GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

La Tosca
MOIÀ Juny 2022

núm. 809

XV Trobada de la Cançó Escolta
Moià ret homenatge a Joan Vilalta
La Tosca celebra 75 anys

Guerra a Ucraïna:
el Moianès acull

Escorxador Comarcal del Moianès
Zona Industrial
Avda. del Prat, s/n
08180 MOIÀ

Tel. / Fax 93 820 80 84
Mòbil 608 44 21 87
Partic. 93 830 09 20

CONCURS «La qualitat és en el detall»
El formatge del Moianès

www.montbru.com

Camí amb ametllers i marges.
És present, però ben aviat formarà
part del passat. On és?

Entre els que identifiqueu correctament on es troba aquest element del poble de Moià
farem el sorteig d’un formatge de Montbrú.
Envieu la resposta a latosca@latosca.cat (indicant nom, cognoms i número de telèfon).
La imatge del concurs anterior correspon als esgrafiats que ornamenten les cases del passatge Orriols.
La guanyadora ha estat Glòria Antonell Pascual.
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EDITORIAL
Guerra a Europa i solidaritat
Aquest editorial s’escriu quan ja s’han
ultrapassat els cent dies de la invasió
d’Ucraïna per part de Rússia. En tres mesos han modificat la seva política exterior
països com Finlàndia, Suècia i Dinamarca, que veuen l’amenaça a tocar i s’estan
alineant amb l’estratègia militar d’Europa.
La guerra està comportant també la carestia i l’increment de preus dels cereals i
de l’energia, entre altres coses.
La guerra és a les portes d’Europa i
causa la destrucció de ciutats, molta mort
i patiment, i l’èxode de milions de famílies. Fugir, marxar, exiliar-se són verbs que
es tornen a conjugar en rigorós present,
quan els voldríem en pretèrit. La guerra
és tot allò oposat a la societat, a la vida en
comú, als valors ètics, a projectes de futur
compartits. És l’oposat a l’esperança i a la
il·lusió. Enmig de la barbàrie, sortosament
també es generen reaccions de solidaritat
i de suport. El Moianès acull moltes famílies d’Ucraïna, mares amb fills, majoritàriament. Podeu llegir el testimoni de les persones que les acullen en diferents pobles
de la comarca: a Castellterçol, Castellcir,
l’Estany i Moià. Persones i famílies que
han hagut de canviar el seu ritme de vida
i compartir recursos i espais d’intimitat a
les cases de gent que és aquí. Es tracta
de necessitats materials a què cal donar
resposta, si bé tots tenim l’angoixa del
que s’està patint a pocs milers de quilòmetres al nord-est.
Dels refugiats, n’hi ha que tornaran al
seu país de seguida que puguin; d’altres

no saben si podran refer-hi novament la
vida, perquè les seves poblacions han estat arrasades, i algun altre, potser, mirarà
de començar de nou aquí. Molt probablement, la Galina, la Katerine, la Nika, la Tatiana o el Bohdan no veuran pas els seus
noms impresos a la nostra revista. Altra feina tenen, ara com ara! De tota manera, LA
TOSCA els expressa la compassió i empatia que tots expresimentem i felicita totes
les persones que han donat acolliment.
Molts catalans també van haver d’exiliar-se, acabada la guerra civil (any 1939).
Alguns d’ells, després de periples en els
camps d’internament francesos, van acabar deportats a camps d’extermini nazis, com el nostre convilatà Joan Vilalta.
L’Ajuntament de Moià ha iniciat els passos
per fer-li un reconeixement oficial i permanent, amb la instal·lació d’un memorial en
un dels llocs on havia residit. Es tracta
d’un homenatge que ja s’havia iniciat amb
la publicació de les seves memòries per
part de l’Associació Cultural Modilianum
i amb la representació teatral d’aquestes
memòries. Els qui el vam conèixer, mai no
hauaríem pensat que darrere la taquilla
del Casal, quan compràvem entrades per
al cinema o el teatre, una persona estava
escrivint les memòries d’aquell genocidi.
Ara, qui sap si a la botiga o al carrer ens
hem pogut creuar amb la Galina o la Katerine. Podem haver coincidit físicament,
però la intensitat de la seva angoixa fa
que, malauradament per a elles, estiguem
en realitats molt allunyades.
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REFUGIATS AL MOIANÈS
Acolliment d’ucraïnesos a Moià
Roser Portet

Rússia va envair Ucraïna el 24 de febrer d’aquest any 2022. En aquell moment
una guerra ens esclatà a la cara. Ara ja fa
més de tres mesos del conflicte bèl·lic i no
sabem quant temps pot durar.
En el mateix instant de la invasió
molts cervells s’esperonaven per la inversemblança del que significava i, alhora,
per les ganes de fer alguna cosa, preguntant-se com es podia ajudar a alleujar el
que ens sembla un poble innocent, a qui
han estroncat la vida en tots els sentits:
cases destrossades, famílies dividides,
un patiment constant per què serà de
l’esdevenidor, per les persones que lluiten, per les que s’han quedat a les seves ciutats i pobles sense serveis i amb
poc menjar, pels qui han marxat als països fronterers, tan a prop com poden del
seu, pels qui han fugit lluny, allà on algú
els ha ofert una llar per a estar-s’hi a fi
que aconseguissin una certa tranquil·litat.
Aquest darrer és el cas de molts moianesos que des del minut u van decidir oferir-se a acollir una família, una persona...
ucraïneses. De la mateixa manera que

han fet molts catalans, espanyols, europeus, posant a la disposició dels refugiats
les seves cases, el seu temps, la seva
empatia.
Hem parlat amb algunes de les famílies que han acollit ucraïnesos a Moià i
amb organitzacions que han ajudat a ferho possible. A part de l’experiència concreta a Castellcir, que Francesc Rochel
ens explica en l’article següent, hem intentat recollir diferents punts de vista per
tal d’explicar l’experiència de l’acolliment
a la nostra vila. La major part dels qui van
sortir d’Ucraïna eren famílies amb nens
—hem de tenir en compte l’obligatorietat
dels homes majors de divuit anys d’incorporar-se a l’exèrcit per a anar al front—,
tot i que el ventall és tan ampli que no el
podem cenyir en aquest prototipus familiar. Ens han explicat les seves experiències, les relacions establertes, els sentiments remoguts que signifiquen aquests
acolliments.

Núria Pallarès i Francesc Molins

«En esclatar el conflicte i veure les

Galina i Núria Pallarès a Les Feixes, el 16 d’abril
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imatges de gent desesperada, ens vam
plantejar acollir. Vam apuntar-nos a diferents ONG. Per exemple, a Osona amb
els Nens, però no em van contestar mai.
També ens vam apuntar a l’organització
de Sor Lucía Caram, però en saber que
ens arribava la Galina amb la seva filla els
vam dir que havíem realitzat un acolliment
pel nostre compte.
»La Galina, de trenta anys d’edat i originària de Vínnitsia, va arribar amb una
nena de pocs mesos. Personal de la Fundació CorAvant havia aturat la seva germana al carrer prop de la frontera de Polònia per oferir-li una llar d’acollença i van
fer el trajecte l’endemà mateix d’haver
parlat amb ella. El dia 19 de març arribava
a casa, dos dies després de l’aturada al
carrer. La fundació esmentada va fer venir des de Polònia un autocar carregat de
famílies ucraïneses; totes es van quedar
al Moianès.
»La mateixa fundació proporcionaria
ajuda psicològica i legal. S’asseguraven
que les famílies fossin les adequades, sobretot acollint nens petits. Ens van adreçar a les institucions amb qui es coordinaven, al Banc dels Aliments, al CAP.
»La seva germana es va quedar a Polònia i la mare a Ucraïna, on viu amb el
marit de la germana, que està lluitant a
Ucraïna i no vol allunyar-se de la frontera.
Si no fos per la nena, la Galina tampoc no
hauria marxat.
»L’acollida és total; ho hem pogut fer
perquè dos dels nostres fills s’han independitzat i tenim lloc i podem mantenir-les.
En el seu cas, per ara no pot treballar.
Està aprenent català, tot i que no pot anar
a classe perquè dona el pit a la criatura.
Ella té molta capacitat i aprèn ràpidament;
podria buscar feina més endavant.
»La feina que tenim —som pagesos i
elaborem formatges— ens permet organitzar-nos per poder-li dedicar temps. Has
de preocupar-te per no deixar la dona
sola a casa...
6

»És molt bona persona; tenim algunes petites diferències culturals, per la
manera d’entendre algunes coses, però
convivim molt bé, i la comunicació és molt
fluida en anglès.
»No fa gaires referències a la política
que ha decidit seguir el seu país, però sí
que deixa entreveure la necessitat d’haver de lluitar per defensar-lo. Poques
vegades la veiem trista, sempre intenta
estar riallera, fora de circumstàncies que
l’han afectada profundament. Així ens
diu: “No em puc permetre el luxe de plorar o estar trista, perquè tot el meu sentiment pot fer que se’m talli la llet per a la
nena.” I quan veiem que està preocupada perquè no sap com està la seva mare:
“No puc trucar a la meva mare quan hi
ha bombardejos: els russos podrien localitzar la gent que està en els refugis
antiaeris.”»

Ursula Howing

«Soc una persona pacifista i, al principi, pensava que Ucraïna no havia de
lluitar, però de seguida vaig entendre que
Putin no es conformaria amb la submissió
del país, sinó que aniria més enllà. Per
tant, s’havia de lluitar per la llibertat. Jo
el que podia fer era ajudar; per això vaig
decidir acollir.»
Ha acollit la Tetiana, de cinquanta-un
anys, provinent de Kíiv. En el seu cas va
ser a través de particulars que la seva filla
i ella es van assabentar que Open Arms
havia organitzat un autocar des de Polònia amb destinació a particulars que acollissin famílies ucraïneses que fugien del
conflicte. Al principi havia de venir també
la seva mare, de vuitanta-dos anys, amb
les dues filles, però la mare i la germana
de la Tetiana finalment es van quedar a
Bulgària.
«De seguida es va empadronar a
Moià, té el NIE, el permís de residència,
i per això ja pot buscar feina tranquil·
lament; ens vam posar en contacte amb
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els serveis socials i ja té targeta sanitària.
Ara, d’ajuda material no n’hi ha. Alimentar
una persona és el de menys, però hi ha
moltes altres despeses: per a fer gestions
cal anar-hi en transport, li pago el mòbil...
La meva filla fa algunes col·lectes a la
seva feina per donar-me diners, però jo
els dono a ella, perquè també tingui diners
per a les seves necessitats.
»És una dona amb molt talent. A
Kíiv era directora comercial de grans
firmes de l’hotel Holiday Inn de la ciutat, un càrrec amb responsabilitat; l’hotel va tancar el primer dia del conflicte. Està aprenent el castellà en dues
escoles diferents a Barcelona; a Moià
només s’ofereixen classes de català.
A partir del castellà bàsic ja s’ha apuntat a un curs de castellà més avançat,
però mentre que els d’aprenentatge
bàsic són cursos gratuïts, aquest ja
s’ha de pagar. De tota manera ella vol
un certificat oficial que pugui afegir en
el seu currículum, perquè ja està buscant feina. De fet, ja ha anat a una
entrevista i està pendent que l’agafin:
és una empresa que depèn de Mango
i que vol instal·lar-se a la frontera de
Rússia, i com que parla rus té moltes
possibilitats. Està molt activa, pendent
de formar-se al màxim i que aquest no
sigui un temps perdut a la seva vida.
Si trobés feina jo la continuaria ajudant.
Algun dia vol tornar al seu país, però
ja era una persona que viatjava molt,
cosmopolita; per tant, tampoc no tindria
inconvenient a quedar-se a l’estranger,
aquí o en algun altre país.
»He tingut molta sort amb ella, s’ha
adaptat molt bé a les meves rutines, cadascuna té els seus espais vitals i la convivència és molt bona, igual que la comunicació, perquè ens entenem en anglès.
»Culturalment sí que hi ha trets diferents: ella és molt religiosa, és russa ortodoxa, creu molt en sants i fins i tot en
àngels, té un petit altar amb icones i una

espelma a la seva habitació i se l’emporta si se’n va uns quants dies. Avui se
n’ha anat a Montserrat a veure la Mare
de Déu.»

Ramon Crespiera

El Ramon tenia casa seva amb prou
espai per a acollir i temps per a poder dedicar a la família que li designessin, perquè ja fa temps que es va jubilar. Va acollir
una família de tres membres a través de
la Fundació CorAvant. Es tracta d’una parella amb un nen de deu anys. El nen s’ha
pogut escolaritzar, però des del principi ha
volgut seguir la formació a distància, des
de casa.
La fundació ha estat de gran ajuda per
a resoldre els tràmits de la documentació,
que ha anat molt ràpidament: l’endemà
d’arribar ja tenien la targeta sanitària i,
al cap de poc, el NIE; per tant, ja poden
buscar feina aquí. La mare és mestra d’in-

La Tetiana a Montserrat, el 21 de maig
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fants i ell és professor d’activitat física, en
concret d’esgrima. Serà difícil trobar una
feina en paral·lel a la que tenien al seu
país, però també ho serà trobar una feina on adequar-se, a part que l’oferta és
molt limitada i aquesta no està actualitzada. El Ramon també pensa a començar
a buscar pel seu compte perquè puguin
treballar.
Tenen tràmits que van més lents, com
ara el passaport d’ell, que havia caducat.
El van deixar sortir perquè el fill tenia una
malaltia i tots plegats arribaren amb problemes psicològics pels traumes del conflicte bèl·lic.
Estan aprenent el català; en general
s’entenen amb el Ramon amb bona voluntat i amb el traductor de Google. Des
del principi hi ha hagut molt bona entesa
i la convivència és fàcil. Per ara no hi ha
recursos econòmics que ajudin les famílies acollidores; per tant, el Ramon es fa
càrrec de totes les despeses, però ja era
el que estava previst.

Fundació CorAvant

Una altra persona amb qui hem parlat és la Gemma Solsona, de la Fundació CorAvant, organització amb la qual es
van posar en contacte les famílies interessades i que permetia obrir la porta a
la nostra comarca per a facilitar aquests
acolliments.
«El Moianès ha estat una de les comarques que més acolliments ha ofert.
Segurament ho ha facilitat el fet que en
aquesta fundació hi treballa de voluntària la Gemma Poca [activista de Castellterçol, de la qual ja hem parlat en alguna
ocasió a LA TOSCA]. A més, els ajuntaments del Moianès no hi han posat cap
trava, tot al contrari: ho han posat tot molt
fàcil, s’han implicat de seguida a ajudar
tant les famílies acollidores som les famílies acollides.»
El projecte «Cors valents» de Cor
Avant dedica els seus esforços a acollir
8

nens amb problemes cardiovasculars
allunyant-los de conflictes bèl·lics. Quan
esclatà el conflicte de Síria és quan es va
crear aquesta fundació i sempre ha anat
treballant en llocs amb situació de crisi i
des d’on calia traslladar els malalts a llocs
segurs per a seguir els seus tractaments.
S’ha treballat des del primer moment
en coordinació amb Immigració, la Generalitat de Catalunya i els ens locals,
perquè a nivell institucional costava molt
oferir les ajudes d’una manera immediata. Així, doncs, els organismes oficials
van demanar a les ONG que actuessin i
va ser quan la Fundació CorAvant va ampliar el seu projecte per a oferir part de
la solució a les ajudes davant el conflicte
d’Ucraïna.
El perfil de les famílies o persones
que s’han acollit respon a tres modalitats:
les que tornaran tan aviat com puguin, les
que aprofiten la crisi com una oportunitat
per a refer la vida, i els d’entremig, que
dubten perquè han arrasat el seu poble i
no saben on tornar o dubten d’on reorganitzar la seva vida.
Algunes de les famílies que s’havien
acollit al Moianès ja han tornat a Ucraïna,
en els casos en què s’han tranquil·litzat
les zones de les que provenien i un cas
en què tenien família a Bielorússia i s’hi
han traslladat.
En general, les famílies acollidores
pateixen molta càrrega, ja que hi ha pocs
recursos. Si bé és cert que l’escolarització
dels nens s’ha fet pràcticament des del minut zero, no hi ha recursos econòmics per
a donar suport a les famílies acollidores.
També es treballa en la inserció laboral a fi que aquestes persones puguin
treballar, tant per donar suport a les famílies acollidores com per reforçar el nostre
sistema social. Mentre hi hagi guerra, la
intenció és buscar-los la inserció a casa
nostra.
Per a les persones amb quadres traumàtics s’ofereix l’acompanyament de psi-
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còlogues ucraïneses que col·laboren amb
la fundació i una doctora també ucraïnesa
que igualment hi col·labora.
«Molts catalans s’han abocat a ajudar Ucraïna perquè ho tenim a tocar; és
fàcil identificar-nos-hi i políticament ha sigut fàcil actuar-hi. En el cas de Síria, per
exemple, com en molts altres països en
què hem treballat, quan vam començar va
ser molt difícil, perquè es van tancar les
fronteres i la informació que ens arribava
era molt esbiaixada.
»A partir d’aquest moment a la Fundació CorAvant ens tornem a centrar en
l’ajuda a famílies amb patologies cardiovasculars. En aquest moment ja costa
més trobar famílies que vulguin acollir, no
és el principi, ara ja es veu tot l’esforç que
es necessita i no es veu el final del conflicte.»

Consell Comarcal

També hem parlat amb Roser Galí,
tècnica de l’Àrea d’Atenció a les Persones
del Consell Comarcal del Moianès, que
ens ha ajudat a posar les xifres del que
significa l’acolliment a la comarca.
«S’ha arribat a acollir vint famílies: en
l’actualitat [en tancar la redacció d’aquest
article] hi ha quinze famílies acollides (a
Moià, vuit; a Castellterçol, quatre; a Castellcir, dues, i a l’Estany, una), un total de
45 persones, 23 de les quals són menors.
No es poden donar les dades per tancades, perquè ja consta que han marxat nou
persones, de les quals tres menors.
El Consell Comarcal no pot decidir
quins allotjaments són per a quina família
ni en quin règim. El que sí es fa és coordinar els serveis públics que aquestes
famílies necessiten: serveis socials, salut, documentació per a anar a fer el NIE,
formació (cursos de català, recerca de
feina...). En el cas dels nens, són escolaritzats immediatament. Els consta que hi
ha almenys una dona que ja té feina a la
comarca.

Sigui com sigui, es treballa perquè totes aquestes persones assoleixin la seva
autonomia individual i econòmica al més
aviat possible, mitjançant la formació o la
inserció laboral.
Potser no havíem sentit el nom
d’Ucraïna d’una manera tan constant i
persistent com en els darrers tres mesos,
però el problema de la guerra hi continua
essent, i el patiment de les persones involucrades, també. Tal com ens diu la Núria
Pallarès en el final de l’entrevista que li
vam fer: «L’únic que demanem és que la
gent no s’oblidi del conflicte, d’aquestes
persones, perquè l’ajuda es continua necessitant.»
Tots plegats desitgem que el conflicte
bèl·lic a Ucraïna s’acabi aviat i que les famílies acollides puguin restablir les seves
vides, sigui tornant al seu país o vivint en el
lloc que triïn perquè hi veuen el seu futur.

Trobada a Esplugues organitzada per
		
CorAvant, el 8 de maig
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Batecs d’Ucraïna
en el poble de Castellcir
Francesc Rochel i Vara

Des del proppassat 28 de març conviuen entre nosaltres dues famílies de refugiats d’Ucraïna que van haver de deixar
enrere marits, família, feina, escola, entorn i tot allò que els pertany com a ciutadans d’un país.
Els procediments d’acolliment varen
ser formalitzats per les famílies SauquéBaulenas i Monferrer-Cabañas. La M. Teresa Baulenas (1941), vídua de Josep Anton Sauqué (1938-2021), amb el suport de
tota la família i amb una col·laboració més
directa dels fills Marc (1964) i Lluc (1977),
ens expliquen que al començament de la
guerra ja es van fer aquest plantejament:
«La casa és gran i tenim setze llits», ens

Fotografia de Paula Sauqué (10 anys)
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puntualitza la M. Teresa. Per una connexió d’amistat van començar a fer les passes de sol·licitud: Càritas de Vic, Consell
Comarcal, etc.
En Joan Monferrer (1956) ens explica
que el principal motiu, compartit amb la
Carme Cabañas (1965), van ser els seus
records de quan era petit: les explicacions
del seu pare i lectures posteriors dels fets
de la guerra civil espanyola. Aquells records van ser prou forts per a generar la
necessitat d’acollir.
Tots els tràmits des de l’origen han
estat tutelats per la Creu Roja i posteriorment els van derivar a una fundació col·laboradora, CorAvant (projecte
d’acollida a persones ucraïneses que
fugen de la guerra). La fundació va traslladar, el 28 de març, a casa de la família
Sauqué-Baulenas una mare, la Natàlia
(35 anys), amb els seus dos fills, en
Denis (10 anys) i en David (6 anys). La
mateixa fundació va fer el lliurament a
la família Monferrer-Cabañas d’una altra
mare, Katerine (32 anys), i els seus dos
fills, Nika (Verònica, 11 anys) i Bohdan
(2 anys).
Cal dir que la Natàlia i la Katerine són
cunyades i tots ells va venir junts d’Ucraïna. El seu lloc de residència era la població de Kulykivka, situada a l’óblast (regió)
de Chernígov (o també Cherniguiv), al
nord del país i amb frontera amb Bielorússia.
Amb les dificultats de no poder-se
comunicar-se amb fluïdesa i fent servir
els traductors dels mòbils, comença per
a tots un nou ventall de convivència, de
mirades, d’ajut, de llibertats, de respecte
d’horaris i costums, de saber el dia a dia
dels familiars immersos en una lluita no
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volguda i destructora de vides, però amb
l’ànim des del primer dia de voler tornar
a casa per a refer i cosir les ferides de
l’ànima.
L’escola de Castellcir va escolaritzar
els fills amb les normals dificultats de comunicació, però amb eines bàsiques per a
fer-ho més fàcil. L’ajuntament els va empadronar a tots, de manera que ja eren
ciutadans acollits i protegits. Les seves
pertinences d’arribada eren bàsicament
documents i principalment acreditacions
dels fills.
Cal felicitar totes les famílies d’acolliment, siguin d’on siguin, per aquests pessics de solidaritat i humanitat, per aquesta
lliçó de saber i voler compartir batecs de
vida.
***
Salvador Espriu (1913-1985) en el
seu poemari La pell de brau, en el començament del número XLVI ens diu el
següent:

Douglas), el defensor dels acusats, diu:
«Alguns dies m’avergonyeixo de ser un
membre de la raça humana, i avui n’és
un.» Doncs sí, no solament ens hem
d’avergonyir, sinó que hem de fer més
entre tots, i especialment els mandataris a nivell mundial, per plantar cara als
egocentrismes de ments pertorbades
per idees malèfiques. Les tristors de la
guerra cal curar-les amb mirades i actituds solidàries, amb desig de pau i lluita
per la vida.
***
Descripció de les dues fotografies:
en la de l’esquerra, la família SauquéBaulenas, juntament amb la Natàlia (braç
embenat) i al seu costat en Denis i en David; en la de la dreta, en Joan Monferrer
acompanyat per la Katerine i la Nika (Verònica) i el menut Bohdan. Batecs de cors
acollidors i acollits bategant junts. Pau i
vida a Ucraïna!

A vegades és necessari i forçós
que un home mori per un poble,
però mai no ha de morir tot un poble
per un home sol...
La humanitat no aprèn, no hi ha manera de poder aïllar dictadors facinerosos
amb la capacitat d’envair un país, de destruir habitatges, escoles, centres mèdics
i d’altres, de foragitar avis i criatures, de
matar sense escrúpols, d’aixafar la convivència, assassinar, maltractar, deshumanitzar, i tot per un puny de territori d’un
país veí.
Malgrat tot, mai no podran esclafar la
dignitat d’aquest poble. Ucraïna necessitarà quelcom més que visites de cortesia
dels mandataris mundials, necessitarà
l’escalf en molts sentits.
En la pel·lícula de Stanley Kubrick
Camins de glòria (1957) i concretament en l’escena del consell de guerra a tres soldats, el coronel Dax (Kirk

Fotografia de Carmen Cabañas
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VIDA MUNICIPAL
L’ajuntament licita les obres del pàrquing
del CAP i acabar la urbanització del Jó
Josep Font

El cost total de les obres excedeix el
milió d’euros.
L’Ajuntament de Moià accelera la capacitat inversora. D’una banda, amb l’execució de les obres previstes en el projecte
executiu d’urbanització del sector II, del
Jó, amb un pressupost total de 515.498
euros, i que es repercutiran en els propietaris de les parcel·les. El canvi més visible serà l’eixamplament i la pavimentació
del vial que va al Jó des de la rotonda de
la carretera de Vic i la perllongació d’un
carrer en la intersecció del carrer Mercè
Rodoreda i l’avinguda del Jó. Valorem
amb l’alcalde, Dionís Guiteras, aquestes
actuacions: «El projecte del Jó és la finalització d’un pla parcial que ja s’havia
d’haver acabat fa temps i que es finança
amb quotes urbanístiques als propietaris
de parcel·les. També l’ajuntament té propietat, en aquella zona. La urbanització
d’aquest sector és un projecte que s’acabarà abans de final d’any.»
La inversió que tindrà més repercussió en la mobilitat a Moià és l’adequació

del pàrquing soterrat del CAP. Aquestes
obres arriben just deu anys després de la
inauguració del centre, l’any 2012, amb
una situació financera insostenible tant
de MoiàFutur, l’empresa municipal que
havia de construir aquest equipament,
com de l’ajuntament. El fet és que sota la
plaça del CAP hi ha tres plantes subterrànies que els moianesos no hem pogut
veure en una dècada, amb uns 2.300 m2
per planta, que sumen un total de 6.937
m2 de superfície. S’intervindrà en dues
de les tres plantes, amb un pressupost
total de 603.349 euros. L’actuació permetrà dotar de 151 places d’aparcament
subterrànies, distribuïdes de la forma
següent: a la planta, -1, 62 places per a
vehicles, 2 per a persones amb mobilitat reduïda i 8 places amb carregadors
elèctrics; a la planta -2, 73 places, 2 per
a persones amb mobilitat reduïda i 4 per
a motos.
«El pàrquing del CAP el podrà veure
molt aviat tothom», diu l’alcalde. «És una
peça imprescindible per a poder aplicar el

Pàrquing del CAP
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Pla de Mobilitat de Moià, que tenim aprovat des de fa anys. El pàrquing ha estat
el símbol de la ruïna de Moià i fa molta
il·lusió donar-li una utilitat i poder-lo acabar. Es finança íntegrament pel Pla d’Inversions de la Diputació de Barcelona. Els
cotxes entraran pel carrer de la Tosca i
sortiran del pàrquing pel carrer de Santa
Magdalena. No cal fer vials nous, ja estava previst. Tenim clar que hi posarem
hores de pàrquin gratuït i que els preus
seran molt econòmics. Volem que sigui
una facilitat per als moianesos i per als

visitants. Ho gestionarem com les zones
blaves. El tiquet marcarà l’hora d’entrada
i la de sortida i pagaràs la diferència, si
hi és. Això, a més de les campanyes de
descomptes i de promoció que es puguin
fer, com amb l’ABIC, entitat que hi està
molt predisposada. Volem que sigui una
eina al servei de tothom i en cap cas una
penalització, que ja s’ha penalitzat prou la
població en aquests darrers deu anys.»
L’alcalde preveu que almenys una de les
plantes es pugui fer servir la pròxima Festa Major.
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Urbanització del Jó
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MOIANÈS
El Consell Comarcal rep visites institucionals
d’Igualtat, Joventut i Territori
Consell Comarcal del Moianès

Presentació del Pla d’Igualtat
de Gènere

El dia 25 de maig va tenir lloc l’acte
de presentació del Pla d’Igualtat i dels
protocols de violències masclistes i lgtbifòbiques, realitzats pel Consell Comarcal
del Moianès, amb la presència de la presidenta de l’Institut Català de les Dones,
la directora general per a l’Erradicació de
les Violències Masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes i la directora
general de l’Agència Catalana de la Joventut. L’acte va ser presentat pel president del Consell Comarcal del Moianès,
i les conselleres d’Igualtat i de Joventut
van fer la presentació del pla i els protocols.
En la segona part, es pogueren visualitzar les diferents campanyes exposades
en l’àmbit d’igualtat i violències que s’han
elaborat des del Consell Comarcal, i es
va fer un tastet del joc Actua davant les
violències masclistes al Moianès, un joc
elaborat amb vista a la sensibilització en

violències masclistes i a acostar el contingut dels protocols als diferents col·lectius,
serveis i professionals de la comarca (professorat, escoles i instituts, serveis socials, salut, etc.).

Trobada amb el director general
de Joventut

El 18 de maig el director general de
Joventut, Àlex Sastre, va visitar l’Oficina
Jove del Moianès, amb la presència de
les regidories de Joventut dels ajuntaments de la comarca i la consellera de
Joventut i Esports, Maria Balaguer. Durant la trobada es va presentar el nou
contracte programa de finançament
2022-2025 i els resultats més destacats
de la Conselleria de Joventut i de tres
experiències relacionades amb l’àmbit
juvenil a la comarca: a Collsuspina, la
Cooperativa Juvenil; a Castellterçol, la
Guia de salut mental per a adolescents i
joves, i a Moià, la creació de la Taula de
Joventut.

Acte de presentació del Pla d’Igualtat de Gènere, a l’Auditori de Sant Josep
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Visita del secretari general del
Repte Demogràfic

El dia 19 de maig, Francesc Boya
Alòs, secretari general del Repte Demogràfic del Ministeri de la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, va realitzar una
visita institucional al Consell Comarcal del
Moianès. A la reunió hi van assistir consellers i conselleres del govern, com també
alcaldes i regidors de la comarca. Durant
la visita, des del Consell Comarcal es van
detallar les actuacions i projectes que

s’estan duent a terme i els dèficits que podem tenir com a municipis «de zona de
muntanya» i en un futur com a comarca
de muntanya, per tal de veure com des
del Ministeri ens poden ajudar econòmicament. Els municipis més petits van exposar les seves necessitats. Per la seva
banda, el secretari general va explicar
diferents casos d’èxit que es podrien replicar a la comarca i va parlar de les ajudes
que estan actualment obertes i que poden
ser d’interès.

Us volem acompanyar
en la transformació digital!
Consorci del Moianès

El projecte «El Moianès ve de gust
cap a la digitalització: alimentació, serveis turístics i activitats vinculades a la
cadena de valor», emmarcat en el programa «Treball, tecnologia i talent» subvencionat per la Diputació de Barcelona,
s’està executant per part del Consorci del
Moianès per encàrrec de gestió dels vuit
ajuntaments de la comarca que hi participen. És un projecte que té per objectiu la
reinserció laboral de les persones en atur
o que volen millorar la seva ocupabilitat i
qualificació al Moianès, incrementant les
seves competències digitals i tecnològiques, amb una estratègia conjunta entre
els municipis, vehiculada pel Consorci del
Moianès, i els dos sectors econòmics més
dinàmics a la comarca: el de l’alimentació,
que està consolidat i en expansió, i el del
turisme, que ha estat el principal perjudicat per la crisi del Covid-19 però que és

el que té més expectatives de creixement
futur.
Després d’un procés de diagnosi on
vam poder deduir les necessitats digitals
de les persones i les empreses de la comarca, hem confeccionat un programa
de formació dirigit a persones i empreses
que vulguin avançar en el procés de la
transformació digital. A més, el programa
inclou incentius en la contractació dels
participants que es formin en l’oferta formativa que us presentem:
• Gestió administrativa i econòmica digitalitzada de l’empresa simulada SEFEC.
• Prepara la teva estratègia digital.
• Negocis locals: com atraure clients
de proximitat per internet.
• Taller pràctic de creació de webs corporatius.
• Busca feina per internet, tràmits online, teletreball…
15
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50 anys de Moviment Júnior a Oló
Josep Canamasas

Enguany, amb motiu de la Diada del
Soler, el Moviment Júnior ha volgut celebrar el seu cinquantè aniversari. Es
defineixen com «una entitat lliure d’educació en el lleure». Són fruit dels antics
Aspirants d’Acció Catòlica. L’any 1972, un
grup de joves del poble van voler canviar
el tipus d’entitat per donar-li una altra forma i modernitzar-la. Tot i que en un principi encara estava lligada a l’Església, ja
que era aquesta la que, entre altres coses, hi posava el local (en concret, l’antic
convent de monges i més tard els baixos
de la rectoria), actualment n’està totalment desvinculada.
L’entitat continua funcionant amb monitors i es podria dir que gairebé passen
de pares a fills (són molts els monitors
actuals que tenen pares que ja ho havien
estat).
Ja fa uns quants anys que l’entitat es
va formalitzar, elaborant els seus propis
estatuts. Actualment la presidenta és Joana Vilar, i la secretària, Berta Rovira. A
més d’aquestes dues persones hi ha altres set monitors.

Durant la jornada de celebració es va
vendre una revista que explica una mica
d’història de l’entitat i les activitats anuals: jocs cada dissabte, excursions, el
Campi qui jugui, Diada del Soler, colònies
d’estiu, tallers, etc. Abans del tradicional
dinar de germanor amb arròs es va poder
gaudir de cançons tradicionals tocades
amb un munt de guitarres i, tot seguit, la
Cia. Rúbrica de Teatre va presentar l’espectacle «Desclòs», una peça de carrer
que combina el teatre físic, la poesia i
el pallasso poètic. Aquesta companyia,
nascuda l’any 2020, en plena pandèmia,
reivindica en aquesta obra l’aigua com a
dret essencial.
A la tarda, amb motiu de la celebració
de l’aniversari de l’exmonitora Sònia Jubany Sànchez, van actuar diferents grups
musicals del poble, entre ells S’Temple
Bar. Amb la participació de molts dels
exmonitors i de tothom qui va voler, es va
cantar, jugar, ballar..., convertint la jornada en inoblidable. Per acabar la festa, es
va repartir coca, sucs per als més petits i
cava per als grans.

Celebració del cinquantenari del Moviment Júnior
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Notes terçolenques
Ramon Puig

Primavera cultural

No fa gaires anys, l’editor i activista
castellterçolnc de l’ANC i el Consell per
la República, Ricard Domingo, explicava
a El Periódico dominical que la seva filla,
d’origen etíop, Ennatu, havia rebut uns
consells mínims de subsistència per part
de la seva mare biològica que em varen
impressionar: que en la vida no deixés
mai de comptar amb aigua per a beure i
llenya per a escalfar-se. Han passat els
anys i ara l’Ennatu Domingo i Soler en té
vint-i-sis i és llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat de Canterbury.
Entre altres activitats profesionals, treballa en les relacions del Parlament Europeu
i els països africans. En vigílies del Dia
del Llibre i sota el padrinatge de l’escriptora i mediàtica periodista Gemma Ruiz i
d’Eulàlia Comas, delegada a la Catalunya
Central del Consell per la República, es
presentà, a la plaça Dr. Fargas, el seu llibre Fusta d’eucaliptus cremada, autèntica
i impressionant biografia: de passar la infància en un llunyà territori del Tercer Món
a l’adolescència a Castellterçol.

Represa de la temporada
de teatre professional

«Ovelles», sota la direcció de Carmen
i Yago Alonso i amb tres protagonistes,
Sara Espígul, Biel Duran i Albert Triola,
ens presenta una trama en què uns germans reben l’herència de 512 xais i han
de decidir què en faran; la vida els farà
entrar en uns viaranys fins llavors insospitats.
En canvi, el dissabte 7 de maig, un
Centre ple de gom a gom disposat a presenciar «Els ocells» es va trobar amb la
sorpresa que cap dels cinc ordinadors no
funcionava. Després de diversos intents,
s’optà per anul·lar la funció i retornar l’import de les entrades.

Cineclub

El Cineclub projectà quatre curtmetratges presentats al Festival de Cinema
Català en una curiosa projecció, el dia 8
de maig. Van ser: «Marees ocultes», de
la directora Mònica Cambra, amb l’argument de pescadors i els fenòmens de la
mar; «No deixis que m’enfadi», de David

Ennatu Domingo, entre Eulàlia Comas i Gemma Ruiz al seu costat (fot. Esther Soler)
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dos edificis molt especials. Són dues entitats dedicades a la noble tasca d’enaltir
la reconstrucció i la història de dos monuments emblemàtics: la parròquia de Sant
Julià d’Úixols, amb 1.200 anys d’història, i
el castell del legendari senyor Terçol. L’assemblea de l’associació ha anat precedida per l’inici de les obres de la teulada,
com ja va informar LA TOSCA núm. 804. I
quant als Amics, preparen una rentrée de
gala per al pròxim 11 de juny, amb la visita
tant a la Seu de Manresa com a la Cova
Santa de Sant Ignasi amb motiu dels 500
anys de la «Ruta Ignasiana»
Fot. P. Cabacés. Arx. Esperança i Marta Casas

Conill, en què un home que viu pobrament fa «amistat» amb un monstre aquàtic; «Els que callen», d’Albert Folk, amb
un tema dissortadament tràgic en la vida
real: una dona sense sostre és cremada
en un caixer automàtic i a una advocada
li toca defensar un dels acusats, entrant a
fer un paper ben complicat; i «Ca Nostra»,
de Laia Foguet, amb la història de dues
germanes que han de superar la pèrdua
de la seva iaia.

Embranzida cultural post-Covid

Les assemblees anuals de l’Associació Sant Julià i els Amics del Castell-Terçol marquen l’embranzida post-Covid de
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Sant Julià d’Úixols
i l’objecció de consciència

El dia 11 de maig, TV3 va emetre l’especial Sense ficció dedicat als cinquanta anys de l’objecció de consciència. Tal
com ja s’havia anunciat, una gran part del
programa fou gravada a Sant Julià d’Úixols amb Pepe Beúnza, pioner i pare del
moviment. De fet, però, no es va fer cap
referència explícita al motiu pel qual es va
filmar precisament allà el reportatge. Per
això, a Castellterçol, sense discutir el fons,
aquest punt ha decebut. Amb la incorporació del company Josep Font a la tasca
d’aquest modest pioner en el tema (des
del 2017), és evident que s’ha rehabilitat la
memòria història. Cinc anys enrere, gairebe ningú no recordava qui era Pepe Beúnza, Lanza del Vasto o Lluís M. Xirinacs.

La Tosca - Moià

Fot. Pere Cabacés. Arxiu Esperança i Marta Casas

Oferim dues fotografies de Sant Julià
amb evident càrrega simbòlica: en una hi
apareix, a l’esquerra, el naturista i pacifista sabadellenc Isidre Nadal (Llum de la
Selva), tot un mite a la capital vallesana, al
centre Giuseppe Giovanni Lanza de Trabia (Lanza del Vasto, cap de la Comunitat de l’Arca, i a la dreta Michel Lefèvre,
membre de la secció francesa de la mateixa comunitat (Communauté de l’Arche).
En la segona foto, Llum de la Selva,
Lanza del Vasto, deixeble directíssim del
Mahatma Gandhi, que l’anomenà «Shantidas-Servidor de la Pau», al centre, i amb
Xirinacs a la dreta, que, essent escolapi
d’origen, no tardarà a convertir-se en un
filòsof i pacifista de primer encuny. Uns

nens escolten amb atenció i la nostra parròquia de Sant Julià podem dir que «els
abraça i aixopluga a tots plegats».

Aclariment sobre la processó

En el núm. 808 d’aquest butlletí comentàvem la diferència de criteris entre
les dues confraries sobre com enfocar la
processó del Divendres Sant, que es va
interrompre fa alguns anys. A LA TOSCA ens ha arribat per diferents fonts: 1)
Que avui la diferència es dona per superada; 2) Que si no s’ha fet enguany és
per manca de participació i que, a causa
d’una malaltia, algú que liderava una de
les confraries acabà provocant que no
sortís.

MOIÀ
Avda. Zona Industrial, s/n
Tels. 93 830 12 25
93 820 77 77
AVINYÓ
Antoni Prat, s/n
Tel. 93 838 72 78
SANT QUIRZE SAFAJA
Ctra. de Mollet-Moià
Km. 25,400
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El llop, resident al Moianès
Josep Font

L’any 2011 l’Associació Cultural Modilianum va organitzar la xerrada «El llop
torna al Moianès», que va aplegar 150
persones. S’havia comprovat, fa deu
anys, que un llop havia atacat una ovella
a Castellterçol. En la presentació es va dir
que era poc probable que el llop s’instal·
lés al Moianès i aquell succés es va interpretat com l’atac d’un llop solitari.
Però aquest any 2022 s’ha constatat que el llop ha mort cabres, en poc
temps de diferència, tant a Castellcir com
a Moià. Un ramat de cabres de Moià ha
patit diversos atacs i li han desaparegut
en total setze animals. El darrer atac, a
quatre cabres, va permetre certificar que
havia estat el llop. Preguntem a Gabriel
Lampreave, coordinador de seguiment
del llop del cos dels Agents Rurals, que
si el llop s’ha instal·lat al Moianès. és de
preveure que els atacs continuïn. «Els
llops tenen territoris amples. No és segur, que no es mogui del Moianès, però
constatem la seva presència amb més
intensitat. Són depredadors oportunistes. En la seva dieta hi abunda el cabirol,
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que és una espècie que s’ha incrementat
molt, als boscos del Moianès. Ja teníem
càmeres instal·lades, però amb aquests
atacs n’hem posades més. En algun lloc
hem comprovat que també havia capturat
algun godall de senglar. Un individu sol,
però, no atacarà exemplars de senglar
adults.» Lampreave descarta totalment
no ja atacs, sinó interaccions amb les
persones: «gairebé és impossible que
algú el pugui arribar a veure. En llocs de
la península Ibèrica amb més presència
de llops, només s’ha documentat una
interacció, en cent anys, amb les persones: va ser a Galícia, en els anys setanta
del segle passat. Un llop va sacsejar la
cama d’un nen petit, que era a fora. Es
va interpretar com un joc, perquè no el
va mossegar amb força i després el va
deixar anar». El llop, però, és un animal
que dispara les llegendes i la memòria
popular. La seva presència ancestral havia deixat empremta en la toponímia, fins
i tot. Ara torna a ser una amenaça per als
ramaders del Moianès, obligats a protegir
els ramats de cabres, de nit.

Exemplar de llop que viu a l’Alta Ribagorça, enxampat per una càmera automàtica
(Fot. Generalitat de Catalunya)
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ACTES I ESDEVENIMENTS
XV Trobada de la Cançó Escolta
de la Demarcació de la Catalunya Central
Equip Motor de la XV Trobada de la Cançó (excaps del Moianès)
El cap de setmana del 7 i 8 de maig
es va fer a Moià la XV Trobada de la Cançó Escolta de la Catalunya Central. Els
dinou agrupaments de la demarcació (de
les comarques del Solsonès, Berguedà,
Bages, Anoia i Moianès) van participar
en aquesta trobada que fem un cop cada
tres anys i que, a causa de la pandèmia,
es va haver de suspendre l’any 2021.
Així, doncs, 1.424 escoltes i guies van
venir a fer brillar la màgia de la nostra
veu i a reivindicar la importància de l’escoltisme i l’educació en el lleure a la nostra societat.
La trobada va començar el dissabte al matí amb l’arribada de vint-i-nou
autocars provinents dels diferents pobles dels agrupaments. En arribar, les
diferents branques (o grups d’edat) van
desplaçar-se per Moià per anar als terrenys d’acampada, on van passar la nit
de dissabte al diumenge. Els més petits,
Castors i Llúdrigues, van anar a dormir
al gimnàs de l’institut; Llops i Daines es

van quedar al Pavelló Municipal; Ràngers
i Noies Guia van anar al pati del mas Saiol; Pioners i Caravel·les van acampar al
Prat, i els i les Truc van acampar al Molí
Nou. Durant la tarda del dissabte les unitats van fer activitats de descoberta de
l’entorn i de coneixença entre companys
i companyes d’altres agrupaments. És
bonic poder compartir un cap de setmana amb gent que, com a escolta, treballa
també per deixar el món millor de com
l’hem trobat.
El diumenge al matí les unitats es
van llevar d’hora i van anar cap al parc
de Moià, on, a les onze, va començar
l’acte central del cap de setmana. Aquest
va ser, doncs, l’espai de trobada de tots
els escoltes que havien vingut a Moià i
també de totes les seves famílies. Allà
vam conèixer el personatge principal de
l’eix d’animació de la trobada, l’Àlex, un
infant que vol aprendre a fer màgia però
que ha perdut la motivació després que
tothom li digués que la màgia no servia

Escenari del Festival de la Cançó, al parc (Fot. Equip Motor)
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per a res i veiés que ningú no l’escoltava. Llavors va conèixer l’Ot, el Bruixot,
que el va ajudar a crear-se les eines per
a poder aprendre a fer màgia i assolir
el seu somni. Així, doncs, vam aprendre
a viure amb il·lusió, a somiar i a creure en nosaltres mateixos com a agents
transformadors de la nostra pròpia vida.
I també vam homenatjar el famós personatge de l’estimat dibuixant moianès
Picanyol.
Durant el transcurs de l’acte, per
parelles d’agrupaments van anar pujant a l’escenari i van cantar una versió,
amb la lletra canviada, d’una cançó que
prèviament havien escollit. Ho van poder fer amb música en directe d’un conjunt de caps i akeles motivades que van
fer saltar i ballar infants, joves, caps i
famílies. Pensem que pujar a dalt l’escenari és sempre una oportunitat bonica, ja que els infants tenen l’espai per
a cantar la lletra que tant han assajat
els darrers dissabtes de cau i, a més a
més, fer-ho de forma compartida amb
un altre agrupament de la demarcació
encara ho fa més feliç. L’acte va culminar amb una part més institucional,
en què vam poder escoltar les paraules
de l’alcalde de Moià i dels responsables associatius de l’entitat. Finalment,
l’Equip Motor de la trobada, format per
caps i excaps de l’AEiG Amadeu Oller
de Moià i l’AEiG Caldàrius de Calders,
va fer la cloenda de l’acte i de la trobada, i va entregar diferents records
i regals a agrupaments i institucions.
Un cop acabat l’acte, quan s’indicava
la sortida, la pluja, que ens havia respectat durant tot el cap de setmana, va
aparèixer. Però les escoltes i guies som
decidits i afrontem les dificultats sense
por. Així que, tranquil·lament, vam poder anar sortint del parc.
Aquesta va ser la Trobada de la
Cançó, un èxit de tot un moviment escolta fort i determinat a seguir la seva
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tasca de consolidació i de transformació
d’un món que té molts reptes. I, alhora,
un èxit del municipi de Moià, de l’AEiG
Amadeu Oller i de totes les persones del
poble que van contribuir, acompanyar
o col·laborar en aquesta gran trobada.
Especialment, cal reivindicar la feina
dels Joglars, els voluntaris i voluntàries
que van estar ajudant durant tot el cap
de setmana i que, sense cap mena de
dubte, són l’essència que va fer possible
la complexa logística que té una trobada
d’aquesta envergadura. També volem
reivindicar el paper dels caps i akeles
dels agrupaments, que van dedicar el
seu temps per a organitzar aquesta trobada, des de l’amor als infants i joves
a qui, cada dissabte, procuren ajudar a
créixer com a persones compromeses,
crítiques i amb la màxima actitud proactiva per a construir pobles i ciutats més
humans i més educadors.
I és que així som i així volem ser
els escoltes i les guies, persones voluntàries que treballen per construir
els seus propis projectes des de la
vocació, l’esperit de servei i les ganes
d’aprendre a viure en equip i fer-ho tot
entre tots. Per aquest motiu, pensem
que cal continuar fent escoltisme al
Moianès i arreu.
Així, doncs, avui més que mai, cal
que creguem en l’escoltisme! I, sobretot,
construïm-lo, també, a través de la música i l’art com a elements pedagògics essencials per a poder reivindicar, amb la
màxima energia, que els infants i joves
mereixen ser escoltats en aquesta societat i que hem de treballar, col·lectivament
i des de l’escolta activa i l’empatia, per
fer-ho realitat. Hem fet aquesta trobada,
també, per poder reivindicar aquesta necessitat, des de la tendresa i la proactivitat. I, sí, cuidem-nos, escoltem-nos molt
i, fent cas del nostre lema, fem sentir la
màgia de la nostra veu!
Sempre a punt!

La Tosca - Moià

Celebració de la XV Trobada de la Cançó Escolta, al parc de Moià
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Homenatge a Joan Vilalta i Prat,
moianès deportat als camps nazis
Elvira Permanyer i Sert

El dia 18 de maig, en el ple ordinari de l’ajuntament s’aprovà per tots els
grups municipals la moció per a sol·licitar
formalment al Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya la col·locació
d’una llamborda Stolpersteine en memòria de Joan Vilalta i Prat i comunicar-ho
al Memorial Democràtic i a l’Amical de
Mauthausen i així iniciar el procés perquè
es pugui col·locar a Moià al més aviat possible, com ja han fet molts
pobles i ciutats de Catalunya:
fins a unes 390 llambordes
a Barcelona, Castellar del
Vallès, Cervera, Manresa,
Navàs, Salt, Sant Vicenç
de Castellet, Súria, Terrassa,
Torà, Vic... I a Europa, més de
80.000.
Per tal de donar a conèixer
aquest fet a la ciutadania moianesa i col·laborar en l’homenatge, el grup de teatre de la Gent
Gran de Moià, el dia 22 de
maig, va tornar a representar, en format monòleg, les
paraules que ens va deixar
en Joan Vilalta. La primera
vegada que es va representar va ser pel
juny del 2018.
L’acte va ser obert per la presidenta
de la Junta de l’Esplai, Marissa Rosell,
donant la benvinguda a la família Vilalta
i als presents a la sala polivalent, plena
de gom a gom. A continuació, l’alcalde,
Dionís Guiteras, va explicar la moció
aprovada i el que són i representen les
llambordes Stolpersteine creades per l’artista alemany Gunter Demnig en record
de les persones deportades, víctimes del
nazisme. Tot seguit es va fer lectura de la
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moció i dels acords presos pel consistori,
a càrrec de Jordi Guinart.
Va tancar l’acte d’homenatge la representació en format monòleg del text
memoristic d’en Joan Vilalta, «Sobreviure a l’horror fent de ferrador, 1937-1946»,
paraules escrites en papers que tenia a
mà mentre estava darrera la taquilla del
Casal. Les seves paraules permeten de
conèixer la terrible experiència del nostre
convilatà a l’Europa sota el terror
nazi. El text i el guió van tenir
com a primer pas un treball de
recerca de l’alumne de l’Institut
Moianès, Raül González, editat
posteriorment (el 2006) per l’Associació Cultural Modilianum.
A fi d’embolcallar les paraules d’en Joan Vilalta expressades per l’actor Cosme
Homs es projectaren
imatges contemporànies dels fets, així com
textos per a contextualitzar-los,
narrats
pel també actor Albert
Sala, i acompanyats
de música en directe
composta expressament per Daniel Vallejo i l’Espai Musical de Moià. Tot plegat,
per fer més entenedors i comprensibles
els sentiments i les emocions que es desprenen d’una experiència tan cruel.
L’objectiu final, des de la moció fins a
la representació i la música, és posar un
gra de sorra més perquè l’oblit d’aquells
fets no sigui possible, i per fer arribar arreu i donar a conèixer, especialment a les
noves generacions, els mals dels feixismes, a fi que siguin conscients que no
s’haurien de repetir mai més.
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Tres moments de l’homenatge a Joan Vilalta (fot. Alfred Plans)
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LA TOSCA
LA TOSCA celebra 75 anys
Associació Cultural Modilianum

El diumenge 8 de maig LA TOSCA va
celebrar els seus setanta-cinc anys d’existència ininterrompuda, i ho va fer amb un
dinar dels membres del Consell de Redacció amb col·laboradors i entitats que
participen d’una manera o altra en l’edició dels vuit números anuals de la nostra
revista. Així, una quarantena de persones
es van reunir a l’Hostal Grau, de l’Estany,
començant amb una fotografia de grup a
correcuita, per culpa de la pluja.
Com en qualsevol festa d’aniversari,
no hi podia faltar el pastís. Els encarregats
de tallar-lo simbòlicament van ser Josep
Ruaix, el redactor més veterà, i Joan Codina, que als seus cent un anys és l’única
persona subscrita a la revista durant tots
els setanta-cinc anys.

A l’hora del brindis, el president de
l’Associació Cultural Modilianum, l’actual
entitat editora de LA TOSCA, va tenir un
record per als redactors i col·laboradors
que ja no podien ser-hi presents, especialment per a Carles Illa i Joan Roca, traspassats fa poc, i per la redactora Mercè
Bigorra, que ens va deixar l’any passat.
També expressà l’agraïment a tots els assistents i als qui no hi havien pogut ser.
L’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, s’afegí
a les mostres d’agraïment i desig de llarga
vida per a la capçalera local.
Els representants del Cercle Artístic del Moianès obsequiaren LA TOSCA
amb un aiguafort amb l’escut de Moià
procedent d’un segell de l’ajuntament de
1824.

Fotografia de grup d’alguns dels assisents al dinar (fot. Xavier Rius)
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Consell de Redacció (fot. E. Figueras). J. Codina i J. Ruaix tallant el pastís (fot. J. Font)
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LES ENTITATS INFORMEN
Biblioteca Municipal 1 d’Octubre
El 8 d’abril l’escriptor i professor Vicente Merlo va presentar el seu últim
llibre, Iniciación a la psicología transpersonal, així com el penúltim, publicat juntament amb el seu fill Elías, Del rap a la
meditación: conversaciones entre hijo y
padre.
En el taller del mes d’abril vam preparar la primera mona de Pasqua: amb pa
de motlle, melmelada, crema de cacau i
també ous de xocolata.
Amb motiu de la diada de Sant Jordi es van fer durant el matí lectures dels
alumnes de tots els centres educatius (escoles i institut) a les places de la vila. A la
tarda, la biblioteca va
fer un espectacle familiar al parc, «Sant Jordis, princeses i dracs a
grapats», a càrrec de
Cristina Noguer i Albert
Oliva, amb gran afluència de públic.
Durant el mes de
maig, Francesc Palomas va presentar
l’exposició
«Mirada
mundana (2a estació)». No es tracta
d’un projecte amb una
concepció prèvia, sinó
que és el resultat posterior del vagarejar
quotidià, una ullada a l’entorn més proper i sense una cerca del subjecte com
a tal, sinó de troballes atzaroses i erràtiques. El dia 27, Francesc Palomas va
parlar de la seva obra, de com treballa i
s’inspira; tot seguit es va visitar i comentar l’exposició.
Els dies 4 i 11 de maig es va fer un
taller de poesia i teatre amb els alumnes
de 6è de l’Escola Pia i l’Escola Pública J.
Orriols i Roca, a càrrec de Montse Vilà, de
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TeatrArt. La poesia serveix d’excusa per
a treballar l’expressió oral, de forma lúdica, es parla de la importància de diferents
elements que intervenen en la comunicació, posant especial atenció en la interpretació del text.
El club «Llegir òpera» va presentar, el
dia 6 de maig, la conferència-audició de
l’obra Rigoletto, de Verdi, a càrrec d’Albert
Ferrer, historiador de l’art i musicògraf,
amb col·laboració de la FOC i Joventuts
Musicals. La sortida al Teatre Kursaal de
Manresa per veure l’obra va ser el diumenge 8 de maig.
El divendres 20 de maig, EscueLab
va oferir el taller de ciència «Galaxy Jars». A
través de la creació de
la seva pròpia galàxia
en una ampolla, nois i
noies van desenvolupar la seva creativitat
alhora que comprenien
millor la composició de
l’univers.
El club de lectura
va gaudir de la presència de l’escriptora i
traductora Carlota Gurt
Daví, d’arrels moianeses, la qual ens va parlar de la seva novel·la Sola. Va ser una
tertúlia molt amena, amb un públic molt
participatiu. L’acte comptà amb la col·
laboració de la Institució de les Lletres
Catalanes.
El dia 28 es va fer la trobada dels
clubs de lectura «Llegir el teatre» al Teatre
Nacional de Catalunya, per veure l’obra
Els homes i els dies de David Vilaseca,
dirigida per Xavier Albertí. El dimarts posterior tingué lloc una tertúlia sobre l’obra i
la cloenda de la temporada.
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Participants en els clubs de llegir òpera i teatre
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39 anys de Festival Viñas
Juventuts Musicals de Moià

El Festival Internacional de Música
Francesc Viñas de Moià és un dels festivals d’estiu més veterans de tot Catalunya, superat per pocs anys només per
alguns festivals com el de Torroella de
Montgrí o el del Vendrell, i dels pocs que
s’organitzen a la Catalunya Central.
La 39ª edició presentarà una desena de concerts entre el 2 de juliol i el 17
d’agost. Per inaugurar el festival es recuperarà de nou un espai emblemàtic de
Moià com és el jardí de la casa del tenor
Viñas, que acollirà un refrescant concert
a càrrec del Castelló Clarinet Ensemble
amb obres d’estils diversos que el públic
de ben segur reconeixerà i agrairà.
La veu tindrà, com sempre, un protagonisme destacat: d’una banda, l’actuació de la guanyadora del premi al millor
cantant català que atorga l’Ajuntament
de Moià dins el Concurs Internacional de
Cant Tenor Viñas que s’organitza anualment al Liceu i que aquest any ha recaigut
en la soprano Laura Brasó, la qual tancarà el festival el 17 d’agost amb un recital
d’òpera i sarsuela. D’altra banda, es podrà escoltar una deliciosa obra vocal, els
Valsos amorosos, de Brahms, per a quartet vocal i piano a quatre mans, a càrrec
de Ferran Albrich, Joan Mas, Judit Muñoz,
Helena Ressurreição, Maria Mauri i Hug
Vilamala.
La veu, i més concretament les veus
del món, tornaran de nou a Moià amb
Ethno Catalonia, un programa de música
folk, ètnica i tradicional impulsat per Jeu
nesses Musicales International. Fundat
l’any 1990 a Falun, Suècia, va adreçat a
joves músics d’entre setze i trenta anys
amb l’objectiu de preservar i difondre les
diferents tradicions musicals així com el
patrimoni de la cultura global. Present en
trenta països, Ethno uneix el jovent a tra30

vés dels campus i festivals anuals i internacionals, i l’Ethno Orchestra és el resultat
de l’intens treball que els joves músics folk
d’arreu del món realitzen durant els dies
del campus i residència artística. Junts interpreten un repertori que inclou cançons
i temes tradicionals dels diferents països
representats. L’edició catalana del projecte, l’Ethno Catalonia, fa sis anys que té
lloc a Banyoles i cada temporada ha passat en gira per Moià.
De nou ens visitarà l’AIMS, l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona,
que enguany ens oferirà un deliciós programa amb el Septimino de Beethoven i
la Serenata núm. 1 de Brahms, a càrrec
del Claustre de Professors de l’AIMS, integrat per reconeguts solistes internacionals d’orquestres com la Filharmònica de
Berlín o la Royal Opera House-Covent
Garden de Londres, i que és ja una cita
obligada del Festival Viñas.
Escoltarem en recital el jove pianista
Xavier Ricarte, a qui hem anat seguint en
la seva ascendent carrera i que recentment ha estat l’únic pianista català seleccionat en el Concurs Maria Canals, al Palau de la Música de Barcelona. Presentarà
un interessant programa, titulat Els colors
de l’èxtasi, amb obres de Scriabin i Liszt.
El concert divulgatiu denominat Cartes
a Mozart ens acostarà a diverses obres de
Mozart escrites per a corno di bassetto en
un espectacle per a tots els públics en què
els intèrprets i el suport audiovisual que
acompanyen el concert ens faran entrar
en la música escrita pel geni de Salzburg
d’una forma didàctica i llaminera.
Finalment, el Festival Viñas servirà
també per a presentar els artistes residents de Joventuts Musicals de Moià i
del festival durant els pròxims tres anys:
el Tempus Trio, un jove i prometedor trio,
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que són també grup resident al Palau Mirabel de Salzburg, i que, a part d’oferir un
intens programa amb obres de Schubert
i Haydn, seran també el nucli central del
professorat del Campus Musical del Moianès, que tindrà lloc de forma paral·lela
al festival i que acollirà una cinquantena
d’alumnes que conviuran durant deu dies
a Moià, comptant amb professors de renom, com Laia Masramon, Elisabeth
Franch, Jordi Pons, José Rubio, Maria
Tió, Ferran Bardolet o Ricard Rovirosa.
Els alumnes oferiran també els respectius
concerts finals, en què podrà escoltar el
treball realitzat en aquests intensos deu
dies de convivència musical i en què la
música de cambra serà la protagonista.
Com ja és habitual, els concerts es
realitzaran entre l’Auditori de Sant Josep
i el Centre Cultural Les Faixes, a més del
ja esmentat concert al jardí modernista de
Can Viñas.

Programació 39è Festival Viñas
dissabte 2 juliol – Jardins Can Viñas
Castelló Clarinet Ensemble
diumenge 10 juliol – Auditori
Cartes a Mozart
dissabte 16 juliol – Auditori
Xavier Ricarte, piano
del 23 al 31 juliol – Campus Musical
dissabte 23 juliol – Auditori
Tempus Trio
dissabte 30 juliol – Les Faixes
Ethno Catalonia
diumenge 31 juliol – Auditori
Concert final Campus
dissabte 6 agost – Auditori
Brahms: Valsos amorosos
diumenge 14 agost – Les Faixes
Orquestra de l’AIMS
dimecres 17 agost – Auditori
Laura Brasó, soprano

Concert d’Ethno Catalonia (fot. Joventuts Musicals)
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La festa de la Xatonada,
un retorn esperat
Hospital-Residència Vila de Moià

La festa de la Xatonada, al pati de l’Hospital-Residència

El divendres dia 6 de maig vam celebrar la tradicional festa de la Xatonada.
De bon matí ja sentíem l’olor de la
brasa, l’olor de la festa.
Quants dies hem esperat per a tornar
a fer activitats plegats! Masses dies que
hem viscut enyorant les festes, les trobades. I retornar després de tant temps a fer
la festa de la Xatonada ha estat un goig
per a tots plegats.
La festa consisteix a degustar xató,
carn a la brasa amb mongetes, les carxofes irresistibles del nostre cuiner, i a gaudir amb un brindis de cava, postres i cafè.
Una bona festa ha de comptar amb un
bon àpat. I d’això, a l’Hospital-Residència
en sabem molt!
***
El mot xató defineix tant la salsa
com l’amanida amb què es degusta. El
xató és una salsa amb base d’avellana.
Aquesta salsa acompanya l’escarola, les
anxoves, la tonyina i el bacallà esqueixat.
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Diuen que és un plat típic del Penedès i
el Garraf, on hi ha diverses poblacions
que es disputen el seu veritable origen.
Però per a nosaltres també és una mica
moianès!
***
Durant el matí, els membres de la
Junta van fer la brasa i van coure la carn
i les carxofes a baix al jardí. Amb tots els
residents que ho desitjaven, vam anar al
jardí i a mig matí vam fer un pica-pica,
vam escoltar música, vam ballar, etc. I
també vetllàvem perquè la carn fos ben
cuita.
Va ser molt especial, perquè ho necessitàvem.
Suposà tornar a viure el que hem
fet sempre, el que ens identifica com a
Hospital-Residència. Després de la festa
amb els residents, també els treballadors i
treballadores i els membres de Junta vam
gaudir de l’àpat i d’un moment de fraternitat, agraïment i homenatge per l’entrega i
la feina ben feta.
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Torna la festa més esperada:
La Cabra d’Or!
Organització de La Cabra d’Or

Les portadores ballant amb la cabra d’or (fot. Xavier Rius)

Des de l’any 2010 el poble de Moià
celebra la popular festa de La Cabra d’Or,
que recrea la famosa història d’amor, ambientada en l’edat mitjana, entre la Dolça
de Mas Casals i el Bernat de Prat Sobirà.
La història s’emmarca en l’antiga i coneguda llegenda de la suposada cabra que
posseeix poders màgics i que es troba
amagada al Castell de Clarà.
Els dos últims anys, malauradament,
la festa s’ha hagut d’adaptar a les restriccions, modificant el seu format i concentrant tots els actes al Parc Municipal de
Moià. Enguany, però, la Cabra d’Or tornarà a engegar la festa major sense adaptacions ni restriccions. Després de dues edicions difícils, es farà festa grossa! És per
això que ja podeu guardar-vos els dies 10
i 11 d’agost per a no faltar-hi!
Aquest 2022 es procurarà continuar
amb el format de festa tradicional per a
tots els públics, perquè tothom pugui tenir
el seu espai durant els dos dies de celebració. D’aquesta manera, serà una festa

plural, plena de moments i activitats de
tota mena.
Tot això serà possible, com sempre, gràcies als diferents grups de participants que conformen l’esdeveniment:
portadors de la cabra, músics, intèrprets,
balladors..., així com organitzadors dels
tallers, de les decoracions, de les barres
i de la festa nocturna... Cada grup i comissió organitzativa vetllarà per una gran
celebració!
Al capdavall, tota l’organització és
un col·lectiu obert de gent del poble. Un
grup de persones que s’organitza en diferents comissions per a encarregar-se d’un
àmbit o una part concreta de la festa. La
Cabra d’Or, en definitiva, és un espai de
trobada i diversió on tothom és benvingut.
Així, doncs, tornem a construir, de forma compartida, una festa que preservi la
nostra essència. Una festa on moianesos
i moianeses torneu a ser els grans protagonistes. Fem, de nou, una festa del poble i per al poble! Visca La Cabra d’Or!
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NATURA
L’estat de les aigües de les fonts del Moianès
Jordi Espuny Solaní, geòleg. El Fanal, Col·l. Cultural i Ecologista del Moianès
El dia 26 de març, «El Fanal» presentà a la sala petita del Casal, en el marc
del Cicle de Conferències Naturalistes del
Moianès, els resultats dels primers dos
anys del projecte Les fonts del Moianès i
l’estat de les seves aigües.
El projecte es gestà durant l’any 2019,
quan el Grup Naturalistes d’Osona (GNOICHN) sol·licità un ajut a la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) per a inventariar, mostrejar i analitzar l’estat de
les aigües de les fonts del Moianès amb
la finalitat de determinar les fàcies hidroquímiques presents i l’estat del nitrat, així
com la seva caracterització geològica i
hidrogeològica. Durant la tardor del 2020,
amb la participació i col·laboració d’un
grup de persones, tant del Fanal com de
fora d’ell, força sensibilitzades amb l’estudi de l’estat de les fonts, s’inventariaren
44 fonts, entre 4 i 5 fonts per cada municipi de la comarca, i en 37 d’aquestes es
mesuraren els paràmetres fisicoquímics i
el cabal circulant i es mostrejaren les seves aigües per a analitzar-les als laboratoris de la Universitat de Barcelona a través

d’una col·laboració amb el Departament
de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències
Ambientals. Posteriorment, durant la tardor del 2021, es realitzà una nova campanya d’inventariat. En aquesta, coincidint
amb un any molt sec, s’inventariaren 20
fonts, però només es pogueren mostrejar i mesurar paràmetres i cabals en 11
d’elles. Les mostres preses s’analitzaren
al Laboratori Dr. Rabassa SL de Barcelona, gràcies a un ajut atorgat en el marc
de la convocatòria per a la concessió de
subvencions o ajuts econòmics del Consell Comarcal del Moianès a associacions
o entitats sense ànim de lucre.
La localització de les fonts inventariades fou fàcil; les fonts són un patrimoni
cultural i natural estretament relacionat
amb la població del territori. L’inventari
consistí en la descripció (denominació, localització, coordenades, accessibilitat, estat de conservació, ús de l’aigua, tipus de
surgència), la caracterització físico-quí
mica de les aigües, la mesura de cabals
circulants i la presa de fotografies. Tota la
informació es recollí en una fitxa inventari

Font de les Tàpies (Calders)
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pensant que en un futur no molt llunyà sigui força útil a l’hora d’editar un llibre sobre
les fonts del Moianès.
La mesura dels paràmetres físicoquímics (temperatura, pH, conductivitat
elèctrica i sòlids totals dissolts) es realitzà
amb un conductímetre i pHmetre de camp,
mentre que el cabal (l/s) es mesurà amb
un pot graduat i un cronòmetre. A més a
més, de totes les aigües mostrejades,
s’analitzaren al laboratori els anions i cations majoritaris i el nitrat, amb l’objectiu
de caracteritzar el tipus d’aigua (bicarbonatada, sulfatada...), el contingut de nitrat
i la comparació amb els límits establerts
per la reglamentació vigent per a aigües
de consum humà (Reial Decret 140/2003,
de 7 de febrer) d’aquelles substàncies que
poden ser perjudicials per a ús d’aigua
de boca, tals com sodi, sulfats, clorurs,
nitrats, així com la conductivitat elèctrica
que ens indica el major o menor contingut
en sals de les aigües.
Al Moianès hi ha quatre tipus de fonts.
Hi ha les surgències naturals, on l’aigua
surt directament de la terra; de raig, vessant o salt, on surt de terra a través d’algun tipus de canalització, construcció o aixeta; de mina, on l’aigua és captada sota
terra a través d’una excavació i extreta

cap enfora, i de dipòsit, on és recollida en
una cisterna.
Segons el pH, les aigües s’agrupen
en dues famílies principals: aigües neutres (pH entre 6,8 i 7,2) i aigües dèbilment
bàsiques (pH entre 7,2 i 8,5). Si bé predominen les aigües dèbilment bàsiques
enfront de les neutres, cal assenyalar que
tots els valors són característics de les aigües naturals. Les temperatures de les aigües són normals, no s’observen anomalies destacables. La conductivitat elèctrica
(CE), que aporta informació sobre el contingut en sals dissoltes, oscil·la entre els
443 microS/cm de la font de les Febres a
Granera (contingut baix en sals dissoltes)
als >11.670 microS/cm a la surgència la
Salada de Santa Maria d’Oló (contingut alt
en sals dissoltes). Les aigües, atenent als
ions majoritaris, són dominantment de naturalesa bicarbonatada càlcica (81,25%),
mentre que la resta són, en general, de
caràcter mixt (bicarbonatada càlcica-magnèsica, bicarbonatada-sulfatada càlcica,
bicarbonatada-sulfatada càlcica-magnèsica, bicarbonatada-sulfatada potàssica
o bicarbonatada-clorurada càlcica). Finalment, i localitzades al llarg de la riera
d’Oló, hi ha aigües de naturalesa clorurada sòdica i sulfatada càlcica-magnèsica.

Presa d’una mostra d’aigua
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En termes generals, exceptuant alguns
casos concrets on s’estima que pot haver-hi contaminacions per aigües residuals, el tipus d’aigua està estretament
relacionat amb la naturalesa del rocam
present al territori; a mesura que l’aigua
subterrània circula a través del rocam va
incorporant diferents substàncies, sobretot gràcies al seu gran poder disolvent.
Com s’assenyala en paràgrafs anteriors, un dels objectius perseguits és la
radiografia general del contingut de nitrat
al Moianès. Aquest és una substància que
pot ser perjudicial en l’ús d’aigua de boca.
La seva concentració en aigües subterrànies no contaminades varia àmpliament
encara que no sol sobrepassar els 10
mg/l; continguts majors s’interpreten com
a deguts a l’existència de contaminació.
El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer,
reglamentació vigent per a aigües de consum humà, estableix el límit admissible de
nitrat en 50 mg/l, a partir del qual l’aigua
és perjudicial i no apta. De les quarantavuit mostres d’aigua analitzades en les
dues campanyes, deu presenten (20,8%)
valors de nitrat per damunt del valor admissible i en sis (12,77%) hi són pròxims.
A part del nitrat hi ha altres substàncies dissoltes en l’aigua que poden ser
perjudicials quan el seu contingut és alt,
com és el cas dels ions sulfat i clorur, i el
catió sodi. En aigües subterrànies dolces,
la concentració normal de sulfat pot variar
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entre 2 i 150 mg/l, el sodi arriba a valors
entre 1 i 150 mg/l, mentre que la concentració de clorur és molt variable, des de
menys de 10 mg/l a més de 2.000 o 3.000
mg/l. El Reial Decret 140/2003 estableix
el límit admissible de sulfat, clorur i sodi
a partir del qual l’aigua és perjudicial i no
apta com a ús de boca, en 250 mg/l de
sulfat, 250 mg/l de clorur i 200 mg/l de
sodi. De totes les fonts mostrejades només dues presenten valors d’aquestes
substàncies superiors al límit admissible.
Ambdues es troben a la riera d’Oló (font
del Roc i surgència la Salada).
En ambdues campanyes es mesurà
el cabal d’aigua en totes aquelles fonts
actives on fou possible; impossible a les
fonts de degoteig o en aquelles on el cabal circulant era ínfim. En el total de les 48
fonts actives, només es pogué mesurar el
cabal en 34. Les fonts del Moianès no són
cabaloses, tot al contrari, amb un valor
mitjà de poc més de 0,1 l/s.
Un cop analitzats els resultats tant
qualitatius com quantitatius de les aigües
de les fonts del Moianès, es pot concloure —sempre amb prudència, ja que el
nombre de fonts analitzades representa
una mostra petita del total de fonts que hi
ha— que l’estat de salut de les aigües és
moderat-bo, però amb nivells de cabals
baixos i amb indicadors, com és el cas del
nitrat, que mostren que cal estar a l’aguait
els pròxims anys.

ODONTOLOGIA GENERAL
URGÈNCIES
ORTODÒNCIA
IMPLANTS
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CIÈNCIA
L’aplicació de la prestació de l’ajuda
a morir (eutanàsia) a casa nostra
Francesc José Maria i Rafael Manzanera

Fa prop de vint anys es va realitzar una malaltia greu, incurable, amb pronòstic
Jornada del Comitè Consultiu de Bioètica de vida limitat en un context de fragilitat
de Catalunya en la qual es va presentar progressiva, que no respon al tractament
l’Informe sobre l’eutanàsia i el suïcidi as- pal·liatiu, o als qui tenen un patiment cròsistit, on es promulgava la necessitat de nic amb limitacions molt importants de
la regulació jurídica d’aquestes pràcti- l’autonomia física i de la capacitat de relaques, en un marc més ampli de garanties ció i expressió persistents en el temps i, la
relatives a la clarificació dels conceptes, cosa més important, que hagin demanat
del foment en paral·lel de les pràctiques lliurement i amb coneixement la pràctica
de cures pal·liatives, de les garanties dels de l’eutanàsia al seu metge.
La llei, per voluntat unànime dels seus
professionals objectors i d’evitar tensions
defensors, és profundapolítiques
innecessàries
ment garantista. Cal recorentorn del tema. Tot això
dar discursos especialment
sense oblidar el més iminsistents en la matèria, en
portant: respectar el dret de
seu parlamentària i realitles persones que, en ple ús
zats pels diputats Jesús
de les seves facultats menMaría Fernández i María
tals i amb coneixement de
Luisa Carcedo, ambdós
totes les alternatives exismetges socialistes i potents, decidissin optar per
nents de la llei, en dues
aquest dret ja reconegut en
sessions
parlamentàries
diversos països del món.
diferents. Són molt estricEl Congres dels Dites els requisits de malaltia
putats va aprovar el 18
greu i incurable, o patiment
de març del 2021 la Ley
orgánica 3/2021, de 24 de
F. José Maria. Vicepresident crònic i greument incapacimarzo, de regulación de la
Comissió de Garantia i tant. També és molt rigorós
eutanasia, per majoria abAvaluació de Catalunya de la el procediment per a accedir a la prestació d’ajusoluta de 198 vots a favor,
Prestació d’Ajuda per Morir
da per a morir: designació
138 en contra (corresponents a PP, Vox i UPN) i dues abstencions. del metge responsable amb una primera
Als qui estiguin interessats en el tema els sol·licitud, confirmació amb una segona
recomanem de llegir el debat que es va sol·licitud dues setmanes després, exaproduir en la sessió, ple de referències men d’un metge consultor (que elabora
exagerades i injustes a l’eutanàsia com l’informe en uns quants dies), tramitació
a instrument d’extermini, o com a mostra a la Comissió de Garantia i Avaluació (en
de desinterès per l’atenció dels malalts la qual dos dels seus membres verifiquen
en fase terminal, sense tractaments pos- que es compleixen els requisits legals i insibles i amb gran patiment. Debat injust, formen favorablement o no del cas). En
perquè precisament l’objectiu de la llei és cas de denegació la persona sol·licitant
ajudar, evitant el patiment insofrible d’una sempre té la possibilitat de reclamar da37
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L’experiència del funcionament de la
vant el plenari d’aquesta comissió i, si es
desestima la seva reclamació, pot acudir Comissió de Garantia i Avaluació de Caa la jurisdicció contenciós-administrativa. talunya i de la realització de la prestació
Finalment, en el cas que tot el procés hagi d’ajuda a morir fins a l’actualitat, és molt
estat positiu, el pacient decideix el quan, positiva. Es treballa amb rigor, els seus
on i com vol que es realitzi la prestació membres expressen el seu compromís
i l’acompanyament del Departament de
d’ajuda a morir.
És molt important el respecte al dret Salut en la seva labor, amb una platad’objecció de consciència dels professio- forma informàtica específica i una oficinals sanitaris directament implicats en el na de suport i seguiment. Les parelles
procés, sense confondre’l amb la deso- metge-jurista emeten els seus informes
bediència civil o la insubmissió. L’objector amb celeritat per tal d’evitar retards inneno vol canviar la llei; el que sol·licita és cessaris. El Plenari de la Comissió s’ha
no haver-la d’aplicar perquè és contrària reunit diverses vegades per tal de realita les seves conviccions; per contra, el de- zar valoracions concretes de casos per
sobedient civil i l’insubmís són contraris resoldre reclamacions i també valoracia la llei i aspiren a la seva modificació o ons més orientades a la millora del funcionament i l’establiment de
derogació.
criteris.
L’objecció de consciFins a finals de l’any
ència no és un dret fona2021 s’havien rebut a Camental en si mateix sinó
talunya seixanta-vuit sol·
una manifestació del dret
licituds, havent-se’n denefonamental a la llibertat
gat cinc per no complir els
ideològica reconegut en
requisits que exigeix la llei,
la Constitució espanyola.
en concret el de trobar-se
D’acord amb la definició de
en alguna de les dues sila llei que regula l’eutanàtuacions que la llei defineix
sia, l’objecció de conscicom a context eutanàsic.
ència sanitària és «el dret
No volem concloure
individual dels professioaquest article sense reconals sanitaris a no atendre
aquelles demandes d’ac- R. Manzanera. Excoordinador nèixer la gran implicació
tuació sanitària regulades
del Comitè de Bioètica de dels professionals de la
per aquesta llei que resulCatalunya salut per tal que la prestació es realitzi amb la màxiten incompatibles amb les
seves pròpies conviccions».
ma correcció i respecte a la dignitat del
L’exercici d’aquest dret planteja un pacient i a la voluntat que ha expressat.
conflicte entre el dret a la llibertat ideolò- Són molts els centres que han elaborat
gica i de creences dels professionals sa- protocols d’actuació i han organitzat curnitaris, que sempre haurà de tenir un límit: sos i sessions informatives per als seus
garantir la prestació o alternatives que professionals. També ho ha fet el servei
l’assegurin sense afegir demores, càrre- Català de la Salut, que ha promocionat digues, patiments ni altres inconvenients a versos cursos de formació a distància en
les persones que tenen dret a sol·licitar i combinació amb el Comitè de Bioètica de
rebre la prestació d’ajuda per a morir. En Catalunya i els més de seixanta Comitès
la pràctica assistencial cal trobar l’equilibri d’Ètica Assistencial que funcionen a Catalunya.
entre aquests dos drets.
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UNA MICA D’HISTÒRIA
Nova perspectiva de les agulles ornamentals
durant l’Edat del Bronze a Catalunya
Rubén Castillo La Torre i Júlia Carrera Catalina
L’estudi de les societats prehistòriques es basa en l’anàlisi del registre de
les restes materials que ens han arribat.
A través d’aquest estudi podem incidir en
diversos aspectes que ens aproximen a
conèixer millor una societat determinada.
El període prehistòric que ens ocupa
és l’Edat del Bronze (1800-700 ANE), un
període caracteritzat per la generalització
dels primers objectes metàl·lics en bronze. Per tal d’aproximar-nos a la societat
d’aquest període del nord-est peninsular, hem utilitzat un dels primers objectes
metàl·lics que apareixen a Catalunya i
que perdura fins a inicis del Primer Ferro:
les agulles de tipus ornamental. Tradicionalment, s’ha considerat l’agulla com un
objecte d’ornamentació personal, emprat
com a fixació de la vestimenta, una funció
similar a la que tindrà posteriorment la fíbula. Aquesta és formada per dues parts
diferenciades: una tija acabada en punta
i un cap diferenciat; segons la forma del
cap, les agulles poden rebre una determinació tipològica diferent.
Les agulles ornamentals no són gaire
habituals en el registre material i presenten una tipologia reduïda en comparació
amb la gran varietat d’agulles documentades a l’altre cantó dels Pirineus. És per
això que s’ha realitzat una recerca exhaustiva de tots els exemplars localitzats
a Catalunya, tenint en compte els treballs
anteriors d’investigadors com J. Maluquer de Motes (1945-1946), R. Navarro
(1970), E. Pons (1984) o G. Ruiz Zapatero (1985), i en els treballs realitzats en
el sud-est francès, així com F. Audouze i
J.C. Courtois (1970), J. Guilaine (1972) o
F. Audouze i G. Gaucher (1981). Posteriorment s’ha elaborat una nova base de

dades amb la informació actualitzada, a fi
d’extreure’n noves conclusions. Es tracta
d’un estudi innovador, en què es pretén
donar una visió global sobre les agulles
de bronze de tipus ornamental des d’un
punt de vista social durant l’Edat del Bronze Català.
Majoritàriament, les agulles es troben
en contextos funeraris, com ara a les necròpolis de Can Bec de Baix (Agullana),
Pi de la Lliura (Vidreres) o serrat de Balà
(Cantonigròs), entre altres, i en coves
sepulcrals. Tanmateix, també s’han documentat de manera puntual en assentaments com la Pedrera (Vallfogona de Balaguer) i Mas de la Cabra II (Seròs), així
com en el dipòsit de bronzes de la cova
de la Font Major (l’Espluga de Francolí).
Per al període del Bronze Inicial (18001300/1200 cal. ANE) s’ha documentat una
única tipologia d’agulla, trobada a la cova
del Toll (Moià), una agulla de cap discoidal. Aquesta agulla és l’única definida
tipològicament per a aquest període, ja
que, tot i que s’ha documentat l’existència d’un grup de sis agulles en altres jaciments, no se n’ha pogut determinar la
tipologia atès el mal estat de conservació
en què es troben.
Pel que fa al període del Bronze Final (1300/1200-750/700 cal. ANE), augmenten la varietat tipològica i el nombre
d’agulles. En total s’han documentat 12
tipologies diferents i un total de 57 agulles. És rellevant destacar que les agulles
més representatives a Catalunya són les
de cap enrotllat, amb 19 exemplars, cap
anular amb 12 exemplars i cap enrotllatanular amb 7 exemplars. La resta de tipologies —cap en crossa (1), cap de roda
(3), cap discoidal (2), cap massís (3), cap
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esfèric (3), cap bicònic (1), cap enrotllat
doble (1), cap rectangular (2) i cap indeterminat (1)— són minoritàries.
Respecte a les produccions d’agulles
durant tota l’Edat del Bronze, es documenta l’existència d’un seguit d’importants xarxes d’intercanvi/comerç amb
relació als territoris del sud-est francès i
les àrees centreeuropees del món dels
palafits; per exemple, l’agulla trobada a
Moià és típica a les cultures d’Ûnetice i
Polada, i la resta d’agulles les trobem al
sud-est francès en cronologies anteriors a
les trobades a Catalunya. Tot i això, s’han
documentat algunes petites produccions
locals, especialment d’agulles de cap enrotllat i anular.
Un altre fet a destacar trenca amb la
tradicional idea sobre la utilització de les
agulles com un marcador de diferenciació
entre sexes. Les agulles localitzades en
alguns dels contextos funeraris de la necròpolis de Can Bec de Baix (Agullana),
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Pi de la Lliura (Vidreres) o serrat de Balà
(Cantonigròs) han permès d’observar que
aquestes no determinen el sexe sinó una
incipient diferenciació social, i fins i tot
es troben en tombes d’individus infantils,
fet que ens porta a pensar en el traspàs
d’estatus social de manera, segurament,
hereditària i no adquirida. Aquest fet, si
bé no és comú en totes les zones en les
quals s’han trobat agulles en contextos
funeraris, és una tradició que s’estén no
solament pel territori del nord-est peninsular, sinó també per la regió d’Occitània,
com ara a la necròpolis del Moulin (Mai
lhac).
En conclusió, la revisió de l’estudi de
les agulles ha permès de canviar la interpretació d’aquests objectes i de la informació extreta, gràcies a la qual podem incidir en la societat del nord-est peninsular
durant el bronze català i ens acostem a
entendre una societat diferent de la que
s’havia concebut.
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Aquest article és un breu resum de la
nostra ponència Synthesis of the bronze
needles of ornamental type in the Bronze
Age in Catalonia presentada a la Journée
thématique de l’Association pour la Promotion des Recherches sur l’Âge du bronze (APRAB), al Museu Arqueològic Nacional de Saint Germain en Laye (França).
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Pere Abadal i el tàrtar monstruós
Montse Ginesta i Joan Portell

La campaneta de la porta de la botiga
va fer un dring melancòlic, gairebé espantadís. Al Pere Abadal li va semblar, amb
una sola llambregada, que els dos homes
que van entrar a l’adrogueria no eren de
fiar. L’adroguer i gravador els va saludar
des de darrere el taulell, una mica intranquil.
Un d’ells es va quedar vigilant al costat de la porta. L’altre es va palplantar al
mig de la botiga. Tots dos anaven vestits
a la manera dels bandolers de la plana,
amb barret d’ala ampla, pantalons a mitja cama, espardenyes de set vetes i una
capa gascona fins als peus que els tapava
bona part de cos.
—Mestre Abadal —va dir el palplantat—, no patiu, que no som lladregots;
hem vingut a fer justícia en nom de la imparcialitat del món!
Pere Abadal va quedar astorat. De
cop, una suor glaçada li va ennuvolar la
vista.
L’home va continuar...

—Mestre, d’això..., si sou tan amable..., mostreu-me el gravat d’aquest personatge esgarrifós de qui tothom parla...
—digué, fent un gest obert amb el braç
repassant tota la botiga—, un arquer que
té orelles d’ase i un coll que sembla una
trompa d’elefant...
Pere Abadal es va apressar a buscar
en una caixa al costat de les balances. Un
cop trobat enmig de molts altres, l’hi va
acostar.
—És aquest? —va preguntar.
—Sí, és aquest. Quants en teniu a la
venda, de gravats com aquest?
—Només aquests cinc —mentre ho
deia, el gravador va anar col·locant tots
els altres gravats iguals damunt del taulell.
—Bé, molt bé... I la planxa, on teniu
la planxa?
—La planxa? Em sap greu però no és
a la venda...
—Ep, mestre, no us confongueu! No
he parlat de comprar res, jo!
El bandoler va fer un lleuger moviment
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obrint la capa i mostrant a Pere Abadal
que duia aferrats al cinturó una coltell i un
pedrenyal.
El gravador, atabalat, es va dirigir al
taller seguit de ben a prop per l’interlocutor. Allà començà a buscar impacientment
entre moltes d’altres la planxa de fusta de
cirerer. No feia gaire que l’havia gravada.

Àlbum de mostres Abadal (Biblioteca de
Catalunya)

On devia estar ficada? Era mitjana..., i
devia estar col·locada amb les de la seva
mida, com la de la Mona i la del Papagai.
Finalment va trobar la fusta, amb la
imatge cisellada que el bandoler havia
descrit tan encertadament. Duia ben escrit «Il tartaro mostruoso». Pere Abadal la
va portar a la botiga i la va posar damunt
del taulell.
—No, aquí no —va murmurar el bandoler—; poseu-la damunt d’aquells sacs.
Necessito distància.
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Pere Abadal va obeir i va deixar la
planxa damunt dels sacs. Aleshores el
bandoler va treure’s el pedrenyal del cinturó i, a uns dos metres de distància, va
etzibar un tret al bell mig de la planxa de
fusta. El gravador no va tenir temps de tapar-se les orelles. El tret va fer un soroll
espantós i l’habitació es va omplir de fum.
La planxa va saltar pels aires i va caure a
terra, estellada fins a l’últim bocí de fusta.
Amb una rialla sorneguera el bandoler es va adreçar a l’Abadal:
—Mestre Abadal —va dir—, ja hem
complert la nostra missió! La nostra quadrilla, a Barcelona, ha fet contactes...,
contactes molt interessants amb la pirateria turca. I resulta que els nostres socis
ens han fet veure com era d’ignominiós
el vostre gravat. Hem de vetllar pels nostres negocis, i ara també pels negocis
dels nostres socis que són els molt nobles senyors otomans! Oi, mestre que ho
enteneu? Els nostres benefactors no es
volen veure ridiculitzats mai més..., ho
heu sentit bé?, mai més! Un poble tan
savi, tan treballador i tan abrandat com
el poble tàrtar a través d’una imatge com
la que vos heu gravat... És indigne d’un
gravador de la vostra vàlua. Si no voleu
patir més danys, guardeu-vos de gravar,
imprimir i vendre una imatge com la que
ens ha fet visitar a mi i al meu company
la vostra botiga. Hem quedat entesos,
oi que sí? Ah i..., de tot el que ha passat
aquí..., ni paraula!
El bandoler va guardar el pedrenyal a
sota de la capa i d’una revolada va estripar els cinc gravats impresos que eren
damunt del taulell llençant els bocins enlaire, que cobriren el terra com flocs de
neu. Va esperar que el company li obrís
la porta i van sortir tots de la botiga perdent-se en l’espessa boira i deixant darrere seu un fumeral espès.
L’olor de pólvora es va quedar apegada a les parets de la botiga durant setmanes i setmanes.
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LLETRES
Un pi i una alzina en el camí de la Datzira (i II)
Marian Baqués

Tornem als nostres amics: el pi pinyoner (Pinus pinea) i l’alzina (Quercus ilex).
Sabem que els arbres tenen tendència a
créixer cap a la llum. L’alzina va brotar al
peu del pi, al cantó de ponent. Per acabar-ho d’adobar, no pot créixer recta, com
sembla que tocaria. Això, per dos factors:
el marge de l’altre cantó del camí li priva
la llum de la tarda i, el segon, la capçada
del pi és més ufanosa. Per això l’alzina,
mancada de llum, opta per arrapar-s’hi i
es torça per aconseguir heure llum directa
que el llevant li aporta.
Seguim la pauta de l’article anterior i
continuem parlant de l’amor. Aquests dos
arbres abraçats ens ho suggerien.
Som l’herència d’Israel, de Grècia i
també de Roma. Els seus mites ens han
fet com nosaltres —els occidentals— som
per a allò més sublim i per a allò més
abjecte. Mirem Ulisses. Defuig el somni
d’amor que Calipso —«deessa gloriosa»— li proposa. És el vell miratge de la
promesa d’una vida eterna —«jo et faria
immortal»—, sense treballs ni fatigues, en
la companyia d’una bellesa divina. Però
ell no es deixa engalipar per la seductora
dea i reprèn el camí de casa, vers Ítaca,
vers la seva llar, vers Penèlope. Així refusa la proposta de Calipso: «Reina i deessa, tu no t’irrites amb mi per aquesta /
causa, que jo sé molt bé que qui veu l’assenyada Penèlope / ha de trobar que no
val tant com tu en alçada i bellesa. / Ella
és mortal, i tu ets immortal i mai no envelleixes. / Jo, a pesar d’això, cada dia desitge i espere / veure el moment del retorn i
poder arribar a ma casa.»
L’etern triangle! Més vell que l’anar a
peu. El problema és que no sempre tenim el seny d’Ulisses. Val la pena de llegir
l’obra d’Homer, Odissea, que Joan F. Mira
ens ha regalat amb una traducció que és

una festa. Avui ens hem centrat en un aspecte del cant V (Barcelona 2021, p. 89).
Khalil Gibran (1883-1931) és poeta,
artista, filòsof libanès, encara que visqué
els darrers anys de la seva vida als Estats
Units. Marcat pel cristianisme —era cristià maronita—, per l’islam —especialment
pel misticisme sufí—. També pel judaisme
i per la teosofia. Ha influït especialment
en el New Age. El New Age és un corrent
sorgit a mitjans dels anys seixanta i que
trasllada a la mentalitat occidental elements espirituals de l’hinduisme, l’islam,
el budisme i altres religions i filosofies
orientals. La seva obra més coneguda és
El profeta, de la qual us oferim fragments
dels capítols sobre l’amor i el matrimoni.
«Quan l’amor us cridi, seguiu-lo. Encara que els seus camins siguin durs i
costeruts. I quan les seves ales us embolcallin, agafeu-vos-hi, encara que l’espasa
amagada entre les seves plomes pugui
ferir-vos. I quan us parli, creieu en ell, encara que la seva veu pugui destrossar els
vostres somnis com el vent del nord deixa
devastats els vostres jardins. Car, per més
que l’amor us corona, també us crucifica.
I encara que us fa créixer i millorar, també
us esporga. [...] Deixeu que quedin espais
en la vostra unió, i permeteu que els vents
dels cels dansin sempre entre vosaltres.
Estimeu-vos l’un a l’altre, però no feu un
nus al vostre amor. [...] Estigueu joiosos i
canteu i danseu junts, però permeteu que
cadascun de vosaltres pugui quedar sol,
com està sola cada una de les cordes del
llaüt encara que la mateixa música les faci
vibrar. Doneu els vostres cors, però no
perquè l’un retingui el de l’altre» (Barcelona 1978, pp. 11 i 13).
Ja fa anys, vaig llegir que l’amor tenia
dos components: l’eros i l’agape. Com a
icona del primer, la mà oberta demanant;
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del segon, la mà que ofereix. No he volgut
deixar de mencionar aquesta doble direcció de l’amor. He trobat aquestes paraules
potents d’un home amb mentalitat germànica, el papa Benet XVI. Les transcric: «El
típicament cristià seria l’amor descendent,
oblatiu, l’agápe precisament; la cultura no
cristiana, al contrari, sobretot la grega, es
caracteritza per l’amor ascendent, vehement i possessiu, és a dir, l’eros. [...] En
realitat, eros i agape —amor ascendent i
amor descendent— mai no arriben a separar-se completament. Com més ambdós troben, encara que en diversa mesura, la justa unitat
en l’única realitat de
l’amor, molt millor es
realitza la veritable
essència de l’amor en
general. Si bé l’eros
inicialment és sobretot vehement, ascendent —fascinació per
la gran promesa de
felicitat—, en aproximar-se després a l’altre es plantejarà cada
cop menys qüestions
sobre si mateix, per
buscar cada cop més
la felicitat de l’altre,
se’n preocuparà, s’hi
lliurarà i desitjarà “ser
per a” l’altre» (Déu
és amor, Barcelona
2006, pp. 16s).
Afortunadament, encara trobem persones normals, que amb un llenguatge
normal diuen coses que de tan normals
que són ens retornen a la normalitat de
cada dia. La nostra Glòria Pons escriu
això al dictat del seu pare: «Jo sentia per
la meva Serafina un amor vertader basat
en l’estimació, el respecte i l’obediència a
Déu. Crec que és l’únic camí que porta a
la plena felicitat. Hi ha molta gent que basen el seu amor en una cara bonica, però
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això amb el temps es marceix. Altres en
l’atracció física, que tampoc no dura per
sempre. Aquestes coses, si no van unides
a una profunda estimació i respecte, no
solen durar. L’amor d’una parella ha de
ser per sempre, encara que la bellesa es
marceixi i ja no hi hagi gràcia. Nosaltres,
gràcies a Déu, sempre havíem complert
l’un amb l’altre amb el degut amor i respecte. Llavors això ens donava una seguretat que es reflectia en l’amor als altres,
i això per amor a Déu» (Història del Lluís,
Barcelona 2017, p. 141).
Alda Merini (Milà, 1931-2009) és una
poetessa talentosa.
La seva obra transita
entre la follia i la lucidesa, entre l’amor
més apassionat i
un volcà desfermat.
Cada poema és una
porta que ens obre
al seu dolor, al seu
vitalisme. Passà temporades ingressada
en un psiquiàtric. De
poesia tampoc no hi
entenc, però la trobo
tan trencadora com la
de Maria-Mercè Marçal. Meritxell Cucurella-Jorba li tradueix
el llibre Deliri d’amor
Fot. C.I.C. – Moià (Vilanova i la Geltrú
2017, p. 17). També
li prologa el llibre on insereix aquest contundent poema d’un amor no correspost:
Estic boja, boja,
boja d’amor per tu.
Gemego tendresa
perquè estic boja, boja,
perquè t’he perdut.
Aquest matí el matí era tan calent
que em dictava aquesta confusió,
però jo estava malalta de turment
malalta de la teva perdició.
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Les Notes de Pep Sindreu
David Prat

M’adono, Pep, que les teves Notes
poden llegir-se com una autobiografia
fragmentada que recorre episodis, persones i espais significatius de la teva vida.
Però allò que converteix aquestes Notes
en una obra important és el com, no el
què. Perquè això teu no és un simple testimoniatge de vida, sinó bona literatura. La
memòria és reconstrucció i, quan parlem
de literatura, el testimoni notarial dels fets
és secundari. El més important és reconstruir amb sensibilitat una escena passada,
fer-la interessant i llegidora, i
extreure’n tot el suc possible,
sigui aquest de caire estètic, filosòfic o simplement humorístic. I això és el que fas. Ets un
bon observador de rostres, de
gestos, de formes i colors. No
sé si en això la Marina ―la pintora, la teva Marina― hi ha tingut alguna cosa a veure, però
cada cop que em miro la seva
il·lustració a la coberta del llibre no puc deixar de veure-hi
els teus ulls escrutadors.
Al llarg del trencadís textual
que constitueixen les Notes, et passeges
per les tres pàtries locals que van pastar
la teva identitat de grup: Sant Llorenç de
la Muga, el paradís de la infantesa; Sarrià, la seu de la nissaga, i l’Estany, l’univers triat per a viure i per a morir. M’has
explicat com ningú l’Estany de fa trenta i
quaranta anys. No en fas cap descripció
sistemàtica, però el conjunt dels retrats
personals, pinzellades paisatgístiques i
relats d’experiències viscudes m’ha permès d’arrelar en un passat no viscut del
poble que jo també he triat per a viure-hi.
Et mous entre aforismes, proses poètiques, relats autobiogràfics, el més bell
assaig literari, retrats de personatges i

quadres de costums. El relat ―preciós―
de la caça de la llebre al collet de Malloles té sens dubte elements costumistes:
la recreació de la parla local, la precisió
toponímica, la sensualitat descriptiva, la
informació etnogràfica, el retrat de tipus
singulars. Però rere tot això hi ha una
eficaç trama narrativa que converteix la
lectura, no sols en la contemplació plaent
d’un quadre bellíssim, sinó en un recorregut narratiu impecablement explicat.
Els amants de la literatura xalaran. Els
llibres, que també formen part
de la realitat, t’agradaven. Per
això omples aquestes Notes
amb citacions i fines reflexions
sobre allò que t’enamorava
dels grans escriptors. Shakespeare, Kavafis, Pla, Eco,
March, Vayreda, Rimbaud,
Delibes… et van acompanyar
durant tota la teva vida lectora i
no te’n pots estar: ens els plantes davant dels morros perquè
ens adonem que els textos
bells, savis i memorables també són vida.
No voldria transmetre la idea que ets
un lletraferit antic i entotsolat que escriu
sobre temes que no interessen a ningú.
Alguns dels teus aforismes són piulades
avant la lettre escrites un quart de segle
abans que l’omnipresent aplicació s’incrustés en les nostres vides. Per altra
banda, cal destacar que eres un home de
bar, Pep. Acosto la cara a les pàgines del
llibre i m’arriba l’olor de tabac i d’alcohol,
sento la remor de la xerradissa que omple el local. I ho celebro. El bar és gresol
d’humanitat i tu formes part del selecte
―encara que nombrós― grup d’escriptors afeccionats a la conversa espirituosa.
Això et fa encara més estimable.
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Tren a Maratea, de Vicenç Villatoro
M. Carme Muñoz

Un viatge en tren pot ser excusa per
a moltes coses. En aquest cas, per a la
lectura d’un llibre i la conversa amb el
seu autor. I no, no és que ens hàgim trobat amb ell al tren. La trobada ha estat a
l’Auditori de Sant Josep de Moià. L’autor,
Vicenç Villatoro. La novel·la, Tren a Maratea. La conversa, propiciada per Anna
Vilajosana, presidenta d’Òmnium BagesMoianès, ha estat amena i molt didàctica. Vicenç Villatoro, gran comunicador,
ens ha obert els ulls als oficis d’escriptor i
periodista. Amb un missatge clar i precís,
ens ha parlat del perquè i del com de la
creació de ficcions, o no, a través de la
seva trajectòria. I no és pas curta i sí molt
lloada, la seva trajectòria.
L’autor de Tren a Maratea ho és també d’una vintena més de novel·les, cinc
poemaris i uns deu llibres de no-ficcció
(assaigs, dietaris, etc.). I ha rebut molts
premis, sobretot de novel·la (no m’estendré més sobre una informació que es pot
trobar més ben escrita a la Viquipèdia o a
la pàgina web del mateix autor; fins i tot en
llibres de paper!).

Sí que cal remarcar allò que tant Vicenç Villatoro com Anna Vilajosana van
fixar: Tren a Maratea és un exercició de
ficció, una novel·la curta, que no hauria
existit sense les tres novel·les anteriors
escrites pel Vicenç i que són resultat de la
reconstrucció que ha fet de la història del
seu avi patern.
La creació de les molt celebrades Un
home que se’n va, El retorn dels Bassat
i La casa dels avis li ha proporcionat un
munt d’idees sobre les quals elaborar
unes bones històries. La que s’explica
a Tren a Maratea ens transporta a Itàlia, en els anys setanta, quan hi ha una
passa de còlera a Nàpols. Un home
gran coincideix al tren amb una noia
jove. D’aquesta trobada sorgiran unes
converses i unes històries que ens faran
rumiar.
Crec que puc dir que el sentir general de la trentena de persones que hem
estat a la presentació, el dissabte 28
de maig, ha estat el mateix: hem gaudit
d’una bona xerrada. Ara gaudirem d’una
bona lectura.

Presentació del llibre de Villatoro a Moià (fot. Josep Font)
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Una escriptora ascendent
Josep Ruaix i Vinyet

Seguint les petjades de la seva germana Josefina (a.c.s.), la nostra convilatana Glòria Pons i Puigcorbé va pujant
graons en la seva tasca d’escriptora. En
el número anterior de LA TOSCA (pp.
41-42) es parlava d’un nou llibre del qual
era autora (o, formalment, coautora). Ara
tenim el goig de comunicar que el proppassat dia 22 de maig va recollir a Perpinyà el Premi Òmnium Cultural Baix Camp
per una seva composició poètica titulada
«Amor» i distribuïda en cinc cants.
Aquest premi és un dels que enguany
s’han atorgat en els Jocs Florals del Rosselló que organitza anualment la Companyia Literària de la Ginesta d’Or. És
un certamen poètic amb dues seccions:
la catalana i la francesa. Simultàniament
es publica un llibret amb els discursos,
els treballs premiats (sovint, només parcialment), fotografies, etc. També hi figura l’elenc dels mantenedors actuals i dels
seus predecessors, entre els quals figura
l’enyorada Josefina Pons. Com a tast per
als lectors, reproduïm les dues primeres
estrofes del treball premiat. Fan així:

—Cavaller daurat de la ploma blanca,
què tens dins el cor quan la vida passa?
—Jo busco l’amor que porta esperança,
que il·lumina els ulls quan el temps és magre.
Quan el pensament un amor l’abraça
és un sentiment que mou i que abranda
ofegant el plor que la galta amara,
car si et mou l’amor en el cor no es mana.

Però és oportú que anunciem un altre graó que pròximament pujarà la Glòria
en el seu conreu literari. Per al 15 de juny
(redactem la present nota abans, naturalment) és prevista la presentació-escenificació d’un altre llibre de l’autora: El viatge
d’en Mateu, amb il·lustracions de la seva
filla Laura Vilardell i Pons. Tractant-se
d’un conte per a infants, aquest acte tindrà lloc a l’Escola Pública de la nostra vila,
a migdia, amb música de Daniel Vallejo i
l’actuació del titellaire Manel Tirado.
Invitem els moianesos i els amants de
la literatura a anar seguint la trajectòria
ascendent de l’escriptora (i moltes més
coses) Glòria Pons.

Glòria Pons llegint el seu poema a la casa consistorial de Perpinyà
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PUBLICACIONS
Llibres
Carles Jordi Guardiola. Primers llibres i opuscles
impresos a Manresa
Manresa: Llibres Parcir, 2022. 70 pp.

Amb el subtítol Catàleg provisional del segle XVIII, aquest estudiós manresà ens ofereix la llista de la producció dels impressors
de la família Abadal i de Domingo Coma en aquella centúria. Com
se sap, la família Abadal de gravadors i impressors era orginària
de Moià i es va establir a Manresa cap al 1718.

Revistes
—La Calderina, núm. 29 (abril 2022),
amb 44 pàgines sobre Calders.
—Catalunya Cristiana, núm. del 155-2022, amb una ressenya del llibre de
Climent Forner Miralls i mirallets sagrats,

signada per Josep Ruaix.
—L’Enllaç, núm. del 26-5-2022, amb
una ressenya del llibre de Carles Riera El
parlar de l’Alta Segarra, signada per Lleonard del Rio.

BREUS
Montse Girbau, a l’executiva
de Junts

Amb LA TOSCA a punt d’imprimir arriba el nomenament de Montserrat Girbau
a l’executiva de Junts, amb 1.217 vots, en
el congrés celebrat a Argelers. En l’executiva hi ha dos representants més de la
Catalunya Central: Anna Erra, alcaldessa
de Vic, i David Saldoni, diputat i exalcalde de Sallent. En aquesta nota d’urgència, a més de transmetre-li l’enhorabona,
li preguntem si no és sorprenent que, tot
i ser coordinadora de Junts a la Catalunya Central, hagin escollit una regidora:
«Bé, he estat a prop en dues campanyes
electorals amb Laura Borràs. També conec a Jordi Turull fa temps. He insistit en
la necessitat d’una candidatura unitària i
no sé qui va proposar el meu nom. La
propera setmana deixaré la coordinació
del partit a la Catalunya Central.» «Crec
que és important que els problemes del
Moianès els pugui compartir de prime48

ra mà: cada setmana despatxarem amb
Laura Borràs i amb consellers. Aquests
contactes i aquesta proximitat facilitarà
les coses.»

Homenatge a un monistrolenc

En els actes que al camp de concentració de Mauthausen es fan cada any
per commemorar el seu alliberament, enguany hi ha hagut presència moianesenca, en motiu del 80è aniversari de l’assassinat de Rafael Catot i Sallas. El deportat
va viure a Monistrol de Calders, on el mes
de juliol l’ajuntament li farà un acte de reconeixement.

Grafits moianesos a Indonèsia

El moianès Jaume Molera va participar com a convidat en el Meeting of Styles
a la ciutat de Surakarta, a l’illa de Java,
Indonèsia, que tingué lloc els dies 28 i 29
de maig. Meeting of Styles és un prestigiós festival internacional itinerant de grafiti
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que se celebra per tot el món. Aquesta és
la primera vegada que ho fa a Indonèsia,
amb participants de la zona del sud-est
asiàtic i amb convidats de països com
Mèxic, Canadà, Anglaterra, Aràbia Saudí,
Rússia, Emirats Àrabs i Catalunya.

dibuixar una mandala gegant a la platja
del Sardinero, amb l’objectiu de batre el
rècord Guinness d’aquesta especialitat.
En la fotografia podem veure una figura
seva a Matalascañas, platja costanera
d’Almonte, a la província de Huelva.

Artista de mandales gegants
a la sorra de les platges

El moianès Quirze Codina Estevadeordal, economista i actualment resident a
Barcelona, té una afició ben singular: dibuixar figures geomètriques gegants a la
sorra de les platges. Ha dut a terme més
de cinquanta dibuixos d’aquesta magnitud (de gairebé tres mil metres quadrats)
pertot arreu. Si bé aquesta il·lustració embelleix molt l’entorn, no deixa de ser un
art efímer, ja que les mateixes onades
del mar engoleixen la seva obra. Per a la
pròxima tardor, l’ajuntament de Santander
ja li ha proposat, i ell ho ha acceptat, de

Mandala de Quirze Codina

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Naixements

Triana Gascón Cayero, filla d’Adrián i
de Kenya, dia 23 d’abril.
Parwanveer Singh, fill de Gorvinder i
de Kuliit, dia 1 de maig.
Laura Escànez Vilarmau, filla de Xavier i de Sandra, dia 21 de maig.

Defuncions

Pepita Ramos Ferrer, de vuitanta-nou
anys, vídua de Joan Tort, dia 19 de març.
Fran Castro Monreal, de divuit anys,
dia 23 d’abril.
Montserrat Codina Vidal, de noranta
anys, dia 8 de maig, a Barcelona.

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

CLÍNICA DENTAL ANFRUNS

Dra. Carlota Anfruns Damians - Odontòloga i Màster en Od. Integrada d’adults
Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg
Av. de la Vila, 3-5 - 08180 Moià - Tel. 93 820 81 28
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DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia
LATITUD 41º 48’ 53’’ N

LONGITUD 2º 5’ 44’’

ALTITUD 741 m

ABRIL 2022
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL
Coberts Núvols

VENT
Dominant

PLUJA
Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

De l’1 al 10

13,2

2,7

7,9

2

0

8

SW

0,0

De l’11 al 20

18,0

9,2

13,6

4

4

2

S

4,8

Del 21 al 30

17,6

7,6

12,6

4

1

5

SW

23,8

TOTAL

28,6

MAIG 2022
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL

VENT

PLUJA

Dominant

Parcial

4

S

17,0

0

0

S

0,0

1

3

SE

40,0

Màx.

Min.

Mit.

Serens

Coberts Núvols

De l’1 al 10

18,9

9,5

14,2

3

3

De l’11 al 20

26,7

13,8

20,2

10

Del 21 al 31

25,0

13,8

19,4

7

TOTAL

57,0

COMPARATIVA ABRIL-MAIG 1922 - 2022
Mitjana de les màximes
Mitjana de les mínimes
Temperatura mitjana
Màxima absoluta
Mínima absoluta
Pluja mensual
Pluja màxima en un dia
Dies de pluja

Abril 1922

Abril 2022

Maig 1922

Maig 2022

15,1
4,3
9,9
22
-1,0
20,7
10,8
10

16,2
6,5
11,4
25
-3,1
28,6
12,2
8

22,3
11,1
16,7
30,0

23,6
12,4
18
33,0
7,9
57,0
30,8
10

26,6
9,0
9

Les dades meteorològiques de Moià actualitzades cada 15 minuts (i les dades històriques
des de l’any 2006) es poden consultar a la web gestionada per la família de Carles Illa i Casanova, MeteoMoia.cat. També es pot seguir al Twitter (@MeteoMoia), al Facebook (Meteo.Moia) i a
Instagram (@elmoianes).

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 fins al dia 14
de juliol, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la
nostra bústia, a Can Carner.
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Escorxador Comarcal del Moianès
Zona Industrial
Avda. del Prat, s/n
08180 MOIÀ

Tel. / Fax 93 820 80 84
Mòbil 608 44 21 87
Partic. 93 830 09 20

CONCURS «La qualitat és en el detall»
El formatge del Moianès

www.montbru.com

Camí amb ametllers i marges.
És present, però ben aviat formarà
part del passat. On és?

Entre els que identifiqueu correctament on es troba aquest element del poble de Moià
farem el sorteig d’un formatge de Montbrú.
Envieu la resposta a latosca@latosca.cat (indicant nom, cognoms i número de telèfon).
La imatge del concurs anterior correspon als esgrafiats que ornamenten les cases del passatge Orriols.
La guanyadora ha estat Glòria Antonell Pascual.

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

La Tosca
MOIÀ Juny 2022

núm. 809

XV Trobada de la Cançó Escolta
Moià ret homenatge a Joan Vilalta
La Tosca celebra 75 anys

Guerra a Ucraïna:
el Moianès acull

