




ADÉU 
A LES JOSEFINES 

om, a hores d'ara, tothom ja sap (i com consta en el 
noticiari d'aquest número de LA TOSCA), les Germanes 
Josefines de la Caritat marxen de Moià. No per espe

rada —atesa la manca de vocacions de totes les congrega
cions religioses en general — , la notícia no ha deixat de cau
sar un trist impacte en la població. Què hi hem de dir, des 
d'aquesta pàgina editorial? 

En primer lloc, agrair profundament a les Josefines la seva 
llarga estada a la nostra vila (van venir-hi el 13 de juny de 1904; 
vegeu el núm. de maig de 1977 del nostre butlletí"), primer com 
a vetlladores a domicili —sia des del primitiu convent del c/ de 
Sant Josep, núm. 8 (al costat del parc), sia, més recentment (a 
partir de l'any 1948), des de Can Carner—, després (des del 21 
d'agost de 1971) com a responsables del nostre Hospital-
Residència, i sempre amb esperit d'abnegació, disponibilitat i 
generositat. Són innombrables les persones i famílies moia-
neses, o vinculades amb Moià, que s'han beneficiat, durant 
més d'una centúria, dels serveis de les religioses fundades a 
Vic per la Venerable Caterina Coromina, «la noia de la xicra». 
Es mereixen, doncs, el nostre sincer i entranyable agraïment. 

En segon lloc, aquest fet ens hauria de fer meditar sobre 
les conseqüències de la manca de vocacions a la vida religiosa 
i sacerdotal. Aquesta manca de vocacions és, sens dubte, un 
mal per a la nostra societat. Religiosos, religioses i sacerdots 
han fet i fan una labor espiritual i social que avui, malaurada
ment, és poc apreciada, i d'aquí ve la manca d'aspirants a 
substituir-los, com també ve de la galopant minva de religiosi
tat entre nosaltres, minva que ateny majorment la població 
jove. Sense motius per a conrear les virtuts pròpies de religio
sos, religioses i sacerdots —motius que fonamentalment 
vénen de la fe i de la pràctica cristiana—, és evident que no hi 
ha ni hi haurà vocacions. Caldria, doncs, repensar, serenament 
i sense prejudicis, el tema religiós a casa nostra. 

Finalment, hem de desitjar que el Patronat de l'Hospital-
Residència, que des de fa bastants anys ha demostrat una 
encomiable dedicació i que ostenta una notable llista d'encerts, 
sabrà trobar la solució més adient per a suplir la partença de 
les Josefines. El nostre hospital ve de molt lluny (probable
ment, del segle XII) i s'ha trobat amb molts avatars. Confiem 
que també aconseguirà de superar el que ara s'ha presentat. 
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Ple del dia 31-1-2008 
En el ple municipal del dia 31 de gener 

del 2008 es van prendre, entre altres, els 
següents acords: 

— Modificar els Estatuts de l'organisme 
autònom local de la Lliga de Defensa de 
l'Arbre Fruiter en diversos articles per tal 
d'adaptar-los a les disposicions de la Llei 
7/1985 de bases de Règim Local. 

— Declarar vàlida la licitació i adjudicar 
el contracte de gestió del servei públic 
de neteja del CEIP Josep Orriols Roca 
de Moià mitjançant concert, per procedi
ment de concurs, a l'empresa Ambibante, 
S.A., per un període de dos anys. 

—Aprovar l'oferta pública d'ocupació 
d'aquesta corporació per al 2008, cons
tituïda per les places següents: 

• Escala d'administració general; sub-
escala auxiliar administrativa; grup 

D; règim de funcionari; 4 places. 
Funcionarització de personal laboral 
en plantilla. 

• Escala d'administració especial; 
subescala de serveis especials; grup 
D; categoria agent de Policia Local 
en pràctiques; règim de funcionari; 2 
places (un pel sistema de mobilitat 
horitzontal). 

—Aprovar les Bases reguladores i la 
convocatòria per als dos concursos-
oposició per a la provisió de dues places 
d'agent en el cos de la Policia Local mit
jançant provisió lliure i oberta en un cas i 
mitjançant mobilitat horitzontal en l'altre. 

—Aprovar per unanimitat la concessió 
de la Insígnia d'Or de la Vila de Moià al 
Caporal de la Policia Local, Sr. Jaume 
Juncadella i Bertran, per raó dels mèrits 
que li han estat reconeguts durant els 



seus vint-i-quatre anys de servei continu 
al municipi i als seus ciutadans. 

Immigració 
Segons estadístiques publicades dins 

el diari manresà «Regió 7» el 28-1-2008, 
Manresa i Moià són els municipis de la 
comarca de Bages amb la proporció més 
alta d'estrangers. Així, amb data 1 de 
gener del 2007 i segons l'Institut Nacional 
d'Estadística, a Moià teníem: 

total de població, 5.486 habitants; 
total d'estrangers: 628. 
Aquests estrangers es reparteixen 

segons les següents nacionalitats: Ale
manya, 4; França, 6; Itàlia, 36; Regne 
Unit, 3; Bulgària, 14; Romania, 20; Rússia, 
12; Ucraïna, 7; Marroc, 19; Argentina, 33; 
Bolívia, 3; Colòmbia, 4; Equador, 138; 
Perú, 5; Xina, 16. 

Padrons municipals del Moianès 
Heus ací les estadístiques dels 

padrons municipals del Moianès en data 
1-1-2008: 

Calders, 914 habitants (463 homes, 
451 dones). 

Castellcir, 640(329, 311). 
Castellterçol, 2.340 (1.170, 1.170). 
Collsuspina, 336 (180, 156). 
l'Estany, 388(181,207). 
Granera, 72 (49, 23). 
Moià, 5.701 (2.888, 2.813). 
Monistrol de Calders, 708 (362, 346). 
Sant Quirze Safaja, 630 (320, 310). 
Santa Maria d'Oló, 1.099 (556, 543) 
Total Moianès, 12.828 habitants (6.498 

homes, 6.330 dones). 

Assistència destacada 
a una conferència 

El dimecres dia 16 de gener el jutge 
xilè Juan Guzmàn, famós per haver por
tat el cas Pinochet, va dictar una con
ferència, a l'Escola Superior i Fundació 
Universitària ESERP de Barcelona, sobre 
drets humans. Doncs bé, l'alcalde de 
Moià hi fou un invitat d'honor i clogué 
l'acte fent un parlament i lliurant a l'es
mentat jutge una reproducció de l'estàtua 
de Rafel Casanova i un àlbum de fotogra
fies de Moià (elaborat per Carles Illa). En 
la fotografia adjunta es veuen el jutge i 
l'alcalde. 



TRIBUNA DEL LECTOR 

Recordant Moià 

Avui, vint de gener, festa major, / és tan 
gran la congesta que tinc en la ment / 
que vaig trepitjant la plaça Major / amb 
l'esperit alegre i amb el cor content. 

Els meus ulls veuen avui aquella plaça / 
engalanada amb la blancor que la neu dóna 
/ i sento encara dintre meu la bella dansa / 
que ara, en recordar-la, m'esperona. 

Quin aldarull tan alegre i bulliciós / és 
el que desprèn aquell jovent / que es 
posa a punt, cerimoniós, / per lluir-se 
sens defraudar la gent. 

Cada un presumint sos millors vestits, 
/ capa i barret de copa tampoc hi falta
ven, / i, posant en la ballada tots els cinc 
sentits, / sens sentir la fredor de neu, a la 
plaça anaren. 

Sonen ja els compassos: és el Ball del 
Ciri. / Any rere any segueix, és ja tradi
ció. / Seguint la cadència, millor no es 
respiri. / Acaba la dansa, vibrem d'e
moció. 

Però de mi lluny resta aquella diada. / 
El record bé resta, mes el cos ja es cansa. 
/ Els anys han passat com a gran riuada 
/ emportant-se amb ella gent molt esti
mada. 

*** 

A la memòria d'Esteve Mas, Josep 
Picanyol, Alberta Daví, Ramon Abancó, 
Ramon Molera, Lola Montràs, Ramon 
Oller i Maria Rosa Tarradellas. 

Terrassa, 20-1 -2008 
Josefina Fàbregas 



EL MOIANÈS FA CENT ANYS 
SEGONS «EL PLA DE BAGES» 

FEBRER-MARÇ DE 1908 

6 de febrer de 1908 
De Moya 

Ens comuniquen d'aquèsta vila que 
ha sigut molt ben rebut pels moyanèsos 
el nombrament de Jutje municipal a 
favor del apreciable senyor dòn Tomàs 
Vidal yBres(1) . 

La rectitut en el obrar y el clà criteri del 
senyor Vidal y Bres, son una garantia 
pera 'Is moyanèsos de que la justícia 
municipal s'administrarà a conciència y 
lliure de prejudicis. 

Rebi 'I nostre benvolgut compatrici 
dòn Tomàs Vidal l'enhòrabòna per la 
merescuda distinció de que ha sigut 
objecte. 

18 de febrer de 1908 
Moya: Les Conferències. - Nostre 
patr ici En Vihas. - L'«Orfeó Català». -
Fra Pascual. - Benvinguda. 

La distribució caritativa de les senyo
res de les Conferències de Sant Vicènts 
de Paúl del any prop passat, passà de 
mil cent pessetes. Que Deu els pagui la 
caritat, perquè 'Is homes encara hi tròven 
un que dir, però que aquèts pocs son els 
eterns apaga llums. 

— Una planta d'àrbres que dona bò 
de mirar. Una trasposició de terres ermes 
que dona mès bó encara de mirar. Aquèx 
enaltidor de l'agricultura, que seria un 
crim de lessa cultura ocultar el seu nòm 
amb una X freda y vergonyosa, es l'e
minent artista en Francisco Vihas, vèr 
aymant del progrés del seu poble, de 
quin n'es propietari agricultor; per tots 
quatre cantons de la vila hi trepitja llur 
terra, esplotada tant en vinya còm en 
fruyterà (2). 

— Are que ja està acabat el Casal-
Palau dels cantayres del Orfeó Català 
n'esperèm ab mès dalera veure honrat y 
festejat nostre distingit compatrici doctor 
Marian de la Família dels artistes musi
cals —Vihas— ab la flor natural del con
curs de la festa de la música catalana, 
sentne elegida Reyna sa senyora cuhada 
dònya Julià Novèlli (3). 

Que rebi nostra felicitació coral. 
— De Tain-li, districte de Fu-fung 

escriu nostre molt estimat y heroic Fran
cesca Fra Silvestre Pascual (4), missio
ner de la Xina, dient-nos que espera una 
no tardana evolució cap a la civilisació 
catòlica europea del gran Imperi Celèst. 
Diu que mentres tant els polítics espa
nyols s'entretenen en jocs de nòys, 
Anglaterra, Fransa y Alemanya hi obren 
sos mercats y edifiquen dintre les ciutats 
que fa cinquanta anys eren impenetra
bles als europeus. Li causa tristesa no 
poguèr ovirar el pendó de nostra pàtria 
entre les naus de Shangai y Tientsin còm 
el de les demés nacions blanques. Diu 
que 'Is indígenes han perdut aquelles 
antigues cabòries de que l'emperador 
era 'I «fill del cèl». Encara que en general 
no son polítics no obstant eczistèxen 
tres partits, el dels vells mandarins, el del 
element jove, europeisat, y un tercer 
compost d'elements d'abdós. Còm aspi
racions nobles, les del jovent que una 
hora o altra acabarà ab l'absolutisme 
dels vells (conservadors), y reivindicarà 
les llibertats populars del occident llurs. 
Altres els mès ignorants no mès saben 
que'l emperador es diu Knansin (5). La 
sort de la religió confia que serà sem
blant del Japó europeisarse y cristiani-



sarse, hermós paralèl que hauria de tor
nar la serenitat a la rassa llatina, que s'ha 
desnivellat. De no fero amenassa a crema 
roba el perill groc. 

— Concedèxim una ratlla mès pera 
donar el mès coral Deu vos guard al nòu 
Vicari mossèn Valentí Serra y Montanyà 
(6), tot senzill y animat d'aquèll esperit 
evangèlic que guanya ànimes pera la 
glòria. 

Sia benvingut. 

24 de febrer de 1908 
El servey postal de Manresa a Vich 

Ab motiu de la pròcsima inauguració 
del servey d'automòvils interurbans del 
senyor Pratmarsó, pera la conducció de 
viatjers de Manresa a Vich y poblacions 
del trajecte, en una de les darreres ses
sions d'Ajuntament el primer tinent d'Al
calde nostre amic senyor Gomis, va pre
sentar al Consistori una oportuníssima 
proposició que fou aceptada per una
nimitat, y consistèx en demanar als 
Alcaldes de Manresa y Vich en nòm dels 
respectius Ajuntaments a la Direcció 
general de Comunicacions, qu'autorisi la 
conducció de la correspondència ab els 
automòvils interurbans de Manresa, 
capital de districte, a Vich, capital de la 
Diòcesis. 

El senyor Armengòu que no descuyda 
'Is assumtos que poden afavorir a Manresa, 
ha fet ja alguns treballs en aquell sentit. 

La proposició del senyor Gomis que 's 
de gran importància pel comèrs y pels 
habitants en general, afavorèx ademès 
de Manresa, als pobles de Sant Fructuós, 
Navarcles, Calders y Monistrol de Calders, 
Moya (ab Santa Maria d'Oló, Sant Joan 
d'Oló y Estany), Collsuspina, Malla y 
Vich. 

Actualment la correspondència dirigi
da a Moya, Oló, Estany, Collsuspina, 
Malla y Vich, s'envia a Barcelona y desde 
Barcelona la de Moya, Oló y Estany es 
enviada per ferrocarril de Sant Joan de 

les Abadesas fins Mollet, de aquèt punt 
per carril fins a Caldas de Monbuy y de 
Caldas en carruatje a Moya. La de Coll
suspina, Malla y Vich, seguèx en carril 
fins a Vich. 

Ja veuen doncs la volta qu'ha de fer la 
correspondència de Manresa dirigida a 
les mentades poblacions. 

Si s'autorisa (còm creyèm y esperem) 
que 'I senyor Pratmarsó fassi 'I servey 
postal de Manresa a Vich ab els automò
vils, les cartes de Manresa a Moya, arri
baran a son destí 24 hores avans qu'anant 
a fer la volta per Barcelona còm se fa 
actualment, y el metèx temps guanyaran 
les procedents de Vich a Moya. 

La proposició del senyor Gomis es 
interessant per Manresa, Vich y pobles 
del trajecte. 

Ademès dels respectius Ajuntaments, 
creyèm que 'Is senyors dòn Leònci Soler 
y March, dòn Lluís Ferrer-Vidal y Soler y 
dòn Miquel Junyent, diputats a Corts pels 
districtes de Manresa, Castelltersòl y 
Vich, respectivament, treballaran còm 
sempre han fet a favor dels seus electors 
y del districte en general que tan dignís-
simament representan, pera conseguir 
que la correspondència sigui conduida 
directament de Manresa a Vich ab els 
automòvils interurbans. 

27 de febrer de 1908 
Automòvils interurbans 

Ahir feren proves fins a Moya pera 
ensinestrar als chaufeurs els automòvils 
interurbans destinats a la carrera de 
Manresa a Solsona. Hi foren convidades 
dugués persones d'aquèsta ciutat que 
quedaren molt agraides al ilustrat y dili
gent administrador senyor Colomer per 
les fines atencions demostrades, y també 
admirats dels bons intents que desplega
rà a favor d'aquèst servey públic que 
tants beneficis donarà a Manresa. 

Les comoditats pera 'Is viatjers hi son 
totes les que poden eczigirse en un veícol 



de aquesta classe. No 's reb pols, ni se 
sent la mala olor de la benzina y 's disfruta 
del panorama a través dels vidres. 

En menos de dugués hores arribaren a 
Moya, enjegant a Calders sèt coloms 
misatjers qu'arribaren tots a l'estació dels 
Docks. 

Al parlar dels automòvils merèx tota 
classe d'aplauso al senyor Pratmarsó 
per la seva empresa qu'ha d'afavorir no 
sòls a Manresa y Vich sinó a les respec
tives comarques, còm també a la de 
Solsona. 

Tenim notícies de que 'Is automòvils 
que faran el trajecte de Manresa a Vich, 
seran desembarcats dintre pocs dies a 
Barcelona. 

El nòu servèy axis de Manresa a Vich, 
còm de Manresa a Solsona, no comensa-
ràn probablement fins un xic entrat el 
mars. 

Els nous veícols que estan en camí de 
Suissa a Barcelona, seran mes grans y de 
mes potència les màquines. 

5 de març de 1908 
Ha ingressat a la presó d'aquèsta t i u -

tat un subjecte detingut per la guardià 
civil de Manresa, y que 's suposa es 
coautor del homicidi comès en terme de 
Moya el dia 8 de setembre darrer (7). 

Son dos els detinguts còm autors 
d'aquèll crim. Ne falta un que se 'I busca 
activament per requisitòria. 

30 de març de 1908 
En Vinas a Manresa 

L'eminent tenor moyanès nostre bòn 
amic senyor Vinas, ha promès pèndre 
part en alguns dels actes que ls celebra
ran pel juny vinent a Manresa, comme
morant la guerra de la Independència. 

Avuy el senyor Alcalde ha sortit cap a 
Barcelona pera saludar al senyor Vinas y 
remerciarli per avensat el seu concurs en 
les pròcsimes festes del Centenari. 

El senyor Vinas desde Barcelona anirà 
a París, Milàn y Roma en quins princi
pals teatres cantarà y a darrers de maig 
retornarà a Espanya y vindrà a Man
resa. 

En ausencia del senyor Armengòu ha 
regentat l'Alcaldia el senyor Gomis. 

Transcripció i notes: 
Jaume CLARA I ARISA 

(1) Tomàs Vidal i Bres, comerciant, de cal 

Senyor Magí, havia estat nomenat jutge suplent 

l'any 1907 i exerciria com a jutge de pau titular fins 

a 1909-1910, en què fou substituït per Josep Ruaix 

i Cuspinera. 

(2) Segons els amillaraments de Moià, Francesc 

Vinas havia iniciat l'any anterior, 1907, la compra de 

terrenys agrícoles: poc més de set hectàrees situa

des al Saiol, Casal d'Àliga, l'Aucella, el Passant del 

Prat i la Corretjona. No era, però, un gran propietari 

agrícola. 

(3) La Festa de la Música Catalana se celebrà, 

amb periodicitat irregular, entre 1904 i 1922, des de 

1908 al Palau de la Música Catalana, que s'havia 

inaugurat aquell mateix any. No consta, però, que 

Mn. Marià Vifias ni Júlia Novelli, germà i muller del 

tenor Francesc Vinas respectivament, hi obtingues

sin cap distinció. 

(4) El moianès fra Silvestre Pascual (1878-1936) 

fou missioner apostòlic a la Xina entre 1908 i 1924, 

any en què retornà a Catalunya per motius de salut. 

Segons la petita biografia publicada per Llogari 

Picanyol («Modilianum», març 1968, pp. 189-191), 

salpà de Nàpols cap a la Xina el 16 d'agost de 1908, 

data que, d'acord amb l'escrit que publiquem, ha 

de ser anterior. 

(5) En realitat, l'emperador d'aquells moments 

era Guangxu (o Dezong), que regnà entre 1875 i 

1908. 

(6) Mn. Valentí Serra i Montanyà vingué de Bor

redà i substituí com a vicari Mn. Lluís Illa. Només 

estigué un any en el càrrec, ja que a mitjan gener de 

1909 fou destinat com a ecònom a Vilarassau. 

(7) En la documentació consultada no hem sabut 

trobar cap dada sobre aquest homicidi. 



EL SERRAT 
DE LA TOMBA DEL MORO 

n Joan Antoni Blaze Archs és un 
d'aqueils amics que cal considerar 

' — i jo així ho considero— un regal 
de Déu. L'home és historiador i, a part de 
desenvolupar perfectament totes les tas
ques que li són assignades, sempre 
troba un forat per a respondre als interro
gants que preocupen qualsevol dels seus 
amics. La resposta no acostuma a ser 
ràpida, ni sovint concisa i rotunda, però 
això sí: mai no et deixa sense, si més no, 
i generalment et dóna una explicació 
entenedora i comprensible. 

Doncs bé, li havia demanat dades en 
relació a l'anomenada Tomba del Moro 
dins el terme municipal de Granera i a les 
envistes de la masia de l'Otzet, avui dis
sortadament malmesa pel foc. 

Quant a la certesa dels fets, hi feia no 
poques reserves, però situava l'acció en 
el segle X. L'indret, d'ençà de la con
questa àrab, havia anant afegint millora 
sobre millora, tant en les condicions de 
vida dels seus habitants com en la 
mateixa explotació de la terra. Granera 
produïa gra, però també, aprofitant les 
seves fonts i els nombrosos corrents 
d'aigua superficial, gaudia dels produc
tes de l'horta, que, gràcies al seu clima 
més temperat que a la resta de l'altiplà 
del Moianès, acostumaven a reeixir fins 
ben entrada la tardor, i de vegades fins 
en el més cru de l'hivern. 

Regnava aleshores el califa Hisham II 
de Còrdova, que havia nomenat vísir 
Abu Amir Muhammad, a qui el món 



coneixeria com a Al-Mansür i que seria 
la personificació del terror en les terres 
de Catalunya, Lleó, Zamora i Galícia, per 
citar només alguns llocs. En aquella 
campanya hi va participar també Abdal·là 
ben Al-Mansür, un dels fills del cabdill 
àrab per qui aquest sentia una particular 
estimació. Junts havien fet sentir la força 
dels seus exèrcits, recordant als regnes 
cristians l 'acompliment de les seves 
obligacions de satisfer paries (o sia tr i
buts). 

Abdal·là s'havia començat a sentir 
malament després de la ràtzia contra el 
comte de Barcelona, i els metges havien 
aconsellat de traslladar-lo en un lloc alt. 
Per aquesta raó, Al-Mansür i el mateix 
Abdal·là s'hostatjaven al castell del cadi 
de Granera, que certament no sabia què 
més fer per tenir-los contents. Va semblar 
que el canvi produïa els efectes desitjats: 
ambdós, pare i fill, muntaven a cavall i 
recorrien la vall i les terres properes. A 
Abdal·là li agradava particularment obser
var el castell des de l'Otzet; de fet, des 
d'un promontori proper. 

L'hivern va ser particularment desavi
nent, i Abdal·là s'anava marcint de»dia en 
dia. Des del castell podia observar la roca 
nua que, prop de l'Otzet, s'havia conver
tit en el seu indret preferit. 

Al començament de la primavera els 
metges van comunicar a Al-Mansür que 
la malaltia que patia el seu fill i lloctinent 

evolucionava ràpidament vers un tràgic 
desenllaç. El visir va donar ordres perquè 
s'excavés una tomba en la roca, prop de 
l'Otzet, en la qual, de costat i de cara a la 
Meca, Abdal·là seria enterrat, si aquesta 
era la voluntat d 'Al là. 

Començava l'estiu, i arreu les flors 
convidaven a l'alegria. Al castell de Gra
nera, però, tot eren plors: Abdal·là, el 
servent de Déu (que això vol dir aquest 
nom), per qui bategava el cor d'AI-Man-
sür, havia mort! L'enterrament va tenir un 
cerimonial que recordava els dels matei
xos soldans. L'exèrcit va escortar el fère
tre fins a la roca de l'Otzet, on, embolca
llat només amb un llençol i sense cap 
distinció, va ser enterrat de cara a la 
Meca. 

Al-Mansür prosseguiria la seva tasca 
de castigar els regnes cristians, fins que, 
en la batalla de Calatahazor, va ser ferit i, 
per la seva voluntat, portat fins a Medi
naceli, població situada també en un lloc 
alt, on diuen les cròniques que va morir i 
es troba enterrat. 

Dempeus davant la tomba buida, 
escoltàvem la història en Feliu Ananos i 
Masllovet i jo, i ambdós, tot i les reserves 
d'en Joan Antoni Blaze Archs, ens vàrem 
sentir commoguts. Esperem que l'Abdal·là 
ben Al-Mansür descansi en pau. 

Antonio MORA VERGÉS 
(Castellar del Vallès) 



ELS CATALANS 

Fa poc que a rAudiència de Madrid 
no van deixar declarar en català a 
uns nois que a Girona havien cre

mat unes fotografies del rei d'Espanya, 
dient que no entenien aquesta llengua. 
Poc abans, a Badalona, un jutge va 
casar una parella en castellà quan havien 
sol·licitat per conducte oficial que la ceri
mònia s'oficiés en català. 

Naturalment, ara les persones sabem 
almenys dues llengües (català i castellà), 
per no dir que n'hi ha que en parlen tres 
o quatre, cosa que facilita la comunica
ció entre persones i dóna una amplitud a 
una cultura rica i variada. 

Els avis, els nostres avis, generalment 
només s'expressaven en català i, quan 
arribava una persona que no entenia la 
nostra llengua, tenien una conversa que 
quasi resultava grotesca. S'entenien, 
naturalment que s'entenien, si més no 
per la mímica. 

Ara a Catalunya som set milions de 
persones. Però quantes parlen català? 

La immigració és constant, i aquesta 
gent, generalment de països pobres, que 
vénen ací en cerca d'una vida millor, i 
especialment els llatinoamericans, no 
tenen cap problema amb la llengua, ja 
que s'expressen en un castellà cantarí i 
melós, i nosaltres els contestem en la 
mateixa parla. 

Prop de casa, uns peruans han posat 
un petit supermercat. Obren cada dia, 
fins i tot els festius, de nou del matí a nou 
del vespre. Són servicials, amables i tre
balladors, i estan contents perquè al seu 
país, que viu un gran retard comparat 
amb el nostre, no tenen mitjans de vida i 
se senten afortunats de viure en una ciu
tat tan enlluernadora com és Barcelona. 

Fa pocs dies que dins aquest establi
ment vaig copsar una escena que va 
deixar-me corpresa. Va entrar una noia i 
començà a demanar a la botiguera la 
seva comanda en català. Rosana, la 

venedora peruana, s'esforçava per 
entendre-la i li servia el que li demanava 
sense cap problema. De sobte, dues 
senyores van adreçar-se a la noia de 
mala manera acusant-la que parlés en 
català a una immigrant que, segons elles, 
no l'entenia. La noia va contestar ràpida 
que si els parlava en la seva llengua era 
pel bé de tots i que no s'adonava pas 
que no l'entenia, ja que li donava el que 
demanava. Les senyores van acarnissar-
se contra els catalans: «^Cómo queréis 
que se os respete, a los catalanes, si sois 
unos mal educados? ^Por qué no pue-
des hablar espahol a esta chica que tíene 
que esforzarse para entenderte?» «Per
què vull que aquesta noia, ja que viu 
aquí, sigui i se senti catalana sense dei
xar de ser peruana, i si li parlo en la meva 
llengua és pel seu bé, perquè se senti 
integrada i una catalana més», va res
pondre la noia. 

La Rosana no deia res, no parlava, es 
mirava les clientes amb un somriure trist. 
La seva figura andina, amb la trena que li 
arribava a la cifitura, baixeta i grassona, 
era la imatge d'e la perplexitat. No ente
nia aquella discussió. Ella es trobava bé 
a Catalunya i no podia parlar encara en 
català, però volia saber aquesta llengua, 
que en el seu país no sabia que existís, 
però ja que havia fet l'opció de viure a 
Barcelona, volia sentir-se una catalana 
més, sense renunciar a aquella terra llu
nyana que havia abandonat per trobar 
una vida millor. Ni la Rosana ni jo no en 
volíem fer cap guerra, de la conversa 
entre aquelles senyores pijas i la noia que 
defensava la nostra llengua. 

Vam quedar soles amb la Rosana dins 
el petit supermercat. Ella va acostar la 
seva boca a la meva orella i va confes
sar-me que els dies festius a la tarda, 
l'única que tenia lliure, anava a un centre 
on unes noies voluntàries ensenyaven 
català. Si no ho va dir durant la discussió 



entre la noia i les senyores era perquè 
aquestes, tan aferrades a la llengua cas
tellana, li havien fet por. Por que li digues
sin per què una noia peruana volia apren
dre català quan elles, que eren espanyo
les i vivien a Catalunya, no el volien 
saber. 

Vaig felicitar la Rosana, perquè actual
ment a la majoria de restaurants, cafete
ries i comerços els empleats són estran
gers que no saben o volen entendre el 
català i et trobes en un dilema: o parles la 
llengua que ells volen o fan veure que no 

t'entenen. Amb una mica de bona volun
tat ells s'aproparien més a nosaltres i 
nosaltres a ells i, per tant, hi hauria una 
millor convivència. No sé si els seus fills i 
els fills dels seus fills parlaran català, 
però així ho espero, perquè a l'escola 
l'estan practicant i amb els seus com
panys de Catalunya s'entendran en la 
llengua del nostre país. 

Vaig acomiadar-me de la Rosana, i 
ella, amb veu dolça i melosa, va contes
tar-me: «Bon dia, carinyo.» 

Agustina CANTÓ 

CAMINADES PEL MOIANÈS 
ontinuant el cicle de caminades 
curtes per diferents llocs del Moia-
nès, que organitza Rivendel, el dia 

9 de desembre es va fer la vint-i-vuitena 
caminada. A dos quarts de nou del matí 
vam sortir de la plaça de Catalunya (o 
dels ànecs) de Moià i a les nou des de 
l'aparcament de Cal Soldevila, de Cal
ders, la colla de caminaires. 

Començàrem a caminar cap al carrer 
de Moià. A la seva punta de llevant tro
bàrem el camí de Trullars, que deixàrem 
a l'esquerra per passar, entremig d'alzi
nes, per un camí que es convertí en 
corriol després d'un camp i que ens féu 
passar prop de la masia esmentada, molt 
ben restaurada i habitada. Vam continuar 
pel corriol sempre en direcció a llevant 
per anar a travessar el torrent de la Que-
rosa, ben sec, i tot seguit anar pujant per 
corriols fins a trobar un camí entremig de 
camps que ens féu arribar al camí de 
Sant Amanç. Abans d'arribar-hi ens vam 
desviar a l'esquerra per anar a veure la 
cista o petita excavació funerària que es 
conserva per aquells verals, una més de 
les que podem contemplar quan passe
gem pel Moianès. La llàstima és que 

aquestes restes s'han de conservar molt 
precàriament: l'ajuntament de Calders i 
algun particular se'n preocupen, però 
quan busquem interès en esferes més 
altes ja no n'hi trobem. 

Continuant l'excursió, vam tornar al 
camí de Sant Amanç per arribar-nos fins 
a la casa i poder-hi veure perfora l'antiga 
capella, com també l'esplèndida vista 
del pla de Bages que des d'allà es veu, i 
més en un dia clar i assolellat com el que 
ens feia. L'antiga capella era buida i 
bruta; de fet, la fan servir de magatzem; 
una mostra més del patrimoni que ens 
han deixat els nostres avantpassats i que 
nosaltres no sabem apreciar. Tot i que 
prop de la casa hi havia vaques i les 
terres es veien conreades, no vam trobar 
cap persona. 

Continuàrem camí seguint en direcció 
a llevant, podent contemplar un bonic 
panorama de les terres calderines cap al 
cantó de Monistrol, i, passant també per 
un bonic bosc d'alzines, arribàrem a Vila-
terçana, edifici que sorprèn pel lloc on 
està situat i amb una arquitectura ben 
diferent de la d'una casa de pagès tradi-



cional. Sembla com si hi haguessin volgut 
fer un hotel o alguna cosa semblant. La 
casa es veu conservada i amb els camps 
conreats. 

D'allà vam arribar a la casa veïna, no 
gaire distant, la Grossa, masia molt antiga 
i amb molta història entre les seves 
parets, conservada i habitada pels seus 
propietaris des de fa centúries. A l'era 
vam esmorzar prenent el sol que feia. 
Havent esmorzat vam anar a veure la 
capella de la Mare de Déu dels Dolors 
que hi ha al costat de la casa i que molt 
amablement ens varen obrir per a poder-
hi explicar una llegenda nadalenca, fer-hi 
un petit concert de piano per part de 
Carme Cuní, jove professora, i també 
cantar-hi nadales; al final ens varen obse
quiar amb un petit record del dia. 

Com que no ens podíem pas quedar 
allà, vam emprendre el camí de tornada, 

ara en direcció a ponent, seguint un tros 
del camí d'anada pel bosc d'alzines per 
anar a sortir al davant de Reixac, masia 
ben conservada, amb dos grans contra
forts i una porta dovellada que es fan 
mirar. I, parlant de mirar, des d'allà hi ha 
una vista molt bona cap al cantó de 
Monserrat i Sant Llorenç del Munt. Hi 
vam fer una petita parada per fer-nos la 
fotografia del grup i saludar la mestressa 
de la casa. Tot seguit vam seguir camí per 
anar cap a la Calzina i d'allà, per un camí 
entremig de boixos, cap a trobar el carrer 
de Moià, lloc on vam donar per acabada 
l'excursió. Una matinal ben bonica per 
terres calderines que per a molts de 
nosaltres eren ben desconegudes. 

Esperarem la pròxima excursió, a veure 
per on ens portarà. 

Sebastià PADRISA 



UNA OPORTUNITAT PER AL CASAL 

El Sant Jordi de l'any 2004 no va pas 
ser una festa rodona per a la cultura 
moianesa. Mentre els vilatans 
s'aplegaven entorn de les parades 

de llibres i roses festejant la salut del 
llibre i de la gentilesa, les arts escèniques, 
al mateix carrer de Sant Antoni, estaven 
de dol. Un edicte de l'Ajuntament havia 
clausurat El Casal de Moià el dia abans. 
Era una mesura preventiva pels problemes 
estructurals que arrossegava l'immoble, 
mancat d'inversions. 

El Casal ja havia patit una experiència 
equiparable l'any 1959. L'edifici amena
çava ruïna i va haver de tancar el mes de 
gener. En aquella ocasió el rector (Mn. 
Esteve Verdaguer), la parròquia i la socie
tat civil es van bolcar per aixecar de nou 
el teatre amb l'emissió d'una sèrie d'ac

cions a 1.000 ptes. per a finançar les 
obres, accions que la població, els estiue
jants, el mateix rector i la parròquia van 
adquirir. El pressupost final de la remode-
lació, amb l'adquisició d'un nou projector 
de cinema i de butaques, va ascendir a 
800.000 ptes. —que equivaldrien actual
ment a 30 milions de ptes. o 180.303 
euros—, un import que la societat civil 
moianesa va invertir per a refer el teatre, 
que es va inaugurar pel Nadal de 1960. 

En contrast, la notícia del tancament 
de l'any 2004 va anar seguida de la 
manca de reaccions, fet que posava en 
qüestió la necessitat d'aquest equipa
ment. 

En menys de cinquanta anys, a Moià 
havíem passat, d'aplegar esforços i finan
çar un teatre amb la participació de més 



de cent famílies, a la conformitat o el 
silenci. És un itinerari que va dels 2.500 
habitants del Moià de 1960 als 5.700 
actuals —a més de doblar el nombre, 
s'ha transformat notablement l'estructura 
de la població—; d'una economia fona
mentada en el sector agrícola i ramader a 
una economia diversificada i basada en 
els serveis; d'un temps en què no era 
habitual anar a Manresa o Vic, a comptar 
per centenars els moianesos que cada 
dia es desplacen a treballar a fora i tran
siten per les carreteres de l'àrea metro
politana. I les pautes de lleure? Del des
coneixement de la televisió hem passat a 
l'espectacle continu: visionatge de DVD's 
a casa, multicinemes als centres comer
cials, parcs temàtics, oferta esportiva de 
qualitat, etc. Han estat, sens dubte, cin
quanta anys d'enriquiment com pocs al 
llarg de la història. ^Ha fet tornar obsolet, 
aquesta evolució, un equipament com El 
Casal? A més del teatre, podem prescin
dir d'un espai per a escoltar concerts 
amb uns mínims estàndards de comodi
tat i d'acústica? ^Ens en podem estar, 
d'un lloc on programar una conferència 
d'assistència massiva o on recebre els 
Reis? 

El parer dels qui vàrem convocar 
l 'assemblea de l 'Associació El Casal el 
passat 21 de setembre és un rotund 
«no». Aquest Moià crescut, que té entre 
els seus vilatans persones nascudes en 
països molt diferents, el Moià que fa 
temps que ha apostat, reeixínt-hi, per la 
qualitat del seu comerç i de la produc
ció alimentària, que destaca com a 
valors més preuats el patrimoni i la his
tòria, la vila amb vocació turística que 
vol posic ionar-se amb el Festival 
Musical de la Catalunya Central, neces
sita, amb urgència, recuperar El Casal, 
per a disposar d'un espai propi on 
transmetre la creativitat i reforçar la 
identitat local i la cohesió. 

La nova junta vol contribuir a fer reali
tat de nou El Casal. Sense nostàlgia, amb 

modèstia i mirant endavant. Som cons
cients, d'una banda, que aquell Casal de 
l'any 1959 ja no té sentit avui, que els 
continguts, la programació, la forma de 
gestió han de respondre a les necessitats 
de futur. De l'altra, sabem que el rol subs
titutiu que tenia la societat civil en els 
anys seixanta no es correspon amb un 
sector públic fort i prestador de serveis 
als ciutadans. L'Ajuntament i la Parròquia 
hauran de ser els primers i principals pro
tagonistes per a arribar a un acord que no 
pot demorar-se més, en un moment en 
què tant la Diputació de Barcelona com la 
Generalitat poden finançar aquestes 
inversions i que és a punt de presentar-se 
un Pla d'Equipaments Culturals que 
podria dotar Moià d'un equipament amb 
centralitat comarcal. 

A més de reivindicar El Casal, la junta, 
en absència d'escenari, també vol orga
nitzar activitats. La principal d'enguany, 
la producció d'una exposició que ens 
permeti documentar i ens faci reviure els 
més de vuitanta anys d'història del Casal, 
un fil que permet resseguir la vida cultural 
del Moià del segle XX. Per a aquesta i 
altres actuacions l'associació, continuant 
la feina feta pels qui ens han precedit, 
necessita recuperar la gestió de la sala 
infantil, darrer reducte del Casal tancat. 
No entendríem trobar entrebancs a 
aquesta demanda, amb els importants 
reptes que tenim al davant. Perquè, orga
nitzant una exposició que posi en valor la 
nostra cultura local i l'expressió de la 
creativitat dels moianesos, a més de 
recuperar la nostra història, estem dema
nant una oportunitat per al Casal. Anhelem 
que aquest pròxim Sant Jordi, a quatre 
anys del tancament, les roses també por
tin una flaire d'esperança de futur per al 
Casal. 

Josep FONT 
President 

Associació Cultural El Casal 



eus ací les activitats de l'Associació 

r l de Gent Gran de Moià (l'Esplai), 
que extraiem del butlletí núm. 137 

(gener 2008) i que completem amb la 
crònica d'una estada a Marina d'Or: 

Diumenge dia 6 de gener, a les sis de 
la tarda, primer ball de l'any, amb Raimon 
Rusell, i sorteig d'una toia. 

Diumenge dia 13 del mateix mes i a la 
mateixa hora, presentació a Moià del 
jove Cor Reravera, de Navarcles, dirigit 
per Queralt Comellas. Sorteig d'una 
toia. 

Diumenge dia 20, també a les sis de la 
tarda, primera sessió cinematogràfica de 
l'any, amb la projecció del divertit film 
Chocolat. 

Dimarts dia 22, excursió a Peralada i 
dinar a Sant Climent Sescebes. 

Dimecres dia 23, a dos quarts de cinc 
de la tarda, conferència titulada «Amb 
els avis també anem segurs!». 

Diumenge dia 27, a les sis de la tarda, 
ball amb Josep Maria d'Avinyó i sorteig 
d'una toia. 

ESTADA A MARINA D'OR 
El dia 27 de gener, quaranta-vuit socis 

del nostre Esplai van anar a passar set dies 
i sis nits a Marina d'Or, en un viatge orga
nitzat per l'empresa Tursal. Amb el que ens 
han explicat entre tots, hem confegit 
aquest escrit perquè ens ajudi a conèixer 
un xic més què és això de la Ciudad de 
Vacaciones, ja que els anuncis de la televi
sió no en mostren gaires aspectes. 

Abans de tot, però, considerem just 
dedicar un comentari a l'empresa Tursal, 
organitzadora del viatge, i a l'hotel Gran 
Duque (***), establiment on la dita empre
sa va allotjar els participants en la gran 
reunió festiva carnavalesca motiu de la 
trobada. 



Quant a l'empresa, ja fa temps que els 
viatgers de l'Esplai de Moià coneixen la 
Núria i la Sònia i saben la paciència i la 
professionalitat amb què tracten la gent. 
I això, quan hi ha un fort moviment 
d'entrades i sortides de personal, no 
sempre és fàcil. I pel que fa a l'hotel, hem 
de dir que hi havia un bufet lliure amb 
força varietat de plats i begudes i que les 
habitacions eren espaioses. 

Marina d'Or és una urbanització aixe
cada vora el mar a uns quatre quilòmetres 
d'Orpesa de Mar, a la província de Castelló, 
formada per uns vint blocs d'apartaments 
(dues files perpendiculars al mar, separa
des per un carrer), un hotel de cinc estre
lles (amb el balneari més gran i ben equi
pat d'Europa, diu la propaganda, que 
cobra 33 € per tres hores d'ús; els com
ponents del nostre grup tenien un preu 
especial, 27 €, i n'hi ha que ho van aprofi
tar), un de quatre, un de tres i el ja citat 
Gran Duque, que té 608 habitacions. 

L'empresa Tursal havia adquirit el com
promís de tenir-hi tres-centes persones 
diàries (dues mil cent a la setmana, unes 
vint mil al mes). I com que hi havia esta
dants de quatre dies i de set, que entraven 
i sortien en diferents dies de la setmana, 
allò era una bogeria d'entrades i sortides. 

Passejar per Marina d'Or és una delí
cia. En aquesta època, poca gent als 
apartaments i pocs cotxes al carrer. Hi ha 
dos jardins. L'un és tancat i deu fer mig 
quilòmetre de llarg, amb un riu, peixos, 
ponts, salt d'aigua, sortidors, bancs i un 
espai amb escenari per a espectacles. 
Els bancs i els parterres, en tot Marina 
d'Or, porten un recobriment de rajola de 
València trencada (o sigui trencadís), a 
l'estil del parc Güell de Barcelona. 

L'altre jardí, a continuació d'aquest i en 
direcció a Torreblanca, fa uns dos o tres 
quilòmetres de llargada. Aquest només 
amb plantes i arbres i bancs de diferents 
formes, i recoberts, també, amb trenca
dís. A la part de sota dels jardins, la plat
ja i el mar. A l'estiu, però, no deu ser un 
bon lloc per a passejar, ja que hi ha molt 

pocs arbres capaços de fer ombra. 
Val a dir que la platja no és gaire ampla, 

cosa que fa pensar que a l'estiu hi deu 
haver empentes per trobar-hi un lloc, i que 
el tros de sota mateix del balneari no és 
cap platja; el mar hi queda tallat en sec i 
sols hi ha un parell de metres de pedregar. 

Pel que fa a botigues... tret d'unes de 
roba que deuen ser de l'empresa explota
dora (pels preus), d'un quiosc, un drugsto-
re, la botigueta de la gasolinera i una far
maciola, sembla que no n'hi ha cap més. 
Bé, abans d'entrar a la urbanització, pel 
cantó de Torreblanca, hi ha un Mercadona. 
És a uns deu o quinze minuts de l'hotel 
Gran Duque, en línia recta. I la farmaciola, 
que costa bastant de trobar, depèn d'una 
farmàcia d'Orpesa. Hi ha les potingues 
més essencials i no gran cosa més. 

I ja que parlem de «farmaciola», aques
ta és una de les poques paraules en cata
là que es poden llegir en rètols i indica
dors. A Orpesa, per exemple, la placa 
dels noms dels carrers és en castellà i en 
català: «Calle de Lérida», i a sota, «Carrer 
de Lleida». 

Una cosa que crida l'atenció és que a 
Marina d'Or no hi ha cap (els nostres 
socis «coincideixen a dir que no en van 
veure cap) placa amb el nom del carrer. I 
el bo del cas és que en tenen, de nom. Si 
bé cada edifici llueix una placa amb el 
nom de l'edifici (Edificio Bahia, Edificio 
Maria Cristina, Edifico Costa de Marfil...) i 
res més, a l'oficina d'informació propor
cionen uns plànols d'Orpesa de Mar en 
què figura la urbanització amb el nom de 
cada carrer. Sort que, com a lloc de 
vacances, poques cartes hi deuen arribar. 
Pobres carters nous, si havien d'anar 
buscant l'edifici tal i el tal altre! 

A part de fer-nos la descripció de la 
Ciudad, els nostres consocis ens diuen 
que hi ha molts apartaments en venda 
(en un sol edifici en van comptar catorze), 
un parell o tres d'oficines de venda 
d'apartaments (no es veia pas que la gent 
hi fes cua) i molta immigració en el sector 
serveis. 



Abans d'acabar aquest comentari a 
moltes veus, hem de dir que al mateix 
costat de l'hotel Gran Duque hi ha una 
gran sala, com un envelat, en la qual 
s'exhibeixen diverses maquetes de tots 
els projectes que té l'empresa. De veritat 
que, si tots els plans es duen a terme, és 
una cosa espaterrant. En aquest mateix 
lloc, a determinades hores del dia s'ofereix 
un espectacle de música, llum i aigua que 
és molt bonic... i gratuït. 

I també cal dir que al carrer principal 
—el del balneari, és clar— hi ha uns arcs 
metàl·lics i decoratius adornats amb 

centenars de bombetes de diferents 
colors. És bonic de veure. Els encenien 
en fer-se fosc i els apagaven a les deu 
de la nit. 

Com a nota final hem de dir —més ben 
dit, hem de repetir— que l'excusa del 
viatge era anar a celebrar el carnestoltes 
—el que organitzava Tursal— a Marina 
d'Or. Del grup de Moià van fer la rua uns 
personatges certament curiosos: un 
parell d'indis (de l'índia, no de l'oest), un 
parell de vampirs, una parella amb biquini 
i quatre japoneses... que se'n van endur 
el primer premi. 

MASIA 
A tocar l'era, 
un saüquer desplega 
ombrel·les blanques. 

Boina pansida 
i un brot de fonoll tendre 
a les genives. 

Coven el segle 
els olivers als marges 
de les feixades. 

Davant l'aixada, 
la vinya es descabdella 
en cent passades. 

El març avança 
quan cada cep desplega 
la carcanada. 

Eres de cebes, 
quatre mongetes tendres, 
pèsols i faves. 

Fesols i faves 
i el cant de les batolles 
que les esgrana. 

Hora feixuga. 
Un mussol descabdella 
rajos de lluna. 

I en cada tina 
hi ha sentor de barrusques, 
lluquet i aranyes. 

Just a l'entrada, 
establa, celler, piques, 
ombra i escala. 

La pell de l'avi 
és pergamí i és bresca 
llesCant rosari. 

La tardor sembra 
esquitxos d'or i coure 
a les obagues. 

Les mans cansades 
esgranen blat de moro 
damunt la falda. 

Pàmpols de coure 
en uns artells de ferro. 
Temps de magranes. 

Pins que bateguen. 
Bressol de fullaraca. 
Un niu de garses. 

Quatre llenegues, 
deu fredolics, cuagres 
i un peu de rata. 

Raucs de granota 
i un escorrim de lluna 
en l'aigua Hora. 

Regalimaven 
tots els colors pels límits 
de l'horabaixa. 

Sota l'escala, 
un remitjot d'ametlles: 
tota l'anyada. 

Un cul de barra, 
un escarràs de pansa 
i una arengada. 

Un gaig renega. 
La lloca s'estarrufa. 
L'abril festeja. 

Vint tomaqueres 
i, al capdavall de l'era, 
perfum d'alfàbrega. 

Xurriacades 
al pic de l'hora dolça. 
Sol i batolles. 

Josep FÀBREGA 



LA MILLOR ETAPA DE LA VIDA 
'ha dit algunes vegades que la 
vida de les persones és una crisi 
constant. Recordo que a quinze 

anys em parlaven de la crisi de 
l'adolescència. Tenia l'edat de la poca-
solta (en castellà, la edad del pavo). Volia 
ser gran per deixar enrere la crisi. Però, a 
partir de vint anys, venia la crisi de la 
joventut. Ara és més forta que mai: feina, 
pis, emancipació de la llar, etc. Els trenta 
anys solen ser per a molts una etapa 
bona. Viuen la joia de l'amor i dels fills i 
encara hi sol haver bona avinença amb 
els avis (els necessiten). 

És de quaranta a cinquanta anys que 
se sol presentar una crisi més vital i pro
funda. Ens demanem pel sentit de la 
vida, pel que hem fet i pel que podem fer 
encara. Hom s'adona que la vida i la 
joventut passen volant i que sovint hem 
malgastat el temps i que portem a sobre 
moltes possibilitats perdudes, probable
ment d'una manera definitiva. 

A seixanta anys es presenta la crisi de 
la jubilació. Per a molts era un autèntic 
trauma. «Ja no m'hi volen, em tenen per 
inútil. I ara què faré?» He dit era, perquè 
molts ara s'estan preparant per a aques
ta nova etapa de la vida: viatges, casals, 
excursions, esplais, xerinola, etc. Han 
solucionat molts problemes de soledat i 
d'ocupació del temps. 

Als setanta la gent se t'enfada per 
qualsevol cosa. A aquesta edat, tothom 
espera que et retiris, si encara fas alguna 
cosa. Volen que et queixis d'artritis o 
lumbàlgia, i hom s'ho passa malament 
dient a tort i a dret que no murmurin, 
perquè no els entens gens (pot ben ser 
que a setanta anys s'hagi perdut el cin
quanta per cent de l'oïda). Tenir setanta 
anys no és pas gens divertit. I no vol pas 
dir que no puguis fruir encara d'una salut 
física i mental envejable. 

Després dels vuitanta anys tot són 
flors i violes: repòs, festes i diversions. La 
gent ajuda a portar el fato i a pujar esca
les. Si un s'oblida del seu nom, o del 
nom d'algú ben proper, o d'una data, o 
d'un compromís, o es compromet a ser 
en tres llocs diferents a la mateixa hora, 
o no es recorda de tots els nebots o néts 
que té... l'única cosa que ha de dir és 
que ha arribat a vuitanta anys, i tothom 
es mostra feliçment sorprès i admirat. 

En aquest escrit hi ha un xic de fina 
ironia, però també hi ha veritats. 

Les crisis són normals en tot: perso
nes, institucions, economia, família, par
tits polítics i fins i tot en la religió. Crisi és 
canvi, una situació nova que exigeix una 
profunda reflexió i la consegüent adapta
ció a les noves circumstàncies del 
moment o de l'etapa de vida que es viu. 



La millor etapa de la vida, crec que és la 
que cada un viu en aquest moment. Ara i 
aquí és el més important. 

Però cal viure la vida de cada moment 
amb un xic de bon humor i alegria, 
acceptant i estimant de bon grat les limi

tacions que cada etapa de la vida com
porta, les d'un mateix i les de les altres 
persones, en especial de les que tenim 
més a prop. 

Miquel CODINA FONT 

NOTÍCIES DE L'ESTANY 

El divendres dia 1 de febrer els nens 
i nenes de l'escola van passejar 
pel carrer el rei Carnestoltes, 

acompanyant-lo amb tambors i plate
rets. Feren parada a la Residència 
Pressegué, on els avis pogueren admirar 
les disfresses i, alguns, explicar com 
vivien, de jovenets, aquesta tradició. 

L'endemà, dissabte dia 2 del mateix 
mes, una bona colla de socis del Casal 
de la Gent Gran van celebrar també el 
carnaval (com una mena de Dijous Gras 
ajornat), compartint el berenar i passant 
una bona vetllada. 

I el dissabte dia 9, al local del cine, es 
van concloure les festes de carnestoltes 
amb una xocolatada, en la qual petits i 
grans van lluir vistoses disfresses. 

El 17 de gener va morir Josep Prats i 
Canet, de setanta-sis anys, com també 
Josep Tresserras i Monells, de setanta-
nou, ambdós de l'Estany. El dia 11 de 
febrer fou enterrat a l'Estany, d'on era fill, 
Josep M. Arnaus i Vilaresau, de cinquan-
ta-tres anys, veí de Santpedor. Al cel 
sien. Donem el condol a llurs familiars. 

Maria Estany ESPARÓ 



FESTA MAJOR D'HIVERN 
Amb aquest títol, provarem de resu

mir els actes celebrats a Moià 
amb motiu de Sant Antoni i Sant 

Sebastià. 
Oportunament es va repartir per les 

cases un programa de mà, que contenia 
una salutació de l'alcalde, un escrit de la 
junta dels Tres Tombs, un altre del ban-
derer d'enguany, Jordi Sala i Serra, un 
altre de Sebastià Petitbò i Picahol, un 
altre (titulat «Els bous») de M. Àngels 
Morera i Barniol, i un altre (titulat «Anar a 
bagatge») de Ramon Tarter i Fonts, a part 
del programa d'actes pròpiament dit i de 
molta publicitat i fotografies. A remarcar 
que aquesta vegada se celebraven els 
vint-i-cinc anys de la represa dels Tres 
Tombs. 

Els actes van començar el dijous dia 
17 de gener, festa de Sant Antoni Abat, 
patró de traginers i cansaladers, amb 

una missa solemne, a les onze del matí, a 
l'església parroquial. 

L'endemà, divendres dia 18, a les nou 
del vespre, va tenir lloc el trasllat de la 
bandera des de cal Berenguer (casa on 
es guarda) fins al domicili del banderer 
d'enguany (al Carreró). Hi assistiren els 
administradors de Sant Antoni Abat 
d'aquest any i els banderers d'anys ante
riors, acompanyats del grup de Grallers 
de Moià. A continuació s'inaugurà, a la 
sala infantil del Casal, l'exposició de foto
grafies dels últims vint-i-cinc anys de la 
nova etapa dels Tres Tombs. 

El dissabte dia 19 del mateix mes, a les 
set del vespre, sortien del Casal els 
Garrofins, Pollo i Teiers per fer la tradicio
nal ballada pels carrers i places de la vila. 
A les deu, al pavelló municipal, tenia lloc 
un concert de Pep Sala i La Banda, que 
presentaren «Un moment de dubte». 



I arribem al dia 20 de gener, festa de 
Sant Sebastià, copatró de la vila, que 
enguany s'ensopegava en diumenge. A 
dos quarts de deu del matí sortí de la 
plaça de Sant Sebastià la VI Cursa popu
lar de mitja muntanya «Dos Turons», 
organitzada per Rivendel, amb un reco
rregut de 10 km; conjuntament, 5è Cani-
cròs (cursa amb un gos lligat a la cintura). 
Els inscrits van ser 415 (53 dels quals en 
el canicròs); els noms dels guanyadors: 
Josep Lluís Marichica i Mònica Ardid. A 
les dotze s'oficiava la missa solemne, 
amb l'actuació dels Garrofins i els Grallers. 
En sortint de missa, els mateixos Garrofins 
feien una ballada a l'Hospital-Residèncía, 
mentre que a la sala de plens de la casa 
de la vila, amb motiu de la festa patronal 
de la policia local moianesa, es lliuraven 
els trofeus del campionat de tir d'aquest 
cos de seguretat i es lliurava al caporal 
Jaume Juncadella, a punt de jubilar-se, la 
insígnia d'or municipal (l 'enhorabona, 
Jaume!). 

A dos quarts de dues del migdia es feia 
al claustre de l'Escola Pia la «Festa del 
Baieton», consistent en un dinar amb col-
i-patata, botifarra, cansalada, e t c , seguit 
de cafè-ball. A dos quarts de sis cje la 
tarda s'obrien les portes de l'espàiós 

temple parroquial, on, apartats conve
nientment alguns bancs, es desgranaven 
les danses típiques de Moià (Ball del Ciri, 
Garrofins, Ball de Gitanes, Contrapès 
Curt i Ball de Veguers), amb acompanya
ment musical de la Cobla Sabadell i 
presència del típic Pollo. Les danses 
foren contemplades i aplaudides per uns 
dos-cents espectadors. 



Val a dir que, durant tot el dia de Sant 
Sebastià, qui ho volgué pogué participar 
en una esquiada popular (a muntanya, 
naturalment) organitzada pel GEMI. 

Saltem al dissabte dia 26 de gener, en 
què, a partir de les sis de la tarda, els 
Grallers anaren a casa de cada un dels 
administradors de Sant Antoni Abat a 
oferir-los una petita serenata anunciado
ra dels Tres Tombs de l'endemà. Aquests 

admin is t radors són : 
Josefina Alsina i Clopers, 
Gemma Padrisa i Villa, 
Pere Trullà i Serarols (sor
tints), i Camil Rafart i 
Roca, Pedró Beltran 
Felipe i Jordi Prat i Alfonso 
(entrants). Simultàniament 
se celebrava a la plaça 
Major una «Trobada coun-
try», que culminà amb una 
gran botifarrada popular. 
I arribem al diumenge dia 

27 de gener, en què, a 
dos quarts de deu del 
matí, començà la concen
tració dels participants en 
la cavalcada de Sant 

Antoni. A les onze, s'inicià el primer tomb, 
talment que mitja hora més tard la caval
cada arribava a la plaça Major i era beneï
da pel senyor rector, Mn. Francesc X. 
Arumí. Obrien la comitiva els Grallers i el 
Pollo. Després, fins a les dues del migdia, 
es feren els altres dos tombs i, a mesura 
que els participants (cavalls i genets, 
carrosses i tractors, etc.) arribaven a la 
plaça de l'Hospital, es donava per finida 
la cavalcada. 



Hem d'afegir-hi que del 17 de gener al 2 
de febrer hi hagué a la biblioteca pública 
una mostra fotogràfica sobre els Tres Tombs 

i que en el local de l'exposició de fotografies 
es venien bitllets per al sorteig d'una gra
mola antiga cedida per Salvador Anfruns. 



FUNDACIÓ MN. S. FÀBREGAS 

Enguany el Nadal ens va arribar amb 
el reconeixement de la «Fundació 
Mossèn Sebastià Fàbregas» per 

part de la Generalitat de Catalunya. Als 
membres de la fundació ens plau de 
compartir aquesta alegria amb tots els 
convilatans, ja que la seva gestació va 
començar i s'ha anat desenvolupant a 
Moià. 

Mn. Sebastià Fàbregas i Capdevila, 
cap als anys vuitanta, va ser un dels pio
ners a l'Estat espanyol a donar a conèi
xer els beneficis de la «reflexoteràpia 
podal», practicant-la i ensenyant-la ell 
mateix, primer ací a Moià, a l'antiga 
masia de Garfís, rebatejada com a 
Montjoia (per la proximitat del mas, en 
ruïnes, anomenat la Monjoia) i després 
en diversos llocs del món. 

El dissabte, a Montjoia, hi havia un 
autèntic aplec de persones i famílies que 
pujaven, malgrat les dificultats, per tro
bar una mica d'alleujament als seus 
mals. S'havien arribat a fer fins a cin
quanta massatges. Naturalment, hi havia 
més d'un massatgista. Pel març de 1983 
s'impartia el primer curs de reflexoterà
pia, allí mateix, amb l'assistència de 
trenta-dues persones. Des d'aquell 
moment s'han anat fent cursos fins al 
present. Justament el 2 de febrer n'hem 
iniciat un que durarà fins al juny (tres 
dissabtes cada mes). 

Els nostres cursos es fan segons les 
previsions del decret aprovat per la 
Generalitat que regula les teràpies natu
rals. Malgrat que encara no és vigent, 
arribat el moment els nostres alumnes 
estaran capacitats per a presentar-se a 
l'examen oficial. Això vol dir que, a més 
dels coneixements pràctics de reflexote
ràpia, s'imparteixen coneixements en 
anatomia i fisiologia generals; semiologia 
i patologia; situacions d'assistència 
urgent; ètica, deontologia i legislació; 
habilitats de comunicació; fonaments de 

les teràpies naturals; habilitats i tècni
ques bàsiques de reflexoteràpia. 

El zel de mossèn Sebastià el va dur a 
fer cursos, primer a Roma per encàrrec 
del cardenal Gantin, adreçats als missio
ners (el pròxim curs a Roma serà del 14 
al 20 d'abril). I, com és de suposar, això 
el dugué a impartir-ne en altres països, 
especialment de l'anomenat Tercer Món. 
Actualment tenim centres en divuit paï
sos, però els més actius són a Colòmbia 
i al Perú. Aquests darrers tenen un blog 
que podeu visitar: http://reflexologia. 
nireblog.com/. És interessant per a veure 
com treballen. I no parlem dels missio
ners que, a títol individual, han organitzat 
centres d'atenció que ara ja actuen pel 
seu compte a les Filipines, al Japó, a 
Indonèsia, a Cuba, a Mèxic... Així, la vila 
de Moià és coneguda arreu del món i 
molts arriben d'aquests països per fer 
estades amb nosaltres. 

El temperament peculiar de Mn. 
Fàbregas no sempre va facilitar la relació 
amb el poble, però això no treu que vagi 
viure amb generositat l'Evangeli: «Aneu, 
prediqueu la Bona Nova i guariu els 
malalts», que va convertir en el progra
ma de la seva vida fins al darrer 
moment. 

Els objectius de la fundació, tal com 
s'expressa en els estatuts, són els 
següents: promoure la difusió pràctica 
de la reflexoteràpia; crear centres d'aten
ció a les persones que es vulguin sotme
tre a aquest tractament; organitzar cur
sos d'iniciació i perfeccionament i ator
gar diplomes d'aptitud; promoure jorna
des d'estudi i d'intercanvi d'experiències; 
atendre de forma preferent la difusió d'a
questa teràpia en països en vies de 
desenvolupament; donar vida a un insti
tut d'investigació, pràctica, extensió i 
coneixement de la reflexoteràpia, com 
també publicar un òrgan d'informació 
per als seus membres. 

http://reflexologia
nireblog.com/


Ara, doncs, ens toca a nosaltres 
continuar aquesta tasca. Amb l'equip 
que tenim de bons massatgistes i 
col· laboradors actius, procurarem fer-
la bé i millorar-la tant com ens sigui 
possible. El dilluns i el dimarts assegu
rem la nostra presència a la seu de la 
fundació: c/ Miquel Vilarrúbia, 19 (el 
carrer de l 'escola pública), on també 

fem massatges a hores convingudes i 
rebem totes les persones interessades 
a col·laborar amb la fundació o que 
simplement desitgen informació. Heus 
ací els nostres telèfons de contacte: 
635 661 223 (Imma Llonch), 626 451 
119 (Jacint Carbonell) i 93 830 07 84 
(seu de la Fundació Mossèn Sebastià 
Fàbregas). 

BIBLIOTECA DE MOIÀ 

r es de fa un any, al vestíbul de la 
biblioteca tenim una taula per a 
l'intercanvi de llibres. És un lloc 

per a deixar-hi lliurement aquells llibres 
que, per qüestions d'espai, per canvi 
d'interessos o pel que sigui, ja no volem 
guardar a casa. Tothom hi deixa el que li 
sembla i n'agafa el que li interessa. 
Cadascú és ben lliure de deixar-hi el que 
vulgui i de prendre'n el que li faci gràcia. 
Us convidem a fer servir aquest espai 
d'intercanvi de llibres. 

En aquest mateix sentit, al llaffc) de la 
setmana de Sant Jordi vinent, i amb la 

col·laboració de les associacions de 
pares de les escoles, recollírem aquells 
llibres infantils que ja han quedat desfa
sats per als nostres nens i nenes i els 
podrem canviar per altres de més adients 
a la seva edat. La recollida es farà des de 
les escoles i la biblioteca els dies 21 i 22 
d'abril, donant un val d'intercanvi que 
servirà per a recollir altres llibres a la 
parada que es muntarà a la biblioteca els 
dies 24 i 25 del mateix mes. Des d'aquí 
us animem a participar en aquesta inicia
tiva, per tal que hi hagi un munt de llibres 
per triar. 



DUES PUBLICACIONS 
SOBRE ELS GRAVADORS ABADAL 

El dissabte dia 16 de febrer a dos 
quarts de vuit del vespre tingué 
lloc a Can Carner la presentació 

de dos llibres dedicats a la nissaga de 
gravadors Abadal, oriünda de la nostra 
vila de Moià. Les dues publicacions són 
obra d'Imma Socias, professora d'història 
de l'art de la Universitat de Barcelona, i 
sorgeixen de la tesi doctoral que presen
tà a la Universitat de Barcelona l'any 
1990. 

El primer llibre, Els Abadal, un llinatge 
de gravadors, editat per les Publicacions 

de l'Abadia de Montserrat, consisteix 
pròpiament en la història i l'anàlisi de 
l'obra de la família Abadal. Amb Pere 
Abadal i Morató (Moià, ca. 1630-1684) 
s'inicia la dedicació de la família a l'art 
del gravat i a la impremta; una activitat 
que serà continuada pels seus fills, par
cialment per Josep Abadal i Fontcuberta 
(Moià, ca. 1660-1749) i com a successor 
del taller familiar per Pau Abadal i 
Fontcuberta (Moià, 1663 - Manresa, 
1729), que en 1718 traslladarà el negoci 
de Moià a Manresa. A la capital del 
Bages també prosseguirà la nissaga el fill 



de Pau, Ignasi Abadal i Girifau (Manresa, 
ca. 1750-1813), i d'aquí també en sortirà 
una branca que s'establirà a Mataró. Els 
Abadal continuaran treballant fins a prin
cipis del segle XX, encara que la notabili-
tat artística els ve donada per la gran 
qualitat que assoliren les talles realitza
des per Pere Abadal durant el segle XVII. 
Les seves obres consisteixen en estam
pes de caràcter religiós, però també de 
temes més prosaics (les famoses estam
pes de «Lo gat qui menge lo rat», el 
papagai o la mona), tingueren una àmplia 
difusió entre la societat catalana de 
l'època. 

El gran mèrit dels Abadal fou, però, 
que conservaren al llarg de la seva activi
tat el conjunt de matrius xilogràfiques 
utilitzades des del temps de Pere Abadal 
fins a principis de la passada centúria. I, 
llavors, la gran sort fou que els impulsors 
de l'aleshores naixent Biblioteca de 
Catalunya veiessin la importància d'a
quest material —més de set-centes 
matrius i un àlbum de mostres— i l'ad
quirissin per la considerable xifra de 
4.000 pessetes de fa cent anys. Aquest 
fet ha permès que ara la Biblioteca de 
Catalunya, dipositària d'aquest important 
fons de matrius, hagi pogut editar el 
Catàleg del Fons Abadal de la Biblioteca 
de Catalunya, també elaborat per Imma 
Socias. 

En Tacte de presentació dels dos lli
bres, coorganitzat per l 'Associació 
Cultural Modialianum i l'Associació Cul
tural El Casal, hi intervingueren Dolors 
Lamarca, directora de la Biblioteca de 
Catalunya —per malaltia no pogué assis
tir-hi també Francesc Fontbona, director 
de la Unitat Gràfica de la mateixa biblio
teca—, la moianesa Eva Figueras, profes
sora de la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona, i l'autora de les 
dues obres, Imma Socias i Batet. 

J.C.A. 



PUBLICACIONS 
En aquesta secció donem compte 
de publicacions relacionades amb 
Moià o el Moianès o bé d'informació 

publicada sobre la nostra vila i rodalia i la 
seva gent. Distingim dos apartats: revis
tes i diaris. 

Revistes 
En l'apartat de revistes i començant 

per les editades a Moià o rodalia, hem 
vist: 

- e l número 116 (IV trimestre 2007) de 
«Palestra», portaveu de l'esport moianès, 
amb 16 pp.; 

— el número 8 (Hivern 2008) de «La 
Revista de la Gent Gran del Moianès», 
amb 16 pp.; 

—el número 2 (15 gener 2008) de 
«Moià +. Regidories», un suplement del 
butlletí municipal, dedicat, aquest cop, a 
les regidories de Cultura Tradicional i 
d'Urbanisme i Obres, que ostenta Josep 
Martínez, amb 4 pp.; 

— el número 1 (gener 2008) de «Casal», 
butlletí informatiu d'aquesta entitat moia-
nesa, amb 4 pp.; 

— el número 3 (1 febrer 2008) de «Moià 
+. Regidories», suplement del butlletí 
municipal, dedicat, aquest cop, a la regi-
doria d'Ensenyament, Acció Social, 
Joventut i Atenció a les Persones, que 
ostenta Iolanda Burdó, amb 4 pp. 

Passant a les revistes editades a fora, 
hem vist: 

—el número 215 (novembre-desembre 
2007) de «Vèrtex» (revista editada per la 
Federació d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya), que dedica 5 pàgines, il·lus
trades a tot color, a un reportatge sobre 
les escalades que es fan, des de fa pocs 
anys, a Calders, a l'indret anomenat el 
Grau (sota la carretera que va a Monistrol 
de Calders) i, en particular, la Cova del 
Cargol ai re; 

—el número 1093 (febrer 2008) de 
«Cavall Fort», amb un article sobre Les 

oques del Capitoli, signat per M. Àngels 
Petit i Mendizàbal, i les habituals col·la
boracions del ninotaire Picanyol. 

Diaris 
Passant als diaris, hem trobat les 

següents notícies (que donem per ordre 
cronològic i, si no diem res, es tracta del 
diari manresà «Regió 7») d'interès per a 
Moià i rodalia i la seva gent: 

—4-1-08 («El 9 Nou»): «Moià firma un 
crèdit d'1,3 milions per al nou CAP, que 
tindrà un pàrquing subterrani». «Els con
tes de l'àvia pintora. Maria Estevadeordal, 
de Moià, passa de la pintura a l'escriptura 
i il·lustració de contes», crònica de Joan 
Capdevila. 

-14 -1 -2008 : «Futbol, Segona Terri
torial: El Moià s'enduu els tres punts i el 
lideratge de la Balconada». 

— 15-1-2008: «Dues persones, una de 
menor, ferides lleus en un accident a 
Moià». «S'ha d'assajar molt si es vol 
ballar bé el country», breu entrevista a 
Rosa M. Costa i Carrera, professora de 
ball country a Moià, dins la secció «Gent 
de casa». La «meteoimatge» és una peti
ta salamandra a la rodalia de Moià, foto
grafia tramesa a la redacció per Agustina 
Martínez Paixau. «Els Traginers arriben a 
Castellterçol aquest dijous». 

-17 -1 -2008 : «Calders tindrà una dot
zena de parades al mercat de Sant 
Vicenç». «Conscienciació», títol d'una 
carta, signada per Ramon Pons (Moià), 
criticant l'ajuntament moianès. «Calders 
va organitzar la primera edició del seu 
cros escolar amb uns 250 atletes». 
Entrevista al moianès Carles Padrissa, 
director de La Fura dels Baus, amb el 
títol «El Naumon continuarà endavant. El 
vaixell accidentat és a Taiwan, on espera 
els 100.000 euros de la reparació». 

-18 -1 -2008 : «La biblioteca a casa. 
Moià estrena un servei de repartiment de 



llibres a domicili», notícia de primera 
pàgina, ampliada a l'interior i amb una 
fotografia en què es veu la bibliotecària 
Montserrat Serra i una usuària de la resi
dència. 

—22-1-2008: «Tinc un aparell de ràdio 
de l'any 1929, i funciona», breu entrevista 
a Josep València, moianès col·leccionista 
de rellotges de paret i de ràdios, dins la 
secció «Gent de casa». 

-23 -1 -2008 : «L'Estany amplia fins a 
50.000 els litres de purins que es poden 
abocar per hectàrea». «L'escudellada de 
Sant Vicenç congrega un centenar de 
persones a Calders». «Jubilats de Cas
tellterçol netegen fonts». 

—26-1-2008: «El Moianès constitueix 
una comissió de llars d'infants per millo
rar l'èxit escolar». «La cursa 2 Turons», 
carta dels organitzadors d'aquesta cursa 
agraint totes les col· laboracions. 
«Arqueologia: Les Toixoneres formaven 
part del circuit nòmada neandertal. El 
futur museu de l'home prehistòric, pen
dent de tràmits per a tirar endavant». 

-27 -1 -2008 («Avui»): «Dues catalanes 
premiades en el concurs de cant Francesc 
Vi nas». .„ 

—29-1-2008: «Aprenents de trapezis
tes. Moià apropa una vintena d'alumnes 
als espectacles aeris. L'Ateneu acull cada 
dilluns les classes a càrrec de la produc
tora Trapezi Cinema». 

—31-1-2008: «L'escultora manresana, 
nascuda a Moià, Àngels Freixanet expo
sa des d'avui a la galeria Setba de 
Barcelona». 

— 1-2-2008: la «meteoimatge» és una 
riera glaçada a la rodalia de Moià, foto 
enviada a la redacció per Carles Illa 
Casanova. 

- 3 - 2 - 2 0 0 8 : «Calders preveu tenir 
enllestides d'aquí a dos mesos les obres 
de la plaça Major». 

- 4 -2 -2008 : «Futbol, Segona Territorial: 
El Moià guanya al camp del Sallent en un 
partit vibrant». 

- 5 - 2 - 2 0 0 8 : «Monistrol asfaltarà un 
camí que el conecta amb Calders». «Cas
tellterçol cuinarà l'escudella a la plaça de 
Prat de la Riba». 

- 6 - 2 - 2 0 0 8 : «Castellterçol cuina 24 
calderes d'escudella i n'omple més de 
4.000 plats». 

— 8-2-2008: la «meteoimatge» és una 
panoràmica de la vila de Moià, fotografia 
tramesa a la redacció per Carles Illa. 

- 8 - 2 - 2 0 0 8 («El 9 Nou»): «Jaume 
Rovira, ciclista de Moià, es presenta amb 
l'equip Extremadura». 

— 11-2-2008: la «meteoimage» és un 
paisatge bucòlic de Moià, foto enviada a 
la redacció per C. Illa. 

-11 -2 -2008 («El 9 Nou»): «Nou vehicle 
tot-terreny per a la policia de Moià». 

— 12-2-2008: «Calders va reduir el 
consum d'aigua l'any 2005 amb sancions 
als veïns que gastaven més». «Costa tro
bar gent jove que vulgui fer de forner», 
breu entrevista a Joan Serra, forner de 
Calders, dins la secció «Gent de casa». 
La «meteoimatge» és una vista del Pirineu 
nevat des de la Caseta Alta, imatge de C. 
Illa. 

-14 -2 -2008 : «ERC del Moianès es 
presenta a l'Estany». 

-16 -2 -2008 : «Moià ha de doblar la 
capacitat de la depuradora a causa del 
creixement residencial». 

- 1 6 - 2 - 2 0 0 8 («La Vanguardia»): «El 
"Naumon" de La Fura vuelve al mar tras 
su accidente». 

- 1 8 - 2 - 2 0 0 8 : «Neix a l'Estany el 
col·lectiu d'Esquerra del Moianès». 

- 18 -2 -2008 («La Vanguardia»): «La 
Fura y el terrorismo. La companía catala
na estrenarà en marzo su creación de 
"Borís Godunov". Un espectàculo inspi
ració en el asalto de un comando cheche-
no al teatro Dubrovka de Moscú en el 
2002». 

-20 -2 -2008 : «Un camió bolca a Moià 
i causa desperfectes en una casa (del c/ 
Abat Escarré)». 



PÀGINES DE L'INSTITUT 

Jornada de l'Esport 
El divendres dia 15 de febrer vam 

celebrar, a l'I ES Moianès, la Jornada de 
l'Esport. Va ser un diapled'esdeveniments 
diversos, atès que els alumnes havien 
escollit prèviament quina activitat prefe
rien realitzar d'entre una llista proposada 
pel departament d'Educació Física. 

Una bona colla, uns cent seixanta, van 
escollir l'opció més extensa i esgotado
ra: anar a esquiar. Van sortir de matinada 
cap a la Molina i la Masella i van tornar-
ne cap al vespre. Com sempre, hi hagué 
més d'un lesionat, però en general el dia 
va ser molt bo: feia sol i hi havia un cel 
clar; era un dia d'aquells d'hivern, llumi
nosos, que conviden a gaudir de la natu
ra i del paisatge. 

Alguns dels qui anaven en l'autocar de 
les pistes tenien una fita diferent: els jocs 
d'aventura. Aquests alumnes van poder 
construir un iglú, van caminar amb raque

tes de neu i van ser instruïts sobre com 
cercar persones colgades en allaus mit
jançant uns aparells emissors i recep
tors. 

Un bon gruix d'alumnes va decantar-
se per l'opció barcelonina: anar a patinar 
a la pista de gel del Barca i, després, 
visitar el museu del mateix club esportiu 
i les instal·lacions del Camp Nou. 

No sorprendré ningú si dic que les 
«patinades» van ser sonades i que les 
contusions i les visites a la infermeria 
foren constants. Realment el gel és una 
superfície dura i qualsevol caiguda o 
relliscada comporta cops molt forts, 
potser massa per a la població no juve
nil... Segurament per això, tan sols un 
dels sis professors que hi va anar s'atreví 
a calçar-se els patins i a fer exhibicions a 
la pista, mentre la resta de companys, 
prudents, en seguien les elegants i grà
cils evolucions des de la tanca. 



La visita al Museu del Barca i al Camp 
Nou la vam deixar per al final del matí, 
perquè el divendres el primer equip bar
celonista fa l'entrenament a l'estadi a 
porta tancada. Quan érem a dins, pels 
altaveus van anunciar que ja podíem 
pujar a la graderia i per això alguns dels 
més ràpids poguérem veure els últims 
jugadors que marxaven (Henry, Iniesta...). 
Alguns es van entretenir fent-se fotogra
fies a l'estadi; d'altres, en les visites als 
vestidors, a la llotja i a la zona de comen
taristes; d'altres, encara, van tafanejar a 
la botiga del Barca, i una bona colla van 
sortir corrents per intentar veure sortir 
els jugadors de l'aparcament del Camp 
Nou. 

Finalment, quedaven dues opcions 
paral·leles per als qui es quedaven a 
Moià, que incloïen cadascuna dues 
parts. Una consistia a fer jocs a l'institut 
la primera part del matí i una caminada 
per diversos indrets de Moià en la sego
na part. L'altra sortida consistia a fer una 
caminada fins a Montbrú i, un cop allà, 
practicar un esport no gaire estès com 
el golf. 

En resum, malgrat les baixes i lesions 
diverses, vam demostrar que fer esport 
no és tan perillós com sembla i que és 

molt divertit. Ho recomanem i ho conti
nuarem impulsant des de l'institut amb 
diferents actuacions. 

Joan Fontcuberta 



CAMPANADES 

EL COS EN SITUACIÓ DE NAUFRAGI 

Em tinc per una d'aquelles persones 
propenses a mirar-se la vida des de la 
perspectiva de la mort. Tard o d'hora, la 
naturalesa humana entra en un procés 
de desintegració o desnaturalització. 
Arriba un dia que la «mare natura» ens 
desempara i, de mare, passa a ser cruel 
madrastra. En aquest sentit, els salms 
parlen d'un món fonedís. L'angoixa diür
na o nocturna i els somnis pesarosos 
tenen molt a veure amb aquests pres
sentiments dissimulats. Com diu Hei-
degger, quan naixem, comencem a lluitar 
amb la mort. 

Quan el capità d'un vaixell declara 
que el navili està arribant a una situació 
de naufragi (mal inguarible), poden pas
sar dies, setmanes o mesos abans no 
s'enfonsi. El pensador Pascal es pre
gunta com podem donar el nom de 
naturalesa al cos humà, destinat a esvair-
se. M'ha tocat viure aquest calvari al 
costat d'una persona molt propera. 
Quan mor algun parent o amic, ens 
veiem obligats a replantejar-nos el con
cepte que tenim de naturalesa i a posar-
lo en dubte. 

La preocupació general de la societat 
actual és l'encant corporal. És raonable, 
a condició que, de tant en tant, recordem 
que el naufragi corporal, tard o d'hora, 
arriba per a tothom, com al «Prestige» o 
al «Titànic». 

SI NO SOM BOIGS, HO SOM D'UNA 
ALTRA MANERA 

Costa molt de precisar on acaba la raó 
i on comença la follia de les persones, 
perquè la línia divisòria és molt borrosa. 
Tots tenim una mica de tot, cadascú té 
les seves manies, com es pot veure. 

Pascal escriu que els humans som tan 
necessàriament bojos que no ser-ho és 
una altra manera de ser-ho. La poesia, la 
filosofia, la teologia són follia controlada. 
Els rampells d'ira són follia. Passat el 
temporal, un mateix se n'avergonyeix. I 
el gran pintor holandès Van Gogh, reco
neixent que tenia alguna alienació, se 
n'anà a viure en una altra ciutat i escrivia 
al seu germà: «Estigues tranquil, no 
pateixis: a la ciutat on ara visc, tothom 
sembla tocat de l'ala.» 

Sobretot avui, amb tant de neguit, 
amb tant d'estrès, amb tantes trucades 
de mòbil, el porter del manicomi de Sant 
Boi té més raó que mai quan, al vespre, 
tancant la porta, diuen que diu: «En 
tanco més a fora que a dins.» 

EL COS VOL ECOLOGIA 

L'ésser humà, en general, cau malalt 
sense tenir-ne Ja culpa, però més d'un i 
més de dos fan' malbé la seva salut amb 
excessos. Avui es parla molt que el 
pulmó amazònic ja no pot reciclar 
l'anhídrid carbònic de tants milions 
d'automòbils, però negligim sovint de 
tenir cura de l'ecologia del propi cos, 
com és ara que jo, mentre teclejo la 
màquina d'escriure, vaig pipant un 
cigarret, traient anells de fum com un 
gripau que s'ha empassat una burilla 
encesa. 

D'acord que els cristians ecologistes 
proclamem que la Terra és un do de Déu, 
però no hem de deixar en l'oblit l'obligació 
que tenim de conservar la nostra salut i 
de no ser els nostres propis «corporici-
des». 

Mn. Pere CAMPÀS BONAY 



PENSAMENTS CAÇATS AL VOL 

Tenir qualitats i no fer-les servir és 
com tenir diners al banc i morir-se 
de fam. 

Sovint no demanem a Déu que es faci 
la seva voluntat, sinó que posi el seu 
vist-i-plau als nostres capricis. 

Quan una cosa la desitgem molt, tro
bem temps per a aconseguir-la. 

La veritat i la senzillesa solen anar jun
tes. Formen, la majoria de vegades, una 
envejable parella. 

Un got mit buit pot ser també un got 
mig ple. El que mai no podrà ser és que 
una mentida a mitges sigui una mitja 
veritat. 

Aquells que pensen com nosaltres, 
estem convençuts que diuen sempre la 
veritat. 

Si estem acostumats a dir sempre la 
veritat, ens podem permetre el luxe de 
tenir mala memòria. Ben segur que no 
ens ficarem mai de peus a la galleda. 

A l'hora de venjar-se per les ofenses 
rebudes, cal fer servir el seny, no esverar-
se i no perdre els estreps. 

Les venjances dels antics companys i 
amics són les més cruels i les més ago
sarades. 

Venjar-se és propi dels esperits malal
tissos i encongits. Els generosos no fan 
servir mai aquesta arma doblement peri
llosa. 

La venjança que no falla mai és el 
silenci mut. Aquest ensorra els orgulls 
més refinats i doblega els cors més 
enteres. 

Les veritats cal péixer-les amb seny i 
serenor. Imposar-les, és sempre perillós i 
gens recomanable. 

La veritat avança i es difon a poc a 
poc, a pas de tortuga. Els rumors s'es
campen a la velocitat d'una llebre. 

Sebastià CODINA 
(«Vacarisses», gener 2006) 



NECROLÒGIQUES 
A Joan Antonell i Creus 

Joan, serà difícil no recordar-te quan 
es parli de l'Agrupament Escolta, de 
l'Esbart Dansaire, dels Armats, dels 
Bastoners... perquè en totes aquestes 
entitats hi vas ser i hi vas deixar 
empremta. 

Des de la Colla de Bastoners volem 
deixar constància del teu bon tarannà, 
quan sortíem cada 15 d'agost a oferir el 
ball de bastons de Moià. Més endavant, 
quan vàrem començar a parlar de forma
litzar-nos com a colla estable, ens vas 
dissenyar, amb el teu innat do per al 
dibuix, el cartell de la Primera Festa 
Bastonera (era l'any 1992) i el que fins 
avui és el logotip del grup. Gràcies per 
tot. 

Sempre et tindrem en el record. 

Colla de Bastoners de Moià 

Decés de Pere Castells i Cirera 
Ens ha arribat la trista notícia de la 

defunció del moianès, i antic col·labora
dor de LA TOSCA, Pere Castells i Cirera, 
de noranta-tres anys, que morí cristiana
ment el dia 17 de gener, a Blanes (si bé 
habitualment residia a Barcelona), i fou 
enterrat a Moià. Donem el condol a la 
seva esposa, Lucia Vera, i a llurs filles, M. 
Genoveva, M. de las Nieves i M. José. 
Recordem que havia viscut a Amèrica 
(concretament, a l'Argentina) i que era un 
gran amant de l'òpera i la sarsuela, havent 
també actuat com a cantant. Al cel sia. 

Es troben col·laboracions seves en els 
següents números del nostre butlletí: any 
1998, núm. 561 («Ventura Gassol»); any 
1999, núms. 573 («Una "Marina" inobli
dable») i 579 («Recordar és tornar a viu
re»); any 2000, núm. 588-589 («Divaga
cions sobre el Liceu»); any 2002, núm. 
609 («Argentina, ahir i avui»); any 2004, 
núm. 639-640 («Sobre Francesc Virïas»). 



LLEURE I CULTURA 
El dilluns dia 7 de gener es van iniciar 

a l'Ateneu sengles tallers de trapezi per a 
nens i per a adults. 

El divendres dia 25 del mateix mes, a 
dos quarts de deu del vespre, a Can 
Carner, es va fer una sessió de cine-
fòrum sobre el tema «Existeixen els 
OVNI?», moderada per Josep M. Arjona. 

El divendres dia 1de febrer l'Escola 
Pia va celebrar el carnaval amb una rua 
pels carrers de la vila. Els escolars lluïen 
disfresses inspirades en aliments i 
cuina. 

L'endemà, dissabte dia 2, a les cinc 
de la tarda va començar un «Carnestoltes 
infantil», amb una cercavila pels carrers i 

després, a la plaça Major, jocs, música, 
coca i xocolata per a tothom. L'acte era 
organitzat pel Cau de Moià (és a dir, 
l'agrupament escolta). A partir de dos 
quarts de deu, a l'Ateneu, hi hagué diver
ses activitats lúdico-musicals. 

El dissabte següent, dia 9 de febrer, a 
partir de les set del vespre es fa fer la rua 
de Carnestoltes diguem-ne general, que 
acabà amb un sopar a l'aparcament del 
carrer de Santa Magdalena, una desfila
da de models i un ball a la plaça del 
Colom amb el grup Almas Gemelas. En 
la rua hi participaren una cinquantena de 
carrosses i comparses (pallassos, bom
bers, paletes, parteres, homes vestits de 
dona, monstres, personatges sortits de 



contes populars, insectes, etc) , que des
filaren pels principals carrers i places de 
la vila. Hi hagué molta animació de parti
cipants i de públic. 

L'endemà, diumenge dia 10, a les nou 
del matí, a la plaça del Colom, hi havia 

fixada una sortida del grup ciclista Puig 
Rodó. També, a la plaça de Catalunya, 
d'una excursió matinal a peu pel Moianès 
organitzada per Rivendel. 

El diumenge següent, dia 17 de febrer, 
durant tot el dia, al Club de Golf Montbrú, 
es desenvolupà el Segon Torneig de Sant 
Valentí. A les sjs de la tarda, a l'Auditori 
de Sant Josep, hi hagué un concert de la 
pianista Judith Jàuregui, amb obres de 
Chopin, Debussy, Liszt i Mompou, acte 
organitzat per Joventuts Musicals. 

El dimarts dia 19 de febrer a les vuit del 
vespre, al CEIP Josep Orriols i Roca, 
s'oferí una xerrada sobre «El consum res
ponsable», a càrrec d'Eulàlia Comas. 

El divendres dia 22 de febrer a dos 
quarts de vuit del vespre, a l'Ateneu, 
s'oferí una altra xerrada, aquest cop 
sobre «Coneixes els serveis de l'Oficina 
Local d'Habitatge de Moià?». 

De febrer a novembre, a Can Casanova, 
hi ha muntada una exposició temporal 
titulada «Casanova. Heroi i mite». 

CONSORCI DEL MOIANÈS 
El Consorci per a la Promoció dels 

Municipis del Moianès ha posat en marxa 



la primera acció del pla de suport al teixit 
associatiu dels pobles de la comarca 
natural moianesenca. Concretament, s'ha 
organitzat un cicle que té per objectiu 
facilitar eines de gestió, coordinació i 
organització de les entitats, mitjançant 
diferents sessions formatives que s'ani
ran duent a terme en els municipis. La 
primera es va fer a Castellterçol el dia 29 
de gener sobre com demanar subvenci
ons. La segona, a Santa Maria d'Oló el 
dia 9 de febrer sobre com tenir l'entitat al 
dia (estatuts, obligacions fiscals, etc) . La 
tercera es preveu que sigui sobre difusió 
i comunicació. 

El mateix Consorci té en marxa el 6è 
Fòrum Emprenedor del Moianès, amb 
moltes activitats. Per a detalls, adreceu-
vos a la seu social del Consorci (Joies, 
11-13, Moià). 

Per altra banda, dins el Pla de Con
vivència i d'Acolliment del Moianès, es 
van executant noves actuacions, com 
ara, el dimarts dia 12 de febrer a les vuit 
del vespre, a Can Carner, sessió titulada 
«Coneixes els teus drets laborals? 
Coneixement del marc laboral per a 
estrangers», acte organitzat pel sindicat 
Comissions Obreres. També cal destacar 
els cursos de català per a nouvinguts, 
amb una setantena d'inscrits, i la realitza
ció de mòduls de català en quatre cen
tres educatius, amb la participació de 35 
alumnes. 

DIA ESCOLAR DE LA PAU 
El dimecres dia 30 de gener l'Escola 

Pia de Moià va participar en el Dia Escolar 
de la Pau i la No-Violència. Els alumnes 
de sisè de primària convocaren tota l'es
cola al pati de futbol, on pogueren con
templar un gegantí colom dibuixat i pintat 
a terra. Després es parlà del significat de 
la diada, es recitaren poemes i els alum
nes s'estiraren a terra formant la paraula 
«PAU». A continuació s'entonà una cançó 
adient. A més, a les aules es van llegir i 
comentar contes sobre el tema i s'elabo
raren treballs. Durant tot el dia, el colom 
de la pau va lluir al pati de l'escola. 

HOSPITAL-RESIDÈNCIA 
La gran notícia de l'Hospital-Residèn-

cia de la Vila de Moià és que, amb data 
31 de gener del 2008, la superiora gene
ral de les Germanes Josefines de la 
Caritat, M. Dolors Bové i Marcé, va 
escriure una carta al Patronat dient que, 
davant la gran manca de vocacions religi
oses que pateixen, es veuen en la neces
sitat de traslladar a Vic les germanes que 
fins ara han estat al servei del poble de 
Moià. «No ha estat, aquesta, una decisió 
gens fàcil, ja que durant llargs anys les 
nostres germanes han tingut cura, amb 
dedicació i amor, dels avis i malalts de la 
vostra vila. Així, doncs, dolgudes en el 
cor, us anunciem aquesta trista decisió», 
diu el text. I prossegueix agraint l'estima-



ció i el reconeixement que han trobat a la 
vila de Moià, amb el desig que els vincles 
entre Moià i el seu institut perdurin. I 
acaba: «la nostra Comunitat us tindrà 
sempre presents en l'oració». 

Sembla que el termini per a la partença 
de les Josefines és de tres mesos, a 
comptar des de la data de la carta. 

JOVE ATLETA MOIANÈS 

El jove atleta moianès Marc Mal
donado i Gómez i els seus companys 
d'equip es van proclamar campions de 
Catalunya de clubs cadet en la final que 
se celebrà el dia 9 de febrer a Vilafranca 
del Penedès. 

Pertanyent a l'escola d'atletisme del 
Club Atlètic Manresa, en Marc va compe
tir en la cursa de 60 metres tanques i 
aconseguí la primera posició, amb una 
marca de 10,22 segons. La fotografia 
adjunta el mostra en el moment de guan
yar la cursa. 

L'enhorabona, Marc! 

NOUS ESTABLIMENTS I SERVEIS 

A partir de P11 de febrer funciona 
l'Agrobotiga del Moianès, a la ctra. de 
Barcelona, 10, entrada pel pati de la 
Cooperativa (c/ de Feliu Comadran). S'hi 
poden trobar productes per a la ramade
ria, l'agricultura, la jardineria, vi, llegums, 
fruits secs, refrigerats, productes ecolò
gics, pinsos, etc. 

Amb la denominació de Teràpies 
Naturals s'ha obert un establiment al c/ 
de Josep M. Sagarra (paral·lel a la ctra. 
de Vic, prop dels tallers de Cal Quirze), 
16, tel. 93 820 90 87. Maria Jesús i Rafael 
ofereixen tractament de tota mena de 
malalties i dolors. 

El dia 11 de febrer, la botiga de Calçats 
Ruaix (av. de la Vila, 18), fins ara gestio
nada per Maria Ruaix i Vinyet, ha passat 
a ser-ho pels germans Maria Gemma i 
Pablo Palomo Nicolau. 

El dia 18 del mateix mes es va obrir a 
Moià (av. de la Vila, 33, cantonada amb 
ctra. de Vic) una oficina de la Caixa de 
Sabadell. N'és la directora Teresa Mon-
tolio, i l'apoderada, Alba Orriols. 

L'escola d'idiomes Level ofereix nous 
cursos d'anglès, com també hores de 
tutoria i consultes. Per a més informació, 
c/ del Forn, 15-19, tel. 93 820 83 66 (Eva 
Font) o c/e Level_moia@terra.es. 

Els desitgem èxit. 

MISCEL·LÀNIA 

L'Ajuntament va difondre una circular 
anunciant que la Gerència Territorial del 
Cadastre atendria els ciutadans a Can 
Carner els dies 28-30 de gener. També va 
difondre el calendari del servei de recolli
da de trastos vells per a l'any 2008. 
Semblantment, va publicar un ban (data 
31 de gener) prohibint de donar menjar 
als gats de carrer, excepte en casos 
autoritzats; tot això a fi de reduir les colò
nies d'aquests felins. 

La Secció Sardanes del Casal ha envi
at als seus socis l'estat de comptes de 
l'exercici 2007 i el programa d'audicions 
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per al 2008. Per altra banda, ha organit
zat, del 16 de febrer al 17 de maig (cada 
dissabte a les set del vespre) un curset 
de sardanes. 

El GENM (Grup d'Estudi de la Natura 
del Moianès) ofereix en la seva pàgina 
web (www.Joseplainez.org) una sèrie de 
novetats. 

El Cercle Artístic del Moianès ha con
vocat, com altres anys, un concurs de 
dibuix infantil i juvenil per a la pròxima 
Setmana Santa. Per a més detalls, c/ de 
les Joies, 11-13, tel. 667 483 542 o c/e 
cercleartisticdelmoianes@yahoo.es. 

MOVIMENT DEMOGRÀFIC 

Naixements 
Joaquim Viu i Domènech, fill de Mario 

i de Yolanda, dia 25 de gener. 
Lídia Múrcia i Escura, filla de José 

Manuel i de Roser, dia 8 de febrer. 
L'enhorabona als venturosos pares. 

Defuncions 
Carlos Martínez Ortega, de setanta-

vuit anys, dia 18 de gener. 
Joan Antonell i Creus, de quaranta 

anys, dia 28 de gener, a Torelló. 
Manela Ors i Rius, de noranta-un anys, 

vídua de Segimon Fontseca, dia 7 de 
febrer. 

Nativitat Ordeix i Serra, de noranta-un 
anys, dia 17 de febrer. 

Al cel sien. Donem el condol als seus 
familiars. 

NOTA DE LA REDACCIÓ 
Els qui vulguin donar-nos articles, notí

cies o altre material per al pròxim número 
han de fer-nos-ho arribar abans del dia 
30 de març, en què tancarem l'edició. 
Demanem que hom ens informi d'esde
veniments com naixements, casaments, 
defuncions esdevingudes fora de Moià, 
finals de carrera, festes familiars, activi
tats d'entitats, etc. Agrairem també que 
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els encarregats de repartir programes per 
les botigues i cartelleres ens en deixin un 
exemplar a la nostra bústia de Can 
Carner (on també hom pot dipositar la 
correspondència adreçada a LA TOSCA). 
Gràcies. 

Així mateix, valdria la pena que els 
subscriptors ens informessin dels can
vis de domicili o de titularitat de la 
subscripció, a fi d'evitar extraviaments 
dels exemplars que enviem per cor
reu. 




