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EDITORIAL
Una altra Diada excepcional
«Inici d’una nova època», vam titular
l’editorial d’octubre de l’any passat. Rellegint-ne el contingut i recordant la tria
de la fotografia de la coberta, il·lustrada
amb el moment en què una colla de moianesos aixecaven, amb força, el pal de la
bandera independentista al Grony, sembla clar que estem plenament immersos
recorrent aquesta nova etapa històrica.
Les banderes estelades s’han acabat
d’aixecar i s’han multiplicat per tot Catalunya; l’inapel·lable i rotund èxit de la Via
Catalana ha permès de posar el procés
català en l’arena política internacional. Fa
cinc anys ningú no hauria estat capaç de
pronosticar on som ara. Sembla, per tant,
un acte de temeritat qualsevol previsió
d’on podem ser d‘aquí a cinc més. L’única cosa clara, de moment, és que aquest
moviment no era pas una febrada d’estiu,
sinó que responia a forces estructurals i
fondes, que el consens social és molt ampli, que les coses es fan amb ordre i amb
la civilitat que ens caracteritza i que això
ens enorgulleix com a poble. Seguint així
serà difícil aturar-nos, per molts obstacles
que ens posin, dels quals ens farciran el
camí a recórrer.
Aquest repte històric, el privilegi de
poder ser la generació que visqui la materialització d’un anhel expressat durant
segles, no ens pot fer oblidar, com va
expressar l’alcalde Dionís Guiteras en el
seu discurs de la Diada Nacional de Ca-

talunya, que volem la independència per
construir una societat més justa i igualitària. Molts moianesencs estan passant
dificultats i alguns han necessitat o volgut provar sort a fora, o ser més competitius formant-se a l’estranger, com
podreu llegir en l’article «Moianesos a
distància».
Del que ens depararà el 2014 políticament, ens abstenim de fer-ne pronòstics,
però tot és a punt, almenys, per a celebrar
el Tricentenari del 1714. El nou Centre
Cultural El Born és ple de referències al
Moianès i el fet d’estar inclosos en la Ruta
1714 és una oportunitat per a promocionar el Moianès i la Casa Museu Rafel
Casanova, un equipament que s’inscriurà
en el centre del relat històric que viurem.
Com hem escrit en ocasions anteriors, no
sembla que sigui un espai que ens el creguem gaire, els de casa. Potser no som
prou conscients que Moià i Castellterçol
són la seu dels dos símbols més importants de la història de la Catalunya moderna: el moment de la desfeta, encarnat per
Casanova, i el moment en què Catalunya
va desplegar les estructures d‘un autèntic país, representat per Prat de la Riba
i la Mancomunitat. Recordar i reivindicar
aquestes figures i els equipaments que
els expliquen incrementarà els visitants
al Moianès, però és també un reconeixement als qui van lluitar per fer un país
millor.
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Via Catalana: més de mil moianesencs
a Pont de Molins
Marc Capdevila. ANC-Moià
Hem deixat enrere moltes trucades
de telèfon, baralles per aconseguir els
tretze autobusos, correus electrònics amb
els responsables del tram, amb els moianesencs amb qui anirem junts a Pont de
Molins, una infinitat de whatsapp’s amb
els responsables dels altres pobles del
Moianès; ja tenim a punt l’estelada del
Grony, les begudes que repartirem, ja tenim quadrats tots els horaris (hem hagut
de fer avançar els actes oficials de la Diada a Moià)... Així, doncs, podem dir que
ho tenim tot a punt per a una altra Diada
que s’entreveu històrica.

La Diada a Moià
Comencem la Diada Nacional de Catalunya molt d’hora; cap a quarts de vuit
del matí comença la caminada que ens
durà al Grony. Anem per feina, i amb un
bon ritme, seguim pla de les Escopetades
amunt fins a sortir a Sant Pere de Ferrerons. Seguim fins a Creu Vermella, on

trobem la gent que hi comença a arribar
en cotxe. Repartim les begudes i enfilem
el camí fins a dalt de la costa del Grony,
damunt la Torre de Casanova. Després de
recuperar forces i d’uns breus parlaments,
davant d’un centenar de persones canviem l’estelada que hi ha onejat durant un
any, cantem «Els Segadors» i ràpidament
comencem el descens per poder arribar a
temps a l’ofrena a Rafel Casanova.
Amb puntualitat, en Ricard Gros, com
a secretari de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Moià, comença la presentació de l’acte. Amb un ritme molt alt, totes
les entitats van pujant a fer l’ofrena a l’estàtua de qui va ser conseller en cap durant el setge de Barcelona. Després d’uns
quants intents de fer l’ofrena més àgil,
aquest any s’ha aconseguit. Les entitats,
col·lectius i partits polítics fan les seves
ofrenes l’un darrere l’altre, sense pausa.
En acabar els parlaments d’Agustí Alcoberro, director del Museu d’Història de
Catalunya, i de Dionís Guiteras, alcalde

Via Catalana
(fot. Jordi Capdevila)
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de Moià, tornem a cantar «Els Segadors»,
acompanyats pels Grallers de Moià. És
un quart i mig d’una quan s’acaba l’acte i,
tot i els farts de patir que ens havíem fet,
hem acabat abans de l’hora prevista.

Cap a Pont de Molins
Rius de gent... amb la samarreta
groga de la Via Catalana, estelades i la
motxilla amb el dinar van baixant cap a
l’escola pública, on ens esperen els sis
autocars que sortiran de Moià.
La gent està contenta, il·lusionada, alguns... impacients. Mentre tothom puja a
l’autocar que té assignat, ja es comenten
les primeres notícies que ens arriben de
la Via Catalana: que si a tal lloc plou, que
si hi ha retencions al sud i al nord, que
sobretot no es respongui a les provocacions... i en l’aire flota una pregunta: serà
un èxit? Haurem estat capaços d’omplir
els 400 quilòmetres sense que quedi un
sol espai buit? Cal dir que unes setmanes
enrere molts dubtàvem que fos possible.
La complexitat logística d’aquest acte és
molt gran, tothom ha d’anar al tram que
li ha estat assignat, hi ha d’haver molts
moviments de vehicles, hi ha el dubte de
si la gent es mobilitzarà. A més a més, hi
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ha moltes zones de baixa densitat de població en els dos extrems del país, i a les
comarques del sud, pel fet de ser limítrofes, encara hi ha més dificultat. Ja fa quasi una setmana que l’ANC anunciava que
la continuïtat de tot el recorregut estava
garantit; però, anirà tot bé?
Amb aquestes preguntes al cap, els
sis autocars sortits de Moià anem cap
al nord, a Pont de Molins. Ara ja només
toca gaudir i passar-ho bé. A la Noe ja
se li han acabat els maldecaps amb les
llistes dels participants, els autocars i les
inscripcions; el Jordi i el Joan ja no hauran
de contactar més amb els responsables
de tram i dels altres pobles del Moianès
que ens hem coordinat per anar plegats,
i el Ricard ja no haurà d’organitzar més
paradetes i anar a buscar samarretes. Ha
representat una bona feinada tot plegat:
més de 1.000 moianesencs anirem a Pont
de Molins, un petit poble de l’Alt Empordà.
Més de 750 majors de catorze anys inscrits com a grup ocupant sencer el tram
685 i la meitat del 684, més de 400 lots
de samarreta i banderola venuts en quinze dies, i 13 autocars i moltíssims cotxes
sortint de Calders, Castellcir, Collsuspina,
Oló i Moià, a part dels que surten de Castellterçol en direcció a una altra comarca.

Sortida dels autocars de Moià (fot. Josep Font)
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Les dades de la Via Catalana també
són increïbles: 400 quilòmetres dividits
en 788 trams, creuant 86 pobles. Més de
30.000 voluntaris han treballat aquestes
últimes setmanes per organitzar-ho tot, i
avui seran 5.000, encarregant-se de la logística, de les fotografies per poder fer la
gigafoto i de la coordinació general.

Fem la Via Catalana
Cap a les tres arribem a Pont de Molins. Dinem a l’entrada del poble en un espai que ens han preparat. Els Falcons de
Castellcir ens fan una actuació, i una mica
abans de les quatre comencem a caminar
cap al nostre tram, un tros de carretera
recta de més de mig quilòmetre que comença a la rotonda de l’entrada del poble.
Així els qui estem al tram 685 hem de caminar poc, hem dinat allà mateix. L’únic
que hem de fer és anar ocupant-lo tot. De
seguida veiem que no ens costarà gaire,
ja que hi ha moltíssima gent. Al cap de
poc estem tots situats. Deixem les motxilles, donem una ullada al voltant per veure
si hi ha perill per als nens, i a esperar. Els
grallers de Moià ja fa una estona que han
començat a tocar cançons, i la gent, animada, a ballar-les.

El coordinador del nostre tram va passant amunt i avall. A vegades s’atura amb
els Grallers de Moià a tocar alguna cançó
que també coneix. Quan no toca la gralla,
ni fa sonar el xiulet dirigint els nombrosos
cotxes de turistes que astorats passen per
la N-II, va explicant a tothom com està la
situació.
Mitja horeta més tard, les ràdios ens
informen que ja es pot assegurar que la
Via Catalana ha estat un èxit, i que la continuïtat al llarg de tot el recorregut està
més que garantida. A molts llocs es poden fer dues o tres cadenes, i a les ciutats
en comptes de cadenes hi ha concentracions. La gent continua cantant, ballant i
esperant, amb aquella certesa que estan
formant part de la història. Fem un assaig
i ens unim tots les mans, com si calgués
comprovar que res no falla i la gent està
ben repartida, però no cal patir, també en
podríem fer dues.
L’espera es fa una mica llarga per a
alguns; per sort el temps hi acompanya
i no fa gaire calor. Qualsevol excusa és
perfecta per a fer passar el temps: saludar
quan passa un cotxe de turistes fent sonar
el clàxon i filmant amb el mòbil, saludar
l’avió o l’helicòpter que passa un cop i un
altre per damunt nostre i, així, entre co-

Cap a situar-se en el tram corresponent (fot. Jordi Capdevila)
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mentaris, ballarugues i fent l’onada com
s’ha vist per totes les televisions, arriba
l’hora H.
Per enèsima vegada veiem acostarse el coordinador amb el seu pitral de
color blau i la gralla penjada a l’esquena.
Ens diu que ara sí, tots a formar! Són les
17:14. Ens agafem de les mans i espontàniament comencem a cantar «Els Segadors». En aquest moment una cadena
humana, sense cap tram buit, enllaça la
Catalunya Nord, Catalunya i el País Valencià: hem tornat a fer història!
Al cap d’una mica ja arriba la fotògrafa que ens immortalitzarà i certificarà
que érem a la Via Catalana i que no hi
havia cap forat buit. Entre una cosa i una
altra ja són les sis i comencem a desfer
el camí per arribar als autocars. La fila de
la gent caminant tranquil·lament ocupant
tot un carril de la N-II és impressionant.
Es veu tota la recta de més de mig quilò-
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metre plena de gent, impressionant. Com
impressionat i emocionat tenim el coordinador de tram, que no pot aguantar les
llàgrimes quan el felicitem i ens acomiadem d’ell. I és que ha estat una jornada de
moltes emocions, sobretot per als diversos organitzadors de tots i cada un dels
trams de la Via.
A les set ja hem pujat tots als autocars.
Durant la tornada tornen els comentaris,
les valoracions, escoltem la ràdio per saber les reaccions en calent dels diversos
protagonistes d’aquest procés, polítics i
no polítics, i quan el conseller d’Interior
confirma la xifra d’1.600.000 participants,
la satisfacció encara es fa més gran. Amb
aquesta bona sensació de la feina feta i el
cansament que va apareixent, anem marxant cap a Moià. Encara ens queda fer
una hora de cua, uns camí de l’autopista,
d’altres a la nacional, però finalment tres
hores després arribem tots a la nostra vila.

Fent la Via Catalana (fot. Sílvia Mur)
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Presentació del Procés Constituent a Moià
Llorenç Fort
A mitjans del mes d’abril d’enguany,
la monja benedictina Teresa Forcades i
l’economista Arcadi Oliveres explicaven
per primer cop als mitjans de comunicació l’anomenat Procés Constituent. Des
d’aquella data, en la seva web podem
veure que prop de 44.000 persones hi han
proclamat la seva adhesió.
Quan llegim noticies d’un partit, ràpidament sabem on ubicar-lo sobre l’eix esquerra/dreta o bé catalanista/espanyolista
i probablement coneixem el seus dirigents,
objectius i estratègies. En aquest cas es
tracta d’un moviment absolutament nou
que apareix al nostre país amb clara voluntat de transformació social i per aquesta raó un grup de gent de la comarca del
Moianès hem volgut rebre de primera mà
la informació. Un dels promotors, Arcadi
Oliveres, va accedir a la nostra petició i el
passat dissabte 7 de setembre l’Auditori
de Sant Josep va estar absolutament ple
per escoltar les seves paraules.
Què pretén, doncs, el Procés Constituent? Un cop constatat el fracàs de l’actual model econòmic, institucional i d’or-

denament polític que ens ha dut a la crisi
generalitzada que patim, és urgent que
creem un nou model econòmic i social en
el qual siguin prioritàries Llibertat, Justícia
i Solidaritat, que no repeteixi fórmules del
passat i que de forma pacífica i democràtica busqui confluir en una majoria política
organitzada. Per això caldrà un procés de
reflexió i confluència ampli i participatiu
que ens porti en definitiva a fer que el poble de Catalunya decideixi i manifesti quin
estat i quin país desitja. No es tracta d’organitzar-se en un nou partit, sinó d’anar
fent confluir opinions amb l’objectiu de fer
una Constitució nova per a la nova República Catalana.
La presentació desenvolupà alguns
dels punts més significatius, com democràcia participativa, canvi del sistema financer, habitatges dignes per a tothom i
reconversió ecològica de l’economia.
Diverses persones de la nostra comarca ens hem aplegat en l’Assemblea local
del Moianès amb el desig de treballar els
punts del decàleg, confluir i aprendre tots
junts (moianes@procesconstituent.cat).

Llorenç Fort, Arcadi Oliveres i Maria Bach (fot. Joan Coma)
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L’ADMM (Moià Deute), avui

Carta oberta a la ciutadania de Moià
Francesc Armengol Aymerich

Un any després de la nostra creació,
és moment de resumir la feina feta.
Aclarir les causes i els presumptes
responsables: Vam començar la nostra
activitat portant al jutjat les actuacions de
MoiàFutur i les adjudicacions a dit i sense
partida pressupostària d’obres realitzades
entre els anys 2005 i 2008 per una mateixa empresa. No vam posar cap querella
contra ningú, vam fer una petició d’investigació judicial per a aclarir les causes i
les responsabilitats de les actuacions municipals. Després d’onze mesos, el procediment està acceptat i obert, tot i que no
s’han iniciat les declaracions.
Pedagogia: Expliquem, sense lligams
polítics, la situació real del poble i denunciem els motius pels quals paguem molt
més del que obtenim.
Suplència: El procediment judicial el vam
iniciar en veure que l’ajuntament no emprenia
cap acció legal i per evitar que prescrivissin
els fets. Entenem que la nostra actuació és de
suplència i considerem que era l’ajuntament,
en representació del poble i com a afectat, qui
havia d’impulsar aquest procediment.

La via correcta: Si bé el procés judicial és lent, els fets ens demostren que
és l’opció correcta i l’única garantia que
tenim per a saber què ha passat i si el
poble ens hem de fer càrrec de tot aquest
deute o només d’una part. L’opció de la
Fiscalia triada per l’ajuntament va fracassar fa temps i, anteriorment, tampoc no
va servir demanar la intervenció política
(recordem el pacte de la vergonya —CiU/
PSC— per a no investigar els comptes de
Moià).
Estem contents perquè altres entitats,
a nivell de Catalunya, estan treballant en
la mateixa direcció que nosaltres. Molts
vàreu assistir a la presentació del Procés
Constituent al Moianès. Això ens encoratja a tirar endavant en l’afany per aclarir les
responsabilitats del deute.
Recursos econòmics: L’ADMM s’ha
de finançar. Actualment tenim pendents
uns 3.500 euros d’honoraris d’advocats.
Podeu fer qualsevol aportació a Catalunya Caixa 2013 1526 31 0200344103. I
uns convidem a fer-vos-en socis (www.
moiadeute.blogspot.com).

De com l’alcalde Dionís Guiteras i el
seu govern m’han robat el meu lloc de treball de secretari de forma premeditada i
injusta.
Vull posar en coneixement i consideració dels ciutadans i ciutadanes de la vila
de Moià el relat dels fets, motius i circumstàncies que han comportat la vulneració
del dret al meu lloc de treball fins a l’expulsió definitiva i que han estat promoguts
per l’alcalde amb la connivència servil
dels regidors i regidores del seu govern.
Primera fase: mobbing laboral: Ja
des del principi (juliol del 2011), l’alcalde
va intentar que abandonés l’ajuntament
pel meu compte amb amenaces velades
i reiterades de «greus perjudicis judicials»
a resultes de «expedients econòmics incomplerts». Mai, però, l’alcalde no em
va saber detallar ni concretar cap motiu
ni cap dada envers els suposats errors ni
tampoc cap expedient en concret. També em va «convidar» de forma expressa
a marxar tot dient-me que la Generalitat
ja «vetllaria per col·locar-me» en un altre
ajuntament.
Segona fase: mobbing laboral i assetjament moral: Vist el seu fracàs, l’alcalde, Dionís Guiteras (AraMoià-ERC),
i el regidor Joan M. Navarro (Entesa per
Moià) em comuniquen el dia 20-4-2012
l’inici d’un expedient disciplinari amb suspensió immediata de feina i de sou, sense
especificar-ne tampoc cap causa ni motiu
concret. (Fan ús d’un instrument legal per
a poder aconseguir un objectiu injust: l’expulsió del lloc de treball.)
Cal dir que cinc dies després (25-42012), ells mateixos ho varen fer publicar
a la portada del diari Regió7, vulnerant la
presumpció d’innocència i atacant greu-

ment el meu honor tant professional com
personal en presentar-me davant el poble com l’«enemic i el culpable implícit»
de la situació econòmica de l’Ajuntament
de Moià, sense fer esment tampoc de cap
motiu ni prova que ho pogués justificar.
Motius que s’inclouen en l’expedient disciplinari: Dels nou assumptes
que, passats tres mesos, es van incloure
en l’expedient acusador, sis feien referència a temes de caire econòmico-financer.
Doncs bé, cal dir ben clar i d’entrada que,
un cop completat l’expedient, va ser el mateix instructor (nomenat per la Generalitat)
qui va disposar l’anul·lació total d’aquests
sis càrrecs per no trobar cap irregularitat
ni cap responsabilitat per part meva en la
tramitació d’aquests.
Els tres assumptes restants inclosos
en l’expedient feien referència, per una
banda, a la naturalesa o tipus de dos contractes corresponents a personal de neteja, i, per l’altra, a la manera de realitzar
un tràmit (informe jurídic) dins el procés
administratiu d’aprovació de les llicències
d’obres particulars.
Respecte dels càrrecs cal especificar:
a) Els contractes referents a dues treballadores del personal de neteja (dels
quals «ara» em volen fer responsable)
varen ser acordats ja fa més de vint anys
i de comú acord entre les dues treballadores i l’alcalde d’aleshores, donant-li la naturalesa de «serveis», i han anant essent
coneguts, aprovats i ratificats any rere any
pel Ple municipal dins el seu pressupost
general, sense que mai ni les mateixes
treballadores ni cap regidor/a hagi formulat cap queixa ni al·legació en contrari
respecte a la naturalesa dels contractes
establerts ni tampoc hagin suposat mai
cap perjudici per a ningú.

Sònia Farré i Enric Pons, de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, el dia 7 de juny, a Moià
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b) El procés d’aprovació de les llicències d’obres, incloent-hi el tràmit d’informe jurídic (del qual «ara» es vol fer problema), resulta que s’ha anat seguint i
aplicant amb plena normalitat durant els
darrers vint anys, fins i tot dins la mateixa
legislatura actual, sense que tampoc cap
regidor/a hagi formulat mai cap queixa/allegació en contra ni s’hagi causat mai cap
perjudici a ningú.
Sancions que se m’imposen: El
Ple municipal el dia 13-11-2012 em sanciona pels tres assumptes assenyalats
amb onze mesos de suspensió de sou i
de feina i baixa de cotització a la Seguretat Social, impedint-me alhora de poder
treballar en cap altre ajuntament durant el
temps de sanció.
Cal dir que set membres de l’actual
govern coneixien ja d’antuvi la inequívoca realitat dels fets esmentats, tant per
pròpia experiència com a ex-regidors
com per haver-ho acceptat i aprovat ells
mateixos dins els pressupostos anuals. I
malgrat això callen i ho ignoren de forma
còmplice i covarda en el moment de prendre la decisió sancionadora.
Els altres sis membres, amb una negligència i manca de responsabilitat impròpia dels seus càrrecs, no mostren cap
interès a informar-se degudament de la
realitat històrica i documentada dels fets
i ratifiquen mecànicament i sense ètica ni
escrúpols la proposta de sanció d’onze
mesos de suspensió de sou i feina.
Inconsistència dels fets i manca
de proporcionalitat en la sanció: Ens
trobem davant de tres assumptes sense
cap transcendència, que no han estat mai
cap problema durant els darrers vint anys,
que no han causat cap dany ni perjudici
ni a l’ajuntament ni als ciutadans i que, a
més, no guarden cap relació amb l’àmbit
econòmico-financer municipal. Malgrat
tot això, es fan aparèixer ara en l’expedi-
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ent disciplinari (per què?) i en base a ells
se m’imposa la màxima sanció que pot
aplicar legalment la corporació municipal
(onze mesos de suspensió de sou i feina).
Intentar tergiversar i distorsionar la
realitat històrica i objectiva dels fets, com
ha pretès fer ara la corporació de forma
interessada per mirar de «justificar» les
sancions, i a més intentar atribuir-hi uns
danys que mai no han existit, deixa ben
clar la mesquinesa, el cinisme i la malícia que ha presidit des de l’inici la seva
actuació.
Resulta evident la incoherència i la
flagrant desproporció entre la greu sanció
aplicada (onze mesos) i la nul·la repercussió dels fets sancionats en el tarannà
administratiu municipal.
Quin és, doncs, l’únic i veritable
motiu i objectiu de tot plegat?: El més
greu, immoral i miserable de tot plegat ha
estat constatar que l’únic objectiu que ha
guiat l’alcalde Guiteras i el seu govern ja
des de l’inici del seu mandat ha estat expulsar-me sigui com sigui del meu lloc de
treball i no per cap qüestió professional
sinó únicament com a «represàlia i revenja política» per haver estat treballant
a l’ajuntament com a secretari durant els
anys en què va governar el grup de CiU
sota la presidència de Josep Montràs.

Conclusions: L’alcalde i els regidors/
res han actuat des del principi de la legislatura amb premeditació i abús de poder,
mancats de decència ètica i política, fent
ús de falsedats i de conductes il·lícites
amb l’única finalitat de fer-me fora del
meu lloc de treball de secretari municipal,
que he servit durant vint-i-dos anys de forma honesta, de bona fe i amb dedicació
plena.
I això ho han fet per un sol i únic motiu: utilitzar-me com a «cap de turc» i «moneda de canvi» davant el poble per a justificar i satisfer la seva rancúnia política i
personal contra l’anterior alcalde i govern
municipal.
Tot plegat m’ha comportat la impossibilitat de poder treballar en cap altre ajuntament durant setze mesos, així com la
pèrdua de qualsevol ingrés econòmic i de
la cotització a la Seguretat Social, a part
de danys morals i de salut.
Solament la seva rancúnia política i
els seus interessos partidistes, populistes
i sectaris contra l’anterior govern i alcalde poden explicar l’expulsió sistemàtica del seu lloc de treball de l’arquitecte,
l’enginyer, l’arquitecte tècnic, la tècnica de cadastre, el tècnic de cultura i el
secretari que han dut a terme amb me-

nyspreu i vulneració total dels drets laborals i del bon nom professional i personal
d’aquests tècnics.
Epíleg: El dia 12-8-2013 em vaig presentar a l’ajuntament per tal de reincorporar-me a la feina en haver-se complert
ja el temps de sanció imposat (11+5 mesos). Per tota resposta, l’alcalde, a part
de negar-me de nou el reingrés, va procedir a agredir-me tant de forma verbal,
amb frases despectives i humiliants, com
també mitjançant una agressió física, tot
comminant-me en un to irat i amenaçador
a marxar de l’ajuntament i a no tornar-hi
mai més.
Em vaig trobar davant d’una conducta
coactiva i clarament vexatòria a un treballador municipal feta per l’alcalde en una
oficina municipal i pública, davant de terceres persones alienes, i en l’exercici del
seu càrrec amb abús del seu poder de forma totalment premeditada, menyspreable
i gratuïta.
D’aquesta actuació irracional, que
deslegitima per si mateixa qualsevol servidor públic, en vaig donar compte mitjançant escrit a la corporació municipal i en
vaig presentar denúncia a la comissaria
dels Mossos d’Esquadra.

L’alcalde, pel seu compte, m’allarga cinc mesos més el temps de la sanció: Complerts els onze mesos de sanció,
l’alcalde em denega el reingrés en el meu
lloc de treball i, considerant que encara
no ha estat suficient el càstig imposat, decreta pel seu compte l’allargament de la
suspensió de sou i feina cinc mesos més,
de resultes del període de baixa mèdica
derivat d’un accident de trànsit que vaig
patir. Aquest fet, entre altres, deixa ben
clara la «farsa» de l’expedient tramitat, la
malícia política i la misèria moral que guia
els seus actes.
F. Armengol protestant en el ple municipal del 5 de setembre d’aquest any
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ACTES I ESDEVENIMENTS
Retorn al 1714, nova edició de la Festa Barroca
de Moià
Maria Àngels Petit i Mendizàbal
Moià va celebrar la dotzena edició de
la Festa Barroca el diumenge 8 de setembre.
Aquesta festa consta de dos elements
principals, un, al nostre entendre, menor i
molt poc interessant, ja que de fet no es
diferencia del que es pot veure en altres
festes de Catalunya; ens referim al mercat, on se situen diverses parades de productes més o menys artesans i sobretot
més aviat menys que més barrocs. No hi
ha dubte que el mercat dóna vida, però
estem segurs que poca gent vindria expressament a Moià per veure un mercat
d’aquestes característiques.
També cal dir que aquest dia el Museu de Moià ofereix una jornada de portes
obertes i els nens i nenes poden participar
en un concurs de dibuix.
L’altra part de la festa, sens dubte
la més original, la que permet mantenir
el nom de Retorn al 1714 - Festa Barroca, l’única que crida l’atenció de propis i
forans, és la representació de diferents

escenes que tenen a veure amb els fets
relatius als darrers episodis de la Guerra
de Successió, en els quals Rafel Casanova, fill de Moià, tingué un paper rellevant.
Al matí es presenten quadres més aviat festius, demostracions com la fabricació
del famós aiguardent català o la fosa de
projectils metàl·lics a la placeta del Carreró, tot molt adient, i sobretot un sorollós
enfrontament entre borbònics i austriacistes, on, és clar!, guanyen els segons. Un
dels elements a destacar d’aquest any ha
estat la presentació d’un nou equipament
austriacista corresponent a una companyia de soldats hongaresos, concretament uns vistosos hússars. És ben sabut
que els dos exèrcits que s’enfrontaren
eren formats en gran part per soldats mercenaris vinguts de molts indrets, també
hongaresos. Tots els quadres tenen com
a escenari la plaça Major, llevat del darrer,
que tradicionalment té lloc a la plaça de
Can Rocafort.

Rafel Casanova i els membres de la Junta de Braços (fot. C.I.C. - Moià)
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La festa a la tarda s’inicia amb el casament de l’hereu, escena de tipus festiu i
que més aviat s’adiu amb les activitats del
matí, ja que no té gran cosa a veure amb
la resta de quadres de la tarda, que són
força dramàtics: l’elecció del conseller en
cap, la darrera junta de guerra i l’Onze de
Setembre.
De mica en mica el dramatisme es va
accentuant fins a arribar al tràgic moment
de la caiguda de Barcelona, defensada
per tota la població i on fou ferit el conseller en cap. Aquesta escena té lloc quan
és fosc i resulta efectista. La festa finalitza
amb l’himne nacional de Catalunya, «Els
Segadors». Enguany, com a novetat, en
aquest moment es va despenjar una enorme estelada que cobrí tots els pisos de
galeries de Can Rocafort.
Els grallers TUMAM i la Colla de Geganters i Grallers de Moià animaren musicalment la festa.
Avui dia, a casa nostra comencen a
existir un bon nombre de grups de recreació històrica, molts d’ells amb una ferma voluntat de fidelitat i fins i tot de recerca sobre
el període que recreen. Aquest fenomen és
ben conegut a tot Europa i Nord d’Amèrica.
Tant és així que en moltes pel·lícules de
caire històric els directors no empren extres sinó grups de recreació històrica, que
resulten molt més eficaços i fidedignes.
És per això que encoratgem l’Associació de Recreació Històrica Moià 1714
per tal que es consolidi i pugui representar amb fidelitat i rigor uns esdeveniments
bèl·lics de primera magnitud de la nostra
història.
En aquest sentit ens agradaria que
alguns col·laboradors benèvols i entusiastes de la Festa Barroca tinguessin una
mica més de cura en el moment de representar la població del segle XVIII. Vaja,
vull dir que, posats a fer-ho bé, valdria la
pena que es traguessin algunes ulleres
ultramodernes, uns quants rellotges de
polsera i fins i tot alguna vamba.
Cap a resistir (fot. C.I.C. - Moià)
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Associació de Recreació Històrica Moià 1714
Josep Font
Entre les novetats de la Festa Barroca
d’enguany, una cosa va ser ben visible:
la presència d’un grup de soldats amb
uniforme predominantment blanc, que
s’estrenava per a l’ocasió. Es tractava de
la presentació a Moià de la companyia
d’hússars hongaresos, un grup de recreació històrica que s’ha constituït com a
associació i que portarà el nom de Moià
arreu on vagi. Del significat i de les activitats de l’entitat n’hem parlat amb el capità
de la companyia, en Ramon Tarter.
La recreació històrica és una forma
educativa per a difondre el patrimoni i
apropar el coneixement de la història a
la societat. Als països anglosaxons, anomenada living history, és una eina d’ús
comú entre els museus de més prestigi,
aconseguint apropar el públic a com van
concretar-se algunes batalles o per mostrar personatges, oficis i indumentàries de
diferents èpoques. És, en definitiva, un
recurs didàctic que a Catalunya ha anat
penetrant a poc a poc. La celebració de
recreació històrica més coneguda actualment és Tarraco Viva, que permet reviure
l’atmosfera i les activitats d’època romana.
Al nostre país, a més, existeix algun grup
especialitzat en el món ibèric i medieval,
però ha estat la Guerra de Successió l’episodi històric que més interès ha despertat.
A Catalunya existeixen tres grups d’aquest
tipus: els Miquelets de Catalunya, els de
Girona, la Coronela de Barcelona i, ara,
els Hússars Hongaresos de Moià. L’interès
del grup de Moià es va iniciar en la Festa
Barroca i, al llarg del temps, han anat perfeccionant els coneixements, aprenent
d’altres grups, documentant-se i adquirint,
sempre de la butxaca de cadascun dels
interessats, canons, armament i vestuari,
elements que no són precisament senzills
d’obtenir ni de gestionar.
Ramon Tarter, hússar (fot. J. Font)
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Amb en Ramon Tarter comentem, primer de tot, que es pot fer estrany que per
a recrear el 1714 hagin triat, precisament,
una companyia hongaresa. És, precisa,
un dels regiments que van quedar aïllats
en el reembarcament dels aliats i explica
que a Catalunya els grups de Miquelets
estan, majoritàriament, uniformats amb
color blau. Van creure que, precisament
per això, es diferenciarien una mica de la
resta i, sobretot, donarien a conèixer informació històrica poc sabuda.
El cas és que van poder documentar i conèixer com era la indumentària
d’aquests soldats hongaresos ja que en
1714, a l’Hospital de la Santa Creu de
Barcelona, quan ingressaven els ferits,
obrien un expedient descrivint la roba
que portaven, per tal de poder-la retornar
quan sortissin guarits. En el seu cas, una
camisola de color blanc i una barretina
amb una gira de pell d’ós. La casaca era
més curta que la de la resta de batallons
i molt més àgil per a muntar i desmuntar del cavall. Era una indumentària més
adaptada a les necessitats de l’època,
com ho mostra el fet que les tropes van
anar adoptant, paulatinament, aquesta
mida de casaca. Es tracta d’un vestuari
força calorós. Costa de creure que en ple

estiu anessin guarnits d’aquella manera,
però cal tenir en compte que Europa, a
inicis del segle XVIII, es trobava en l’anomenada Petita Edat del Glaç, una època
de freds persistents.
Aconseguir una descripció acurada
del vestuari va requerir al grup de Moià
posar-se en contacte amb Hongria per
contrastar informació, però més complex
és encara aconseguir i tramitar els permisos per a posseir i disparar armes. No
es tracta precisament de joguines i cada
membre d’aquest grup ha hagut de tramitar el seu corresponent permís d’armes i
portar un registre acurat cada vegada que
adquireixen pólvora. El grup, en aquests
moments, és constituït per una desena
d’integrants, amb oficial, banderer, tamborer i fusellers. Estan plenaments oberts
a noves incorporacions i és una associació molt activa, ja que han portat els
seus serveis interpretatius i han desfilat
per Torredembarra, Cardona, la Gleva,
Vic, Manresa, Badalona, Caldes d’Estrac,
Montgat, Barcelona... També han participat en el rodatge audiovisual de la batalla
de Talamanca, en el documental del setge
de Cardona i, finalment, en els impressionants documentals que poden contemplar-se en l’espai arqueològic del Born.

La nova companyia d’hússars, de Moià (fot. J. Font)
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Agustí Alcoberro, historiador:
«Casanova va tenir coratge i honestedat»
Josep Font

Agustí Alcoberro (fot. J. Font)

L’ofrena de la Diada Nacional de Catalunya d’enguany comptà amb menys públic de l’habitual. Era un matí de presses i
una filera d’autocars esperaven els moianesos per a anar a construir la Via Catalana. Els catalans teníem el cap posat en
el que havia de passar la tarda d’aquell
dia, principalment. Feia anys, en canvi,
que a la Diada no s’abordava el significat
històric de Rafel Casanova amb la solvència que aporta Agustí Alcoberro, un dels
màxims especialistes sobre la Guerra de
Successió i director del Museu d’Història
de Catalunya. Era oportú deixar constància de les seves reflexions i per això LA
TOSCA el va entrevistar al seu despatx
de Barcelona. La qüestió principal, i que
va centrar la seva intervenció en la presidència de la Diada a Moià, era ponderar
el pes i el significat de Rafel Casanova en
els fets del 1714.
Rafel Casanova és el personatge que
encarna la màxima autoritat de Barcelona

i, de fet, de Catalunya en el moment de la
desfeta, i ho fa amb una dignitat notable,
aquest és el punt principal.
El que s’està produint els darrers
anys, i això és una característica molt catalana, és que per encimbellar-ne un cal
fer-ne baixar un altre. Aquesta és la campanya, per exemple, que hi ha hagut els
darrers anys entre el general Moragues
i Casanova. En el primer cas estem parlant d’un militar que té un rol clau en alguns moments —en d’altres el seu paper
seria més discutible—, però que té una
mort d’un martiri i heroïcitat indiscutibles.
Casanova és un polític que finalment és
vençut i que ho viurà amb dignitat davant
dels seus. Aquesta n’és una, de polèmica.
L’altra, la més recent, és la que s’ha generat a partir de la publicació de la novel·la
Victus de Sánchez Piñol. Aquesta obra de
ficció transporta, de forma anacrònica, la
visió actual que es té dels nostres polítics.
Estem parlant d’aquesta imatge de polític tebi, no compromès, que anteposa els
seus interessos als interessos generals.
Victus és una gran novel·la perquè ens dibuixa el fris de la realitat d’aquell moment
de forma molt encertada. La manera de
crear aquesta ficció, però, no és aportant dades verídiques l’una darrere l’altra,
sinó, al revés, creant una gran veritat a
partir de petites ficcions. En aquest sentit,
la imatge que aporta d’en Casanova no
s’adiu gens a la realitat, com tampoc no
s’hi correspon la de Villarroel.
I és que de vegades, a Catalunya,
s’expressen actituds masoquistes que
recorden aquella expressió de Fraga Iribarne: «Si ni tan siquiera lo fusilaron.»
Fem un repàs succint de la vida de Casanova: moianès i, per tant, barceloní,

perquè Moià és un carrer de Barcelona,
d’una família benestant, que estudia i que
té talent, i que arriba a ser un advocat important a la Ciutat Comtal. L’any 1706, just
quan s’ha girat la truita i cal personal fidel
a la casa austriacista, el nomenen conseller tercer. A la Junta General de braços
de 1713, on ens ho jugàvem tot, aposta
per la resistència. És fet membre de la
Junta Secreta que gestiona directament
la defensa. Forma part, per tant, dels implicats fins a l’extrem. Finalment, el 30 de
novembre de 1713, dia de Sant Andreu,
és insaculat conseller en cap. Bé, això
sembla fàcil, però un conseller en aquella Barcelona de desembre de 1713 rebia
unes pressions tremendes, no tothom
hauria acceptat el càrrec. Assumir les regnes del país en una situació com aquella
denota molt coratge i molta honestedat.
Crec que la seva actuació en els mesos
següents, en els temes que podia gestionar (proveïment, correus, seguretat), mereix almenys la nota de notable.Una altra
aproximació ajuda a la valoració històrica
de Rafel Casanova. Tota la iconografia de
l’Onze de Setembre es resumeix només
en dues obres. Es tracta de l’escultura
de Rossend Nobas i la coneguda pintura
d’Antoni Estruch [n’hi ha una còpia just a
la recepció del Museu de Moià]. Aquesta
pintura, feta en 1909 i que surt a tots els
llibres, es titulava La mort del conseller,
perquè fins a inicis del segle XX es creia que el conseller havia mort. Totes dues
obres, doncs, fan referència al conseller i
al seu defalliment, perquè l’escultura també fa referència al moment en què cau ferit. L’escultura era a la galeria de Catalans
Il·lustres de Barcelona des de l’any 1888.
Pel bicentenari (1914), es trasllada a l’actual passeig de Lluís Companys, on es
creia que havia caigut mort. Així, doncs,
ja se li dóna llavors un tracte preferent en
el lloc de la simbologia dels catalans. En
1939 s’ordenà retirar totes les imatges
dels catalans il·lustres i fondre-les per fer

una imatge feixista en bronze. Hi ha tres
estàtues, però, que van salvar-se per voluntat de les brigades municipals, que les
van amagar: la de Pau Claris, la del Doctor Robert i la de Rafel Casanova, que es
va redescobrir en 1976, rere un envà d’un
magatzem municipal.
Fins a quin punt la defensa de Barcelona va tenir el dramatisme i l’heroïcitat que la història ens trasmet?
Quan diem que els defensors de Barcelona resisteixen carrer per carrer i casa
per casa, això és absolutament cert. Alguns historiadors ho han associat amb
una mena de fanatisme o obstinació que
havia vingut a la gent. Això és no entendre
les regles de la guerra. En aquella època
una ciutat podia ser ocupada de dues ma-

Monument a Casanova (fot. J. Font)
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neres: militarment, i això vol dir amb el saqueig, posteriorment l’incendi i finalment
la violació de les dones, probablement, o
bé per capitulació, cosa que significava
que l’exèrcit ocupant entrava de manera
ordenada. La defensa extrema la nit i matinada de l’11 de setembre té un objectiu
clar: obligar Berwick a capitular i que allò
que tothom creia que acabaria essent una
carnisseria acabi d’una manera endreçada, i això és el que es produeix. L’11 al
migdia s’acaben els combats i el 12 s’entra en negociacions. Aquesta capitulació
atorga als ciutadans de Barcelona tres coses: la vida, la llibertat i la propietat, i, encara que no sempre es va acomplir, ho va
ser substancialment. Als civils no els van
empresonar i sí als comandaments militars, als quals s’aplica la legislació militar
i s’envia a fora, com el cas de Villarroel o
Basset.
I encara hi ha un altre tema: el duc de
Berwick, quan entra a Barcelona, ja ho ha
fet tot a la vida. Fill natural d’un rei d’Anglaterra, és Gran de França i d’Espanya.
Té un gran prestigi, doncs, que anteposa a moltes altres coses. Quan l’envien
a Barcelona, hi va per obediència a Lluís
XIV, però no és una tasca que li plagui.
En cap cas no hi té gran cosa a guanyar,
ja que conquerir una ciutat defensada per
civils no té gaire mèrit militar i corre el risc,
en canvi, de passar a la història com el
carnisser de Barcelona. De ben segur que
la capitulació també li interessava. Quan
els de Barcelona li ho posen tan difícil, ja
li va bé capitular.
S’acaba d’inaugurar el Born, Centre Cultural, amb la sala d’exposicions
que porta el nom de Rafel Casanova i
a les restes arqueològiques destaca la
Casa de la Neu, on es parla de la importància de Castellterçol en el comerç
del glaç. El Born i el centenari de 1714,
contribuiran a impulsar la Casa-Museu
de Moià?
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Des de la Comissió del Tricentenari
de la Generalitat s’ha donat llum verda a
un projecte gestat des del Museu d’Història que és la Ruta 1714, que ja existia,
integrada per cinc monuments que són
espais de memòria amb valor monumental i relacionats amb el 1714: la Seu Vella
de Lleida, la Universitat de Cervera, Cardona, la Torre de la Manresana i la Casa
Rafel Casanova de Moià. Ara n’hi afegim
cinc més: el Born, la Casa Rafel Casanova de Sant Boi, Talamanca, Castellciutat de la Seu d’Urgell, i l’ermita de Sant
Sebastià, a Santa Eulàlia de Riuprimer.
Hi haurà accions de promoció per a tots
aquests llocs, amb rutes gastronòmiques
i campanyes publicitàries.
Realment, hi ha una conjuntura entorn
del 1714 que no s’havia donat mai. Quan
mires la llista de llibres més venuts, tant
de ficció com de no-ficció, hi destaquen
els llibres de referència entorn del 1714.
És un gran moment perquè gent que no
ha anat mai a la Casa Museu Rafel Casanova s’ho plantegi i la visiti. Hem d’intentar que aquesta embranzida que de ben
segur hi haurà, després es consolidi.
La Casa Museu Rafel Casanova va
inaugurar una museografia finançada
pel Museu d’Història d’una gran qualitat. Qui gestiona actualment la Casa
Museu?
La Casa Museu Rafel Casanova la
gestiona el Museu d’Història de Catalunya. En aquest moment estem resolent
un tema tècnic que ens impedeix la reposició del personal que es jubila. Estem
tancant un conveni amb l’Ajuntament de
Moià, pendent només d’una signatura, pel
qual la Generalitat lliurarà l’aportació econòmica equivalent al cost d’aquesta persona i l’ajuntament la hi posarà en nom
de la Generalitat fins que la Generalitat
pugui tornar a contractar nou personal. La
voluntat és que la casa continuï essent de
la Generalitat i oberta al màxim de temps.

La visita dels amics de Mauer
Mercè Bigorra
Els dies 6, 7 i 8 de setembre vàrem rebre la visita d’una bona delegació d’amics
de Mauer. Aquesta vegada va ser una visita força institucional, donat que el grup
anava encapçalat per l’alcalde de Mauer,
John Ehret, i sis regidors/es que visitaven
per primera vegada la nostra població.
En total vint-i-una persones, entre representants del consistori i acompanyants i
amics, que van poder gaudir de les diferents activitats que els teníem preparades, a més de la Festa Barroca.
Dins el programa de visites destaca
l’acte institucional que es va dur a terme
a la Casa de la Vila el dia 7 de setembre, on el consistori moianès, presidit pel
senyor alcalde, Dionís Guiteras, va rebre
i donar la benvinguda a la delegació de
Mauer. No hi van faltar els parlaments de
l’un i l’altre alcaldes, que van aprofitar per
a expressar la bona disposició de mantenir l’agermanament. Ambdós alcaldes es
van comprometre a donar nous enfocaments a aquest agermanament, de manera que l’enriquiment mutu no sols es quedi
en l’àmbit de la cultura, sinó també amb

projectes de futur en què els joves d’ambdues poblacions i també les empreses
puguin participar en intercanvis laborals i
comercials. Per la seva banda, el Sr. John
Ehret va obsequiar Moià amb un taló de
300 euros per a ser destinat a qualsevol
activitat que sigui de profit per als infants i
joves de la població.
Seguidament, la delegació, juntament
amb els acompanyants de Moià, varen
assistir a una conferència al Consorci del
Moianès sobre el funcionament d’aquest
organisme i el teixit industrial de Moià.
Per tal de completar el programa visitaren
dues empreses de Moià com a exemple
de l’activitat econòmica i industrial del
Moianès: les empreses foren Sosa Ingredients, i Catuav, ambdues de la mà dels
seus propietaris, que ens van presentar
els seus productes i plans de futur, cosa
que va sorprendre gratament els nostres
convidats, en constatar que, malgrat les
dificultats econòmiques, a Moià hi ha empreses capdavanteres i amb bones perspectives de futur, apostant per la qualitat i
la internacionalització.

La delegació de Mauer, al Consorci del Moianès (fot. M. Bigorra)
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L’alcalde de Moià fa entrega d’un obsequi al
seu homòleg de Mauer (fot. M. Bigorra)

Al vespre del mateix dia es va celebrar un sopar de germanor a Les Faixes,
al qual assistiren prop d’un centenar de
persones, entre els visitants germànics,
els amfitrions moianesos i altres persones
vinculades a entitats moianeses —sobretot esportives—, a més de l’alcalde de
Moià i els regidors que van voler assistir
a l’acte. Novament es va poder apreciar
la bona sintonia entre els dos pobles, demostrant que, malgrat l’enorme dificultat
que pot representar l’idioma, aquest no és
obstacle suficient per a impedir les proves
d’amistat i bon tarannà entre les delegacions. Val a dir que vàrem comptar sempre
amb la inestimable col·laboració d’Erika
Kraatz, Ester Guiteras, Wolf Trilles i la Karen, que ens feren de traductors i, no cal
dir, de les habilitats del nostre alcalde amb
la llengua germànica. Els altres, entre el
francès, l’anglès i el llenguatge dels signes, ens en vam sortir força bé. En aquest
sopar novament les paraules dels alcaldes
van ser de reconeixement i bons desitjos
per a continuar amb l’agermanament,
aprofitant tot allò d’enriquidor que pot representar per a ambdues poblacions.
El diumenge dia 8 al matí es van compaginar diferents activitats, de manera
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que una part del grup (alcalde i regidors
principalment) van ser convidats a visitar
les Coves del Toll, que amb les explicacions de l’Enric Oliveras i les traduccions
de l’Ester els van permetre descobrir la
nostra riquesa arqueològica, raó de pes
en l’agermanament.
Bona part del grup ho va aprofitar per
a conèixer millor Moià, passejar per la
Fira Barroca i visitar, entre altres coses,
l’exposició que Modilianum ha presentat
amb motiu dels 150 anys del naixement
del tenor Francesc Viñas. Val a dir que
disposaven de la traducció a l’alemany
dels plafons de l’exposició per a poder seguir-la sense problemes.
Al migdia, de nou a Les Faixes, ens
esperava un àpat familiar entre els visitants i els amfitrions moianesos. Aquesta
vegada era més informal i amb menys
gent, però tot i això vam sumar una seixantena de persones. En Pep Martínez
i la Leo ens van preparar una suculent
paella, que tots —alemanys i catalans—
vàrem aplaudir i gaudir. Tots junts vàrem
poder presenciar més tard les representacions dels fets de la Guerra de Successió,
també amb les traduccions escrites de
l’argument de les escenes representades.
El dilluns dia 9, de bon matí, amics i
voluntaris van acompanyar la gent de Mauer a l’aeroport de Barcelona per a emprendre el vol de tornada al seu país.
Aquests intercanvis entre les poblacions de Moià i Mauer tenen voluntat de
continuar, malgrat les grans dificultats que
representa la seva organització, gestió i
finançament.
M’agradaria aprofitar l’avinentesa per
a explicar una mica més com funciona el
tema de l’acolliment i el finançament. Una
part de les persones que ens han visitat
han estat acollides per famílies moianeses «amfitriones», que en tots els casos
eren famílies que ja havien establert lligams d’amistat en altres intercanvis. Però
enguany entre els visitants hi havia perso-

nes que no havien participat en els intercanvis i, per pròpia voluntat, van preferir
ser hostatjats en hotels o apartaments turístics, carregant amb totes les despeses
d’allotjament. Malgrat això i per donar-los
un millor acolliment i donat que es tractava de l’alcalde i regidors/es de Mauer, l’alcalde i els regidors/es de Moià els van fer
d’amfitrions, convidant-los personalment
als àpats més importants i acompanyantlos al llarg de les visites.
Tots els àpats i despeses d’acolliment
de la resta del grup corrien a càrrec de les
famílies amfitriones. Val a dir, però, que algunes persones col·laboradores van pagar
també alguns àpats per als amics alemanys.
Tota la feina que comportava el transport,
preparar les taules i la intendència dels
àpats comunitaris es va fer amb voluntariat.
Moltes botigues d’objectes de regal
moianeses van contribuir-hi amb petits
detalls per a obsequiar als visitants, així

com el bar Tosca ens va aportar ampolles de vi. Tota la feina la hi van posar un
reduït grup de voluntaris que, amb el seu
esforç, van fer possible que la visita fos
un èxit, tal com ens manifestaren els mateixos hostes.
El pròxim intercanvi serà a Mauer. Ens
han expressat la voluntat que siguin joves
futbolistes que viatgin a Mauer la primavera del 2014 per celebrar un torneig de
futbol masculí i femení. La invitació està
feta; ara toca posar el fil a l’agulla i preparar l’expedició.
Comptant pel cap baix, són més d’un
centenar les persones de Moià que han
participat en els intercanvis i han pogut
gaudir de l’experiència de sentir-se com a
casa en terres llunyanes, de llengua difícil d’entendre i cultura diferent. O... no tan
diferent? En fi, esperem que en el futur
puguem afrontar els nous reptes per continuar amb l’agermanament amb Mauer.

CARTES A LA REDACCIÓ
El sentit de la Festa Major
Antoni Prevosti Monclús
En el darrer número de LA TOSCA
(setembre 2013) es publica un article de
Carles Arola que expressa indignació i
fa una dura crítica de les bandes o pancartes que per la Festa Major de Moià es
van penjar sobre la façana principal de
l’església parroquial. Segurament moltes
altres persones comparteixin aquesta crítica i disgust; però, a pesar d’això, aquells
cartells eren un missatge que estic segur
que molts moianesos van entendre clarament i que jo m’atreveixo ara a interpretar,
perquè crec que justifica la penjada de les
bandes. Ja dic que és una interpretació
meva, perquè jo no he tingut ni art ni part

en la iniciativa, però, quan les vaig veure,
me’n vaig alegrar.
El missatge inequívoc era, o molt
m’equivoco, recordar que la Festa Major
de Moià, que se celebra el 15 d’agost, té
com a sentit i raó de ser la celebració de la
festivitat religiosa de la Mare de Déu Assumpta, patrona de la vila i venerada per
tot el poble cristià.
La devoció mariana dels moianesos,
abundosament documentada de segles
i segles, és sens dubte un patrimoni immaterial del poble, que convé preservar i
estimar; i això és el que crec que es va
voler fer.
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DE FORA ESTANT
Penso que hem de deixar de banda
la qüestió estètica de si les pancartes
eren de bon o mal gust. Eren una mica
precàries i ben sòbries; no discuteixo que
poguessin deixar d’agradar. Però això no
implica que un edifici no es pugui revestir
de moltes maneres, per un cert temps, i
sobre tot si és per a una finalitat en plena
coherència amb la raó de ser del mateix
edifici. És pràctica ben habitual. Escandalitzar-se d’això em sembla una mica... No
sé, trobo la crítica exagerada i injusta.
Però és que, sobretot, trobo que l’acció fou molt encertada i oportuna, perquè
és necessari recordar, especialment en
els últims anys, que la Festa Major de
Moià és la festa de l’Assumpció de la Mare
de Déu. És necessari recordar-ho, perquè
sembla que aquest motiu inspirador de la
festa vagi essent arraconat i oblidat, si no
fins i tot suplantat.
Un indici ben clar del que dic es troba
en una frase molt significativa de l’editorial del mateix número de LA TOSCA. No
sense sorpresa, hi llegim que la Cabra
d’Or és «una festa que fa cinc anys no
existia i que ara dóna sentit a tota la Festa
Major». No són imaginacions meves: el
sentit de la Festa Major ara és la Cabra
d’Or! Sense la Cabra d’Or, la Festa Major
no tindria sentit? Ben segur, la Cabra d’Or
és una festa divertida que pot servir per a
obrir la Festa Major, i per a cridar la gent
a participar-hi amb xerinola i bon humor.
Però això no és el mateix que donar-li
sentit. I caldria pensar bé si, amb les seves reminiscències d’idolatria veterotestamentària, realment és apta per a fer-ho.
Per a mi, doncs, el penjament de rètols i imatges a la façana de l’església parroquial, més enllà d’una polèmica sobre si
convé o no penjar certes coses en un edifici religiós, no ha estat altra cosa que una
invitació de la parròquia als moianesos
a repensar què és el que dóna a la seva
Festa Major un sentit més fondo, més noble, més arrelat i més humanitzador.

Moianesos a distància
Elvira Vilardell
La crisi econòmica ha estat el catalitzador principal perquè molts catalans
es decidissin a marxar del país i buscar
ofertes laborals a l’estranger. Tot i això, la
complicada conjuntura econòmica en què
es troba immersa Espanya no és l’únic
motiu que ha convertit la societat catalana en un poble cada cop més nòmada.
Les ganes de viure noves experiències,
la curiositat per altres cultures, l’interès
per estudiar fora, l’oportunitat d’aprendre
nous idiomes o simplement la casualitat
són també algunes de les raons que han
fet que moltes persones, sobretot joves,
s’animessin a emigrar.
Des del 2008, amb la irrupció de la crisi
econòmica, fins al 2012, 38.753 catalans
han marxat a l’estranger, segons un informe publicat per la Federació Internacional
d’Entitats Catalanes (FIEC). D’aquests
catalans, gairebé 11.000 —4.600 joves
d’entre 15 i 34 anys— han emigrat durant
l’últim any, xifra que es tradueix en un
augment del 64% si es compara amb dades del 2010. Sembla, doncs, que l’emigració s’ha convertit en una aposta clara
per a aquells que aquí no troben feina o si
més no una que compleixi les seves expectatives.
Però, tal com s’ha apuntat abans, els
motius econòmics no són l’única raó que
es té en compte a l’hora de fer les maletes. Aquest és precisament el cas d’alguns moianesos que han triat l’estranger
moguts sobretot per les ganes de conèixer nous llocs i costums.
Dels moianesos amb qui hem parlat a
distància, la Clàudia Soler és la més jove
i potser també la més decidida. Abans
de començar els estudis universitaris tenia clar que volia marxar fora per poder
«descobrir diferents cultures i maneres
de veure el món». Després d’investigar

diverses maneres que li permetessin de
materialitzar el seu desig, va decidir que
la millor opció era fer un voluntariat, ja que
així podria ajudar els altres i a més tenia
gairebé totes les despeses cobertes, i és
que el tipus de voluntariat que ha escollit
és finançat per la Comissió Europea. La
Clàudia ens explica que aconseguir formar part de l’European Voluntary Service
(EVS) —Servei Voluntari Europeu— és
força més complicat del que en un principi
podria semblar. Primer cal trobar una «organització d’enviament» a Catalunya que
s’ocupi del teu cas i després necessites
que l’entitat encarregada d’un dels diversos projectes de voluntariat estesos arreu
de la comunitat europea accepti la teva
sol·licitud. Finalment, i enviades més de
deu peticions a diferents projectes, la destinació d’aquesta jove moianesa ha estat
Kuldiga,
una petita ciutat situada a l’oest
de Letònia. Allà la Clàudia fa de voluntària
en un centre de nens i joves on imparteix
—i ho farà durant tot un any— classes de
dansa i de castellà, entre altres diverses
tasques.
Si bé hi ha qui decideix traslladar-se
a un nou país abans de començar la universitat, també hi ha qui se’n va un cop
acabada la carrera, com han fet el Ramon
Roca, biotecnòleg, i la Núria Bach, geòloga. Encara que tots dos ja hagin acabat
el seu grau universitari, han marxat per
continuar estudiant. El Ramon ha començat un màster en Enginyeria Biomèdica a
la Universitat de Califòrnia, mentre que
la Núria s’ha quedat a Europa cursant un
màster de Geologia a la Universitat de
Ginebra. Malgrat que ambdós moianesos
són uns estudiants excel·lents, les retallades en l’àmbit educatiu fan que cada
vegada sigui més difícil aconseguir una
beca finançada amb recursos públics, re-

La façana engalanada (fot. J. Font)
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Ramon Roca, a Califòrnia
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alitat amb la qual es va trobar el Ramon
quan va decidir continuar formant-se fora
de Catalunya. Aquest prometedor biotecnòleg ens comenta que si ara està a
Califòrnia és sobretot gràcies a la casualitat. L’acte d’un discurs que el Ramon
va pronunciar acabada la seva carrera va
resultar ser presidit pel director general
d’una important companyia farmacèutica,
el qual, en escoltar les dificultats amb les
quals es trobava l’estudiant a l’hora de
marxar fora, va decidir finançar-lo perquè
pogués tirar endavant la seva idea.
Els moianesos que per motius d’atzar
es podria dir que també estan vivint lluny
de Moià són la Lídia Padrisa, el Xavier
Aliberch i els seus tres fills. Aquesta parella porta gairebé dos mesos a la ciutat
de Sutton Coldfield, prop de Birmingham
(Anglaterra). El motiu que els ha conduit fins al Regne Unit ha estat la feina
del Xavier. L’empresa on treballa aquest
moianès li va proposar formar part d’un
projecte a Anglaterra, una oportunitat que
la família va decidir aprofitar, ja que «és
la millor manera per a aprendre anglès» i
també «viure una experiència enriquidora
que et faci veure el món des d’una òptica
més àmplia». Com a curiositat, la Lídia
ens diu que, encara que a Anglaterra la

Núria Bach, amb el Mont Blanc al fons
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taxa d’atur sigui notablement més baixa
que a Espanya —una taxa que ronda el
8%, enfront de l’espanyola, que se situa
en el 26%—, l’oferta de treballs qualificats
és limitada o, si més no, és força complicat accedir-hi. Aquest fet provoca que no
sigui estrany veure catalans amb estudis universitaris i màsters al Regne Unit
treballant d’ajudants de cuina en restaurants, entre altres feines d’un nivell més o
menys similar.
El present d’aquests moianesos els
porta fora de Catalunya, però quins pensaments de futur tenen?
Si bé la Lídia i el Xavier asseguren
que d’aquí a quatre anys tornaran a Moià
per quedar-s’hi, la resta d’entrevistats no
ho veuen tan clar. Tots ells tenen previst
mudar-se de nou a Catalunya un cop acabats els seus projectes, el voluntariat en
el cas de la Clàudia i els màsters pel que
fa al Ramon i la Núria, però no descarten tornar a marxar, ja sigui per continuar
coneixent altres cultures o bé per raons
laborals.
Sigui quin sigui el destí d’aquests moianesos, tots coincideixen en una cosa:
el moment que estan vivint lluny d’aquí
és una oportunitat que han d’aprofitar al
màxim.

Clàudia Soler als boscos de Letònia

La família Aliberch, a la seva casa d’Anglaterra
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Crònica d’uns moianesos al North Face
Ultratrail del Mont Blanc (UTMB)
Albert Lozano
La Ultratrail del Mont Blanc és la cursa
de muntanya més emblemàtica del món i
una de les més dures. Consta de 170 km
de llargada, amb un desnivell positiu de
9.600 metres. L’ambient que es respira a
les poblacions per on passa és d’autèntica etapa reina del Tour, una mena de
Gran Premi de F1. L’epicentre del municipi de Chamonix es presenta aquells dies
com la capital mundial del trail running.
Per a poder-hi participar, els corredors
han d’acreditar haver acabat tres curses
semblants durant l’any anterior. I com que
la demanda es més gran que les 2.469
places ofertes, es fa un sorteig.
En aquesta Ultratrail hi van prendre
part quatre moianesos i un santfeliuenc.
Em reuneixo amb Xavier Valldeoriola
(Llogari), Toni Pérez, David Liesa i Orsini Sotorra (de Sant Feliu de Codines) –el
quart moianès participant va ser Gerard
Morales– per parlar de l’experiència en la
cursa. La sortida tingué lloc el divendres
30 d’agost a les 16:30 hores.
«M’agrada córrer, però per a poder
participar en aquest coi de cursa, n’he
acabat fins al capdamunt; un mes abans
ja n’estava fart [...]. Però quan l’acabes,
sents una satisfacció personal molt gran»,

ens explica Xavier Valldeoriola. El Xavier,
de trenta-cinc anys, va ser qui va finalitzar
en millor posició dels moianesos: 44.
En David Liesa i el Llogari fa més d’un
any que s’entrenen junts, uns sis dies a la
setmana llevant-se a tres quarts de set del
matí. «Quan acabes la cursa, et recordes
de les hores d’entrenament», diu el Xavi.
Un concepte de patiment que Toni Pérez,
autònom de quaranta-un anys, percep diferent: «Vaig gaudir molt de la cursa, la
tornaria a fer, molt content, m’agrada la
llarga distància.» Toni Pérez va acabar
en la posició 417 i comenta: «Abans de la
sortida estava fent el vermut en una terrassa [...]; anava a passar-m’ho bé, tot i
que quan competeixo surto a guanyar.»
Dues maneres d’entendre la cursa.
Preguntant-los si hi ha un punt d’egocentrisme en aquest tipus de cursa, el
Xavi respon: «No hi ha ego, però sí que
m’ha quedat un mal regust quedant el 44.
Vaig perdre una hora per mal de ventre en
la darrera pujada, que no em va permetre
estar més amunt; estic descontent.» Per
a David Liesa tampoc és qüestió d’ego
sinó de «satisfacció personal». I Toni Pérez conclou: «Cadascú té el seu objectiu,
però la cursa et posa al teu lloc.»

Odontologia conservadora i estètica
Endodòncia i pròtesis
Odontopediatria
Ortodòncia
iàries
Visites d
Cirurgia
Implants i periodòncia
Blanquejaments
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D’esquerra a dreta, Toni Pérez, Orsini Sotorra, David Liesa i Xavier Valldeoriola

David Liesa va haver de plegar al quilòmetre 122, tot just després de fer l’ascens del Col de Ferret —una ascenció de
900 metres fins a arribar als 2.537 d’altitud—; els quadríceps no li van permetre
de continuar. Els darrers quilòmetres els
va fer caminant fins a arribar al refugi de
Champec Lac, on hi havia les parelles de
Valldeoriola, l’Imma, i la Sehere d’Orsini.
Qui també va estar a punt de no acabar
va ser el mateix Sotorra. «Al km 77 vaig
trucar a la meva dona i li vaig dir que
plegava, que no podia. Ella em va encoratjar perquè continués, i així ho vaig fer
després de donar-li tant la tabarra durant
tants mesos amb els entrenaments i la
cursa.»
Els corredors s’alimentaven de pa de
motlle amb crema de xocolata, barretes
energètiques, gels i, a cada control, brou,
pasta i fruita. El Xavier va arribar a les
19:27 del dissabte i, per tant, «només» va
haver de fer una nit. Però al Toni Pérez i
al Sotorra els va tocar fer dues nits de cursa. Al·lucinacions, cansament acumulat.
«M’adormia corrent unes mil·lèsimes de
segon, se me n’anava el cap una mica»,
diu Orsini. «Entre la llum i el cansament
veies figures reflectides a les roques, però
no vaig patir son», contesta el Toni.

El guanyador de la cursa, el francès
Xavier Thenevard, té vint-i-cinc anys. En
canvi, la mitjana d’edat dels participants
és de quaranta-tres. Toni Pérez ens explica aquest detall: «La llarga distància
és per a gent de més edat per la resistència, però sempre et surt algun jove.»
Valldeoriola no opina el mateix: «El córrer
s’està fent molt popular i els joves ja estan començant a fer-ho; abans, qualsevol
guanyava una cursa i ara tothom s’entrena [...]; hi ha una febre.» D’aquesta febre
en tenen la culpa, segons Liesa i Sotorra,
la societat i la crisi. «Avui dia la gent no
es pot autorealitzar amb la feina i ha de
buscar altres alternatives per a superar-se
personalment.» Per al Toni és simplement
una moda i fa una comparació: «Ara tothom veu gintònics i fa vint anys ningú no
en bevia.» «A Moià sortia a córrer i no veia
ningú, ara hi ha molta gent», diu el Xavi.
L’UTMB és la cursa més llarga que han
fet tots ells. Orsini Satorra, que va acabar
491, no pensa fer més curses tan llargues.
A Liesa li queda el cuc de tornar-hi un altre
any, i al Toni li agradaria fer la cursa d’Andorra, la de 170 km. Al Xavi Valldeoriola,
potser el tour de gegants, de més de 300
km: «Ja li he posat l’ull.» Per a tots ells, això
de de l’ultratrail running és un patir gaudint.
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LES ENTITATS INFORMEN
El Musical! 2013
Alícia Arisa
S’acaba un Musical i en comença un
altre. Aquest any en el programa de la
Festa Major de Moià hi havia anunciada
la novena edició d’aquest espectacle que
mobilitza més de cent moianesencs a dalt
i a darrere de l’escenari, i un públic molt
més nombrós.
La data prevista, el 14 d’agost a les
22,00 h, al lloc de sempre, el Parc Municipal.
Com gairebé cada dia, aquest estiu, la
pluja va aparèixer en mala hora; una estona abans hauria deixat prou marge per
a recuperar les condicions òptimes per a
començar l’espectacle, però, malgrat que
era una pluja fina i petita, s’hi va posar o
massa d’hora o massa tard! A l’hora prevista tot estava a punt, els artistes vestits,
maquillats i pentinats dels personatges
dels números que s’havien de representar i els espectadors a les seves cadires,
això sí, amb paraigües. A les deu tocades
tot era moll: impossible començar immediatament. Així que els espectadors van
haver de tornar-se’n i els participants del
Musical van haver de desfer allò que ha-

vien posat a punt durant llargues hores de
vestir escenari i envelats, de posar cadires per als espectadors, de proves de so
i de llum, de maquillatge, vestuari, perruqueria...
L’estrena del Musical 2013 es va fer a
Castellterçol el 25 d’agost, amb un públic
nombrós i amb una satisfacció general.
Per fi s’aconseguia una bona acollença
després de tant d’esforç. Els comentaris
van ser afalagadors per la professionalitat
i extensius per al vestuari que es va lluir
en alguns dels números, com El fantasma
de la ópera i El rey León, número en el
qual també destacava el maquillatge.
La segona cita va ser, per fi, a Moià,
que feia la prova de traslladar el Musical
al pavelló municipal. Tota la feina que
s’havia fet per a la nit del 14 d’agost es va
tornar a fer per a la tarda del l’1 de setembre, sense por de pluja!
Una bona part del públic que tenia les
entrades des del 4 d’agost va acudir a les
19 h del diumenge 1 de setembre al pavelló per veure l’anunciat Musical 2013.
Un total de set-centes seixanta persones,

Crazy for you, un dels números interpretats (fot. El Musical)
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cent trenta-cinc de les quals eren nens.
Una presentació en vídeo, divuit números, la majoria d’ells fidels a l’esperit del
Musical, eren de ball, però també n’hi havia en què destacava la interpretació i el
sentit de l’humor.
No hi van faltar els esquetxos per a introduir el tema de cada número, coneguts
com «els gags», aquest any en directe a
càrrec de Valentí José i Roser Perereda.
El primer tema de la novena edició va ser
Bienvenidos, la cançó de Miguel Ríos, i el
darrer pertanyia a Robin Hood, una pre-

ciosa i complexa dansa celta. Enmig, els
setze restants: Que, Un año más, Aladdin, El fantasma de la ópera “Mascarada”,
Somorrostro, Noches de sol, Nine, Folies
Bergère, Step up, Venim del nord, El rey
León, Vogue, Natació sincronitzada, Rock
the ballet, Burnthefloor (Sway), Forever
young, Crazy for you.
Després del darrer número i del darrer gag es mostraren totes les cares del
Musical a la pantalla amb la música de comiat: els cent cinc participants que ara ja
s’estan preparant per a la desena edició!

Moià celebra la seva XXII Festa Bastonera
Elvira Vilardell
Les colles bastoneres de Terrassa,
Sabadell, Prats del Lluçanès i Moià van
ser les encarregades d’omplir els carrers
de música i ball el diumenge 29 de setembre en la XXII Festa Bastonera de la vila
de Moià.
La cercavila va començar a les onze
del matí a l’Espai Cultural Les Faixes i va
recórrer el centre de la vila fins a arribar,
passada ja la una del migdia, a la plaça
del CAP.
Tot i que els dies abans les previsions
meteorològiques apuntaven mal temps, el
sol va acompanyar els balladors durant tot
el matí i va animar els moianesos a participar de la festa.
Un cop acabades les ballades finals
de les diferents colles, els Bastoners de
Moià van obsequiar els participants amb
un record per a commemorar la trobada
d’enguany.
Cal destacar també la presència del
regidor de Cultura, Festes i Tradicions,
Joan Capdevila, que com a representant
de l’ajuntament va ser l’encarregat de recollir l’obsequi de part dels bastoners locals.
Bastoners de Moià (fot. E. Vilardell)
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Programes en directe:
Bon dia, Moià (dilluns a divendres,
9.30-11.30): informació local, amb David
Riera.
La jornada (dilluns, 21.00-23.00): actualitat esportiva local i de la comarca,
amb Enric Pascual.
QDPAE (dimarts, 21.00-22.30): programa d’entreteniment i informació, amb
Puxic i Marsi.
Xiu-xiu (dimecres, 21.00-24.00): actualitat de Moià, amb Joana Armadans, Enric Pascual i Montse Surroca.
Les notícies de l’absurd (dijous, 21.0022.00): notícies absurdes i curioses, amb
Carles Domènech.
De més enllà (dijous, 22.00-24.00):
músiques del món, amb Jordi Garcia.
Discovery (divendres, 19.00-20.00):

´

Selecció dels millors èxits nacionals i
internacionals

música electrònica, amb Àlex i Dustin Almeida.
It’s your time (divendres, 22.00-24.00):
música dance i retro, amb Toni Peret.
Temàtik (dissabte, 10.00-11.00): temàtiques musicals difícils d’escoltar en
una ràdio, amb Enric i Rafael Terencio.
La meva enyorança musical (dissabte, 11.00-13.00): música per a la gent de
més de cinquanta anys, amb Àngel Pérez.
Balles o estudies 2.0 (dissabte, 13.0014.00): música de ball, amb Ramon Martínez.
Què t’anava a dir (dissabte, 18.0020.00): informació local, amb Toni Arisa,
Rafael Manzanera, Bàrbara Cadenas, Àngel Pérez i Lluís Aran.
Podeu seguir-nos per internet a www.
justin.tv/radio_moia i http://radiomoia.radio12345.com.

Hem iniciat el curs de tertúlies literàries amb una convidada d’honor, Laura
Borràs, directora de la Institució de les
Lletres Catalanes (ILC), la qual, a més
de parlar de Incerta glòria, la novel·la
de Joan Sales que comentàvem, ens va
transmetre la seva passió per la literatura i els clàssics. Des d’aquí us convidem
a llegir els seus llibres Per què llegir els
clàssics avui o Clàssics moderns i ens
permetem de reproduir-vos-en un bocinet
on fa apologia de la lectura: «Cal llegir per
plaer, per aprendre, per desaprendre, per
perdre’s. Per retrobar-se, llegir per saber
dels altres, llegir per conèixer-te a tu mateix. Llegir per evadir-se, llegir per recuperar-se. Llegir, llegir, llegir, sempre. Perquè
els clàssics s’ho valen, perquè nosaltres
ho valem. Alimentar-se exclusivament
dels productes de la temporada provoca
anèmia cultural; per això ens calen els
clàssics, avui, demà i sempre.» Doncs,
ja ho sabeu... I, per acabar, a cada convidat que tenim a la tertúlia li demanem
una recomanació i la de la Laura va ser
Mirall trencat, de Mercè Rodoreda; doncs

des d’aquí us reenviem la recomanació.
Amb l’inici de curs hem començat
també les tertúlies en idiomes diversos:
aquest any oferim conversa en alemany,
francès i anglès, gràcies a la col·laboració
dels voluntaris internacionals dels Avets,
en Clemens, la Louise i la Jenny. Així,
doncs, fem tertúlies en anglès i alemany
cada dimarts, i en francès cada dimecres.
Com sempre, cal inscriure’s a la biblioteca
i és imprescindible tenir nivell de conversa.
I com tots els inicis de curs, des de la
biblioteca s’han muntat les maletes viatgeres per a les escoles. Hem repartit una
trentena de maletes plenes de contes, per
a totes les aules de P-1 a P-5, per tal que
vagin circulant per totes les famílies i així
els més xics, acompanyats per les famílies, agafin gust pels llibres i la lectura.
Amb motiu del Dia Internacional de
l’Alzheimer, que va ser el 21 de setembre,
hem tingut, durant la segona quinzena del
mes, l’exposició d’originals de l’àlbum illustrat La iaia té una cosa que no es treu,
de la il·lustradora Rosa Alonso.

Laura Borràs a la biblioteca. Les maletes viatgeres (fot. Bibl. Moià)
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Museu de Moià
Benvinguts al nou curs 2013-2014!
El Museu - Coves del Toll recull els fruits
de la feina ben feta en els darrers anys,
omplint de nou la graella de reserves
d‘aquesta tardor i de l’hivern i primavera
del 2014. L’any que ve celebrarem els vint
anys d’activitats didàctiques al Museu de
Moià.
L’inici del nou curs i el retorn de les
vacances també ha començat a omplir el
calendari de reserves d’activitats i visites
de les escoles d’arreu de Catalunya per
al curs 2013-2014, que fins al dia d’avui
(23 de setembre) compta amb 96 escoles
i 6.900 nens i nenes. Cal fer un esment
especial de les 18 reserves escolars amb
1.130 nens/es per al pròxim XIII Mercat
Escolar de la Prehistòria (setmana del 19
de maig 2014).
L’activitat que més sol·liciten les escoles és el pac didàctic Viure un dia prehistòric al Toll, compost per la visita guiada a
les Coves del Toll + taller didàctic complementat amb una explicació sobre l’evolució humana i de les eines prehistòriques
amb reproduccions fetes per l’equip tèc-

nic del Museu, més la visita al Museu de
Moià.
A les Coves hi ha també un ampli ventall d’activitats que acosten la mainada a
la natura i al respecte i estima al medi ambient, com són el taller de geologia, l’itinerari de botànica o bé el riu que riu, que ens
permet de conèixer la dinàmica del torrent
Mal i els seus habitants, tot sovint tan petits que ens passen desapercebuts.
També s’ofereixen activitats en relació al personatge de Rafel Casanova i
la Guerra de Successió, com el joc de rol
Retorn a 1714, per als alumnes de cicle
superior de primària, ESO i batxillerat, o
bé L’escut, una identitat, per als més petits, on cada alumne es dissenya el seu
propi escut heràldic.
Altres activitats vinculades al patrimoni de Moià són: Els metges de l’art, que
permet descobrir la feina dels conservadors i restauradors dels museus; el joc de
pistes del Codi Modilius, que permet una
immersió en la història i els indrets emblemàtics del nucli antic de Moià, o la visita al
Museu i a l’església parroquial.

Jornades Europees del Patrimoni.
Com cada any, el Museu de Moià ha participat en les Jornades Europees del Patrimoni el passat cap de setmana 28-29 de
setembre, amb jornada de portes obertes
al Museu Municipal de Moià i Casa Natal de Rafel Casanova, amb visita guiada
gratuïta a les dotze del migdia a les dues
exposicions permanents, i amb la realització de tallers prehistòrics gratuïts a la
zona del poblat prehistòric del Parc Prehistòric de les Coves del Toll. A les Coves
hi van participar 203 persones, i al Museu,
151.
I Open Obert d’Escacs del Moianès.
El Museu de Moià i les Coves del Toll van
col·laborar en el I Open Obert d’Escacs
del Moianès, que es va realitzar entre
maig i juliol d’enguany, oferint un val de
descompte per a les Coves del Toll als
participants i entrades gratuïtes per als
guanyadors.
Convenis de col·laboració. El Museu
de Moià va iniciar, l’any 2004, convenis de
difusió i col·laboració amb associacions,

cases de turisme rural, restaurants i entitats d’oci i turisme d’arreu de Catalunya.
Actualment ja té convenis de col·laboració
amb vint-i-tres entitats. El conveni és ampli i obert a noves incorporacions. Amb
aquest conveni els associats i clients de
les entitats gaudeixen d’un 10% de descompte en l’entrada de les Coves del Toll
i posteriorment l’accés gratuït al Museu.
Així mateix el conveni afavoreix la difusió
mútua del museu i de l’entitat signant, mitjançant web, fulleteria o qualsevol sistema que s’hi pugui incorporar.
Actualment en gaudeixen entitats
d’arreu de Catalunya, com la xarxa de biblioteques, el carnet jove, el club de l’eix,
Òmnium Cultural, diversos col·legis professionals, la Federació Catalana d’Espeleologia, el Centre de Recerca de Calldetenes, T-més, Run Sports, etc.; també
entitats locals, com el Motoclub Moianès,
la Penya Blaugrana, el Gemi, etc.; i, no
cal dir-ho, les empreses d’oci i turisme de
casa nostra, com cases de turisme rural i
restaurants com les Humbertes, l’Estrada,
Can Vila, la Guàrdia, etc.

SOPA
DE LLETRES
Elvira Permanyer
Òperes cantades per Francesc
Viñas
Busqueu el nom de deu òperes
que Francesc Viñas va interpretrar durant la seva carrera artística.
Podeu trobar els noms a la pàgina
50.

Tallers a les Coves del Toll (fot. Museu de Moià)
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MOIANÈS
L’Orquestra de Collsuspina, un projecte
engrescador amb resultat esperançador
Elvira Permanyer

Sota el cor de l’església (fot. C.I.C. - Moià)

El dia 24 d’agost l’Orquestra de Collsuspina, sota la batuta del jove director
Daniel Vallejo Rives, féu un concert a l’església parroquial de Moià, amb el lema La
música que ens agrada. Era un dels dos
concerts de cloenda del curs d’estiu, que
organitza l’orquestra per tercer any i precedia el que que es va fer a Collsuspina el
dia següent.
L’orquestra, formada bàsicament per
joves de Collsuspina i rodalies però també
per músics de totes les edats, organitza
aquest curs d’estiu per a gaudir de la música i la convivència i oferir els resultats
del seu treball estiuenc en un parell de
concerts.
El concert de Moià reuní més de quatre-cents persones.
Els objectius dels cursos d’estiu són
diversos: interaccionar amb músics del
mateix instrument i amb els d’altres instruments, tant en petits grups com en orquestra, i, alhora, ser un pont per a l’esco36

Notes terçolenques
Ramon Puig
Nova pàgina web de la Dansa

la de música, reforçant la feina feta durant
el curs acadèmic i promovent la pràctica
de l’instrument durant l’estiu i així continuar fent música durant l’època de vacances.
Les novetats del concert d’aquesta
agost van ser diverses. Per una banda, la
situació dels músics al final de l’església,
sota el cor, millorava substancialment la
sonoritat; per l’altra, poder escoltar l’orgue de la parròquia, recentment restaurat
i que augura futurs concerts amb aquest
instrument; i, encara, el programa presentat, ja que totes les peces van ser escollides pels components de l’orquestra, músiques que els omplien o els recordaven
experiències alegres o tristes.
Per tant, el concert va ser emotiu, esplèndid i variat, apartant-se de concerts
més protocol·laris, fet que el públic va
saber apreciar aplaudint amb entusiasme
cada peça.
Cada peça fou presentada pel músic
que l’havia proposada a l’orquestra. S’inicià amb l’Adagio en sol menor de Tommaso Albinoni, tocat a l’orgue per Joan Cabó;
continuà amb música clàssica, com l’Adagio de la Simfonia núm. 102, de Franz
Joseph Haydn, o amb música de cinema,
com la banda sonora de El Senyor dels
Anells, entre altres. El programa es tancà
amb la Simfonia del Nou Món, d’Antonín
Dvorak. Com a bis, l’estrena de la sardana de Josep Maria Serracant, A una moreneta de Moià.
Els nombrós públic present va gaudir
d’allò més i, en acabar, tothom a recollocar els bancs girats, ja que l’església
havia de tornar a la seva activitat religiosa
habitual del dissabte.
Fins al proper concert.

Un dels actes més representatius de
la passada Festa Major fou la presentació de la nova página web de la Dansa
(www.dansadecastelltercol.cat). Ha estat la culminació d’un extens treball en
equip de tot el «món musical» de la vila.
En féu la presentació Ferran Miró, director de la Coral, glossant la intencionalitat
de dignificar i revitalitzar la històrica obra
folklórica castellterçolenca, passant després la paraula al director «logístic», Joan
Fargas, el qual n’exposà extensament els
detalls tècnics.

La Dansa i el Ball del Ciri,
a ritme de jazz i cobla
Recentíssima sortida d’un nou disc,
en aquest cas en una interessant simbiosi entre un grup jazzístic, Niño Josele, i
la Cobla Sant Jordi. És un recull de danses catalanes, entre les quals apareixen
la Dansa i el Ball del Ciri. El CD ha estat
gravat al Kursaal de Manresa.

Castellterçol-Granera a la Via
Catalana
Responent a la crida de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) CastellterçolGranera, quatre autocars i vehicles particulars, amb uns tres-cents participants,
foren enviats a la carretera N-11, tram
549, entre Maçanet i Vidreres, a la comarca de la Selva. L’acte també va comptar
amb nodrida participació de Sant Quirze
Safaja.
Per altra part, el suplement de El Periódico dedicat a la Via Catalana va publicar (p. 37) una fotografia de diversos participants de Castellcir simulant una torre
de falcons, en actitud festiva. Castellcir va
participar en la Via, amb la resta del Moianès, a Pont de Molins.

Web de la Dansa

Procés Constituent seria clau
de volta en un recorregut per la
independència?
No entro a comentar la notícia, però
voldria exposar algunes conclusions després d’escoltar l’Arcadi Oliveres a Moià,
el 7 de setembre. Abans que ningú li ho
preguntés, i després de ser presentat
per una animosa castellterçolenca, Maria Bach, Oliveres va deixar molt clara la
bona relació que, segons ell, hi ha entre el
seu moviment i l’ANC, que dirigeix Carme
Forcadell. Va afegir que no desmereixen
el moviment independentista, però que
ells hi volen arribar via l’enderrocament
de l’actual capitalisme, que va acusar de
corrupte i despietat.
La modesta opinió d’aquest terçolenc
és que en arribar, en el seu moment, a
unes possibles eleccions amb un programa de màxims, tant en el terreny social
(que prioritzen) com en el nacional (que
accepten), podrien esdevenir clau de volta
amb un altre possible bloc alternatiu: CiU
(o CDC) i ERC. El Procés Constituent pot
anar sol o bé amb Iniciativa per Catalunya,
ja que tenen programes, fins a cert punt,
semblants. Un acostament electoral amb
la CUP el veig força difícil avui per avui.
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Notícies de l’Estany
Maria Estany Esparó
L’estiu ha estat reblert amb una colla
de concerts dins el cicle STAGNUM.13.
Hem pogut gaudir de grans interpretacions a l’església i al claustre del monestir.
El 15 de juny s’inicià el cicle amb l’Orfeó
Manresà, que oferí «Caelum et terra»,
amb una selecció de peces religioses de
diferents èpoques. El 13 de juliol, concert
de guitarra, amb Lourdes Pavia i Fran Gamallo. El dissabte 3 d’agost, reggae, rumba i rock, amb el grup Tremendamente.
El dia 10 d’agost, XI Bachiana, amb Thor
Jorgen tocant la viola de gamba i Andrés
Alberto Gómez tocant el clavicèmbal. El
24 d’agost, «Temptacions», de la Fura
dels Baus, amb «La història del soldat»
d’Ígor Stravinski, música i direcció de Miquel Badosa, vídeo i instal·lació de David
Cid i interpretat per Vanessa Papa. El 28
de setembre, «Quintet» amb violins, violes i violoncel, a càrrec d’Humbert Rovira,
Gabriel Coll, Miquel Córdoba, Albert Romero i Jordi Claret, amb obres de Beethoven, Dvorak i Mozart. L’últim concert serà
de violí i piano el pròxim 19 d’octubre,
amb Anna Urpina i Joan Ribé.

El divendres 26 de juliol a la plaça del
Monestir es va fer «Happening», sopar popular organitzat per l’Associació Cultural i
Recreativa. L’endemà a la tarda, concert
a càrrec de la Coral de Moià i, al vespre,
sopar de Bitlles Catalanes a la Pista Vella.
El dia 9 d’agost va haver-hi la «Piscinada nocturna», amb tapes i música a la
fresca.
Aquest estiu Isabel Fonoll ha organitzat visites guiades a diferents indrets
del municipi, com el dia 10 d’agost a les
restes del Masot i, el dia 24 del mateix
mes, «L’Estany a l’època dels bandolers».
A partir del diumenge 25 d’agost s’iniciaren els actes de la Festa Major d’enguany, amb una gran varietat d’activitats:
música i animació a la Residència Pressegué amb el grup Els Narinant; caminada
popular juntament amb els pobles de Santa Eulàlia de Riuprimer i Muntanyola, organitzada per l’A.C.R.; la presentació del
documental del Sàhara Occidental Hijos
de las nubes: la última colonia, organitzada per l’Associació per al Desenvolupa-

L’escola nova de l’Estany (fot. Mònica Sentias)
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ment de Projectes Solidaris al Sàhara; a
la biblioteca, mostra de dibuix infantil i lliurament de premis; taller de decoració de
murs amb motius populars; ball de confeti
per a la quitxalla; correfoc amb els diables
de Rubí; festa «Jovestany», amb el Dj Iu
Padrisa; campionat de botifarra, parxís i
dòmino; jocs de cucanya i jocs a la pista;
campionat de bitlles catalanes; taller infantil de pintar gorres; cinema; curses de
bicicletes; tarda de gresca amb l’Àlex Casals; exposició de patchwork i labors a Ca
l’Errando; campionat de botxes; playback;
ball de confeti...
Cal destacar, el diumenge 1 de setembre, la Festa dels Avis, amb la celebració
de la missa, trobada gegantera amb els
gegants d’Oló i de l’Estany, dinar de germanor al passeig del Prat, amb tres-cents
comensals, i a la tarda concert amb l’actuació d’Agustí Ramírez, cantant del grup
Els Diables.
El dissabte 7 de setembre es va fer
la jornada de portes obertes a l’escola
nova de l’Estany, la qual propicià la trobada d’actuals i antics mestres i alumnes,
tots contents d’haver-se pogut realitzar
el somni de la nova escola, durant molts
anys reivindicada. El dijous 12 de setembre els nens i nenes d’educació infantil i

de primària van poder estrenar les noves
instal·lacions: aules amb molt espai i molta il·luminació, un pati molt gran, sala polivalent, cuina, sala de mestres, etc.
El diumenge 8 de setembre, festa de
la Patrona de l’Estany, va començar amb
la missa solemne i, a la sortida, ballada
dels gegants de l’Estany, sorteig de la
campanya d’un dia a l’Estany, pregó de
festa major a càrrec de Domènec Cucurull, durant molts anys gerent de Medi Ambient de la Diputació, i tot seguit ballada
de sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A la tarda, ball de gala amb el Duet
Esquitx.
La Diada Nacional de Catalunya, el
dia 11 de setembre, va començar a dos
quarts de deu del matí amb la sortida amb
autocar cap a la Via Catalana; a mig matí,
parada a esmorzar a Argelaguer; després,
localització del punt, visita a Peralada i dinar en un restaurant de Pont de Molins. A
la tarda, els estanyencs es van col·locar al
seu lloc de la Via, juntament amb la resta
de moianesencs, i van esperar l’hora clau,
les 17.14 h. A les set del vespre, tornada
amb autocar cap a l’Estany.
El diumenge 15 de setembre es va fer
una pedalada de bicicletes tot-terreny pel
terme municipal de l’Estany.

Participants en la Via Catalana (fot. Mònica Sentias)
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LLETRES
Les poues de la Franquesa
Marian Baqués
Baixem el camí des del cementiri fins
als horts de Castellnou. Seguim una estona vers la Falcia. Saltem la riera —quanta
escuma!, que trist!—. Amb quatre gambades guanyem el camí que circumval·la
la serra de Riqueus. A mà esquerra, una
tanca de fusta ens indica que som a les
poues de la Franquesa.
La poua vella és allà, amb arrels que
s’hi arrapen. Seiem. D’entrada, la foscor
de la seva òrbita buida. A poc a poc se’n
perceben detalls. N’arribem a percebre
l’ànima a través de la boca que el temps
li ha badat. Els quatre arcs que sostenen
la volta evoquen un espai allunyat en el
misteri. En el rectangle del terra, esparses, s’apilen algunes pedres que la tancaren. Espai amb ressonàncies gairebé
mítiques. S’ha guanyat l’apel·latiu de «catedral del glaç».
Després ens acostem a la poua nova
situada a un tir de pedra. La vegetació
l’ha coberta i convertida aparentment en
un turonet. Només el cartell indicador del
lloc i les dues portes que sengles reixes
barren la rescaten de l’anonimat. Si mirem
a l’interior hi descobrim una poua rodona
amb un bon diàmetre. En sobresurt la cúpula, intacta.
I recordem. Recordem el que aprenguérem en les jornades que sobre les
poues al Moianès organitzà la gent de
Modilianum a l’octubre del 2008 i que el
número 40 de la revista recollí.
Sí. Les poues de neu i glaç són dipòsits que serveixen per a emmagatzemar i
conservar-hi neu i glaç, no pas per a produir-ne. Al Moianès, però, gairebé no es
comercialitzà la neu. La màxima explotació és entre els segles XVI i XIX, que foren unes centúries de fred; s’anomenen la
«petita edat del glaç». La fabricació industrial del gel fou la causa de la progressiva
40

desaparició d’aquesta indústria. La Franquesa, però, estigué activa fins a 1927.
El procés començava embassant l’aigua als mesos hivernals. Un cop el glaç
formava un gruix de 20 a 30 cm, era tallat
en blocs regulars i empouat. A dins, el gel
era posat en un llit de bigues de fusta i
branques per a evitar que l’aigua fes malbé la producció. Entre bloc i bloc hi collocaven branquillons, boll, draps... per tal
que les peces no es compactessin. Se segellaven les entrades un cop la poua era
plena.
Quan arribava el bon temps, al voltant
del mes de maig, es desempouava el glaç.
Peces d’uns 120 kg. Les embolicaven, les
carregaven damunt de matxos i a primera
hora de la nit la corrua davallava cap a les
terres del Vallès, on deixaven la càrrega
en dipòsits —a Caldes, a Palau...—. Altres, amb carros, duran el gel a la destinació final: Barcelona. La minva haurà estat
d’un 30% del que n’havia sortit.
El gel era apreciat per a usos medicinals, especialment per als processos
febrils —«contraria contrariis curantur»
(els contraris es curen amb els contraris),
deia l’aforisme mèdic antic. També per a
refrescar begudes a la casa dels rics i per
a conservar aliments.
La indústria del glaç aportava uns diners suplementaris a l’economia dels paraires, pagesos i senyors, que no deixaven ni els telers ni l’aixada. A la Franquesa
hi treballaven unes quinze persones en
l’empouament i unes cinc en el desempouament. El negoci devia anar prou bé:
si la poua vella de la Franquesa data de
1625, la nova és construïda uns vint-i-cinc
anys més tard. Creava també xarxes socials, ja que gestionar la comercialització
del glaç relacionava diversos sectors socials i econòmics. Per altra banda, aques-

tes activitats anomenades artesanals o
pre-industrials esdevingueren la base de
l’esclat industrial que començà a fer créixer Catalunya a partir de mitjan segle XIX.
Pensant sobre el tema, hom s’adona
que ens hem fet un bon tip de treballar.
Jaume Vicens i Vives afirma: «Sense
l’aptitud per a la feina —i, sobretot, per a
la feina ben feta— els catalans deixaríem
de ser catalans. [...] El treball és el coeficient de les nostres virtuts» (Notícia de
Catalunya, Barcelona 1954, p. 67).
Jean Giono va escriure un llibre menut que és un agraït caramel per a l’esperit: L’home que plantava arbres. Hauríem
de poder parlar així: «El treball tranquil i
regular, l’aire pur de les altures, la frugalitat i sobretot la serenitat de l’ànima havien
conferit a aquest ancià una vitalitat impressionant. Era un atleta de Déu» (Barcelona 2009, p. 43).
Però el treball no sempre ha estat un
mitjà per a créixer. Pensem en el treball
infantil —ai, la canalla!—, i en el de la
dona —ai, la dona!—. El llibre La venedora d’ous és una delícia. Se situa en l’Alemanya dels primers anys del nazisme.
L’autora, Linda D. Cirino, diu parlant de la
protagonista: «Quan recordo aquells anys
veig les meves limitacions. Tot just estava
aprenent a ser tendra. Era una dona amb
el cap inclinat damunt la feina i damunt la
vida, sense la més mínima compassió de
si mateixa. No concebia res més, ni res
diferent. Aquella pagesa era una estranya per als qui estaven al seu voltant tant
com ho era per a ella mateixa. Treballava
i dormia, i prou. No li passava pel cap de
treballar menys, i, de rebel·lar-se o queixar-se, ni pensaments, perquè hauria volgut dir que hi havia una alternativa i, per a
aquella dona, no n’hi havia cap. I se sentia
afortunada de passar per la vida com un
escarràs, això era el més patètic de tot.
No tenia la sensació que treballava massa
o si més no ho sentia una injustícia. [...]
Miro aquella dona, tota la vida pagant el

Poua vella de la Franquesa (fot. C.I.C.-Moià)

deute d’existir, com en una esclavitud del
món, demanant perdó per haver nascut,
sense que el treball li servís per a comprar
la llibertat, només permís per a continuar
existint» (Barcelona 2002, pp. 100s).
El poeta de la fàbrica, Miquel Martí i
Pol, ens convida a reposar en el seu poema «La creació», del qual oferim l’estrofa
final (La fàbrica, Barcelona 1981, p. 42).
Reposem, doncs. I si us vaga, a redós de
les poues de la Franquesa.
El setè dia era diumenge i vàrem
reposar com Déu mana.
De tot això, pel juny, si no em descompto,
farà ja mil nou-cents i vint-i-quatre
llarguíssims anys.
No res: una fotesa!
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INDRETS

MISCEL·LÀNIA

La ruta de l’avi

A trenc d’alba

Valentí Sallas i Campmany

Agustina Cantó

A principis del segle passat el jove
Valentí Sallas i Ponsa, nascut a finals del
segle XIX a Monistrol de Calders, quan
encara era municipi de Calders (fins a
l’any 1934 Monistrol no se’n va segregar),
va emancipar-se de la seva família i va
emprendre camí cap a Moià a la recerca
d’una nova vida.
Segurament va seguir la riera de la
Golarda, passant per les masies de la
Datzira i el Xei, per Sant Pere de Marfà,
per les masies avui desaparegudes de la
Codina, el Coll i la Rovira, pel Molí d’en
Brotons, fins a enllaçar amb la riera de
Castellnou on es troba amb el torrent de
la Fàbrega, per a arribar a Moià pel carrer
de la Tosca.
Un recorregut feréstec, amb indrets
preciosos i paratges amables; ben conegut dels moianesos d’avui i dels moianesos de sempre.
*
Des de l’any 1992 aquest camí de
Monistrol a Moià forma part del Sender
Central de Catalunya GR3, que transcorre per la Catalunya interior, passant per

múltiples poblacions i paisatges de gran
interès, enllaçant la plana de Vic amb la
plana de Lleida a través dels boscos del
Berguedà, el Bages i el Solsonès. És previst que en un futur aquest sender tingui
un traçat circular que inclourà el Pirineu i
la ciutat de Lleida.
Quan l’avi Valentí va arribar a Moià,
va casar-se amb la Pilar de cal Vives, van
tenir un fill i una filla, va construir i regentar el forn de la plaça, i va estar vinculat
a la vila de Moià fins que morí. Les seves
restes reposen al cementiri del poble.
*
Poc s’ho devia pensar, aquell jove,
que, cent anys després, un parell de néts
i un besnét, en Roger Sallas, en Josep
Campmany i en Valentí Sallas, excursionistes ocasionals, aprofitant que el passat dia 24 de setembre era festa local a
la ciutat de Barcelona, referien el mateix
camí de Monistrol a Moià, amb il·lusió i
amb ganes de retrobar una part dels seus
orígens.
Vam acordar que, d’aquesta excursió,
en diríem «la ruta de l’avi».

Moià, a principis d’octubre (fot. C.I.C.-Moià)

Era a trenc d’alba, quan la nit s’acaba
per a deixar pas a una aurora que despunta a l’horitzó. He anat a fer un tomb
per la vila per contemplar la bellesa exuberant d’una primavera i un estiu plujosos
que han donat fruits abundants en la natura. El cel s’anava aclarint, bell, d’un blau
immaculat que donava tonalitats i formes i
que s’emportava les ombres de la nit.
A la vila s’hi començava a veure un
petit alè de vida. Sento que em criden
i penso que un altre matiner com jo vol
encetar conversa. Opinem sobre la decadència del nostre poble i això ens fa posar
nostàlgics.
El parc, el nostre orgull, es troba desemparat. A l’estanyol hi falten aquells
cignes que amb la seva majestuositat donaven harmonia a les aigües, els peixos
vermells quasi no s’hi veuen, etc.
També gairebé s’han acabat aquelles
tardes de diumenge en què el parc s’om-

plia de gent per pendre la fresca i ballar
sardanes. Unes sardanes que, en el marc
incomparable del parc, eren més festives,
més alegres, més airoses. Ara en tot l’estiu es fan només tres audicions.
L’escola de música, tancada. Jo, que
vaig estudiar al Conservatori de Manresa i que tinc una néta que ja ha acabat la
carrera professional i dos més que estan
estudiant, sento una gran pena. La música és el reflex de l’ànima. Alguns dies
necessites calma, i una sinfonia pot canviar el teu sentiment. Altres dies el cor et
demana Chopin, perquè aquest compositor romàntic et transporta a un paradís de
pau i la música és la millor aliada que pot
acompanyar-te.
El meu pare era músic i des que
vaig nèixer va inculcar-me l’art musical.
M’adormia entre valsos, perquè l’orquestra assajava als baixos de casa i mai no
va molestar-me.
Per malament que estiguin les arques
municipals, crec que hi ha moltes coses
precindibles, però no la cultura, ni la medicina, perquè la primera alimenta l’ànima i
la segona el cos.
Així marxa el nostre poble. Cada dia
més trist, més avorrit, i això repercuteix en
els seus habitants. No veig aquella alegria
d’un poble feliç que havia conegut, quan
gaudíem amb les festes: la gran festa
major, la setmana de Corpus, Sant Antoni
Abat, Sant Sebastià, les enramades, els
balls al Gran Hotel, dos cines i aquell gran
envelat on acudien les millors orquestres
de Catalunya.
Reflexió: Moià està mancat de moltes
coses: cine, hotel, escola de música, un
parc cuidat, entre moltes altres coses...
Però sobretot necessitem aquella il·lusió
que vam perdre i que costa molt de recuperar.

D’esquerra a dreta, J. Campmany, V. Sallas i R. Campmany
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PUBLICACIONS
ment, oblidat durant vint-i-cinc anys, ha estat
arranjat per moianesos de manera altruista».

Revistes
—L’Esplai, núms. 198 (juliol-agost
2013), 199 (setembre 2013) i 200 (octubre 2013), butlletí de l’Associació de Gent
Gran de Moià.
—Catalunya Cristiana del 4, 11, 18 i
25 d’agost del 2013, amb dibuixos bíblics
d’en Picanyol.

—Llengua Nacional, núm. 84 (III trimestre 2013), que publica l’article «Errors
de lèxic (I)» (pp. 29-32), de Josep Ruaix
i Vinyet, i «Sobre “tal com”», de Carles
Riera, com també, signada pel mateix C.
Riera, una ressenya de la Introducció a
l’estilística llatina, de Jordi Avilés.

22-8-2013
«El polígon de Moià que aboca en una riera tindrà fet el col·lector a l’octubre. Tot just ara
s’ha iniciat una obra que fa nou anys l’ajuntament va donar per acabada sense ser-ho.».

«Calders trasllada el local dels joves al
Casal per centralitzar tota l’activitat». «Mercè
Monrós relleva el regidor Josep Martínez, de
CiU, a l’Ajuntament de Moià». «L’Estany obre
avui les portes de la nova escola, l’única que
estrena la regió central».

«Els botiguers de Moià engeguen la campanya Tapes i Gangues».
detecten més vehicles mal estacionats després de quatre mesos sense vigilància». «El
meu germà m’ensenya els míssils sobrevolant
casa seva mentre parlem per l’Skype», entrevista al Dr. Mohammad Eid Chahri, metge nascut a Síria, resident a Castellterçol i que exercí
durant vint anys al CAP de Moià.

24-9-2013
«El Govern dóna llum verd al centre de
proves d’avions no tripulats de Moià. L’empresa CATUAV rep el vist-i-plau d’Urbanisme i a
més tindrà reservat un espai aeri de 2.500 hectàrees». «Triatló: Iñaki Baldellou, de Moià, tanca el circuit català amb un triomf a Calafell».

2-9-2013
«El “soldat” d’Ígor Stravinsky ara té Facebook, consumeix Coca-Cola i és un desgraciat. La Fura estrena a l’Estany un muntatge que
adapta “La història d’un soldat” del compositor
rus a les temptacions actuals».

«El cantant Simón Orfila enamora a Moià
en la cloenda del festival Viñas. El reconegut
baix-baríton menorquí va interpretar un programa amb cançons d’amor italianes i catalanes en la primera part i àries d’òpera en la segona que van entusiasmar el públic assistent».

31-8-2013

5-9-2013

«Moià recupera el patrullatge diürn de la
policia amb un augment de multes. Els agents

«Moià acaba la restauració popular de l’orgue i ja en prepara la reinauguració. L’instru-

26-8-2013

«L’art abraça la natura a la roureda de les
Tàpies. Una quinzena d’artistes van crear ahir
obres efímeres al voltant dels arbres, a Calders».

1-10-2013
«La cuinera i escriptora Ada Parellada visita el Moianès en l’Ecoinnova Ve de Gust».

20-9-2013

Diaris
Regió 7

7-9-2013

30-9-2013

El Punt / Avui

8-9-2013
«La desfeta de 1714 es reviu amb tot detall a Moià. El municipi natal de Rafel Casanova recrea des del 2001 la batalla de l’11 de
setembre de 1714 amb representacions històriques, un mercat i altres activitats».

La Vanguardia

26-9-2013

22-9-2013

«Wifredo Espina lliura el seu darrer llibre a
l’àvia centenària Antònia Canet, de Castellterçol».

«”Drones” civils amb base a Moià, L’empresa Catuav treballa des de fa una dècada
amb petits avions no tripulats».

27-9-2013
«Elevada participació en la dotzena trobada de “country” a Moià, a la plaça Major».
«Test de competició amb Esport7 i Judo Moià
a l’escola Puigberenguer de Manresa».

Ara

8-9-2013
«L’Estany, un poble per veure i viure-hi».

CLINICA DENTAL
Dr. Marc Pujol Comajoan
ODONTOLOGIA GENERAL-URGÈNCIES
ORTODÒNCIA-IMPLANTS

Plaça Major, 10, 1r. 1a.
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BREUS
Cercle Artístic

Màster d’Arqueologia

El divendres 27 de setembre el Cercle Artístic encetà temporada amb una
nova proposta: conferències sobre obres
d’art universals. Eudald Font va inaugurar
aquest cicle analitzant Las Meninas, obra
de la qual es va declarar fascinat i que visita cada vegada que pot anar a Madrid.
Amb un to proper, va mostrar l’evolució
del llenguatge pictòric de Velázquez i el
va confrontar amb autors i obres anteriors. La seva aproximació com a artista va
permetre escoltar un llenguatge diferent
del dels historiadors de l’art, més centrat
en els recursos i tècniques pictòrics. La
pròxima conferència (25 d’octubre) anirà
a càrrec de la companya de redacció Mercè Bigorra, que tractarà els Fusilamientos
del 3 de mayo, de Goya.

El dia 23 de setembre, Elisabet Volart
Vázquez va llegir, a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, el treball final del Màster d’Arqueologia titulat La maximització dels recursos
animals durant l’Epipaleolític: el cas dels
autopodis d’ungulats de la Balma del Gai
(Moià, Barcelona), dirigit per J. Nadal i Ll.
Lloveras.

Teatre

Càritas

El nou grup escènic moianès «Folls
pel Teatre» va representar amb èxit el
dia 27 d’agost a l’Hospital-Residència de
Moià i el dia 31 d’agost a l’Esplai la comèdia còmica Quan l’amor és vida, versió
molt lliure de l’obra d’Alfonso Paso Cosas
de papá y mamá. Interpretada per Marissa Rosell, Clara Carbonell, Xavier Vidal,
Pau Fort i Teresa Codina (també directora i adaptadora), comptà amb la collaboració de Montse Ruano, Isabel Pérez,
Àngel Pérez, Pilar Fernández, Montserrat
Aliberch, Francesc Picas i Pau Alberch.
El dissabte 14 de setembre es va presentar a l’Esplai l’obra Ser diferent, escrita
i dirigida per Mireia Garolera, alumne de
batxillerat de l’IES Moianès. L’obra, que
aborda diferents problemàtiques que es
viuen en els instituts i reflecteix la realitat del dia a dia dels adolescents, s’inclou
dins del treball de recerca que ha de realitzar l’alumnat de batxillerat. Per a la
seva realització ha comptat amb la collaboració de l’escola de teatre que dirigeix
Isabel Marcos, integrada per nens d’entre
set i dotze anys.

En el recapte d’aliments de Càritas
dels dies 28 i 29 de setembre es van recollir 290 kg d’aliments (entre aquests, 51’5
kg d’arròs, 48 litres de llet, 45’5 kg de llegums, 42 litres d’oli i 30 kg de sucre) i 120
euros en metàl·lic.

46

Tapes i Gangues
L’Agrupament de Botiguers de Moià
(ABIC) va organitzar la seva campanya de
Gangues entre el 16 i el 29 de setembre.
Comprant en els establiments participants
s’obtenia l’obsequi de tapes (també es
podien comprar), que es van degustar els
dies 20, 21, 27 i 28 del mateix mes.

Country
El dia 21 de setembre va tenir lloc,
a la plaça Major, la XII Trobada Country.
A partir del mes d’octubre, Country Moià
ofereix classes d’aquest ball, a càrrec de
Rosamari Costa.

Noces d’or
El dia 23 de setembre van celebrar les
noces d’or matrimonials els esposos Joan
Mateo Capdevila i Marina Capell Oller,
amb una missa a Santa Maria de l’Estany
i un àpat familiar.

Establiments i serveis
L’arquitecte tècnic Lluís Clarà (tel. 617
225 926) ha finalitzat uns cursets en el
CAATB per a tramitar certificats d’eficiència energètica d’edificis i locals.

L’oficina del BBVA (abans, Unnim) situada a l’av. de la Vila, 31 (Poblenou), es
va tancar definitivament el dia 22 de setembre. Ara a Moià hi ha una única oficina
d’aquest banc, situada a l’av. de la Vila, 15.
El Consorci del Moianès ofereix, amb
el nou curs, moltes activitats formatives:
tallers, jornades, cursos, etc. Vegeu el
programa detallat en els prospectes editats per l’entitat.
El centre d’expressió plàstica Forma
(ptge. Vilardell, s/n) ofereix cursos de dibuix i pintura i altres activitats artístiques.
Per a més informació, tel. 93 820 91 59.
JIM-ART (ctra. de Manresa, 35) ofereix classes de pintura i de manualitats.
Per a més informació, tel. 93 820 85 04.

Fira Moianès Turisme i Lleure
Quan surti al carrer aquesta TOSCA,
s’haurà celebrat l’edició d’enguany de la

Fira Moianès Turisme i Lleure a Castellcir,
els dies 12 i 13 d’octubre. La fira vol ser
l’aparador del turisme i del lleure del Moianès, com a mostra d’un territori actiu. El
dissabte hi havia previstes activitats a Esplugues, entre les quals destacava la presentació del llibre de Jaume Escolano El
pa no té cames, però fa caminar, a càrrec
de l’actor Àlex Casanovas, i l’observació
del cel de nit. El diumenge, parades, tastets de coaching, trobada de gegants, actuació dels Falcons de Castellcir i l’espai
Tasta’m de degustació de productes del
Moianès, entre altres.

Fe d’errates
En el núm. 738 de LA TOSCA (juliolagost 2013), en una nota de «Breus» que
feia referència a l’obra de teatre Enmig del
mar, on deia Laia Garolera havia de dir
Andrea Moreno.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Naixements
Jan Arisa i Alcón, fill de Gabriel i de
Laura, dia 22 d’agost.
Aleix Quintano i Soto, fill d’Ezequiel i
d’Arantxa, dia 22 d’agost.
Joel Rafart i Busoms, fill de Camil i de
Marta, dia 3 de setembre.
Dídac Núñez de Cáceres i Cancho, fill
de Francisco i d’Ester, dia 8 de setembre.
Gemma Skladanowski i Torrent, filla
de Gustavo-Marcelo i de Mireia, dia 13 de
setembre.
Yahya Ben Alla, fill d’Abdelkrim i de
Nadia, dia 14 de setembre.
Núria Murillo i Sánchez, filla de Jordi i
de Sílvia, dia 15 de setembre.

Èlia Mas i Cornellas, filla de Josep de
i de Vanesa, dia 27 de setembre, a Barcelona.

Defuncions
Joaquim Benavente i Santacana, de
vuitanta-cinc anys, dia 21 d’agost.
Francisco López Blanco, de setantaset anys, dia 7 de setembre.
Adela Moyano Rodríguez, de vuitanta-set anys, vídua de José Ortega, dia 26
de setembre.
Joan Surroca i Arisa, de vuitanta-vuit
anys, vidu de Mercè Farràs, dia 2 d’octubre.
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NECROLÒGIQUES
Joan Surroca Arisa,
un afeccionat a l’arqueologia
Maria Àngels Petit i Mendizàbal

J. Surroca en l’homenatge de l’any 2001

Està clar que Joan Surroca fou molt
més que un afeccionat a l’arqueologia. A
Moià serà recordat fent d’armat per Setmana Santa i per la seva labor de tants
anys a la Creu Roja. Qui sap si senzillament per la botiga de llegums i pesca salada del carrer de Sant Antoni. D’altres que
no pas jo ho podrien glossar molt millor.
No obstant això, per a mi en Joan Surroca
ha estat, per damunt de tot, l’home de l’arqueologia de Moià i del Moianès.
En Joan Surroca fou per a més d’una
generació de novells arqueòlegs el referent a qui acudir si volíem saber alguna
cosa de les antigues excavacions al Toll
o a les Toixoneres, de la balma del Gai
—que ell va descobrir—, dels sepulcres
neolítics o bé del ric megalitisme comarcal. El senyor Surroca, com tots l’anomenàvem, sempre amb un sí a la boca, ens
informava i ens acompanyava.
En Joan Surroca fou també durant
molts anys l’home del Museu Paleontològic i Arqueològic de Cal Cristo. Aquell qui
ens ensenyava els materials, ens els dei48

xava fotografiar i estudiar quan convenia;
sempre, però, amatent a la cura i preservació de tan fràgil patrimoni.
No ens ha d’estranyar, llavors, que
aquesta generació, o més d’una, li retéssim un merescut homenatge i li dediquéssim un aplec de treballs que es publicaren, l’any 2001, a la revista Modilianum.
Fou també durant molt temps la mà
dreta del comissari local d’excavacions
arqueològiques Sebastià Oller i gràcies a
això va tenir l’oportunitat de participar en
nombroses reunions d’estudiosos en un
temps en què els afeccionats acomboiaven l’arqueologia del nostre país organitzada en «comissariats», hereus d’una primigènia estructura anterior a l’any 1939.
Ara és el moment dels records, uns
vius records que no ens deixaran mai; records d’excavacions compartides, de converses interminables —la seva memòria
fou prodigiosa fins al final—, d’una curiositat per saber, d’una bonhomia paternal
que trobarem a faltar.
Permeteu-me, però, que, en aquesta apressada remembrança, resumeixi el
que per a mi reflecteix el seu tarannà i el
seu amor per l’arqueologia. Dues imatges. La primera, aquell racó de casa seva,
prop de l’entrada i el diminut escriptori en
què romanien dos records estimats: el diploma de l’homenatge moianès i aquell
que certificava que havia estat soci fundador de la Societat Catalana d’Arqueologia. El seu món. La segona, una capsa
de cartró damunt la meva taula de treball,
aquí a la Facultat de Geografia i Història
de la Universitat de Barcelona, una capsa que guarda la fidel reproducció de la
mandíbula de Banyoles, preuat tresor que
generosament em va regalar i que any
rere any poden contemplar i estudiar generacions d’estudiants d’arqueologia. Una
capsa que representa el fil invisible però
fortíssim que lliga generacions passades,
presents i futures en el coneixement del
passat i l’amor per la història.

Truqueu al Surroca
Teresa Terricabras i Vilar
Amb aquests mots us vaig conèixer, Joan. «Truqueu al Surroca...» Amb
aquesta trucada hom podia visitar el Toll.
Com els explicàveu la vostra experiència!
Havíeu viscut hores i hores a la cova i us
l’estimàveu. Com comunicàveu aquesta estimació! Jo us vaig trucar i em vau
acompanyar a la cova i em vau encomanar aquell delit per la prehistòria. Que en
vam passar, de moments treballant per
al Toll!, quantes hores us vaig escoltar!
Quantes preguntes em vau respondre!
Avui us hem dit adéu, però no adéu
per sempre: heu estat, sou i sereu un puntal de la prehistòria de Moià.
Vull recordar unes pinzellades de tots
aquests anys. Recordem-les junts, Joan.
Una de l’inici, ara deu fer uns vint-icinc anys. Que malament que s’arribava
a la cova... Vam trobar el remei: els objectors de consciència que venien els caps
de setmana desbrossarien el camí. Fet,
en vau estar content.
Una altra, un xic més endavant: «Estan construint un pont a la riera del Toll»,
vau venir a dir-nos. No vau ser l’únic. Era
veritat, després d’unes grans pluges, en
fer el recompte dels danys hi vam posar
que la riera s’havia emportat les passeres del Toll i crec que des d’aquell Madrid
centralista es van posar a fer un pont, en
silenci. Us en vau fer càrrec, hi ereu cada
dia. En vam estar contents; ho recordeu?
Una tercera: comencen les estades
de nous arqueòlegs, ve en Lumley, ve
l’Eudald Carbonell amb el Jordi Rosell...
Que bé que els vau acollir! No era estrany.
Avui, quan he escoltat l’Evangeli parlant
de Jesús com a pescador d’homes, he
pensat que vós havíeu estat pescador
d’arqueòlegs, a tots els acollíeu, a tots els
ajudàveu, a tots els somrèieu...
Quarta: estem a les portes de la cova;
ha vingut el senyor Oller, el mecenes de la

vostra joventut; us abraceu i, plorant tots
dos, dieu que esteu contents que no s’aturen els treballs al Toll, a les Toixoneres.
Cinquena: vam celebrar els cinquanta
anys de la descoberta de l’entrada de la
cova. Dels pioners n’éreu l’ànima. Quina
lliçó!, com estimàveu la feina feta!
Sisena: el retrobament amb en Thomas, el retorn de moltes peces del Toll,
aquella mandíbula de lleó, l’obertura de
les sales del «museu», el vostre diari d’excavacions, les visites d’escoles...
Setena: cada cop us costava més baixar al Toll. «Puc rebre les visites al Museu?» Oi, tant! Hi éreu feliç al Museu!
Joan, els records se’m fan presents.
En podria escriure tants i tants... Gràcies
pel vostre bon fer i pel vostre mestratge.
En aquests moments sols diria: Jesús,
acull el Joan, aviat et convertirà en una
gran entusiasta del Toll!

Agustí Mas Bruch
Agustí Amargant, Magda i Anna
Avui, en aquestes pàgines, volem parlar del moianès Agustí Mas Bruch, que
va morir el dia 28 d’agost a Plaisance du
Touch. Havia nascut a la nostra vila l’any
1932 i quan va acabar la guerra va marxar
a França, a l’exili. Allà es va casar amb la
també moianesa Antònia Amargant i van
tenir quatre fills.
Va treballar de paleta durant cinquanta-quatre anys, però enyorava la vida de
pagès de la seva infantesa, quan havia fet
de pastor a Marfà. Era un col·leccionista
de cotxes en miniatura i era un fidel seguidor de LA TOSCA.
Sempre hem mantingut una bona relació entre ell i la seva família i nosaltres.
De fet em va vendre la seva casa de Moià
i era per ell un motiu d’orgull, perquè es
va convertir en el lloc de trobada, i perquè
era jo qui tenia la casa.
Recordarem sempre la seva alegria i
no podrem oblidar mai el tiet Agustí.
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DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia
LATITUD 41º 48’ 53’’ N

LONGITUD 2º 5’ 44’’

ALTITUD 741 m

SETEMBRE 2013
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL
Coberts Núvols

VENT
Dominant

PLUJA
Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

De l’1 al 10

27,5

12,8

19,1

5

1

4

SW

46, 0

De l’11 al 20

25,1

9,7

16,5

6

-

4

SW

21,8

Del 21 al 30

29,1

12,0

19,5

7

1

2

S

-

TOTAL

67,8

UN ALTRE DOCUMENT

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.
Més bolets que mai! La temporada
promet ser extraordinària! Televisió i diaris
havien aixecat moltes expectatives. La persistent pluja caiguda aquest estiu feia que els
experts (al nostre país, bàsicament el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya), haguessin pronosticat una campanya extraordinària
de bolets. Aquestes previsions es van anar
difonent a inicis de setembre, amb la sortida
dels primers rovellons. Durant aquest mes,
però, la meteorologia ha anat assecant els
boscos, amb poca pluja, alguna ponentada
i vent del nord. Al Moianès, fins al moment
de tancar aquesta edició i pels bolets trobats
fins ara, força corcats, ja signaríem amb una
temporada normal.

NOTA DE LA REDACCIÓ
Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, informacions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar, abans del dia
21 de novembre, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nosho a la nostra bústia, a Can Carner.
Sopa de lletres: L’AFRICANA, de G. Meyerbeer; AIDA, de G. Verdi; CARMEN,
de G. Bizet; DON CARLO, de G. Verdi; LOHENGRIN, de R. Wagner; LORENZA, d’E.
Mascheroni; PARSIFAL, de R. Wagner; TABARÉ, de T. Bretón; TOSCA, de G. Puccini;
TRISTANY I ISOLDA, de R. Wagner.
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