl ors 
i violes. Entre el jovent ens batejaven com 
a xarnegos i ens havíem esbatussat pel 
carrer, coses de canalla.

La conversa la fem en català. Com 
el vas aprendre?

Quan vaig arribar d’Almeria sabia 
dues expressions en català —tanca la 
porta i porta la clau—, que me les havia 
ensenyades un cuiner d’Almeria que ha-
via estat a Catalunya. La meva relació 
amb el català és tota una història. Com 
que l’alcalde m’havia fet anar a l’escola, li 
vam demanar que m’acceptés d’aprenent 
a la seva fusteria. Llavors eren uns quinze 
operaris i tres aprenents. Jo allà era l’únic 
castellà i un operari, el Parrella, em va 
dir: «Goita, si en dos mesos ens portes 
les eines que et demanem i ens entens en 

català, et donaré deu pessetes.» Va ser 
així com vaig haver d’entendre i aprendre 
el català en dos mesos. I em va haver de 
donar les deu pessetes!

I continuem parlant de la feina...
La meva dona treballava a Cal Coma-

dran. Quan la fusteria de l’alcalde va ple-
gar, vaig anar a treballar a Castellterçol, 
després a Sant Fruitós i, fi nalment, a fer 
de fuster a Manresa. Durant molts anys 
anava i venia de Moià a Manresa amb la 
moto, una Bultaco 155 de dipòsit blau. 
Amb la fi ambrera dinàvem en deu minuts i 
fèiem hores extres. Era una època en què 
calia anar a la idea. I, amb hores extres 
i sacrifi cis, vaig poder comprar un 600 a 
l’Alfonso, i més tard un 850.

I com que calia anar a la idea, de 
lleure n’hi havia poc, però tota una his-
tòria de vida dóna per a recordar molts 
bons moments...

Vaig entrar de seguida al futbol i em 
vaig fer amic dels de l’equip: l’Elies, els 
germans Renom, el Puig, el Mauri, el Pep 
del Bar Martí, etc. Jo gairebé era l’únic 
castellà. De tant en tant el Sr. Godó ens 
convidava, als de l’equip de futbol, a di-
nar a casa seva. Recordo quan baixaven 

Esmorzant a la fusteria del Bossanya
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a jugar els capellans i els novicis dels Es-
colapis: feien una fi la llarga, llarga. Pot-
ser eren quaranta o cinquanta, en aquell 
temps.

També ballava sardanes i ens en anà-
vem als aplecs. El Cirera, que feia de re-
cader, ens portava a la caixa del camió. 
Recordo que vaig fer cursos d’esperanto, 
també.

Rememora el Teatre Viñas, els balls 
de quintos, el Casal, les anades a la 
Tosca.

El diumenge, quan festejava, a casa 
només ens donaven cinc duros. L’entra-
da al cine costava dotze pessetes cadas-
cuna i amb la pesseta que ens sobrava 
compràvem una bossa de pipes, que anà-
vem menjant mentre projectaven les pel-
lícules. Ens ho passàvem bé.

Has tornat a Almeria?
Cada any hi vaig, hi viu una germa-

na meva. Jo sóc de Moià, però també sóc 
d’Almeria. Quan baixo per la carretera 
i veig els cartells d’Almeria se’m posen 
els pèls de punta. A Manresa, on visc 
ara durant la setmana, em coneixen com 
a «Martínez, el moianès». Em sento de 
Moià, però també sóc d’Almeria.

I la conversa continua i en Joan s’ex-
pressa amb una energia que el temps no 
li ha consumit. Són records d’una genera-
ció que, per a uns i altres, va partir d’unes 
condicions molt precàries en un Moià i un 
país on les mutualitats i les ajudes eren 
personals, sense institucions d’aixopluc ni 
sistemes sanitaris. És la memòria  de molt 
esforç, però és també el testimoni d’una 
generació orgullosa, que va poder veure 
com aquest esforç els permetia de gua-
nyar-se camí i progressar i, amb el seu 
progrés, fer progressar tot un poble.

Futbolista del C.E. Moià 
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Joan Vilajoana, creador «matèric» en paper
Roser Portet

Fa uns quants mesos, en una de les 
seves poques visites a Moià, que aprofi ta 
per a veure la família i retrobar-se amb els 
amics, vam quedar amb Joan Vilajoana. 
La seva veu cadenciosa dóna a la xerrada 
el sentit d’una trobada tranquil·la, d’una 
tarda d’estiu, i evoca l’equilibri que cerca 
tot creant. 

Com van ser els teus inicis en el 
món artístic?

Els primers treballs daten de quan 
treballava de paleta, quan tenia vint i vint-
i-pocs anys. Em considero creador «ma-
tèric», perquè vaig començar a treballar 
el guix, vaig passar a treballar la fi bra de 
vidre, agua-plast i pigments naturals... No 
sé dibuixar, no sé pintar, però sé treballar 
el material.

Quan va sorgir la necessitat d’ex-
pressar-te artísticament?

Vaig tenir molta sort d’anar a classes 
amb el [Josep Maria] Molist. Podia expe-
rimentar amb tots els materials, no em 

limitava mai, al contrari, m’obria possibili-
tats i la mirada. Naturalment hi havia una 
base d’ideal, que em va fer decidir deixar 
la feina de paleta i anar a buscar aquesta 
expressió. 

Això va ser un gran tomb, en tots els 
sentits. Tenia la necessitat d’expressar-
me: potser amb paraules no hi arribo, 
però amb materials sí, i encara estic en 
procés, buscant poder expressar-me amb 
el material. Fa dotze anys vaig trobar el 
paper: m’ha absorbit i des de llavors hi es-
tic experimentant, perquè encara hi trobo 
formes noves. La forma d’aprenentatge 
és autodidacta.

Quin va ser el procés de marxar de 
Moià?

Treballava a casa meva, amb el pare 
i el germà; tenia feina. Decidir que volia 
dedicar-me a ser artista va ser un xoc. Al 
principi, passava hores i dies treballant el 
guix, i ho compaginava amb algunes fei-
netes. Marxo de Moià arran de la proposta 
de treballar d’educador social, per a Justí-
cia Social, a Cornudella de Montsant. Allà 
vaig poder continuar experimentant, amb 
fi bra de vidre.

Després d’una altra estada a Moià, 
vaig anar a l’Esquirol. Tenia diners es-
talviats i podia estar experimentant tot el 
temps. Entremig vaig viatjar a l’Índia un 
any, va ser fantàstic.

Enviant currículums d’educador vaig 
trobar feina a Girona, on em vaig instal-
lar. L’entrada va estar molt bé, treballant 
d’educador, de seguida em van oferir es-
pais per a continuar la meva feina artísti-
ca, em van sortir un parell d’exposicions... 
Suposo que va ser la frescor d’arribar a 
un lloc nou. 

El problema de l’artista és sempre 
l’espai, tot és molt voluminós. Fa dotze 

Joan Vilajoana (fot. R. Portet)   
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anys vaig trobar un espai cèntric, amb 
pati i taller de seixanta metres, ara ja meu: 
casa i treball, amb la separació del pati, 
tres espais en un. M’agrada! Ja no m’he 
mogut i coincideix amb les primeres obres 
de paper. 

Com és la teva vida d’artista a Gi-
rona?

Fa quinze anys, amb amics de totes 
les disciplines artístiques vam crear  l’as-
sociació Pilot. Hi havia poc circuit amb 
programació estable i volíem dinamitzar-
ho. Va durar quatre anys, però ja va fer el 
seu fruit, perquè arran d’aquesta associa-
ció en van sorgir d’altres. 

La feina que em va mantenint, des de 
fa disset anys, és la de donar classes d’in-
terpretació de teatre a nanos, a El Galli-
ner i a l’escola pública Annexa. Tot plegat 
em deixa moltes hores per a treballar a 
l’estudi. Com a educador, ho vaig deixar 
fa uns vuit anys. Després de Pilot vaig 
«accionar-me» en el procés artístic, em 
vaig centrar en el circuit comercial, el de 
les galeries, tot i que és un circuit tancat. 
Dues galeries em van recolzar molt i em 
van donar visibilitat. 

Exposo en galeries, on pots fer tres 
exposicions a l’any, d’obres en puc fer de 
quinze a vint, no tinc tanta obra per expo-
sar. Tot i que fa tres anys que no venc res, 
encara aconsegueixo fer-me visible. Tam-
bé hi ha circuits que no són comercials, 
com Inund’Art, per a conèixer i compartir 
les obres. No em queixo, perquè no he 
perdut els espais per a exposar a Girona 
i rodalies; on no crec que entri mai és a 
Barcelona.

Quin és el teu procés de treball ar-
tístic?

Treballo el paper, desfent-lo. No faig 
un quadre, no hi pinto res, no hi enganxo 
res, sinó que és el resultat de desfer el 
paper. La base principal són els cartrons 
de les oueres, les de les caixes de cava, 

papers desfets, de diari, fent manyocs. 
Els pigments són els naturals i els colors 
de les cartolines desfetes. El mètode és 
treballar en pla, interposant el paper, afe-
gint; treballo com en negatiu, posant ca-
pes que toquen a la fusta, la part que es 
veurà. 

Quan les obres estan seques s’ar-
renquen de la fusta i van a la tela amb 
bastidor (d’aquí Moià, una de les poques 
fàbriques existents). I no hi he de fer res 
més, ni afegir, ni retocar, l’únic amb què 
les acabo és amb una capa de làtex per-
què quedin protegides. Després de dotze 
anys treballant el paper, ja em puc ima-
ginar com sortiran; també hi ha una part 
d’atzar, però cada vegada està més con-
trolat. El temps hi té molt a veure: el pro-
cés d’assecar és un valor més de la meva 
manera de treballar.

Quins han estat o són els teus re-
ferents?

En tinc molts, penso que de tothom he 
après: molt de gent de dansa, de teatre 
i d’arts plàstiques. Admiro alguns artistes 
que són desconeguts, però dels quals 
m’agrada com entenen l’art i el duen a 
terme, per exemple Mim Juncà. Perejau-
me, molt conegut, té obres que m’agra-
den molt. Tots ells tenen una cosa que els 
uneix: amb la mínima representació ho 
expressen tot.

Quins són els teus ritmes de tre-
ball?

Al taller hi entro, em dedico a mirar el 
que tinc començat, m’assec, penso i m’hi 
puc estar molt temps sense fer res. Entro 
en un estat que només trobo allà, entre 
el buit i el fer, és difícil posar-hi paraules, 
és una sensació d’evasió i tranquil·litat, 
un buit des del qual pots crear. Els nanos 
també m’aporten molt, però esgoten; es-
tic, a més, en dues associacions, una de 
teatre social, Kilalia, i a l’Associació Giro-
nina de Teatre, on tot són reunions, de-
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El cau de la bèstia (2011-2012). 100x100 cm Cau de la ... (2011-2012). 120x120 cm

La Torre (2011-2012). 120x120 cm Cau en cerca d’un hoste (2011-2012). 120x120 cm

Niu (2011-2012). 120x120 cm Cau en c... (2011). 100x100 cm
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batre, tensió; per tant, l’art, tenir el taller i 
el meu temps és fonamental. M’agrada el 
dia, la llum; de dia sóc més lúcid, i el taller 
és lluminós. A la nit també hi puc baixar, a 
contemplar encara més.

Moià, què t’evoca?
Els pares, i els germans. Els primers 

anys sempre venien a les exposicions, 
la primera que vaig fer a l’Esplai, cap al 
1989, contents. El dilema era de què ha-
via de viure, i ara estan contents, i jo tam-
bé d’haver-los donat un altre punt de mira. 
Noto el suport en veure’ls, suport físic i 
moral, que és d’agrair. 

Alhora, Moià és el meu poble, hi vaig 
venint. De quan hi vivia ha canviat molt, 
per algunes coses no m’agrada gens. 
Una part urbanística m’ha afectat, abans 
tenia una entramat més de poble i molts 
dels canvis són irrecuperables. Tinc al-
guns llocs clau a Moià que sempre que 
vinc he d’anar-hi. La gent, tinc la meva, 
la que vaig trobant quan vinc. Hi ha hagut 
una evolució, moltes generacions les he 
perdudes; la sort és que tinc nebots i em 
connecten a aquestes altres generacions. 
No tinc al cap tornar a Moià, per ara tinc el 
meu espai a Girona. 

Quins són els teus projectes més 
recents?

He estat exposant «Cau», a la galeria 
Dolors Ventós de Figueres, el juliol passat, 
i enllaçant-ho he participat en el projecte 
«DES-FER», que es pot consultar a You 
Tube (<http://www.youtube.com/watch?v=
KEFaNt8Lz44&feature=youtu.be>).  Aquest 
projecte signifi cava ensenyar el procés de 
treball, la gent va poder captar moltes coses 
que no es veuen en el resultat fi nal. Això 
m’interessa i segurament ho continuaré 
fent. Crec que la tecnologia no m’afavoreix, 
va en contra del meu treball. Per molt que 
em gasti en bona fotografi a, no capta tota 
l’essència. Veure l’obra al natural té més ex-
pressivitat i arriba al qui la contempla.

Veurem la teva obra exposada a 
Moià?

Havia emparaulat alguna exposició 
al Casal i a l’Espai Franch (Castellterçol), 
però com que m’haig d’encarregar de fer 
els torns de vigilància, no m’interessa. 
Aquí a Moià no hi ha disposició d’espais 
municipals per a poder fer una exposició. 
He de criticar-ho perquè, amb tot el que 
ha crescut, no s’ha fet cap revisió del que 
realment necessitem.
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Babilònia – Munic – Moià
Elvira Permanyer

Què tenen en comú aquest tres llocs 
a començaments del segle XXI? Doncs el 
nom i la feina d’un moianès internacional, 
Carlus Padrissa, de La Fura dels Baus.

El passat dia 27 d’octubre s’iniciava 
la temporada d’òpera 2012-1013 a Munic 
amb l’estrena mundial, a l’Òpera Estatal 
de Baviera, de Babylon, del music bavarès 
Jörg Widman, de només trenta-nou anys, 
amb textos del fi lòsof suec Peter Sloterdijk 
sobre els mites de l’antiga ciutat mesopo-
tàmica de Babilònia. Amb l’orquestra i cors 
de la Bayerische Staatsoper, dirigits per 
Kent Nagano, i amb una posada en esce-
na tan espectacular, de gran bellesa i com-
plexitat, de Carlus Padrissa i el seu equip 
de La Fura dels Baus, que fi ns i tot alguna 
crítica especialitzada manifestà que sen-
se la creació audiovisual i escenogràfi ca 
l’obra no hauria aconseguit tant d’èxit.

Per a Carlus Padrissa era la quarta òpe-
ra contemporània que posava en escena, 
després de Le Grand Macabre de György 
Ligeti (Barcelona, 2011; vegeu LA TOSCA, 
gener 2012), Auf den Marmor-Klippen de G. 
Battistelli (Manheim, 2002) i DQ, Don Qui-
jote en Barcelona de José L. Turina (Barce-
lona, 2000). Però també era una nova cre-
ació dins les més de trenta escenifi cacions 
d’òperes clàssiques, com Turandot de G. 
Puccini (Munich, 2011, sota la batuta de Zu-
bin Mehta), Orfeo ed Euridice de Ch. Ritter 
von Gluck (Perelada, 2011), Tristan e Isolda 
de R. Wagner (Lió, 2011), Tannhäuser de R. 
Wagner (Milà, 2010, amb diversitat d’opini-
ons entre els afeccionats),  Les Valquíries 
també de R. Wagner (València, 2007), per 
citar-ne algunes de les més recents i que 
han tingut diversos nivells d’acceptació da-
vant l’avantguardisme de les escenografi es 
fureres que utilitzen les noves tecnologies 
visuals d’última generació en un món poc 
habituat als canvis.

La premsa internacional i la crítica es-
pecialitzada valoraven l’estrena de Baby-
lon com un moment excepcional en el 
món de l’òpera, ja que mai una òpera con-
temporània no havia sabut conjuminar de 
forma espectacular música, text i escena, 
fet que el públic va corroborar amb disset 
minuts d’aplaudiments, rècord mai acon-
seguit per una òpera contemporània. 

L’òpera Babylon, composta de set 
quadres més un pròleg i un epíleg, rein-
terpreta el mite de l’antiga Babilònia, la 
ciutat castigada pels déus i pels homes, 
base d’una nova civilització de la qual el 
món actual és hereu. La diversitat de cul-
tes i d’ètnies formava la gran civilització 
babilònica, la qual formulà els dies de la 
setmana i el calendari, utilitzà la roda i 
canvià els conceptes de relació entre la 
gent buscant el respecte i la tolerància 
davant els excessos del poder. Tot queda 
personifi cat en la relació entre un home 
jueu condemnat a mort i una dona babi-
lònia; solament amb el seu amor i l’espe-
rança que genera el faran reviure de les 
cendres dels inferns. Alguns crítics han 
volgut veure similituds entre la caiguda de 
Babilònia i la situació actual de crisis de 
tot tipus (de valors, de diners, d’idees...). 
L’òpera barreja músiques diverses, des 
de les fórmules més clàssiques fi ns al jazz 
o les populars i folklòriques, ajustades a 
cada situació i combinades amb un text 
excepcional entre cantat i recitat, que fa 
lluir els cantants i els cors. 

La direcció escènica del Carlus Padris-
sa i l’equip de creació audiovisual Welo-
vecode/Tigrelab, i el vestuari magnífi c de 
Chus Uroz, fan que escenes com la caigu-
da de la torre de Babel sigui espectacular, 
com també la baixada als inferns de la sa-
cerdotessa per salvar del càstig l’estimat, 
tinguin una bellesa visual captivadora. 

PROJECCIÓ
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Tres escenes de Babylon (fot. Wilfried Hösl, Xavier Cervera-LV i Tigrelab.com)   
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La bassa de Coromines
Marian Baqués

LLETRES

La bassa de Coromines (fot. C.I.C. - Moià)   
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Us heu aturat mai a la bassa de Coro-
mines? La mà d’un pessebrista la va po-
sar graciosament en el pla d’aquesta ma-
sia. Uns roures centenaris la vigilen. Els 
camps que, a inicis de tardor, agafen un 
verd tendre. La casa és humanitzada pel 
record de persones que un dia n’encen-
gueren la llar de foc. I si tireu unes pas-
ses amunt de la bassa, al collet de Costa 
Llisa, podeu estimbar la mirada vers les 
bagues de Bossanya i la Moretona. I enllà 
enllà, el fi l de la riera de Malrubí us condu-
irà a sentir el tènue respir, entre boirines, 
de masies, de viles, de la ciutat. A la ratlla 
de l’horitzó, la silueta de les muntanyes 
aplanades per la Depressió Central. Im-
mensitat de llum!

La Montserrat Clapers descriu així la 
bassa de Coromines: «És un petit ecosis-
tema aquàtic amb una rica biodiversitat. 
Hi podem trobar nombroses espècies d’in-
vertebrats: sabaters, nedadors d’espatlles, 
libèl·lules, espiadimonis...; amfi bis com la 
granota verda, la reineta i el gripau; tam-
bé s’hi veu sovint alguna serp d’aigua, i si 
ens hi acostem sense fer gaire soroll tam-
bé hi podrem observar algunes espècies 
d’ocells: la cuereta, l’oreneta, l’oriol... Els 
peixos que més hi abunden són, malaura-
dament, espècies que hi ha anat introduint 
la gent, peixos vermells d’aquari. Pel que 
fa a la vegetació, hi ha canyís i boga.»

Associo la bassa de Coromines amb la 
recerca de pau. És una invitació a fer silenci. 

Amb quina bellesa ho diu la Clarà 
Solà! (Més enllà de les paraules, Moià 
2008, p. 72): 

M’agrada la quietud 
i l’estat salvatge de les coses, 
la pau i la serenitat.

Fer silenci? Quan tenia onze anys 
vaig tenir de professor de religió el pare 
Martirià, que  recordo amb tendresa. 
Sempre ens explicava històries com 
aquesta: «Un home va dir a un altre: “No 
és possible resar el parenostre sense 
distreure’s. Et donaré l’ase si ets capaç 
de dir-lo sencer.” I ja tens l’altre que, molt 
convençut de guanyar-se el pollí, comen-
ça: “Pare nostre que esteu...” Quan es-
tava a punt d’acabar-lo, s’atura, mira qui 
li havia fet la proposta i li diu: “I la corda, 
també?”»

Aquesta història ens il·lustra sobre 
quelcom molt humà: no és possible fer si-
lenci interior. El nostre pensament fa més 
voltes que una mosca saballonera a fi nals 
d’estiu. Ara bé, malgrat que el nostre ca-
parró no para, podem aprendre a estar 
quiets. «He arribat a la conclusió que és 
millor parlar de quietud que de silenci», 
m’escriu la Ged, una amiga que m’ha 
obert camins en aquest camp. Continua: 
«Si podem trobar estones d’estar quiets 
en la vida, la quietud ens ajudarà a pren-
dre distància dels fets, i veure les coses 

MOIÀ
Avda. Zona Industrial, s/n
Tels. 93 830 12 25
93 820 77 77

AVINYÓ
Antoni Prat, s/n
Tel. 93 838 72 78

SANT QUIRZE SAFAJA
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Km. 25,400
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objectivament, en comptes de ser atra-
pats i arrossegats pels esdeveniments. Al 
mateix temps, la quietud ens permet de 
veure les coses més tal com són. Massa 
sovint distorsionem els fets amb històries 
que ens expliquem a nosaltres mateixos. 
Podem sentir alguna emoció que ens és 
difícil, i el relat que ens muntem pot ser 
un camí per a protegir-nos de l’emoció di-
fi cultosa.»

Fer silenci. Quietud. 
El 18 de maig d’enguany, Lawrence 

Freeman, en una conferència al Centre 
Edith Stein de Barcelona, parlava així: 
«Malgrat totes les distraccions del món 
actual, la quietud del cos i de l’esperit és 
del tot possible per a tothom, ara i aquí. 
Però per a assolir-la cal dedicar temps a 
la tasca del silenci.»

Diu Josep Esquirol: «No es tracta 
d’anar lent —perquè no es tracta d’anar 
amb càmera lenta—,  sinó d’anar serè. La 
calma i la serenor permeten viure d’una 
altra forma» (rev. Valors, Mataró, maig 
2010, p. 5).

En Raimon Panikkar respon en una 
entrevista: «Cal contemplació, silenci, 
passejar... Passejar més i no agafar un 
taxi per fer un quilòmetre, si es pot cami-
nar. El silenci interior ens ajuda a no ator-
dir-nos, a no reaccionar amb les mateixes 
armes contra el que ens neguiteja. Avui 
no és fàcil, ni tan sols en un poble petit» 
(rev. El Temps Ambiental, València, abril 
2005, p. 17).

Dietrich Bonhoeffer va ser el pastor 
de l’església luterana de Barcelona durant 
el curs 1928-29. De retorn a Alemanya 

va mostrar una actitud de denúncia con-
tra el nazisme. Fou executat a la presó 
de Flossenbürg el 9 abril de 1945, pocs 
dies abans d’acabar la guerra. Ens llegà 
escrits de tan fi na sensibilitat que són una 
fi ta espiritual en el pensament contem-
porani. Cito (traduint-lo) un fragment del 
seu llibre Vida en comunidad: «El senyal 
distintiu de la soledat és el silenci, com la 
paraula ho és de la comunitat. Silenci i pa-
raula serven la mateixa íntima relació que 
soledat i comunitat. L’un no és possible 
sense l’altre. La paraula oportuna neix del 
silenci, i el silenci, de la paraula» (Sala-
manca 1983, p. 67).

Xavier Melloni és un jesuïta que viu 
a prop nostre, a la Cova de Manresa. Es 
tracta d’un mestre del qual m’agradaria 
aprendre. Escriu: «Totes les tradicions 
ens diuen que és fonamental consagrar 
un temps i un espai assidus —personal 
i comunitari— per silenciar la ment i re-
collir-se en la cova del cor per a obrir-se 
a la relació amb l’Essencial. Llargs i difi -
cultosos són els camins de la pregària 
i de la meditació, però ben alt és el seu 
fruit: la transformació interior. Cada tradi-
ció nodreix amb el millor del que té per 
acompanyar aquest pelegrinatge que va 
de l’autocentrament a la comunió —o il-
luminació— que possibilita lliurar-se a la 
Font, origen i terme de tot» (rev. Dialogal, 
«L’oració i la meditació en les tradicions 
religioses», primavera 2012, p. 17). 

Tornaré a la bassa de Coromines; tor-
naré al collet de Costa Llisa. Per aprendre 
a fer silenci, per anar-me comprenent a mi 
mateix com a part d’un Tot. Quietud.
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Erasme de Gònima al Saló del Tinell
Jaume Clarà

DE FORA ESTANT
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Des del 19 de maig es pot veure al 
Saló del Tinell una exposició organitzada 
pel Museu d’Història de Barcelona: Indi-
anes, 1736-1847: els orígens de la Bar-
celona industrial. Les indianes eren teles 
de cotó estampades amb colors vistosos, 
inicialment provinents de l’Índia —d’on 
prengueren el nom pel qual foren conegu-
des—, que començaren a arribar a Cata-
lunya a partir de principis del segle XVIII. 
Amb un preu molt més assequible que les 
teles tradicionals de luxe, el seu ús s’es-
tengué no solament al vestuari sinó també 
al parament de la llar, les tapisseries, el 
folratge de parets, etc. 

Primer com a centre reexportador 
d’indianes —Barcelona ja havia format 
una sòlida xarxa comercial que tenia en 
l’aiguardent el producte estrella d’exporta-
ció— i, a partir de la dècada de 1730, tam-
bé en l’aspecte fabril, esdevingué a fi nals 
del mateix segle un dels principals centres 
productors del continent. 

Barcelona s’omplí de fàbriques d’indi-
anes. Malgrat les guerres que assolaren 
el país entre 1793 i 1814, l’impuls produït 
per aquesta indústria i els avenços tèc-
nics que l’acompanyaren donarien lloc, a 
partir de la dècada de 1830, al desenvo-
lupament de la manufactura cotonera bar-
celonina. Catalunya entrava de ple en la 
revolució industrial.

El paper d’Erasme de Gònima

Entre els fabricants d’indianes sobre-
surt la fi gura del moianès Erasme de Gò-
nima i Passarell (1746-1821). Traslladada 
la seva família a Barcelona quan ell era 
un nen, a l’edat d’onze anys començà a 
treballar d’aprenent de pintador a la fàbri-
ca d’indianes dels germans Magarola, al 
carrer dels Tallers. Amb el seu salari es 

pagà classes per a aprendre a llegir i es-
criure. En 1766 es va casar amb Ignàsia 
Coll, fi lla també d’un fabricant d’indianes. 
No fou fi ns a 1780 que començà a exer-
cir ell mateix com a fabricant. Comprà uns 
terrenys al carrer del Carme, prop de la 
Riera Alta, on construí, a partir de 1783, la 
seva fàbrica. La producció i el comerç de 
les indianes li fou tan favorable que aviat 
es convertí en un dels «nous rics» de la 
Barcelona d’entresegles. Comprà terres 
pel Baix Llobregat, on la seva propietat de 
Sant Feliu fou coneguda com el «Versa-
lles de Don Erasme».

L’exposició del Tinell no se centra 
en l’aspecte biogràfi c de Gònima ni de 
cap dels fabricants, però sí que la fi gura 
d’Erasme hi és molt present. D’una ban-
da, per la seva importància intrínseca i, 
de l’altra, per haver-se conservat el seu 
fons documental, custodiat en l’actualitat 
a la Biblioteca de Catalunya. D’aquest 
fons s’ha utilitzat correspondència (sobre-
tot aquella establerta amb comerciants, 
amb mostres d’indianes enganxades a la 
carta), un interessant llibre de setmana-
des de 1794 i diversa documentació de la 
Companyia de Filats de Barcelona, en la 
qual Gònima ostentà càrrecs directius. 

Procedent de l’Arxiu Històric de la Ciu-
tat de Barcelona, hi ha un alçat i el plànol 
de la situació de la seva nova fàbrica si-
tuada al carrer de la Riera Alta (datat en 
1785). I, molt interessants, dues peces del 
Museu de la Indumentària de Premià de 
Mar: un imprès de 1786 en què l’Església 
fa un recompte dels nens de set a quinze 
anys que treballaven en fàbriques d’indi-
anes (Gònima ocupava la setena posició, 
amb cinquanta) i, la peça més remarcable, 
un mocador estampat amb motius bèl·lics 
procedents de la seva fàbrica i datat a fi -
nals del segle XVIII.

A la p. anterior, a dalt: Estampador d’indianes. Gravat de P.P. Moles i P.P. Montanyà inclòs en un 
pagaré de la fàbrica d’indianes de J. Espalter i Rosàs, 1802 (AHCB); a baix: Mocador estampat 
en la manufactura d’Erasme de Gònima. Tafetà de cotó estampat amb motlle de bac. Finals del 

s. XVIII (Museu de l’Estampació de Premià)
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Saló del Tinell - MUHBA Plaça del Rei
fins al 03/03/201303/03/2013

El MUHBA 
convida a visitar l’exposició 

als lectors de La Tosca. Totes les 
persones que presentin un exem-
plar de La Tosca a la guixeta del 

Museu disposaran d’una en-
trada gratuïta per visitar 

l’exposició
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El prehistoriador Guilaine esdevé «immortal»
M. Àngels Petit i Mendizàbal

El proppassat 4 d’octubre, a la sala 
Marguerite-de-Navarre del Collège de 
France (París), el prehistoriador Jean Gui-
laine va rebre l’espasa d’acadèmic en un 
dels actes que l’acrediten com a mem-
bre de l’Institut de France (Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres). Entrar en 
aquest selecte cenacle intel·lectual suposa 
rebre també el pompós títol de «immortal». 
És clar que, veient els membres que han 
estat elegits per a formar part d’aquesta 
acadèmia des de la seva fundació l’any 
1663 (de Racine a Champollion), potser sí 
que el concepte d’immortalitat no es troba 
tan lluny de la realitat. (L’espasa que li va 
ser lliurada fou, per expressa voluntat de 
Guilaine, una reproducció de la primera es-
pasa trobada a l’Aude (1500 aC), fabrica-
da per l’artesà de la Catalunya Nord Joan 
Dubost.)

No ha estat fàcil per a un occità mili-
tant el reconeixement de tan alt nivell en 
un país centralista com és l’estat francès, 
i aquest fet quedà palès.

Nat a Carcassona l’any 1936, Jean 
Guilaine és considerat actualment el pri-
mer neolitista mundial. Ha realitzat ex-
cavacions en molts indrets de la Medi-
terrània (d’Itàlia a Xipre). Excavà durant 
els anys setanta del segle passat a Ca-
talunya i concretament en tres jaciments 
del Moianès, la cova del Toll i la balma 
del Gai (Moià), i la balma de l’Espluga 
(Sant Quirze Safaja). Llavors establí les 
bases del que ha estat la classifi cació 
actual del neolític català. Endemés Jean 
Guilaine ha esdevingut el mestre de tota 
una generació de prehistoriadors i pre-
historiadores de Catalunya, ja que ens 
ensenyà una metodologia moderna de 
treball de camp, de la qual malaurada-
ment el país es trobava ben allunyat en 
aquell temps.

Guilaine no solament ens ha deixat 
els seus coneixements, sinó una munió 
d’amics; mai no ha perdut la relació amb 
casa nostra i sempre s’ha mostrat amatent 
en tots els avenços i descobriments efec-
tuats al llarg dels darrers quaranta anys. 
Per sort, la nostra disciplina en aquests 
temps s’ha posat a nivell internacional.

El professor Guilaine ha rebut nom-
brosos reconeixements i a casa nostra 
fou investit doctor honoris causa per la 
Universitat de Barcelona el 7 de juny de 
2006. Guilaine no ha oblidat m ai la seva 
estada al Moianès. En aquest sentit, cal 
recordar la carta que envià expressament 
i que fou llegida en públic a Moià en l’acte 
d’homenatge a Joan Surroca l’any 2001.

L’atorgament de l’espasa d’acadèmic 
ha coincidit en el temps amb l’emissió per 
part de TVE2, el 12 d’octubre, del reportat-
ge que Xavier Juncosa va fer sobre la pre-
història de Moià. Juncosa va tenir l’encert 
de realitzar per a aquest treball una suco-
sa entrevista al prehistoriador que queda-
rà com un document historiogràfi c de pri-
mer ordre. No endebades la pel·lícula té 
el subtítol de Homenatge a Jean Guilaine.

M.À. Petit i J. Guilaine (fot. A. Martín)   
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Bet Sarri i
la Marató de TV3
Elvira Permanyer

Trobada de famílies 
Batlles
Anna M. Molera

Els dies 12 i 13 d´octubre tingué lloc a 
Almeria la tercera trobada de famílies Bat-
lles, amb gran representació de les famíli-
es almerienques i dels Batlles valencians

Unes xerrades sobre Origen y evolu-
ción del apellido Batlles, feta per Anna M. 
Molera, i una altra sobre Dispersión del 
apellido y curiosidades, feta per Sebas-
tián Batllés, de València, van despertar la 
curiositat per part de les branques d’Al-
meria sobre Moià i el fet de conservar-se 
encara la casa de Can Batlles. Tots varen 
expressar el desig de visitar el poble on 
visqueren els seus avantpassats. 

Els Batlles, originaris d´Angostrina 
(Alta Cerdanya), es traslladaren a Moià a 
mitjan segle XV. Els primers dels quals es 
té referencia són Pere, que es casà amb 
Agnès Sayol, i Andreu, que es casà amb 
Agnès Vila.

A mitjan segle XVIII, Jaume Batlles 
marxà cap a Almeria, es creu que atret per 
les mines d´or, i fi xà la residència a Huer-
cal-Overa. Una altra branca de la família, 
la Batlles Torres-Amat, es traslladà a Va-
lència, on Marian Batlles - Torres Amat va 
ser rector de la Universitat.

El diari La Voz de Almería es féu res-
sò dels actes, destacant Moià com a ori-
gen dels Batlles d´aquella ciutat. 

CLINICA DENTAL
Dr. Marc Pujol Comajoan

ODONTOLOGIA GENERAL-URGÈNCIES
ORTODÒNCIA-IMPLANTS

Plaça Major, 10, 1r. 1a.                        Tel. 93 830 06 98                                         08180 MOIÀ

El projecte de recerca liderat per la Dra. 
Elisabet Sarri i Plans, del Departament de 
Biologia Cel·lular, Immunologia i Neuroci-
ències de la Universitat de Barcelona, ha 
aconseguit fi nançament de La Marató de 
TV3 del 2011, dedicada a la regeneració i 
trasplantament d’òrgans i teixits.

El projecte Desenvolupament d’un 
protocol per a la producció de la matriu 
extracel·lular a partir de cèl·lules muscu-
lars llises vasculars d’un model murí de 
la síndrome de Marfan per avaluar futu-
res estratègies terapèutiques té l’objectiu 
d’ampliar els coneixements dels meca-
nismes mol·leculars que intervenen en 
la degeneració de la paret de l’aorta en 
els malalts afectats per aquesta síndrome 
—ja que tenen un gen hereditari que els 
la deteriora— i poder dissenyar i aplicar 
una estratègia terapèutica per a la millora 
de les mol·lècules afectades i augmentar 
l’esperança de vida en aquests malalts.

El projecte tindrà un durada de dos 
anys, amb un fi nançament de 108.750 
euros, que haurà de cobrir les despeses 
d’un tècnic dedicat a preparar els cultius 
de cèl·lules i mantenir la colònia de rato-
lins, a més de les despeses que generarà 
la mateixa recerca i, molt especialment, la 
utilització d’aparells d’alta tecnologia.
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La tria de mulats d’Espinavell
D. Fonts

Encimbellat a dalt d’una muntanya hi 
ha el poblet d’Espinavell: cases escampa-
des, torres d’estiueig… És un poble bonic, 
alegre i tranquil alhora. No és pas gaire 
lluny de Camprodon.

Cada any, el dia 13 d’octubre (dia 
de Sant Eduard) s’hi aplega moltíssima 
gent per veure un bonic espectacle. De 
bon matí, quan el sol encara no ha sor-
tit, els pastors ja comencen a agrupar el 
bestiar; fan baixar de dalt les muntanyes 
totes les eugues, cavalls i pollins que du-
rant l’estiu han pasturat pels prats verds i 
tranquils d’aquells indrets. Aquest any n’hi 
havia dos-cents seixanta. El soroll de les 
esquelles que tots porten penjades al coll 
perquè no es perdin acaba de fer la festa 
més atractiva.

Un cop a baix, els camins es van es-
trenyent; el salt de l’aigua fa que el riu Ri-
tort baixi més ple, i cavalls i pollins el tra-
vessen. Que bonic! A l’esplanada separen 
el bestiar per grups. A terra és verd, els 
arbres no els podries comptar, és un lloc 
frescal; el sol no toca les bèsties i, allà, 
reposen i s’hi troben molt bé.

Aquest any els mossos d’esquadra 
(que n’hi havia molts) ja no deixaven 
passar els cotxes petits, perquè, segons 
ells, l’aparcament d’Espinavell estava col-
lapsat. Hi ha persones que es porten la 
rulot, el dia abans, i dormen allà mateix, i 
fan molt ben fet; així, de bon matí, ja són 
al lloc de la festa.

En la fi ra d’enguany, els organitzadors 
han posat, per primer cop, un servei d’au-
tobusos perquè la gent pugui arribar al bo-
nic poblet d’Espinavell, però aquests vehi-
cles triguen una bona estona per a anar 
d’un lloc a l’altre. Les cues de la gent que 
vol pujar-hi són llarguíssimes; tots s’espe-
ren ben abrigats a la vora de la carretera. 
Un cop allà, l’ambient és bonic: es con-

verteix en una gran fi ra plena de parades i 
paradetes, toquen música; és un especta-
cle alegre i divertit.

A les tres de la tarda ja comencen 
d’arribar els tractants de bestiar amb els 
seus camions i allà fan la tria dels mulats, 
és a dir, dels muls joves. La tasca consis-
teix a agafar els pollinets de les eugues 
i emportar-se’ls per a l’engreix. Quina 
pena! Si mires les cares de les mares, 
ja ho entens tot. Estan nervioses. Però, 
arribada la vesprada, tornen muntanyes 
amunt com si no hagués passat res: es-
peraran el dia 13 d’octubre de l’any se-
güent per tornar-nos a oferir aquest bonic 
espectacle. Si Déu vol, gaudirem un altre 
cop de les muntanyes formoses, de l’es-
quellerinc dels cavalls, de la música, dels 
prats verds, de l’aigua que baixa riu avall 
amb tanta força, de l’espessor dels arbres 
i del cel blau.

Grup de mulats a Espinavell (fot. J. Riera)
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Caminades pel Moianès
Sebastià Padrisa

Passejant per Bossanya

Continuant el cicle de caminades cur-
tes pel Moianès, el dia 8 de juliol es va fer 
la seixanta-vuitena caminada. 

Sortírem a les nou del matí des de la 
plaça Catalunya, o dels ànecs, de Moià, 
per anar cap a l’avinguda de la Vila. Bai-
xem un tros i girem a la dreta cap al carrer 
del Remei. Una vegada a la cruïlla amb 
la carretera de Manresa girem a la dre-
ta en direcció ponent i avancem fi ns a la 
cruïlla amb el carrer de Jacint Icart, que 
enfi lem tot pujant fi ns al camí Ral de Man-
resa. Allí tombem a l’esquerra i fressem 
aquest camí fi ns a trobar la carretera de 
Manresa. 

Llavors avancem sempre cap a po-
nent, sense travessar la carretera, per un 
corriol que ens fa creuar la riera de l’Om 
pel costat dret del pont. La riera baixa 
seca, fa temps que no plou. Continuem 
sempre pel camí Ral, passem pel costat 
de l’hípica Busoms, que deixem a la dre-
ta, anem per un camí planer amb baixa-
da suau entremig de camps conreuats, 
deixem els camps i ens endinsem per un 
bosc de pins. 

Abans d’arribar al camí de Bossanya 
girem a la dreta per un camí entre pins 
que ens farà arribar al costat de la cape-
lla de Sant Jacint. Ens desviem una mica 
per anar-la a veure, ja que està una mica 
amagada entre la vegetació. Es veu que 
no hi ha gaire interès a conservar-la, per-
què la teulada s’està ensorrant. Després 
d’haver visitat la capella, tornem al camí, 
seguint el qual arribarem al davant de la 
casa de Bossanya, antiga masia en ple-
na activitat amb masovers que en tenen 
cura. 

Seguim ara per un camí de desem-
boscar que baixa fort en direcció ponent, 

deixem un trencant a l’esquerra i continu-
em baixant fi ns a un trencant, on tombem 
a la dreta en direcció llevant i, tot plane-
jant, arribem a la font de Bossanya, font 
que no raja perquè la seva aigua és apro-
fi tada i conduïda a la casa. Hi ha una peti-
ta taula i res més. 

Ara agafem un camí que es torna 
corriol i que va pujant fi ns a un altre camí 
que, girant a la dreta, ens faria arribar a 
la casa. 

Però nosaltres girem a l’esquerra per 
aquest camí que va giravoltant per la ban-
da solella derivant cap al nord fi ns que ar-
ribem a una cruïlla. Tombem a l’esquerra 
per un camí de desemboscar que puja per 
l’obaga en direcció llevant. Arribem a dalt, 
al costat d’un camp, on hi ha una barraca 
de vinya que s’ha ensorrat una mica. 

Avancem ara en direcció sud pel cos-
tat del camp fi ns a la punta, on trobem una 
altra barraca. Continuem baixant per tra-
vessar un torrentet i, a l’altre cantó, una 
mica enfi lades, anem a veure tres bar-
raques més que són en diferents feixes. 
La primera barraca és petiteta i al seu 
damunt hi ha crescut una fi guera: som al 
serrat de Bossanya. 

Seguim pujant, ara en direcció llevant, 
per les vores dels camps i anem a veure 
una barraca doble que hi ha entremig de 
conreus. 

Prosseguim en la mateixa direcció fi ns 
a trobar un camí que, girant a l’esquerra, 
ens farà arribar a la granja de la Caseta 
d’en Fermí. 

Continuem i passem per davant 
d’aquesta masia, baixem una mica i tra-
vessem la riera de l’Om pel camí Ral 
d’Oló, que seguirem fi ns a trobar el carrer 
de Sant Andreu i la cruïlla amb el de Sant 
Pere o de la Mànega. Allà ens acomiadà-
rem fi ns a la pròxima excursió.

INDRETS
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Barraca doble al serrat de Bossanya (fot. S. Padrisa)   

Cal Feliu de l’Oli
Agustina Cantó

Agustí Vives a casa seva (fot. J. Clarà)   
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Tinc per la casa número 2 de la plaça 
del Colom una especial predilecció. Allà 
va néixer i créixer la meva mare, Irene Vi-
ves, la fi lla tercera de sis germans. Aque-
lla casa, a més de cansaladeria, era mar-
manyeria i amb un negoci fl orent, però 
va veure’s de cop enfondrada per la 
mort sobtosa i en plena joventut de 
l’avi Agustí. L’àvia, amb el fi ll gran, 
que només tenia setze anys, i 
el petit, que en tenia dos, va 
reprendre el negoci sense 
defallir. Aquella dona, peti-
ta però amb una força im-
pressionant, va agafar les 
regnes de la família i menà 
l’establiment amb èxit.

Popularment, aquella casa 
s’anome nava «cal Feliu de l’Oli». 
Actualment el propietari és el fi ll petit 
de cal Vives (l’Agustí), però aquest no 
s’ha dedicat al negoci que van crear els 
avis, sinó que ha tingut una vocació ben 
diferent: les antiguitats i l’enquadernació.

La casa, situada a la plaça del Co-
lom fent cantonada amb el carrer de 
Santa Magdalena, és estreta, de 
pedra vista, i actualment cada ra-
conet de l’interior conté una peti-
ta obra d’art, una sorpresa, un 
objecte inesperat.

L’Agustí ha recorregut 
tot Espanya i part de l’es-
tranger cercant obres d’art, 
antiguitats, peces que alguns 
no valoren gens, pensant que 
només són trastos vells, mentre 
que per als amants i entesos són 
joies irrepetibles, que contemplen ad-
mirats i joiosos. Encara que els anys 
les hagin empolsinades, el seu valor no 
ha pas disminuït, sinó que ha augmentat.

Al cim de la casa l’Agustí hi té el des-
patx, ple de llibres curosament relligats 
per ell mateix, amb tapes de pell o sintèti-
ques que llueixen en les lleixes com orgu-
llosos de tantes històries que embolcallen 

i que ell ha anat recollint al llarg dels anys.
Abans l’Agustí havia tingut una botiga 

d’antiguitats al carrer de la Tosca: mobles, 
rajoles, peces importants. Però amb la 
jubilació va tancar-la i va quedar-se amb 
el que li quedava, el més preuat de la 

seva col·leció. Així, infi nitat de rajoles 
omplen parets i estances, amb petits 

objectes decoratius i records ino-
blidables que han omplert la seva 

vida i que li fan mirar satisfet el 
seu treball.

L’afecció per les antiguitats 
li ve, al meu cosí, del tracte 

amb els antics propietaris de la 
Granoia. Amb ells va començar 

a entendre-hi i ells van ensenyar-li 
el valor de les coses velles. Així, de 

mica en mica s’hi va afeccionar tant 
que arribà a fer-ne la seva vocació.

Actualment es passa hores enqua-
dernant. N’és un mestre. Tant és així que 
dóna classe als jubilats de l’Esplai, junta-
ment amb la vídua Molera. Tots dos, pa-

cientment, els ajuden a relligar, prin-
cipalment la publicació moianesa LA 

TOSCA, de la qual surten uns vo-
lums acurats.

Al llarg dels anys l’Agustí ha 
conquerit, gràcies a la professió 
d’antiquari, bones i selectes 
amistats que, com ell, estimen 

les coses velles de valor que 
els nostres avantpassats, amb 

escassos mitjans, ens han llegat, 
com ara marededéus, fi gures bellís-

simes, rajoles de ceràmica i una llista 
interminable d’objectes que en aquells 

temps semblaven de poc valor i que ac-
tualment són tresors.

Miro cal Feliu de l’Oli, la casa on va 
néixer i on passà la joventut la meva 
mare, i els ulls em guspiregen. Sento una 
onada de tendresa, perquè forma també 
un llegat del meu passat i, pensant en les 
relíquies de l’Agustí, m’alegra el camí que 
va escollir tan encertadament.
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PUBLICACIONS
Llibres

María Barbancho Borrego. La hoguera del odio 
Barcelona: Seleer, 2012. 520 p.
El dia 3 de novembre es va presentar a l’Auditori de Sant  Josep 
una novel·la de l’escriptora i col·laboradora de Ràdio Moià María 
Barbancho. Ambientada a l’Alemanya nazi, explica les trifulgues 
d’uns joves —una jueva i un gentil— en contra dels desitjos de 
les seves famílies. La novel·la és una reedició ampliada i revisa-
da de la presentada per la mateixa autora a l’Ateneu La Pólvora 
l’estiu del 2011, editada per Punto Rojo.
  

Esplugues sona: la música pròpia del seguici popular 
d’Esplugues de Llobregat i altres repertoris
Esplugues de Llobregat: TiC, Tradicions i Costums, 2012. 99 pp.
Edició de les partitures de la música del seguici popular d’Esplu-
gues (nans i caps-grossos; gegants; ball de bastons; castells; 
foc, dracs i diables, etc.). Entre els balls de bastons s’edita la  
partitura de «La ballada fi nal de Moià», composta l’any 2002 per 
Lluís Vilardell Pons amb motiu de la Trobada Nacional de Basto-
ners que tingué lloc a Moià l’any següent.

Carlo Maria Martini. Una cosa molt personal:                  
meditacions sobre la pregària
Barcelona: Claret, 2012. 186 pp.
Llibre del carismàtic cardenal Martini, arquebisbe emèrit de Milà 
i fi nat recentment, traduït de l’italià al català pel nostre company 
de redacció Josep Ruaix.

Revistes
—Guaiteu!, núm. 93 (setembre-oc-

tubre 2012), full informatiu mensual de la 
comunitat dels Avets, amb 4 pàgines en 
format digital.

—El Polvorí, núm. 14 (tardor 2012), 
butlletí de l’Ateneu «La Pólvora», amb 
36 pàgines d’informació, articles i col-
laboracions.

—Cavall Fort, núm. 1206 (segona 
quinzena d’octubre 2012), amb l’article di-
vulgatiu «Els millors temples grecs no són 
a Grècia», signat per M. Àngels Petit, i les 
habituals col·laboracions del dibuixant Pi-
canyol.
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Regió 7

5-10-2012
«La meva vida ha estat bonica, però n’he 
vist de tots colors» (Maria Sors Orriols, ju-
bilada de Moià, dins la secció «De casa»).

6-10-2012
«ERC del Bages tria els seus 6 candidats 
electorals, encapçalats per Dionís Guite-
ras, alcalde de Moià».

7-10-2012
«Les CUP de la Catalunya Central s’incli-
nen per anar a les eleccions del 25-N. El 
Dia de la Unitat Popular a Calders debat 
les línies programàtiques que hauria de te-
nir la candidatura».

9-10-2012
«Castellterçol fa el ple en el concurs de 
gossos d’atura». «Una representació del 
Judo Moià va participar en el trofeu de 
San Marcial d’Irun».

10-10-2012
«Un megaarxiu fotogràfi c al Moianès. 
Carles Illa, veí de Moià, ha estat distingit 
per l’Enciclopèdia Catalana com a Col-
laborador Notable per la seva aportació 
de més de 400 fotografi es. En 1996 va 
crear la web La Tosca quan la majoria de 
publiclacions no en tenia», reportatge sig-
nat per Alan Ruiz Terol.

11-10-2012
«El moianenc Baldellou obté el bronze en 
relleus a l’estatal esprint de Madrid».

14-10-2012
«La informàtica també m’atrau, però 
m’agrada més l’esport» (David Coll i Aris-
sa, estudiant de Moià, dins la secció «De 
casa»).

15-10-2012
«La concorreguda fi ra Turisme i Lleure 
mostra a Calders la vitalitat del Moianès». 

Diaris
16-10-2012
«Les vaques s’han de munyir tres cops 
cada dia, i això és sagrat» (Violant Don-
cos, veterinària de Moià, dins la secció 
«De casa»).

17-10-2012
«De Calders a Ucraïna per Catalunya. 
Gerard Puigoriol “Putxi”, un dels protago-
nistes del combinat català classifi cat per a 
la fi nal de la Copa de les Regions UEFA».

20-10-2012
«Castellnou, Calders i Castellfollit del 
Boix es proposen compartir secretari». 
«El Moianès posa en marxa un mercat 
per als productes locals». «El Moianès ra-
diografi a la seva immigració. L’Associació 
Cultural Modilianum organitza avui una 
jornada d’estudi».

24-10-2012
«Joan Manuel Tresserras enceta la pre-
campanya d’ERC al Bages en un acte a 
Moià».

26-10-2012
«L’alcalde de Moià afl uixa la pressió legal 
per aclarir si hi va haver irregularitats. El 
grup del batlle rectifi ca la decisió de con-
tractar un servei jurídic que impulsi la in-
vestigació sobre l’equip anterior. La vota-
ció divideix el govern unitari». 

27-10-2012
«Moià rebaixa l’IBI i congela la taxa de les 
deixalles, una de les més altes del Bages. 
El conjunt de les ordenances per al 2013 
augmenta d’acord amb l’IPC d’agost, que 
era del 3,1%». 

28-10-2012
«Celeritat judicial per a esvair ombres», 
editorial dedicat a Moià. 

30-10-2012
«L’Ajuntament de Moià va pagar com a 
acabada una canalització que no exis-
teix. Les naus del polígon Pla-romaní 
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aboquen a una riera tot i que el govern 
va signar que les obres realitzades incloï-
en un col·lector fi ns a la depuradora». «El 
pany i la clau de la independència, article 
de Xavier Rius Sant. «El taxi és necessari 
i fa un treball indispensable» (Jordi Pas-
cual, taxista, dins la secció «De casa»).

1-11-2012
«Judo: Carla Ubasart, J. Palacios i A. 
Aguilar pugen al podi de l’Internacional 
Vila d’Avilés». «Envoltada de pots i casso-
les és quan m’ho passo més bé» (Remei 
Graupera, del restaurant El Pica-tapes de 
Moià, dins la secció «De casa»).

2-11-2012
«Qui practica judo no sols aprèn tècniques 
esportives» (David Roca, professor de 
judo de Moià, dins la secció «De casa»).

3-11-2012
«L’herència de Montràs a Moià: molt més 
que un forat negre. L’empremta del qui fou 
alcalde durant 28 anys condiciona el go-
vern més enllà de l’economia».

6-11-2012
«L’Entesa critica que es rectifi qui l’estratè-
gia legal per a aclarir el llegat de Montràs». 
«La millor propaganda és donar un bon 
servei» (Enric Edo, del Forn-Granja Ca 
l’Enric, de Moià, dins la secció «De casa»).

9-11-2012
«Moià, Oló i Castellterçol estudien cedir 
la gestió d’escoles de música al Consorci. 
Els tres centres aturaran l’activitat a fi nal 
d’any, i preveuen reprendre-la al gener 
amb un servei unifi cat». 

11-11-2012
«Si plantegéssim millor la vida natural, 
ens estalviaríem problemes» (Oriol Picas 
Comas, distribuïdor de llenya, de Moià, 
dins la secció «De casa»).

14-11-2012
«El problema greu que tenim avui és que 
hi ha poca liquiditat» (Antonio Ortega, 
d’una empresa d’instal·lacions elèctriques 
de Moià, dins la secció «De casa»).

El 9 Nou

2-11-2012
«Discrepàncies a Moià sobre la fi scalitza-
ció de la gestió de l’ex-alcalde». 

El Periódico

3-10-2012
«Sóc una combinació de David Bowie i Xes-
co Boix», entrevista al moianès Quico Palo-
mar, músic, dibuixant i confundador de La 
Fura dels Baus.

29-10-2012
«La Fura impacta amb “Babylon”. El mun-
tatge de Carlus Padrissa i la música de 
Jörg Widmann triomfen a Munic».

7-11-2012
«L’Hospitalet, l’escenari», nota sobre la 
presentació, a Barcelona, del llibre Amor 
a la carta, de Xavier Rius, editada per Rai-
ma (Moià).

La Vanguardia

28-10-2012
«La Fura desconstrueix Babylon. L’òpera 
de Baviera ovaciona Padrissa, Sloterdijk i 
Jörg Widmann en l’estrena mundial de la 
seva òpera d’homenatge a la modernitat 
babilònica».

31-10-2012
«Sobre el seny», article del moianès 
Josep Gallifa, catedràtic de la Facultat 
d’Educació Blanquerna - URL.

Altres

26-10-2012 
(Diari d’Igualada, supl. de Regió 7)
«En memòria de Josefi na Pons. La poe-
tessa de Moià era un exemple de supe-
ració en la malaltia i tenia un gran domini 
de la llengua catalana», article signat per 
Lleonard del Rio i Campmajó.

ALTRA PREMSA
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Moià, «poble lliure»
En el darrer ple municipal es va apro-

var per unanimitat una moció presentada 
per la delegació local de l’Assemblea Na-
cional Catalana mitjançant el qual es de-
clarava el terme de Moià «territori català 
lliure». Segons aquesta declaració, que 
forma part del seguit d’actes iniciats amb 
les consultes locals sobre la indepen-
dència i culminats en la manifestació del 
passat Onze de Setembre-- la legislació 
espanyola hi continuarà vigent de manera 
provisional fi ns que el Govern i el Parla-
ment de Catalunya dictin les noves lleis 
catalanes, una vegada Catalunya hagi as-
solit la condició d’estat.

Manifest a favor de 
l’Escola de Música

Amb el títol Al Moianès hi ha música 
i futur: volem Escola de Música, l’Aula 
Coral de l’Escola Municipal de Música 
de Moià va signar, el dia 5 de novembre, 
un manifest a favor de la continuïtat dels 
estudis de música elementals a la nostra 
vila, després que a fi nals de desembre 
estigui previst el tancament de l’escola 
municipal moianesa. Segons les notíci-
es aparegudes en els mitjans de comu-
nicació, a partir del mes de gener hauria 
d’entrar en funcionament una nova esco-
la que mancomunés a nivell del Moianès 
els serveis oferts fi ns a l’actualitat en les 
poblacions de Castellterçol, Santa Maria 
d’Oló i Moià.

De l’hort a la plaça
El Consorci del Moianès ha endegat 

el projete «De l’hort a la plaça - Mercat de 
productes ecològics i del Moianès». Cada 
tercer diumenge de mes, el mercat setma-
nal de la vila serà complementat amb una 
secció de productes ecològics de la terra. 
El seu objectiu és promoure la venda di-
recta de productes elaborats a la comar-
ca, de manera que s’acostin productors i 
elaboradors.

National Geographic
El col·laborador de LA TOSCA Carles 

Illa ha vist com una de les seves fotografi -
es era seleccionada entre les deu millors 
del concurs de fotografi es d’arbres convo-
cat per National Geographic España. En 
el concurs hi participaren 545 imatges.

L’Esplai
El dia 4 de novembre va organitzar 

ball amb Montse Pujalt. El dia 11, l’obra de 
teatre musical Cal Berenguer, a càrrec del 
Casal L’Amistat, d’Artés. El dia 18, l’es-
pectacle musical La faràndula Eurovisió, 
interpretat pel Casal de la Gent Gran de 
Cardona. El dijous 22, cine-fòrum, amb la 
pel·lícula Potiche, mujeres al poder.

Activitats musicals
El dia 12 d’octubre, l’Ateneu La Pólvo-

ra organitzà una festa de presentació de 
la nova junta, amb sopar i concert a càrrec 
de Els Rumberos dels Calçots. El dia 14 
convocà una neteja general de l’Ateneu.

La Casa de Andalucía de Moià va cele-
brar, el 13 d’octubre a l’Espai Cultural Les 
Faixes, el dia del soci amb les actuacions 
del Coro Rociero Virgen del Rocío de Sant 
Vicenç de Castellet, els grups de ball de 
Sergio Martín, de Moià (Azahar, Luces del 
Sur, Amanecer), el Grupo de Baile Raíces 
de Viladecans i el Grupo de Sevillanas de 
Colores de Sant Feliu de Codines.

Dins el cicle de Joventuts Musicals va 
tenir lloc, el dia 13 d’octubre, el concert 
de piano del jove d’origen moianès Arnau 
Orriols, amb obres de Beethoven, Berg, 
Schubert i Liszt. La mateixa entitat cele-
brà, el dia 20 del mateix mes a l’església 
de l’Escola Pia, el concert de cloenda del 
29è Festival Viñas, que s’havia posposat, 
amb la interpretació de Les quatre estaci-
ons de Vivaldi pels alumnes de l’Escola de 
Música de Berga.

El Bar Musical Tosca presentà el dia 
26 d’octubre a la nit un concert del grup 
Painomi. El mateix local fou escenari, el 

BREUS
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2 de novembre, de l’actuació del grup So-
warma i els Faläfels. El dia 10 organitzà la 
tradicional vetllada Recordant el Modium, 
i el dia 16 fou la seu d’un concert de Cesk 
Freixas.

Conferències i xerrades
El dia 11 d’octubre tingué lloc a l’Es-

plai una xerrada sobre Els subministra-
ments a la llar, organitzada conjuntament 
amb l’Ajuntament de Moià i la Diputació 
de Barcelona.

Moià per la Independència va organit-
zar, el dia 9 de novembre a l’Auditori de 
Sant Josep, la conferència El camí cap a 
l’estat propi i l’endemà de la independèn-
cia, a càrrec de Rafael Pous, del Cercle 
Català de Negocis.

El membre de La Fura dels Baus Pere 
Tantiñà parlà de bolets al restaurant Les 
Voltes de Sant Sebastià, durant un sopar 
i exposició de bolets que tingué lloc el dia 
10 de novembre.

El Fanal organitza, com cada any, el 
cicle de xerrades Moianesencs voltant pel 
món. Enguany hi ha programades quatre 
intervencions: «Islàndia, terra fantàstica: 
tres focs i forat», a càrrec de Toni Armen-
gol i Montse Serra; «Noruega», per Carme 
Portet; «Bòsnia i Montenegro, tan a prop 
i tan desconegut», a càrrec de Llorenç 
Fort i amics, i «Nicaragua, terra de foc i 
aigua», per Anna Piella i Montse Tortadés.

Ràdio Moià
El programa «El xiu-xiu» va entrevis-

tar, el dia 10 d’octubre, l’alcalde de Moià, 
Dionís Guiteras. El dia 24 hi assistiren 
Marc, Roger i Laia Escribà Grau, convi-
dats del Barça per a acompanyar els juga-
dors en el partit de Champions que havia 
de disputar davant el Celtic de Glasgow. 
El 7 de novembre fou el torn de Marian 
Baqués, Felisa Serra, Salvador Anfruns 
i Monserrat Aubach, moianesos que han 
complert seixanta-cinc anys. El convidat 
del 14 de novembre tornà a ser Dionís 

Guiteras, en aquest cas com a candidat 
d’ERC al Parlament de Catalunya.

Nous establiments i serveis
El dia 18 d’octubre va obrir les portes 

al número 8 de la carretera de Barcelona 
l’establiment Ca l’Enric, pa i degustació.

S’ha obert una nova consulta de fi sio-
teràpia i osteopatia, a nom d’Anna Aliberch 
Valldeoriola, al carrer de Sant Pere, 35.

La Deixalleria de Moià ha canviat els 
seus horaris: dilluns, dimarts, dijous, dis-
sabte i diumenge, matí d’11 a 2; dimecres 
i divendres, tardes de 4 a 7. 

Càrrec acadèmic
El professor moianès Josep Gallifa i 

Roca ha estat nomenat, el dia 22 de no-
vembre, nou degà de la Facultat de Psico-
logia i Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna - Universitat Ramon Llull. Ga-
llifa ja havia ocupat el mateix càrrec entre 
1991 i 1996, en el moment de creació de 
la Facultat. Posteriorment va ser el primer 
secretari general i vice-rector acadèmic 
de la Universitat Ramon Llull. 

ADMM - MoiàDeute
Just en tancar aquest número de LA 

TOSCA, una nota de premsa informava 
de la constitució, el passat mes de setem-
bre, de l’Associació Veïnal d’Afectats pel 
Deute Municipal de Moià (ADMM - Moià-
Deute), «amb la voluntat i la intenció de 
saber i donar a conèixer tot allò que ha 
permès i ens ha abocat a tenir un dels 
deutes municipals per càpita més alts del 
nostre país, i esbrinar les possibles irre-
gularitats que es deriven de la mateixa 
acció política duta a terme els últims anys 
a l’Ajuntament, amb l’objectiu que no es 
torni a repetir en el futur». La nota anun-
ciava un acte de presentació de la nova 
entitat, el dia 30 de novembre a Can Car-
ner, en el transcurs del qual s’informaria 
de la primera denúncia interposada per 
l’associació.
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La celebració dels 65 anys

Els moianesos nascuts l’any 1947 van 
organitzar, el diumenge 28 d’octubre, la 
celebració dels seixanta-cinc anys, una 
edat rodona i que ha estat, durant molts 
anys, el moment de pas que ha donat dret 
a la jubilació. No faltaven motius per a re-
trobar-se i gaudir d’un diumenge plegats. 

El 1947 va ser un any prolífi c, a Moià. 
Va néixer la revista que esteu llegint, LA 
TOSCA, s’estrenà camp de futbol, i el Mo-
ianès oferia una llàntia votiva a la Mare 
de Déu de Montserrat. Moià tenia pressa 
per abandonar uns anys truculents, molt 

recents encara, i ho feia fent realitat pro-
jectes com el Gran Hotel i el Teatre Viñas, 
que s’estaven construint... 

Ara, en el 2012, el grup de vint-i-qua-
tre persones que celebraven els seixanta-
cinc anys, va començar amb una xocola-
tada a l’Escola Pia. Més tard, el pare Ma-
rian Baqués, també un dels celebrants, va 
ofi ciar una missa. La trobada va culminar 
amb un dinar a Les Voltes de Sant Sebas-
tià. 

Uns actes, doncs, concentrats al Ra-
val de Dalt.

El grup dels 65 anys al capdavall de la baixada del Col·legi (fot. Guillem Salvador)

MISCEL·LÀNIA
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Naixements

Fatoumata Diarra, fi lla de Faoumata i de 
Cheikne, dia 30 de setembre.

Mamady Cissé, fi ll de Mamadou i de 
Minata, dia 4 d’octubre.

Gerard Casasayas i Iglésias, fi ll de Maurici 
i d’Alba, dia 9 d’octubre, a Manresa.

Roc de la Rosa i Roqueta, fi ll d’Albert i de 
Maria Carme, dia 12 d’octubre.

Daniel Farcas i León, fi ll de Daniel i de 
Mireia, dia 14 d’octubre.

Maria Bonafacia i Gustà, fi lla de Jordi i de 
Cristina, dia 14 d’octubre.

Maria del Carmen Millán i Lema, fi lla 
d’Hipólito Manuel i de Maria Jesús, dia 16 
d’octubre.

Ainara Arrigoni i Medina, fi lla d’Alejandro i 
de Sabrina, dia 18 d’octubre.

Ana i Eric Camacho i Castillo (germans 
bessons), fi lls de Juan Ramón i de 
Meritxell, dia 23 d’octubre.

Joana Duran i Caparrós, fi lla de Joan i 
d’Anna, dia 25 d’octubre.

Eric i Carla Soriano i Pladevall (germans 
bessons), fi lls de Juanma i d’Aida, dia 26 
d’octubre.

Maurici Gateu i Vilardell, fi ll de Carles i de 
Laura, dia 28 d’octubre.

Rubén Cortés i Duarte, fi ll de Rafa i 
d’Elisabet, dia 29 d’octubre.

Senda Rigol i Antolín, fi lla d’Àlex i de 
Laura, dia 3 de novembre.

Queralt i Enric Cotado i Clavell (germans 
bessons), fi lls d’Enric i de Núria, dia 6 de 
novembre.

Defuncions

José Maldonado i García, de setanta-nou 
anys, dia 30 de setembre.

Maria Padrisa i Gros, de vuitanta-sis anys, 
dia 12 d’octubre.

Josefi na Pons i Puigcorbé, de setanta-un 
anys, dia 17 d’octubre.

Josep M. Gallaguet i Morillo, de quaranta-
nou anys, dia 1 de novembre.

Antonio Arboledas Palacios, de cinquan-
ta-dos anys, dia 4 de novembre. 

Ramona Carbonés i Fargas, de vuitanta-
tres anys, dia 8 de novembre

Cosme Párraga Jiménez, de vuitanta-cinc 
anys, dia 12 de novembre.

Artur Casas i Serra, dia 12 de novembre.

Carmen Rivera i Cano, de setanta-nou 
anys, dia 13 de novembre.

Dolors Iglésias i Fàbrega, de seixanta-un 
anys, dia 21 de novembre, a Calldetenes.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
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Josefi na Pons, in memoriam
Josep Ruaix

El dia 17 d’octubre, a l’hospital de 
Sant Joan de Déu de Manresa, va morir 
Josefi na Pons i Puigcorbé, a l’edat de se-
tanta-un anys, víctima d’una sèrie de xa-
cres en la seva salut que amb el curs del 
temps s’havien anat agreujant. Les seves 
exèquies tingueren lloc a l’església parro-
quial de Santa Maria de Moià el dia 19 del 
mateix mes, en una cerimònia molt solem-
ne i amb el temple ple de gom a gom; la 
seva despulla fou enterrada al cementiri 
de Collsuspina.

Josefi na Pons havia nascut a Palme-
rola (Ripollès, al límit amb el Berguedà) 
el 16 de març de 1941, fi lla de Lluís i de 
Serafi na, uns moliners; tenia sis germans. 
Quan ella comptava onze anys d’edat, la 
família es traslladà al Moianès, concreta-
ment a les Cases de Ferrerons (municipi 
de Moià). Casada (any 1963) amb Fran-
cesc Vilardell i Pons, amb qui tingué dues 
fi lles (Lluïsa i Carme), la Josefi na visqué 
successivament a Can Jordà (Collsuspi-
na), a la Moretona i a la Torre de Casa-
nova (ambdues, masies del terme munici-
pal de Moià) i fi nalment a la vila mateixa. 
S’integrà plenament en la vida moianesa 
i destacà per la seva intensa col·laboració 
amb el foment de les danses populars i 
altres activitats del Casal, com els Tres 
Tombs.

Ara bé, la faceta més prominent de 
la seva fi gura és la de poetessa. Va anar 
formant-se en el domini de la llengua i de 
la poesia assistint a classes d’adults (a 
Moià mateix i a Manresa) i sobretot fre-
qüentant el Seminari d’Investigació Po-
ètica (amb el professor barceloní Josep 
Colet i Giralt) i formant part dels grups 
Poesia Viva (Barcelona), Quicarell Poè-
tic (Centelles), Raïm de Poesia (Artés) i 
Brots de Poesia (Tona). Dotada de mol-
ta sensibilitat i imaginació, anà guanyant 
nombrosos premis literaris (prop d’una 

cinquantena), entre els quals convé des-
tacar els dels Jocs Florals de la Ginesta 
d’Or (Perpinyà), organisme que la desig-
nà Mestra en Gai Saber (1998) i la inte-
grà en el seu cos de mantenidors; ja poc 
abans (1996) havia obtingut el mestratge 
en els Jocs Florals de Muntanya (Barce-
lona).

Gran part de la seva producció po-
ètica s’anà recollint en llibres. El primer 
va ser Tremuja de versos (Ed. El Llamp, 
Barcelona 1990, 128 pp.), amb pròleg 
del qui signa i uns epílegs d’Andreu Coll 
i Francesc Blancher. El segon fou Espiga 
sonora (Pagès Editors, Lleida 2005, 126 
pp.), amb pròleg de J. Colet. I el tercer fou 
Ploma d’endreces (Pagès Editors, Lleida 
2007, 258 pp.), amb pròleg de Florenci 
Crivillé. També és autora de dos opus-
cles: Nadals de llum. Vint-i-cinc poemes 
nadalencs (Moià 1995, 40 pp.) i Simfonia 
d’amor en quatre temps (edició familiar, 
sense data [probabl. 1998], 18 pp., dedi-
cada al seu primer nét). Podem afegir-hi 
un opuscle en prosa: Records de l’avi An-
dreu (edició familiar, Moià 1994, 56 pp.), 
dedicat al seu sogre Andreu Vilardell i 
Rovira. També una obra teatral inèdita: La 
crida dels elegits (1984). A més, és auto-
ra de la lletra de nou cançons del mestre 
Manuel Blancafort (recollides en un disc 
compacte: Ed. La Mà de Guido, Sabadell 
1998) i del text de la sardana «Nupcial» 
del moianès Just Renom.

El decés de la Josefi na Pons —a 
qui vaig tenir el privilegi d’acompanyar 
en tot el seu recorregut literari— és una 
gran pèrdua per a la poesia i per a Moià, 
dos temes que ella aglutinava de manera 
especial: glossant poèticament esdeve-
niments moianesos, organitzant recitals 
públics o vetllades a la seva llar, elabo-
rant composicions que hom li demanava, 
etc. Com a bona coneixedora que era 
del món rural, la seva poesia manifesta 
l’esperit de la nostra terra i els seus va-
lors humans, cívics, morals i religiosos, 

NECROLÒGIQUES
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establint de seguida una sintonia directa 
amb el lector o l’oient. Al cel sia, doncs, 
l’amiga poetessa, de qui LA TOSCA ha 
publicat, al llarg dels anys, molts poemes. 
Creiem que la manera més escaient de 
cloure aquesta nota en record de la Jo-
sefi na és reproduint un seu sonet, titulat 
precisament «La mort» (cf. Tremuja de 
versos, p. 94):

Temps ha que ho sé, que em fas de bona
        amiga,
i no em sap greu tenir-te tan a prop,
i no em fas por cavant la meva artiga:
llences efl uvis de fl orit hisop.

M’estrenys el braç i, el solc que fa l’arada,
el faig més dret si et tinc al meu costat;
em giro enrere per veure el sembrat
i et veig a tu, amb ulls d’enamorada.

No has estat mai la vella de mal nom
que arriba amb mala fe i alça la dalla:
ets barca de bon port, ho sap tothom.

Dius tant la veritat, que se m’esmuny
la fam de viure aquí entre plor i rialla.
Quan vulguis, hissa vela i fugim lluny!

A Maria Padrisa Gros
Joan Homs Castany

Ahir et vaig portar una rosa de casa. 
Ja sé que t’agradava més veure les fl ors 
a la planta, però no et podia pas arren-
car el roser. I mira que no els falten ganes 
d’estar amb tu, ni al roser, ni a totes les 
altres plantes, perquè entre tots ja mirem 
de cuidar-les, però és que no hi podem fer 
res: elles ja fa dies que et troben a faltar.

Et prometo que sempre que vegi una 
vaca que intenta arreplegar-te la xiringui-
lla, li faré un bon crit, d’aquells que feies 
tu des de la fi nestra de la cuina. I posats a 
fer... que cap nen no s’acosti ni a la paret 
ni a la bassa!

Brots, llavors, tavelles i pinyols. Vigi-
leu, que la iaia és capaç d’omplir-vos el 
paradís a base d’esqueixos. D’aquella 
castanya que et vaig portar un dia en vas 
fer néixer un castanyer i ahir vaig collir-ne 
una i també te la vaig dur...

Disculpeu tots pel que diré, però és 
que com les croquetes i els canelons de 
la iaia no n’hi ha d’altres, sense oblidar els 
ous d’ocell...

Disculpeu també tots el metges, però 
com una aigua de tarongina, un bon raig 
de vinagre o mitja aspirina xafada amb su-
cre per als nens i una capseta de crucatils 
per al dolor no hi ha res millor.

El teu territori, iaia, era la cuina. En-
cara ara i cadascú a la seva manera, a 
tothom li fa respecte. Però sé que, mentre 
vas poder, el teu territori també va ser anar 
a la pelu, a cal Salles i a buscar la mare 
a cal Maties. També ho van ser aquelles 
comprades amb dos carros pel súper que 
sempre serà el Supeco. I l’aviram... iaia, 
aquells ànecs que em van néixer l’altre 
dia estan fets unes feres!

Tampoc no eres una rockera, però 
el «Boig per tu» sempre t’havia encan-
tat i quan la van cantar pel casament del 
Sendo, pla... També amb les històries de 
prínceps blaus i princeses sempre t’hi en-
cantaves. I ja t’agradaven les pel·lícules 
que veies al Teatre Viñas de jove, ja, però 
una «Sirenita» o un «Aladín» també les 
trobaves molt bé...

Iaia, ahir et vaig portar una rosa de 
casa. Ja sé que t’agradava més veure les 
fl ors a la planta, però no m’he volgut que-
dar sense el teu roser.

Nota suplicada
Cosme Homs i família

La família Homs-Padrisa agraeix a 
l’Hospital de Sant Andreu de Manresa to-
tes les atencions rebudes i el bon tracte 
que ens van dispensar mentre  vàrem ser 
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allà i també, de la mateixa manera, donem les gràcies 
a la Residència Brugaroles de Castellterçol tot i la curta 
estada que hi va fer la Maria. També voldríem fer exten-
siu l’agraïment a totes les persones que es van interes-
sar pel seu estat i la van visitar mentre era a l’hospital i 
després a la residència. Moltes gràcies a tothom.

Galle
Eduard Gómez

És una estranya sensació la que em fa pensar que 
encara el veuré, que encara passarà per davant meu, 
conduint, caminant, rient tota l’estona, fent un crit estri-
dent i sonor que em despertarà de cop. 

És un record constant, una càrrega dolça que em 
porta al cap molts moments viscuts, tots diferents, tots 
feliços, perquè amb ell no hi havia treva, el somriure, el 
riure esclatant, era la norma, fi ns i tot quan les coses no 
anaven del tot bé. 

I aquest sentiment perviu, tossut i insistent. No puc 
trobar en la meva memòria cap imatge trista, cap retrat 
malenconiós; al contrari, la seva persona em transmet 

Josefi na Pons Maria Padrisa Ramona Carbonés 

J.M. Gallaguet
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encara una actitud tranquil·la, divertida i 
feliç. 

Potser encara no ho he dit, però estic 
parlant del Galle [Josep M. Gallaguet], el 
nostre amic, l’amic de molts que encara 
l’estimem i que encara el veiem corrent 
com una daina amunt i avall, conduint 
amb aplom el seu vehicle preferit, carre-
gat com una mula amb la motxilla plena 
de rocs, recollint tots els rovellons del 
món, vestit de gitana amb uns pits enor-
mes, jugant amb la seva canalla i amb la 
nostra també, omplint les nostres vides 
amb tantes i tantes anècdotes i històries 
que ens és impossible recordar-les ara.

Aquest és el meu record, la meva me-
mòria de tu, però estic segur que és tam-
bé la de tots els qui encara et vivim.

Fins ara, Galle...

Comiat de la Ramona, una mare i 
àvia exemplar
Família Clusella Carbonés

La Ramona Carbonés i Fargas ens va 
deixar el passat 8 de novembre. És per 
això que la família Clusella Carbonés vol 
agrair les mostres de condol i donar les 
gràcies pels ànims que hem rebut per part 
de molta gent en aquests moments tan di-
fícils. Gràcies a tothom.

Aquí us presentem uns escrits que es 
van llegir durant la missa de comiat a la 
Ramona. 

1. L’Anna, néta de la Ramona, està fent 
la volta al món i ens envia aquest escrit: 

«Un dia d’aquests vaig anar a la Gò-
nima per dir a la iaia que volia anar a fer 
la volta al món. La iaia, una dona forta 
però que havia viscut temps difícils, em 
va contestar: “Ah, molt bé, però sobretot 
no prengueu mal i estigueu bons!” El fet 
és que, en cap moment no em va tornar 
paraules per fer-me dubtar, em va animar 
a fer-ho preguntant-me com i dient-me 
que em desitjava el millor. 

»En aquell moment et vaig fer un petó 
i ara et dono les gràcies per haver estat 
tan bona persona, per les petites xerra-
des al costat de la llar de foc i per enco-
ratjar-nos sempre a fer allò que desitgem 
i fer-ho amb amor. De ben segur que et 
trobarem molt a faltar, el banc de la cuina 
estarà buit sense tu, però et recordarem 
sempre amb un gran somriure!»

2. Què dir de la iaia? La mare de 
tots, una mare i una iaia exemplar.
La primera imatge que em ve al cap d’ella 
és asseguda vora la cuina econòmica de 
llenya, encesa, per no tenir fred els dies 
de ple hivern. Quan algú entrava a la cui-
na sempre feia un somriure per agrair la 
teva visita, picava de mans i amb el seu 
mal als ossos s’aixecava per oferir-te tot 
el que podia. Aquella xocolata desfeta que 
feia els diumenges al matí o el pa amb vi 
sucre, que ara recordo que fa anys que no 
menjo. Així eres, àvia... I ara ens sentim 
feliços de recordar molts moments bonics 
el dia que t’hem de dir adéu... Sempre se-
ràs amb nosaltres.

3. Mare, sé que heu passat a millor 
vida, que ara els ossos ja no us fan mal, 
l’oïda i la vista ja no us trairan i que mai 
més no tornareu a entrebancar-vos amb 
el maleït graó del galliner. [...] Gràcies per 
haver-nos ensenyat el més important i es-
sencial de la vida, sense sermons ni dis-
cussions, sinó amb l’exemple.

Mare, iaia, gràcies per haver-nos en-
senyat a estimar. Quina sort haver tingut 
una mare i una iaia així.

4. Iaia, avui és un dia trist, trist per-
què t’hem de dir adéu; però alhora és un 
dia bonic, bonic perquè no és un adéu 
per sempre. Sempre et recordarem per la 
teva gran energia, la teva valentia, la teva 
preocupació pels altres, el teu somriure, 
les teves ganes d’estimar la gent. Iaia, el 
teu record sempre estarà entre nosaltres, 
un bon record.

I com deia la iaia Ramona... sobretot, 
estigueu bons!
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NOTA DE LA REDACCIÓ
Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, informa-

cions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar, abans del dia 
5 de gener, a través del correu electrònic latosca@latosca.org o bé deixant-nos-ho a la 
nostra bústia, a Can Carner.

Fe d’errates: En l’apartat «Naixements» del número anterior, el nom de la mare de 
Neus Ramírez Vives va aparèixer, per error, com a Lina, quan en realitat havia de dir 
Laia. 

Les dades meteorològiques de Moià actualitzades cada 15 minuts es poden consultar a la 
pàgina web de Carles Illa i Casanova, MeteoMoià: http://elmoianes.net/meteoMoia.html. També 
es pot seguir al Twitter: @MeteoMoia, i al Facebook: MeteoMoia.

OCTUBRE 2012

LATITUD  41º 48’ 53’’ N       LONGITUD  2º 5’ 44’’        ALTITUD  741 m

DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 30

TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

Màx. Min. Mit. Serens Coberts Núvols Dominant Parcial TOTAL

25,6

21,5

19,8

8,3

4,9

-1,5

18,0

14,9

11,1

7
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2

-

2

3

3

5

6

W

W

W

1,3

29,6

62,7 93,6

DÈCADA

Adéu a Josefi na Pons
Joves de Moià Amics del Grony

Les paraules ben triades, com sem-
pre ho ha fet la Josefi na, persisteixen al 
pas del temps dalt del cim del Grony de la 
Torre. També ho farà en el nostre record 
l’agraïment a la Josefi na pel seu compro-
mís amb el seu poble, el seu país i la seva 
gent.

Seguirem l’exemple que ens ha donat 
per aconseguir un món millor. Gràcies de 
tot cor. 

El Grony t’acull, bandera sobirana!
Els quatre vents et gronxen fent sardana
en l’Onze de Setembre que t’escau.

Montseny i Montserrat et fan l’oferta
d’aquesta Catalunya tan oberta.
Sigues, senyera, el símbol de la pau!
 
11-9-2001 J.P.P.
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