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FLAIRE 
DE PASQUA 

om a editorial d'aquest número publiquem la 
lletra d'unes caramelles compostes pel nos
tre company de redacció Carles Riera i 

Es l'olor de primavera 
que s'escampa, riallera, 
en la Pasqua falaguera. 

Sota el cel esplendorós 
d'aquest jorn, el més joiós, 
entonem un cant flairós. 

Rediviu —perfum d'albada—, 
assereneu la mirada, 
dolç Jesús —flor de rosada. 

Retorneu-nos el delit, 
la sentor de l'esperit, 
fent morir, dels cors, la nit. 

Emplenant la buidor nostra 
tempereu del món el rostre 
—cap més guerra, ni per mostra! 

I l'aroma de la pau 
que penetri ben suau 
dins aquest planeta blau. 

És l'olor de primavera 
que s'escampa, riallera, 
en la Pasqua falaguera. 

http://www.latosca.org
mailto:latosca@latosca.org


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

MAIG DE 1908 
11 de maig de 1911 
De festa major 

Els dies 27 y 28 del mes que som, 
celebrarà la festa major la Colònia de 
Viladecaballs de Calders. 

El dia 27 se faran escursions de recreo 
als voltants de la Colònia, fonts y pinto
resques riberes del riu il·luminades per la 
forsa dinàmica de la poètica Colònia. 

El diumenge 28, a dos quarts de deu 
solemne Ofici. Te Deum de Perosi y pro
fesso pel voltant de la parròquia. 

A la tarde rosari y eczercicis del mes 
de Matj. 

Festes populars al saló manso Llucià, 
concert y altres actes de esbargiment. 

Si el temps ho permet, el pati del mas 
Llucià estarà illuminat ab focos de vari
ats colors (1). 

24 de maig de 1911 
Moya. Varies notícies 

Enguany la parada dels cavalls semen
tals del Estat, obtinguda per nostra 
Cambra Agrícola, està en el antic Mas de 
Castellnou, propietat del senyor mar
qués de Puerto Nuevo, qui, galantment 
ha dexat a aquex fi un esbel estable. Els 
nostres pagesos y els dels contorns 
cada dia s'aprofiten més d'aquesta 
ganga que millora ses classes de bestiar, 
sens necessitat de molt sacrifici (2). 

— La festa de sant Isidro resultà lluïda 
com els demés anys; afinada orquesta, 
ofici solemne, bon sermó y concorregu
da professo. En sitials de preferència hi 
havia una comissió del nostre Sindicat 
que te per patró el sant Llaurador. La fira 
que te lloc en la metexa diada fou bas-



tant concorreguda, haventi molt bestiar y 
alguns negociants forasters. 

— Bax la direcció de nostre senyor 
Arxiprest y del conegut pintor Francisco 
Iglesias, està acabantse la ll impiesa, 
ornat y alguna modificació que s'ha cre
gut introduir en el sever altar major y 
presbiteri de la iglésia parroquial; sembla 
que tindrà un bon cop de vista (3). 

— El mes de les flors o de Maria se 
celebra ab molt esplendor en les iglésies 
de PP. Escolapis y parroquial: en la últi
ma iglésia el poble també alterna en el 
cant de les Ave-Marias que produex un 
bon efecte. 

—S'ha tirat la primera proclama matri
monial de nostre apreciat farmacèutic Sr. 
D. Joaquim Masvidal, autor del acreditat 
específic Avioly fill de D. Narcís Masvidal 
d'aquexa ciutat; ab la simpàtica senyore
ta Montserrat Salavert, de Sabadell (4). 

— Havem tingut molts dies plujosos, 
pero, per ara la cullita se presenta immi
llorable. 

26 de maig de 1911 
D'Instrucció 

Nombrament.— Ha sigut nombrat 
mestre de Monistrol de Calders, don 
Fernando Rese y Bergé. 

27 de maig de 1911 
El tenor Virïas 

L'eminent artista líric moyanés nostre 
distingit amic don Francisco Vinas, anirà 

dintre poc a Moya a saludar al seu pare 
respectable, vellet de 84 anys. Després 
anirà a Roma aont hi te la familia. Allí, en 
la soledat casolana, escriurà una notable 
obra en català, castellà y italià. 

El senyor Vinas s'ha retirat de la vida 
artística que tant renom li ha donat (5). 

Transcripció i notes: 
Jaume CLARA I ARISA 

(1) La colònia de Viladecavalls és també cone
guda com a colònia Jorba o del Manganell . El mas 
Llucià té molt a prop, mig enrunada, l'antiga esglé
sia parroquial de Sant Pere de Viladecavalls; també 
té, al costat i encara en ús, el cementiri de la matei
xa parròquia. Després de la guerra civil es construí 
una nova església parroquial de Sant Pere de 
Viladecavalls, en un planell més a prop del riu 
Calders i de la colònia Jorba. 

(2) Entre les iniciatives del Sindicat Agrícola de 
Moià per a fomentar la ramaderia i, en aquest cas, 
per a millorar el bestiar cavallí de la comarca amb 
el creuament de les eugues amb cavalls de raça, 
l'any anterior, 1910, s'havia aconseguit del Ministeri 
de la Guerra la cessió de dos cavalls sementals del 
dipòsit de la Remunta de l'Hospitalet de Llobregat. 
L'any anterior la parada havia estat situada a l 'Hos
tal de Cal Teixidor. 

(3) En la Breu resenya de lo mes notable ocorre
gut en Moya desde l'any 1900 fins al 1919, Mn. 
Evarist Morató anotà: «Durant el present any se ha 
llimpiat y restaurat lo altar major de la iglésia parro
quial; se feu el sacrari noa y se cambià de lloch. La 
restauració la feu el pintor Francisco Iglesias.» 

(4) El farmacèutic Joaquim Masvidal i Col l (n. 
Barcelona, 1881?) s'havia instal·lat a Moià l'any 
1904. Vivia al carrer de les Joies, 23, amb les seves 
germanes Rosa (n. 1883?) i Carme (n. 1891?). 

(5) Sobre la retirada del tenor Vinas, vegeu el 
mes de gener anterior. Desconeixem quina és 
l'obra trilingüe que tenia en projecte redactar. 

MAIG | 



PELEGRINATGE A LURDES 
Del 24 al 29 de setembre de 1959 
vàrem viatjar a Lurdes com a 
brancardiers o sanitaris, o sigui 

ajudants dels malalts. De Moià érem tres 
joves amics: Jaume Rovira (de la C a s a 
nova del Prat), Pere Valldeoriola (de Ser-
ramitja) i jo mateix. El relat que ara repro
dueixo va ser escrit sobre la marxa fa 
més de cinquanta anys. 

Vàrem sortir de Barcelona a les onze 
del matí amb tren en direcció a Granollers, 
Girona, Figueres. Feia bon dia i el paisat
ge era bonic. Havent dinat, a Portbou 
canviàrem de tren: una hora de feina 
intensa, però agraïda. I així vam entrar a 
França, cap a Perpinyà, Narbona, Car-
cassona, Tolosa de Llenguadoc, Tarba i 
Lurdes. Hi vam arribar a mitjanit i hagué
rem d'hostatjar els malalts. Teníem l'in
convenient que plovia, però a les dues 
de la nit ja havíem acabat la tasca. 

L'endemà el despertador tocà a dos 
quarts de set. Havíem d'ajudar els 
malalts; tots érem novells i no sabíem 
gaire res. Després d'esmorzar, vam fer el 
viacrucis. A la tarda acompanyàrem els 
malalts a les piscines i després els por
tàrem a la benedicció del Santíssim 
Sagrament. Tot, molt emocionant, ja que 
s'hi palpava l'amor al proïsme. Finalment, 
visita a la basílica i sopar. 

El dia següent a les sis del matí ja 
érem altra vegada amb els malalts per 
ajudar a vestir-los i, així, poder oir missa, 
a les set, a la gruta. Havent esmorzat 
tinguérem la resta del matí lliure per a 
anar a fer compres i visitar la basílica de 
sant Pius X. A la tarda, novament acom
panyàrem els malalts a la processó i 
benedicció que es fa cada dia. Hi havia 
una gran gentada i es viuen moments 
inoblidables. Ens acompanyaven el bisbe 
de Vic i l'auxiliar de Barcelona. Poguérem 
parlar amb gent que s'havia curat mira
culosament allà a Lurdes. 

El quart dia, que era un diumenge, 
anàrem a missa a l'altar de la Bernadeta 
i la resta del dia prosseguí amb els actes 
habituals. 

El dilluns a les sis del matí, novament 
vam ajudar els malalts a vestir-se per 
dur-los a oir missa i a esmorzar. Retorn 
a les piscines i, després, a l'asil, per 
dinar. La tarda transcorregué com de 
costum, però al vespre tinguérem una 
hora de feina forta, ja que havíem de 
preparar el viatge de tornada. El tren va 
sortir de Lurdes cap a les deu del ves
pre. Tot l'equip de brancardiers i infer
meres poguérem retirar-nos a un vagó 
per descansar, però la veritat és que 
férem molta gresca. 

A dos quarts de cinc de la matinada 
arribàvem a Cervera de la Marenda i 
haguérem de canviar de tren. Els pele
grins i els malalts que podien caminar 
anaren a oir missa, mentre canviàvem de 
tren els més greus, als quals uns sacer
dots van dur la comunió, que també 
poguérem rebre els qui els acompanyà
vem. A les set, cansats però contents, 
repreníem la marxa cap a Barcelona. 

Havíem fet una experiència molt grati
ficant, que m'ha semblat oportú de resu
mir per tal que els qui han visitat el san
tuari de Lurdes puguin reviure els seus 
sentiments i els qui no hi han anat mai 
sentin el desig d'anar-hi. 

Joan ROCA 



IRENE 
(la mort de la mare) 

Era la nit de Nadal, nit estrellada, 
nit de dolor, de tristesa, de soledat: 
la mare en el llit estava amortallada 
perquè Déu l'havia cridada al seu costat. 
El repicar joiós de la campana 
m'omplia d'angoixa i de neguit 
i l'infant que en el carrer cantava 
m'estremia de pena i de neguit. 
Era Nadal, la nit que Jesús naixia, 
era Nadal quan la mare va morir: 
el món ple de felicitat vivia 
i jo sentia la soledat dintre de mi. 
Havien passat aquells Nadals alegres 
en què tots vivíem amb il·lusió 
units per l'amor, cantant vora el pessebre 
o pregant i dient una oració. 

La mare dalt la cambra era morta, 
la casa era presa d'una estranya soledat; 
al carrer es palpava la felicitat vora la porta 
i jo tenia l'esperit fred i glaçat. 
Venien l'un i l'altre, veus cansades 
per donar-nos uns mots de consol 
i volia trobar en aquelles paraules enyorades 
les de la mare, i era tot buit, trist, sense sol. 
El dia de Nadal l'acompanyàrem 
al cementiri, sense llàgrimes ni desconsol; 
era Nadal, la gent reia i cantava 
i el nostre cor era inundat de dol. 
Amb la mare morta, el Nadal moria, 
ja no seria més la festa de l'amor: 
no puc alegrar-me el dia que Jesús naixia, 
perquè aquest jorn em parla de la mort. 

Agustina CANTÓ 



TOMBES DE CISTA A VILACLARA 
Anàvem tres companys fins a les 

terres del Moianès, a una destina
ció no esmentada en cap mapa. 

El serrat de Vilaclara (al costat del Circuit 
Verd o del Solà de la Vila) és un espai 
orfe de qualsevol indicació. Al llarg dels 
anys hem tingut ocasió de veure diver
ses necròpolis de cista, cosa que ens ha 
ajudat en aquesta recerca. 

Les tombes són prop del camí i llur 
orientació és EW (amb el cap situat a 
l'oest). Aquesta disposició ve donada 
per una convicció religiosa: els morts 
esperen una nova albada amb la mirada 
fixa a l'orient. Com temíem, els sepul
cres presenten un estat d'absolut aban
dó. Tanmateix, tenim una grata sorpresa: 
trobem quasi sencera el que sembla una 
ara, sobre la superfície de la qual s 'ob
serven diverses cavitats, alguna amb 
sobreeixidor. De tot plegat en recollim 
imatges (que il·lustren aquest article) i, a 

la vora del camí, damunt una gran 
pedra, hi deixem un monticle de pedres 
a tall de senyal. 

En relació a la datació d'aquests 
enterraments, trobem informacions que 
ens diuen que, més de cinc mil anys 
enrere, a l'època anomenada neolític 
mitjà, va aparèixer a Catalunya la cultura 
megalítica, que arribà a cobrir, durant el 
neolític final i calcolític (tercer mil·lenni 
aC) tota l'àrea pirinenca i pre-pirinenca, 
més les terres que posteriorment serien 
els antics comtats de la Catalunya Vella. 
Aquesta cultura, però, no és pas un fet 
exclusivament català, sinó que la trobem 
també en altres zones de la Península 
Ibèrica i d'Europa, talment que se sol 
parlar de «cultures megalítiques», en 
plural, ateses les seves diferències de 
territori i d'època. Els monuments més 
característics d'aquestes cultures a casa 
nostra són els sepulcres de corredor, les 



Quan desfem els nostres passos ens 
supera un grup que va a cavall. És clar 
que desconeixen que han passat per 
davant una necròpoli mil·lenària; també 
ens passen pel costat un grup de vehi
cles 4x4, que ens deixaran plens de pols. 
Davant el Solà de la Vila el soroll de les 
motos és eixordador. No puc evitar de 
pensar que el món d'avui és en gran part 
això: soroll i més soroll. 

Antonio MORA VERGÉS 

Dra. M. Mercè Laborda i Gil i patrocinada 
per la Diputació de Barcelona 

Diumenge dia 13 a les sis de la tarda, 
projecció de la pel·lícula Volver, del direc
tor Pedro Almodóvar i amb l'actuació de 
Penélope Cruz. 

Diumenge dia 20 a la mateixa hora, 
ball amb Josep Maria d'Avinyó. 

Dimecres dia 23 a la tarda, excursió a 
Barcelona per assistir a un espectacle a 
la sala El Molino. 

Diumenge dia 27 a les sis de la tarda, 
espectacle «Recordant Eurovisió», a càr
rec de l'Esplai de Santpedor. 

El butlletí també informa que s 'ha pin
tat el local a m b j i o u s colors i que s'ha 
posat un nou paviment a l'escenari de la 
sala d'actes. 

galeries catalanes, els menhirs, els dòl
mens simples, les cistes, etc. 

eus ací les activitats de l'Associació 
de Gent Gran de Moià (l'Esplai), que 

extraiem del butlletí núm. 172 (març 2011). 
Diumenge dia 6 de març a les sis de la 

tarda, ball de Carnaval, amb Raimon. 
Dijous dia 10 del mateix mes, a les 

cinc de la tarda, xerrada sobre «Ús o 
abús dels medicaments», a càrrec de la 



BASSA CODINA 
AI mig del bosc de la finca de 
Casagemes hi ha bassa Codina. 
Només s'omple quan plou molt, i 

aquest any, pel mes de març i a causa 
de les fortes pluges, era ben plena. 

Si t'hi pares una estona, enmig de tant 
silenci, pots escoltar el raucar de les 
granotes que es passegen vora l'aigua. 
La bassa està envoltada d 'espessos 
pins, roures, alzines i arbres d'altres 
espècies. Això fa més atractiu el paisat
ge i és un indret molt acollidor. Solament 
hi faltaria, per a acabar-la de fer més 
bonica, una munió de petits peixos ver

mells com els que hem vist, no fa gaire, 
a la bassa de Coromines. 

Ja fa molts anys que es va construir 
bassa Codina, amb la finalitat de servir 
d'abeurador dels ramats de xais que 
pasturen per aquestes contrades. Per un 
costat hi ha una paret de pedra, forta i 
valenta, i, per l'altre, el mateix marge 
detura l'aigua. 

El camí per a anar-hi és bo i planer, i 
la bassa no és gaire lluny de la carretera, 
de manera que des de Moià s'hi pot 
arribar a peu, a dalt d'un cavall o amb 
bicicleta. 

D. FONTS 



LLIBRES 
Acostant-se la festa de Sant Jordi, 
diada del llibre, sol augmentar la 
producció editorial. En aquest 

article donem breu referència d'obres, 
aparegudes recentment, que tenen rela
ció amb Moià o que són d'autors moia-
nesos. 

Llibres relacionats amb Moià 
El dia 5 d'abril, a Terrassa, en un 

solemne acte, va tenir lloc la presentació 
del llibre Fernando Bach-Esteve i Mas-
saneda, artista i mestre. Transformant la 
matèria, d 'Ana Fernandez Alvarez, editat 
per Àngela Ubasart, l 'empresa Actar i 
l'Ajuntament de Terrassa, amb 208 pàgi
nes i moltes il·lustracions. És un llibre 
bilingüe, de format gran, que estudia i 
recull la vida i obra de l'escultor F. Bach-
Esteve (1929-1992), molt arrelat en 
aquella ciutat vallesana. La seva relació 
amb Moià ve per dos cantons: primera
ment, per haver-se casat amb Àngela 
Ubasart i Gil , oriünda de Moià (com 
consta, indirectament, a la p. 95, on diu 

que el seu pare era Àngel Ubasart i 
Plans, nascut l'any 1912 [però descui
dant-se de dir que nasqué a Moià] i finat 
a Terrassa en el 2006); segonament, per 
haver esculpit la imatge de l 'Assumpta 
que presideix l'altar major de l'església 
parroquial de Moià. De fet, en el llibre 
consta (p. 71) que en 1956 l'escultor va 
realitzar aquesta talla, un esbós de la 
qual surt retratat a la p. 73, mentre que 
la imatge definitiva, ja col·locada in situ, 
apareix fotografiada a la p. 91 (per cert, 
amb un error al peu de foto, on, després 
de Moià, diu Girona en lloc de Barcelona). 
En la part final del llibre, que és un catà
leg complet de les escultures de Bach-
Esteve, hi consta (p. 176): «Verge 
Assumpta de Moià. Any 1955 [abans 
havia dit 1956]. Format: exempt. Tipo
logia: dempeus. Material: fusta policro
mada. Mides: 270 x 75 x 45 cm. Loca
lització: església parroquial de Moià, 
Barcelona». De fet, la benedicció (prèvia 
col·locació, és clar) de la nova imatge de 
la Mare de Déu Assumpta tingué lloc a 
Moià el dia 12 d'sctubre de l'any 1960, 
amb motiu d'una assemblea diocesana 
d'Acció Catòlica, a càrrec del bisbe de 
Vic, Dr. Ramon Masnou, i essent rector 
de Moià Mn. Esteve Verdaguer (el qual, 
precisament, beneí el casament entre F. 
Bach-Esteve i Àngela Ubasart en 1964; 
cf. p. 95), com consta en el llibre Moià 
d'ahir a avui (editat per La Tosca, Moià 
1991), pp. 206-207, i en el número de LA 
T O S C A d'octubre de 1960. 

L'altre llibre relacionat amb Moià és 
Jaume Bayó. Escolapi a qui l'amor a la 
veritat va fer lliure, de Josep Linan 
(Barcelona 2010, 126 pp.). És la biogra
fia d'aquest escolapi (Barcelona, 1921-
2008), que va fer el noviciat a Moià i que 
es relacionà amb altres escolapis moia-
nesos o vinculats a la nostra vila (espe
cialment, el P. Joan Comellas i Sarrà) i 
amb persones moianeses (com Isidre 



Prat i Montràs, deixeble del Pare Sagrera). 
Per això de tant en tant hi ha referències 
interessants o curioses sobre Moià 
(vegeu especialment les pp. 40-48). A 
part d'això, es tracta d'un escolapi des
tacat, que ostentà el càrrec de superior 
provincial (1976-1978). Si calgués reedi
tar aquest llibre, aconsellaríem als res
ponsables que hi fessin una bona revisió 
lingüística. 

Llibres d'autors moianesos 
Entre els llibres publicats recentment 

d'autors moianesos anotem els se
güents: 

—Gorres per a tothom, de Marian 
Baques, editat per Publicacions de l 'Aba
dia de Montserrat, Barcelona 2011, 72 
pp.; dibuixos d'Òscar Julve. Són curio
ses i simpàtiques narracions adreçades a 
escolars. 

—Of, el bruixot, volum 3, del dibuixant 
Picanyol, editat per Norma dins la co l -
lecció «Humor». Recull, en 184 pp., tires 

i acudits publicats en la revista Cavall 
Fort. 

—La mia prima Bibbia a fumetti, del 
mateix dibuixant Picanyol, editada per 
Mondadori. Traducció italiana d'una obra 
publicada anteriorment en català i en 
castellà. Conté un pròleg del cardenal 
Gianfranco Ravasi, biblista, president del 
Pontifici Consell per a la Cultura. 

—Manual de galego cientffico, de 
Carlos Garrido / Carles Riera, publicat 
per Através Editora, Vigo 2011, 647 pp. 
Segona edició (revisada i molt ampliada) 
d'una adaptació al galaico-portuguès del 
Manual de català científic de Carles 
Riera. 
—Nou diccionari auxiliar. Repertori lexi
cogràfic d'interferències en el català 
d'avui; dubtes, incorreccions, preferènci
es i remarques lingüístiques, de Josep 
Ruaix i Vinyet, Ed. Claret, Barcelona 
2011, 344 pp. Es tracta d'una edició ree-
laborada, actualitzada i ampliada del 
Diccionari auxiliar del mateix autor (publi
cat l'any 1996). 



CANÇÓ DE BRESSOL 
A la meva filla, el dia que compleix cinquanta anys 

Dorm, dolça petita, 
pa sucat amb mel: 
volant als meus braços 
has baixat del cel. 

I vindran les fades 
i t'envoltaran, 
de dons carregades 
ben plenes les mans. 

T'he fet un bressol 
amb pluja d'estrelles; 
t'he fet un llençol 
amb ales d'abelles. 

Belles melodies 
cantaran dansant 
perquè tu les cantis 
quan seràs més gran. 

Dorm, petita engruna 
de pa de pessic; 
tot mirant la lluna 
et bressaré un xic. 

Dorm, nineta hermosa, 
rosa de tardor. 
Quan canti l'alosa 
ja tindrem claror! 

M. Teresa CALVET 
(composició musicada 

per la filla de l'autora) 

CAMINADES PEL MOIANÈS 
Continuant el cicle de caminades 
curtes per diferents llocs del 
Moianès, que organitza Rivendel, 

el diumenge dia 10 d'abril es va fer la 
c inquanta-sisena caminada. A dos 
quarts de nou del matí vam sortir amb 
cotxes des de la plaça Catalunya o dels 
ànecs, de Moià, per anar fins a Calders i 
retrobar-nos a l 'aparcament de Cal 
Soldevila. 

D'allí, a les nou, començàrem la ruta 
tots els caminaires en direcció al carrer 
del Raval, plaça Major i carrer de Manresa. 
Al final d'aquest carrer vam travessar la 
carretera d'Artés per anar cap a l'entrada 
de la urbanització de la Guàrdia i seguir 
en direcció a ponent per l'antic camí Ral, 
actualment també senyalitzat com a camí 
de Sant Jaume de Galícia. 

Seguint per aquest camí, que baixa 
suaument, vam passar prop del mas de 
Torrecabota, que deixàrem a la dreta, i 
del mas de les Quingles, que ens quedà 

a l'esquerra. Novament prosseguírem i 
deixàrem el mas anomenat Forn de la 
Calç a la dreta. Sempre baixant, vam 
deixar el mas de les Tàpies al nostre 
davant a l'esquerra per girar a la dreta en 
un planet d'alzines i baixar fort en direc
ció est fins a arribar al llit de la riera on hi 
ha la font de les Tàpies, bonic i recollit 
lloc on vam esmorzar i tastàrem uns dol
ços per celebrar el seixanta-cinquè ani
versari del guia de l'excursió (1). 

Sadol lades la gana i la set, vam 
començar el camí de tornada per un cor-
riol que arrenca al costat de la riera i puja 
fort en direcció a llevant. Tenint el corrent 
d'aigua a la dreta, vam pujar fins al camí 
ample que, seguint-lo cap a nord-oest, 
ens portaria a Artés. Però nosaltres vam 
agafar-lo en direcció a llevant, fins a tro
bar el camí que havíem fet de baixada 
prop del Forn de la Calç, edifici que anà
rem a veure i on, a més, ens explicaren 
una mica el seu funcionament. 



Tot seguit vam anar a retrobar el camí 
de baixada per arribar prop del mas de 
Torrecabota, a la cruïlla del camí Ral per 
on havíem baixat. Vam deixar el camí Ral 
a la dreta per anar a veure una paret de 
pedra seca molt ben feta i arribar tot 
seguit al mas esmentat suara, on ens 
varen ensenyar un antic molí d'oli i les 
tines on guardaven el vi, tres tines amb 
una capacitat per a més de trenta mil 
litres cadascuna. Al costat de la casa hi 
ha una capella dedicada a la Mare de 
Déu de Fàtima, que també vam visitar i, 
aprofitant el lloc i la parada, ens explica
ren una llegenda. A més, ens convidaren 
a galetes i vi bo. 

Tot seguit vam continuar pel camí que 
va pel costat de la capella en direcció a 
llevant, fins a arribar a la urbanització 
anomenada Vista Pirineu, que en part 
pertany al terme municipal d'Artés i en 
part al de Calders. Vam passar per un 
tros dels seus carrers fins a girar a la 
dreta entremig de camps per anar a sortir 
a la urbanització de la Guàrdia, gairebé al 
lloc on havíem agafat el camí Ral de bai
xada. 

Sempre en direcció a llevant, vam refer 
els carrers que havíem fet de baixada per 
arribar a l'aparcament de Cal Soldevila i 
acomiadar-nos fins a la pròxima camina

da, que és prevista per al mes de maig i 
que ja veurem per on ens portarà. 

Sebastià PADRISA 

(1) NOTA DE LA REDACCIÓ.- Un 
caminaire ens ha fet arribar una fotogra
fia en què es veu Sebastià Padrisa, l'or
ganitzador d'aquestes caminades (que ja 
tenen sis anys d'història), rebent un pas
tís, de part dels participants en l'excur
sió, com a felicitació amb motiu del seu 
seixanta-cinquè aniversari. La publiquem 
gustosament. 

L'organitzador de les caminades 
rebent un pastís d'aniversari 



CERCLE ARTÍSTIC 
Com cada any, el Cercle Artístic 
del Moianès va organitzar un 
Concurs de Dibuix Infantil i Juve

nil per Setmana Santa. Enguany s'hi van 
presentar 83 dibuixos, de mainada de 
gairebé tota la comarca: Castellcir, Cas 
tellterçol, Calders, Sant Quirze Safaja, 
l'Estany i Moià. 

L'exposició amb tots els dibuixos va 
estar oberta al Casal del Divendres Sant 
al Dilluns de Pasqua. El lliurament de 
premis tingué lloc el Diumenge de Pas
qua a les sis de la tarda. 

El jurat qualificador, format per Conxita 
Carrera, Pilar Espuha i Isabel de Y z a -
guirre, va establir el següent veredicte 
(on l'ordre dels noms correspon respec
tivament als guanyadors del primer, del 
segon i del tercer premis): 

—Categoria A (de 5 a 6 anys): Aina 
Estrella Riera (Moià), Laia Delgado 
Farràs (Moià) i Lluc Vivet Torres (l'Es
tany). 

—Categoria B (de 7 a 8 anys): Sofia 
Roig Escobedo (Castellcir), Oleguer 
Pratdesaba Plans (Castellterçol) i 
Nora Tragant (Moià). 

—Categoria C (de 9 a 11 anys): Clàudia 
Hans Pascual (Castellterçol), Lina 
Tragant (Moià) i Àngels Gibert (Moià). 

— Categoria D (de 12 a 14 anys): Marc 
Sarri Bride (l'Estany), Eric Romeu 
(Moià) i Clara Cid Gustà (l'Estany). 

Com a il·lustració d'aquesta nota, 
publiquem els tres dibuixos guanyadors 
de la categoria D. 

La junta directiva del Cercle Artístic 
agraeix a tots els participants la seva 
col·laboració a l'èxit del concurs i els 
anima a continuar dibuixant. 



CAMPANADES 
L'era del periodisme digital 

Quan un noi o una noia ja han passat 
per l'institut d'ensenyament secundari i 
han pres la determinació de fer la carrera 
de periodisme, aviat s'adonen que el 
periodisme clàssic del diari de paper, 
encara que no ha caigut en descrèdit, sí 
que es va tornant obsolet. 

L'arribada dels mass-media electrò
nics pot comparar-se al «big bang» de la 
galàxia del periodisme digital. Es produ
eix una inundació de notícies mundials 
instantànies que arriben a la velocitat de 
la llum. Els corresponsals hi pateixen. 

Els joves actuals busquen a la xarxa i 
a les webs planetàries allò que els inte
ressa llegir a la pantalla de l'ordinador i 
ja no van al quiosc. Amb tot i això, 
Steiner (pensador que ara llegeixo) escriu 
que aviat hi haurà nous quioscos elec
trònics que permetran als lectors de 
carregar en els ordinadors portàtils tot el 
material textual o gràfic que desitgin. 

Acabo repetint que ha esclatat el «big 
bang» del periodisme digital. Als vells 
ens desorienta, però ens ajuda. 

Per una família amiga que viu a la 
província de Buenos Aires (Argentina) 

m'assabento, abans de rebre-la jo a Vic, 
que ja ha sortit LA T O S C A , gràcies al fet 
que aquesta revista sigui a internet i que, 
així, ells ja han han pogut llegir-la. 

Qui canta, els seus mals espanta 
Teresa de Jesús, d'Àvila, escriu que, si 

mai li venia el dubte d'alguna veritat de 
fe, anava a l'església i, agenollada pre
gant, cantava allò que volia creure, i 
restava tranquil·la. Com quan tot el poble 
cantem el Crec en un Déu. 

Steiner, el pensador esmentat abans, 
diu que, si cantem en una cerimònia 
fúnebre, potser ho fem per allunyar la 
por que tenim perquè estem subjectes al 
mateix destí. 

Canviant una mica la idea, al meu 
poble, anys enrere, teníem un sereno 
que, fent la ronda de la nit, de tant en 
tant cantava allò de «Alabado sea Dios, 
sereno». L'humor està en el fet que, 
abans d'entrar en un carreró sense llum, 
el sereno ho cantava en un to més altet 
per tal que, sentint cantar el sereno, si hi 
havia algun llacjregot, fugis i s'escapés. 
Qui canta, els seus mals espanta. 

Mn. Pere CAMPÀS BONAY 



NOTICIES 
DE L'ESTANY 

I dissabte 19 de març es va cele
brar a l'Estany la Festa de la Dona. 

••: A la biblioteca hi hagué una lectu
ra de contes escrits per dones i, a l 'Hos
tal Grau, un sopar amb l'actuació d 'Am-
paro Moreno. 

El dijous 24 del mateix mes els casals 
de la gent gran de l'Estany i de Col l 
suspina varen ser rebuts a Canyelles per 
la gent del seu casal. Després de mos
trar-los el poble varen concloure la tro
bada amb un dinar de germanor. Més 
endavant el viatge serà de Canyelles a 
l'Estany i a Collsuspina. Aquestes troba
des són patrocinades per la Diputació, 
pel Consorci del Moianès i pels ajunta
ments respectius. 

L'endemà, al local del cine, es va 
tractar el tema «L'Estany: el domini de 
l'aigua i de la terra», amb presentació 
del projecte a càrrec de l 'alcalde, 
SalvadorTresserra, i d'en Josep Sindreu, 
col·laborador del projecte; també pre
sentació del projecte de restauració de 
la mina, a càrrec de l'arquitecte Jordi 
Morros; després, estudi de recerca his
tòrica sobre la mina, a càrrec de l'histo
riador Carles Puigferrat. A continuació 
es desenvolupà el III Seminari de la 
Xarxa de Suport a les Acc ions de 
Sostenibilitat Energètica, Setmana de 
l'Energia. 

El diumenge 27 hi hagué una calçota
da popular, organitzada per l'Associació 
Cultural Recreativa. 

El diumenge de Rams (17 d'abril) va 
començar la Setmana Santa a l'Estany, 
amb la benedicció de rams i palmes. El 
Dimarts Sant (19 d'abril) hi hagué la cele
bració comunitària del perdó. El Dijous 

Sant (21 d'abril), missa del Sant Sopar. 
El Divendres Sant (22 d'abril), al matí es 
féu el viacrucis al del claustre del mones
tir i, a la tarda, l'acció litúrgica de la 
Passió i Mort del Senyor. El Dissabte 
Sant (23 d'abril) s'oficià la Vetlla Pasqual; 
en acabar, la parròquia va obsequiar els 
assistents amb un tall de mona i vi bo. El 
diumenge de Pasqua (24 d'abril), missa 
de Resurrecció. Totes les celebracions 
van ser ben concorregudes. 

També el diumenge de Pasqua, els 
nens i nenes, dirigits per Mònica Sentias 
i acompanyats pels pares, ballaren i 
cantaren caramelles. En primer lloc, a la 
residència d'avis Pressegué; després, 
pels carrers del poble. En sortint de 
missa, a la plaça del Monestir, feren l'ac
tuació final, afegint-s'hi la gent gran, fet 
que donà a les caramelles una dimensió 
més gran. , 

Anotem també que el 22 d'abril els 
petits tingueren cine i berenar, organit
zats par l'ajuntament. Que l'endemà, 
diada de Sant Jordi, s'instal·laren para
des de venda de roses i llibres a càrrec 
dels pares i mares dels nens de l 'esco
la, com també lectura de poemes del 
llibre Mientras el río baja, de José Luis 
Rodríguez Lara, resident a l'Estany. I 
que el Dilluns de Pasqua (25 d'abril) hi 
hagué el tradicional aplec a Sant Feliu 
de Terrassola, amb una missa a mig
dia. 

El dia 20 d'abril va néixer Aleix 
Farràs i Cunil l , fill del Josep Maria i de 
Crist ina. L'enhorabona als venturosos 
pares. 

Maria Estany ESPARÓ 



HOMENATGE 
A SEBASTIÀ UBASART 

El dissabte dia 26 de març a la una 
del migdia va tenir lloc a l'auditori 
de Sant Josep un acte d'home

natge a Sebastià Ubasart i Serra, amb 
motiu de complir noranta anys. 

Després d'unes paraules introductòri
es de l'alcalde, Josep Montràs, el secre
tari de l'ajuntament va llegir l'acta muni
cipal per la qual s'aprovava, per unanimi
tat, la concessió a Sebastià Ubasart de la 
Medalla d'Or de la Vila de Moià, en reco
neixement a la seva actuació durant tota 
la vida i especialment pel fet d'haver 
estat el primer alcalde després de la res
tauració de la democràcia. Llavors un 
representant de cada un dels grups 
municipals que formen part del consisto
ri moianès (concretament, Enric Terencio, 
Paco Torres i M. Àngels Morera) va dir 
unes paraules de reconeixement i felici
tació al Sr. Ubasart per la tasca feta en 
moments difícils, recalcant especialment 

que va ser capaç de fer un govern d'uni
tat, prioritzant els interessos generals per 
damunt dels interessos dels partits. 

Aleshores arribà el moment més 
solemne, que fou el del lliurament de la 
Medalla d'Or a Sebastià Ubasart, que 
era acompanyat per la seva esposa, 
Maria Pedrals, i altres familiars, de mans 
del batlle actual (el qual, precisament, 
havia estat regidor durant l 'alcaldia 
d'Ubasart). L'homenatjat —conegut 
popularment com «el Fantasia», perquè 
la seva família procedeix del mas Cal 
Fantasia de Castellterçol— va dir uns 
quants mots d'agraïment i encoratja
ment a tothom. 

Finalment tots els assistents pogue
ren brindar amb una copa de xampany 
per la feliç escaiença. 

Per molts anys també, des de LA 
T O S C A , al nostre compatrici i amic 
Sebastià Ubasart i Serra! 



LA PROCESSO 
DEL DIVENDRES SANT, 

TRENTA-CINC ANYS DESPRÉS 
Moià va recuperar amb èxit una 
vella tradició moianesa: la pro
cessó del Divendres Sant. Un 

acte de caire religiós que molts moiane
sos i moianeses recordàvem amb nostàl
gia. De ben segur que més d'un s 'emo
cionà quan, al cap de tants anys, la va 
veure sortir de l'església parroquial i 
pogué escoltar, enmig del silenci, els 
sons tan característics d'aquesta pro
cessó: els tambors i les llances dels 
armats, el fiscorn acompanyant el cant 
del Miserere a càrrec de la coral de Moià 
i les cadenes arrossegades pels congre
gants. Tot, per acompanyar els cinc mis
teris ben adornats de flors i la creu, 
autèntiques obres d'art que moltes 
poblacions no tenen i que cal conservar. 

Però el que m'agradaria ressaltar és el 
fet d'haver pogut conjuntar diferents sec
tors de la població, preservant l'essència 

de la processó, és a dir, fer-la tal com era 
antigament. Això ha estat possible gràci
es a l'entusiasme i col·laboració de molta 
gent que han actuat amb responsabilitat 
envers una tradició moianesa, perduda 
en el temps però molt present en la 
memòria dels qui la recordàvem. 

Cal agrair la participació de tothom, 
sigui per devoció o per tradició, així com 
el respecte i silenci del públic que omplia 
els carrers i places del recorregut. I a tota 
la gent que no hi varen poder participar, 
els animem que l'any vinent s'hi apuntin, 
sigui amb vesta o sense, acompanyant 
un misteri, la creu o bé cantant el 
Miserere, com també VStabat Mater, 
amb la coral. Com més persones hi par
ticipin, més lluïda serà i més èxit obtin
drem, sempre amb el màxim respecte i 
ordre que l'esdeveniment es mereix. 

Josep RIERA 



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

ció publicada sobre la nostra vila i roda
lia i la seva gent. Distingim dos apartats: 
revistes i diaris. 

Revistes 
En l'apartat de revistes, i començant 

per les editades a Moià o rodalia, hem 
vist: 

- e l número 69 (febrer 2011) de La 
Crinca, revista dels alumnes de l 'Escola 
Pia de Moià, amb 32 pp. de temàtica 
escolar; 

— el número 28 (març 2011) de Moià 
Més, butlletí de l'Ajuntament de Moià, 
amb 8 pp. d'informació municipal; 

—el número 26 de Rusc Avets, revista 
d'aquesta comunitat de l'Arc, amb 16 
pp. d'informació sobre les seves activi
tats, com també el número 79 (març 
2011) de Guaiteu!, full informatiu mensu-

al de la mateixa comunitat, amb 3 pàgi
nes en format digital; 

—el número 1 (abril 2011) de Mo, 
revista publicitària del Moianès, gratuïta, 
amb 24 pp., editada per Estudi Macarró, 
c/ Quadro, 7, baixos, Castellterçol, a la 
qual donem la benvinguda. 

Passant a les revistes de fora, hem vist: 
- e l núm. 16 (abril 2011) de El Bon 

Pastor, revista digital per a preveres, que 
publica l'article «Comunicació de Déu i 
opacitat del món», signat per Carles 
Riera, prevere moianès; 

- e l número del 24-4-2011 del Full 
Diocesà, que informa de la publicació del 
llibre Francesc, amic vostre, és a dir, la 
biografia del P. Francesc Sagrera explicada 
als joves, a càrrec de Carles Riera (vegeu 
LA TOSCA, gener 2011, pp. 15-16). 

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 là" seva gent: 

—22-3-2011: la «meteoimatge» és 
una salamandra a la riera de la Fàbrega, 
fotografia tramesa a la redacció per Joan 
Capdevila. 

- 2 3 - 3 - 2 0 1 1 : «Manel Vila aspirarà al 
seu sisè mandat com a alcalde de 
Castellterçol». 

—25-3-2011: «Ciclisme: El moianès 
Gerard Morales es proclama vencedor 
en la cursa de Les Fonts». 

- 2 6 - 3 - 2 0 1 1 : «Un veí de l'Estany, ferit 
en xocar amb un arbre». «Art: "Perfor
mance" de Vilaseca i Montsech al Forn 
de la Calç (Calders)». «El cantautor moia
nès Quim Vila és l'encarregat, aquesta 
setmana, de valorar els grups que parti
cipen en el Canto.cat». La «meteoimat
ge» són unes margarides al pla dels Pins 
de Moià, foto enviada a la redacció per 
Lluís Clara Iglesias. 



—27-3-2011: «Ara es compra molt la 
roba infantil com un regal», breu entrevis
ta a Dolors Monrabal, botiguera i profes
sora d'art a Moià, dins la secció «De 
casa». La «meteoimatge» són unes tuli
pes a Moià, fotografia tramesa a la 
redacció per Carles Illa. 

-28-3 -2011 (El 9 Nou): «El Carnaval 
de Moià», carta de Ramon Pons quei
xant-se, amb raó, d'una comparsa ofen
siva per als sentiments religiosos. «Josep 
Carrera, nou regidor de Castellterçol». 
«El cicl ista estanyenc Jaume Rovira 
acaba el vintè Gran Premi Crédito Agrí
cola, a Portugal». 

- 2 9 - 3 - 2 0 1 1 : «AraMoià aposta per 
regidors sense sou i alcalde mileurista. 
La formació independent, adscrita a 
ERC, l'encapçala Dionís Guiteras i es 
fixa, entre altres prioritats, una auditoria 
econòmica i un POUM». 

—31-3-2011: «Farhaus s'inicia en la 
construcció de cases passives i enlles
teix la primera al Moianès. L'empresa de 
Castellterçol munta el seu primer habitat
ge en fusta d'elevat aprofitament energè
tic». La «meteoimatge» és una vista de 
Montserrat, foto enviada a la redacció 
per C. Illa. 

- 3 1 - 3 - 2 0 1 1 (La Vanguardia): «La 
genètica es la única ciència que determi
na el presente y el futura del individuo y 
de su grupo familiar», entrevista amb 
Anna Soler, facultativa consultora de la 
secció de Citogenètica i Genètica Clínica 
de l'Hospital Clínic de Barcelona (i oriün
da de Moià). 

- 1 - 4 - 2 0 1 1 : «L'alcalde de Calders no 
aspira a la reelecció i el relleva qui ja va 
ser candidat en 1983. La Candidatura 
Democràtica, que es defineix com a 
"políticament transversal", deixa enrere 
les sigles d ' E R C i incorpora l 'ex-cap de 
llista d'ICV». 

-1 -4 -2011 (El 9 Nou): «Èxit de la pre
sentació del nou grup polític AraMoià». 
«L'home és un atrevit que no té remei», 
article de Joan Capdevila, mestre i perio
dista. «Caria Ubasart, Óscar López i Alan 
Ruiz, a l'Estatal Júnior de judo». «El 
pavelló de Castellterçol es dirà Joan 
Casanovas». 

—3-4-2011: «La gent gran de l'Estany 
i Collsuspina visita el casal Canyelles, al 
Garraf». 

- 6 - 4 - 2 0 1 1 : «Caria Ubasart obté la 
medalla de bronze en la cita estatal júni
or». 

- 7 - 4 - 2 0 1 1 (La Vanguardia): «Un 
"macabre" sin orquesta. La Fura dels 
Baus abre con "La Grand Macabre" la 
temporada del teatro Colón (de Buenos 
Aires) con la orquesta en huelga». 

- 8 - 4 - 2 0 1 1 : «Un ramat d'ovelles de 
Castellterçol (concretament, a la Gine-
breda) pateix dos atacs de llop en tres 
mesos. És él segon rastre de l'espècie 
que es troba al Moianès des que va 
retornar al Pirineu català». 

—9-4-2011: «Moià fixa la normativa 
per a poder utilitzar la nau de l'antiga 
fàbrica de les Faixes». 

—9-4-2011 (L'Econòmic): «Tenim més 
pressió dels qui es volen reincorporar a 



la feina que a l'inrevés», entrevista a 
Rafael Manzanera, director de l'Institut 
Català d'Avaluacions Mèdiques (i vincu
lat a Moià). 

— 11-4-2011: la «meteoimatge» són 
una aranyoners florits, foto enviada a la 
redacció per J. Capdevila. 

— 13-4-2011: «Cinc podis per a 
Esport-7 i tres per al Judo Moià en el 
campionat català sub-23». 

— 14-4-2011: «Valoro molt el bronze 
estatal perquè acabava de sortir d'una 
lesió», entrevista a Caria Ubasart, judoca 
de Moià de setze anys, en la qual entre
vista també es destaca aquesta frase: 
«La majoria de nens i nenes de Moià 
deuen haver fet judo, ja que el dinamis
me del club engresca les famílies». 
«L'escultora Àngels Freixanet mostra a 
Manresa el seu passeig per l'art. 
L'exposició al Casino, que s'inaugura 
avui, fa un recorregut per l'obra de l'artis
ta manresana (nascuda a Moià), en què 
destaca el seu treball amb el ferro». 

— 15-4-2011: «Moià aprova els comp
tes del 2009 amb més de 13 milions de 
deute». «Castellterçol va reduir a la mei
tat el deute municipal l'any passat». La 
«meteoimatge» és una perera florida, 
fotografia tramesa a la redacció per 
Agustina Martínez Paixau. «Moià recupe
ra la processó. Una colla de veïns de la 
vila han posat fil a l'agulla per reprendre 
una tradició oblidada des de la dècada 
dels setanta». 

— 16-4-2011: la «meteoimatge» són 
unes margarides gegants, foto enviada a 
la redacció per Lluís Clara. 

- 1 9 - 4 - 2 0 1 1 : «CiU presenta una llista 
a Moià que manté només dos noms del 
mandat de Montràs. La federació es 
renova totalment amb l'objectiu d'allar
gar l'hegemonia convergent al municipi». 
«La nova candidatura vinculada a ERC 
AraMoià presenta un equip de "gent pro
fessional"». «Terencio renova la meitat de 
la llista per millorar els resultats del P S C 
a Moià». «Josep Fàbrega i Selva (resident 
a Calders) llegeix a Igualada els poemes 
del Premi Llacuna». «La gent gran no 
s'ha d'estar a casa, ha de sortir i s 'ha de 
relacionar», breu entrevista a Joan Coll i 
Braut, vice-president de l'Esplai de Moià, 
dins la secció «De casa». 

—20-4-2011: «Més de cent persones 
faran possible que Moià torni a veure els 
misteris al carrer. Divendres a les nou del 
vespre sortirà de l'església parroquial 
una processó que s'havia perdut des de 
feia molts anys i que ara s 'ha volgut 
recuperar». 

- 2 1 - 4 - 2 0 1 1 : «Judo: Caria Ubasart, 
destacada en la Copa d'Espanya cele
brada a la Corunya». 

-23-4-2011:" ! «Les obres del nou 
ambulatori de Moià ja estan acabades, 
però no se sap quan entrarà en servei. / 
Moià, amb 1.491 euros per habitant, i 
Manresa, amb 1.023, són els dos ajunta
ments bagencs amb l'endeutament més 



elevat al tancament del 2009», frases dins 
el dossier «La Catalunya central, avui». 

- 2 5 - 4 - 2 0 1 1 : «El forat de la plaça del 
P. Sagrera de Moià continua igual dos 
mesos després. El regidor d'Urbanisme 
assegura que les obres es reprendran 

abans que s'acabi aquest mes». «El nou 
grup Entesa per Moià posa dos regidors 
del M A P - E R C al capdavant». 

- 2 6 - 4 - 2 0 1 1 : «Futbol base: El Moià i el 
Navàs guanyen el Torneig Vila de 
Sallent». 

BIBLIOTECA DE MOIA 
A l'entorn del Dia Internacional del 

Llibre Infantil (2 d'abril) sempre 
solem programar un cicle del que 

anomenem «hora del conte», de manera 
que hem tingut l'actuació de diversos 
rondallaires: el divendres 18 de març, 
L'àvia Lola, a càrrec de Marta Esmarats; 
el divendres 25 del mateix mes, Contes 
dibuixats, a càrrec de Roser Rojas, i el 
divendres 1 d'abril tancàvem el cicle 

amb una hora dedicada a H.C. Andersen, 
a càrrec de Núria Cruz. Aquest dia, a 
més, vam sortejar contes entre tots els 
participants que havien portat un dibuix 
sobre el conte d'Andersen escollit 
enguany, que era L'aneguet lleig. 

Durant els mesos de març, abril i maig 
hem tingut o tenim «tallers de poesia», 
que, com ja és habitual, oferim als alum
nes de sisè de primària a través de les 
escoles de Moià. En aquesta ocasió hem 
escollit poemes del llibre Canigó, de 
Verdaguer, amb motiu dels 125 anys de 
la seva primera edició. Els tallers de poe
sia consisteixen a treballar aquesta forma 
literària d'una manera més viscuda i tea-
tralitzada amb un taller d'interpretació 
poètica, que aquesta vegada ha anat a 
càrrec de l'actriu Sílvia Martín. 

Les fotografies adjuntes mostren l'ex
posició de dibuixos sobre els contes 
d'Andersen, un moment dels Contes 
dibuixats i un aspecte dels tallers d'ex
pressió poètica. 



Jornada esportiva 
Enguany hem celebrat la «Jornada 

esportiva» més tard (en el calendari) que 
en els cursos anteriors. Altres vegades 
s'havia organitzat cap al febrer, perquè 
una de les activitats estrella era l'esquia-
da, la qual, evidentment, exigeix neu. 

Aquest curs, com que no s'incloïa l'es-
quiada entre les activitats de la jornada, 
no calia celebrar-la en èpoques tan fredes, 
que no conviden pas tant a sortir amb 
màniga curta... El dia escollit va ser el 8 
d'abril, divendres. Fou un dia, contrària
ment als dies d'hivern escollits en edicions 
anteriors, molt calorós, amb una tempera
tura gairebé d'estiu. Per tant, les activitats 

a l'aire lliure es pogueren fer sense proble
mes, però suant un xic massa. 

Tots els alumnes estaven inscrits en 
una o més activitats i distribuïts per 
grups. Les activitats foren les següents: 
competicions de futbol-sala, bàsquet i 
tenis-taula a l'institut; competició de fut-
bol-7 al camp del pavelló; altres compe
ticions o activitats; equitació; caminada: 
ruta de muntanya; pedalada: ruta en 
bicicleta pels volts de Moià; pel·lícula: 
visionatge d'una pel·lícula relacionada 
amb l'esport; hip-hop: entrenament al 
gimnàs de l'institut amb una monitora; 
tenis: competició entre alumnes a les 
pistes municipals. 



Però, sens dubte, la gran estrella del 
dia va ser la filmació d'un lip-dub a l'ins
titut. Un lip-dub és un fenomen que s 'ha 
posat de moda darrerament i que habi
tualment es distribueix per internet. C o n 
sisteix en un vídeo continu, sense canvis 

de pla, fent una mena de travelling, un 
recorregut amb la camera per tot un edi
fici, com ara per les diferents plantes i 
habitacions. Al llarg del recorregut (en 
les habitacions, els passadissos, etc.) 
apareixen persones fent activitats diver-



ses: ballant, jugant, treballant, etc. Més 
o menys la camera segueix un recorre
gut preestablert i tothom es mou (actua) 
en un ordre concret, com una cadena 
d'esdeveniments. Al final del recorregut 
tothom es reuneix en un sol lloc i fan 
algun ball, cant, etc., en comú i s 'acomi
aden. 

Des del Departament d'Educació Físi
ca es va estimular la preparació d'un lip-
dub en col·laboració amb molts alumnes. 
Es van anar distribuint els espais i orga
nitzant les actuacions i, finalment, el dia 
8 d'abril, de dos quarts de dotze a dos 

quarts de dues (les dues hores després 
del pati), es va procedir a l'enregistra
ment del vídeo. 

Se'n van fer diverses preses per tal 
d'anar polint els moviments. El camera 
va anar trobant alumnes (i professors!) en 
el pati, els passadissos, les escales, la 
sala de professors, etc., per a acabar 
tornant a sortir al pati, on ens vam reunir 
tots per fer la salutació final. Creiem que 
va sortir molt bé (almenys, el procés fou 
treballat i divertit), si bé a hores d'ara 
encara no n'hem vist el resultat definitiu. 

Joan FONTCUBERTA 

PENSAMENTS CAÇATS AL VOL 
EIs secrets són coses que comuni
quem a tothom però en veu 
baixa. 

El sifó és una aigua anarquista que li 
pugen les bombolles al cap. 

La puntualitat és l'art d'endevinar el 
retard que porten els altres. 

La religió cal portar-la més en el cor 
que no pas en els genolls. 

Algú digué que els llamps són les gus
pires dels llumins que Déu fa servir per a 
encendre el sol. 

Ser ric és una planta que creix amb 
preferència allà on hi ha molts pobres. 

Els diners són com una aigua salada 
que, com més se'n beu, més set es té. 

Els pobres són aquells que no serien 
el que són si nosaltres fóssim el que 
hauríem de ser. . 

Una pòlissa d'assegurances és la 
subscripció que assegura l'esdevenidor 
de les companyies d'assegurances. 

Sebastià CODINA 
(«Vacarisses», juny 2009) 



ADÉU 
A MARIA VILARDELL I VINAS 

E/ dia 24 de març va morir Barcelona 
la pianista i promotora musical 
Maria Vilardell i Vinas, néta del 

tenor moianès Francesc Vinas i Dordal i 
vídua de Miquel Lerín i Seguí. Havia nas
cut a Barcelona el 22 de març de 1922 
però estava molt vinculada a Moià, on 
solia venir cada estiu. L'any 1990 va pre
sidir la Festa de l'Arbre Fruiter, acte al 
qual pertanyen les dues fotografies que 
il·lustren aquesta necrològica. Els seus 
mèrits van ser premiats amb la Creu de 
Sant Jordi, de la Generalitat, l'any 1992, 
i amb la Medalla d'Or del Gran Teatre del 

Liceu, l'any 2009 (havia estat presidenta 
dels Amics del Liceu durant tretze anys), 
com també amb la Medalla d'Or al Mèrit 
Artístic, atorgada per l'ajuntament de 
Barcelona. Bo i lamentant la seva pèrdua 
i donant el condol als seus familiars, ens 
plau de reproduir, traduït al català, l'obi-
tuari que va publicar La Vanguardia el 
dia 26 de març, signat per Jorge de 
Persia. 

La virtut del compromís 
Tothom la coneixia ara com la presi

denta i impulsora d'un dels concursos 



de cant importants en el món, el Francesc 
Vinas, però Maria Vilardell i Vinas va ser 
destacada pianista. La seva imbricació 
en la societat catalana cresqué amb una 
família que aportà personalitats notables. 
El seu pare, Jacint Vilardell, fou metge de 
l'hospital de Sant Pau i del president 
Francesc Macià, cosa que li ocasionà 
uns anys d'exili a Suïssa. Germà de 
Maria és un altre metge de gran prestigi, 
Francesc Vilardell i Vinas, destacat espe
cialista en patologia digestiva en el mateix 
hospital que el seu pare, i que atengué el 
papa Joan Pau II després de l'atemptat 
de 1981 a Roma. 

Tots van resultar units per una passió 
que era la música. Wagner i medicina es 
donaren la mà en diverses ocasions per 
aquestes terres. Fins al punt que una 
societat barcelonina —impulsada per 
uns quants metges— propicià amb ajut 
econòmic l'estrena del Parsifal. L'arrel 
d'aquesta melomania està en la figura de 
l'avi matern Francesc Vinas, el gran can
tant de Moià: la gran figura per a tota la 
família, i la que va inspirar que el doctor 

Jacint creés el concurs en 1963 dedicat 
a la seva memòria i a l'art del cant, tasca 
que va assumir Maria en morir el pare. 
«En realitat, la idea inicial va ser del meu 
avi i del conseller de Cultura Ventura 
Gassol», explicava Maria, «però la guerra 
ho va impedir. Quan el meu pare va morir 
en 1967, es tractava de prendre la deci
sió de continuar o no. No sé si amb una 
certa inconsciència, però vaig decidir 
tirar endavant.» 

Maria Vilardell i Vinas coneixia de prop 
la il·lusió i la feina que comporta la car
rera musical. Ella, nascuda a Barcelona, 
va estudiar, igual que Alícia de Larrocha, 
amb Franck Marshall, a l'acadèmia que 
havia fundat Granados i que va continu
ar sota la direcció del seu deixeble i 
després d'Alícia, i ara de Carlota Garriga. 
Totes tres es van reunir en un recordat 
homenatge a Frederic Mompou, que 
permeté a Xavier Montsalvatge escriure 
en aquestes pàgines el 10 d'abril de 
1964: Maria Vilardell de Lerín «es distin
geix per la qualitat del seu sentiment 
poètic i per una elegància innata en ella 
que transcendeix en les seves versions, 
sobretot d'aquella música que es carac
teritza per la suavitat i intimitat en l'ex
pressió». Són irfòlts els recitals que van 
marcar la carrera pianística de Maria 
Vilardell, encara que no es prodigà gaire 
en públic, i que es recullen en la premsa. 
Des d'un dia de juny de 1936, en què va 
ser valorada en la molt jove pianista la 
seva interpretació d'obres de Granados i 
Severac, entre altres. Es recorden les 
seves actuacions en el barceloní 
Camarote Granados dins el Palau de la 
Música, fins i tot en un recital de 1954 
per a recollir fons per al monument a 
Vinas, dirigida per Toldrà, fins que decidí 
dedicar els seus esforços al Concurs 
Vinas. D'aquí que els joves cantants 
deuen molt als esforços de Maria 
Vilardell, sempre acompanyada del seu 
marit en aquestes tasques. El seu des
cans etern no esborrarà la memòria que 
li devem. 



LLEURE I CULTURA 
El dissabte 26 de març, al Club de 

Golf de Montbrú, es va disputar el VII 
Gran Trofeu de la Casa Club, trofeu que 
prosseguí l'endemà. A les nou del ves
pre va tenir lloc a l'auditori de Sant 
Josep un concert del Quintet Fontana 
(flauta, oboè, fagot, trompa i clarinet), 
concert integrat dins la Xarxa de 
Músiques de Catalunya i organitzat per 
Joventuts Musicals; abans, però, hi 
hagué una actuació d'un conjunt de flau
tes de l 'escola de música local. Per al 
dissabte 23 d'abril hi havia programat un 
altre concert de la mateixa sèrie, aquest 
a càrrec del duo format per Miguel 
Colom (violí) i Denis Losev (piano); abans, 
actuació de la violinista Aina Fontanet. 

Per al diumenge 27 de març el GEMI 
va programar una excursió a la serra de 
Bellmunt, coordinada per Jordi Fonts; i 
per als dies 22-24 d'abril, la XXXVI 
Travessa Moià-França, coordinada per 
Josep Sert. 

El divendres 1 d'abril, al Club de Golf, 
es va disputar el 13è Circuit Amics del 
Golf, competició que prosseguí l'ende
mà. 

El dissabte 2 d'abril es va celebrar a la 
zona del Molí Nou la cinquena edició de 
la Farra del Porc, que va aplegar prop 
d'un miler de persones, tant en els diver
sos àpats a base de productes del porc 
que es van fer al llarg del dia (es van 
cuinar 160 quilos de carn), com en les 
nombroses i variades activitats de lleure 
que es van desenvolupar. 

El diumenge 3 del mateix mes, a les 
vuit del vespre, a l'Ateneu, es va projec
tar la pel·lícula La ola, seguida de fòrum, 
acte organitzat per J E R C . 

El dimecres 6, a Montbrú, es disputà 
el Trofeu Golf i Botifarra. 

El dissabte 9 a les sis de la tarda es 
va fer al local de Pranayoga una xerrada 
titulada «Cap a una alimentació natural i 
conscient. Experiència a la comunitat de 
Vallbona», a càrrec d'Anna Fort, Eulàlia 
Comas i Francesca Casadesús. El 
mateix dia, a Moià, i l'endemà, a Col l 
suspina, es van fer unes «Jornades soli
dàries», organitzades per Despertaes-
purnes, amb diversos tallers i especta
cles. 

El dimecres 13 d'abril a dos quarts de 
vuit del vespre, a l'auditori de Sant 
Josep, hi va haver una xerrada a càrrec 
dels Mossos d'Esquadra, organitzada 
per les associacions de pares d'alum
nes. 

El dissabte 16 del mateix mes, a 
Montbrú, es va disputar el 2n Gran 
Trofeu Nacex, què prosseguí l'endemà. 
A l'hora de dinar, a l'Ateneu, calçotada 
popular i grup de rumba. 

El divendres 22 d'abril a les deu del 
vespre, a l'Ateneu, va actuar el quartet 
de corda Bach i Companyia. 

El dissabte 23 del mateix mes, festa 
de Sant Jordi, hi hagué diverses para
des de roses i llibres (amb algun ensurt, 
cap a migdia, per la caiguda d'un ruixat). 
També, de les 12 a les 14 hores i de les 
17 a les 19, davant la sala d'exposicions 
del Casal , marató de lectura del poema 
Canigó, de Jacint Verdaguer, amb motiu 
dels 125 anys de la seva primera edició, 
acte organitzat per diverses entitats 
locals. 

El dimecres 27, festa de la Mare de 
Déu de Montserrat, a dos quarts de set 
del vespre, a la capella de l'Hospital-



Residència, la Cultura de la Dona va 
oferir una missa a la seva patrona. 

SETMANA SANTA 
Enguany la Setmana Santa va comen

çar, a Moià, amb el Tríduum dels Dolors, 
consistent en unes misses especials els 
dies 14 (dijous), 15 (divendres) i 16 (dis
sabte) d'abril a l'església parroquial. 

El diumenge de Rams (17 d'abril) hi va 
haver la tradicional benedicció de pal
mes, palmons, llorers, etc. davant el 
temple parroquial, a dos quarts de dotze 
del migdia. Els Testimonis de Jehovà, pel 
seu cantó, organitzaren, per a aquell 
mateix diumenge a un quart de nou del 
vespre (al seu local del c/ de la Tosca), 
una xerrada sobre «Jesús treu el pecat 
del món». 

El Dilluns Sant (18 d'abril) a les vuit del 
vespre, a l'església parroquial, es va fer 
una celebració del perdó. 

El Dijous Sant (21 d'abril) a les set del 
vespre, al mateix temple, es va oficiar la 

missa de la Cena del Senyor; després, 
tingueren lloc diversos torns de vetlla al 
Santíssim Sagrament. A les nou, a la 
plaça Major, tradicionals evolucions dels 
Armats (la creu, el quadre, el tirabuixó, el 
triangle, el rellotge, la cadena i l'esgri
ma). 

El Divendres Sant (22 d'abril), a les sis 
de la tarda, a l'església parroquial, s'ofi
cià l'acció litúrgica de la passió i mort del 
Senyor. A les nou del vespre, sortint del 
temple parroquial, processó. Aquesta 
processó, interrompuda des de l'any 
1977 (en què, per cert, tampoc no es féu, 
a causa de la pluja), ha estat recuperada 
enguany gràcies als Armats de Moià, 
Congregació dels Dolors, Coral de Moià, 
Casa de Andalucía de Moià i Parròquia 
de Santa Maria de Moià, amb el suport 
de l'Ajuntament de Moià; a aquest efec
te, abans se celebraren diverses reuni
ons preparatòries. Si bé durant tot el dia 
el temps fou incert, a l'hora de la proces
só el temps s'aguantà i es pogué fer el 



seguici. Precedint els Armats, anaren 
sortint els diversos misteris de l'església 
parroquial, mentre Ramon Tarter, des 
d'un micròfon, donava unes dades adi
ents: l'Oració a l'hort de Getsemaní, la 
Coronació d'Espines, l'Enarborament de 
la Creu, la Creu (aquesta vegada, la creu 
barroca, de talla), la Soledat i el Sant 
Sepulcre. Es calcula que hi participaren 
unes 160 persones (la majoria, tapades 
amb vesta i caputxa). La presencià una 
gran gentada. En conjunt, fou solemne, 
respectuosa i digna, per la qual cosa cal 
felicitar els organitzadors, que hi esmer
çaren una gran tasca. 

El Dissabte Sant (23 d'abril) a les deu 
del vespre, a l'església parroquial, es va 
oficiar la Vetlla Pasqual. 

El Diumenge de Resurrecció (24 d'abril) 
hi va haver, per carrers i places, cantada 
de les caramelles a càrrec d'alumnes de 
l 'Escola Pia. 

PREPARANT LES ELECCIONS 
MUNICIPALS 

De cara a les eleccions municipals 
celebradores el diumenge 22 de maig, es 
presenten a Moià cinc llistes o candida
tures: 

— Partit dels Socialistes de Catalunya 
- Progrés Municipal (PSC-PM), encapça
lada per Enric Terencio Arisa (PSC-PM); 

— Entesa per Moià (Epmoià), encapça
lada per Ramon Crespiera Sucarrats; 

— Convergència i Unió (CiU), encapça
lada per José Antonio Martínez Gón-
gora; 

— Partido Popular - Partit Popular, 
encapçalada per Nemesio López Cru-
ces; 

—AraMoià - Acord Municipal, encap
çalada per Dionís Guiteras i Rubió (Ind.). 

Per tal d'anar preparant l'ambient, 
s'han fet actes de presentació de candi
datures (com, p.e., el d'AraMoià el 27 de 
març, el de CiU el 15 d'abril, el d'Entesa 
per Moià í'1 de maig i el del P S C el 6 de 
maig), s'han difós prospectes (com, p.e., 

el de CiU titulat «Parlem-ne» i el d'Entesa 
per Moià) i s'han fet servir portals o blogs 
a internet. 

Per la seva banda, l'alcalde sortint, 
Josep Montràs i Rovira, va enviar per 
l'abril una circular de comiat als moiane
sos. 

MORT DE L'ARQUEÒLEG RICARD 
BATISTA 

L'arqueòleg barceloní Ricard Batista i 
Noguera, ex-director del Museu d'Arque
ologia de Catalunya i impulsor de les 
excavacions dels dòlmens del Moianès, 
va morir a Barcelona, a l'edat de setanta-
quatre anys, el dia 25 de març proppas
sat. Juntament amb el moianès Joan 
Surroca, va excavar els megàlits avui 
coneguts a la nostra comarca natural. 
Com a conseqüència, publicà Sepulcros 
megalíticos de la comarca del Moyanés 
(Diputació de Barcelona, 1961. Actual
ment, amb el seu fill Lluís Batista, encara 
col·laborava amb el Museu de Moià, 
concretament en el dolmen de Perers, 
que recentment s 'ha excavat i restaurat. 

RECAPTE D'ALIMENTS 
m 

Càritas Parroquial, Moianès Solidari i 
l'ajuntament local van convocar nova
ment un «Gran recapte d'aliments» els 
dies 2 (dissabte) i 3 (diumenge) d'abril, a 
la sala d'exposicions del Casal . Es va 
recollir un total de 328'50 kg d'aliments. 
Els productes recollits són oli, xocolata, 
torrons, fruita confitada, caramels, llet, 
llegums, sucre, cereals, galetes, pa 
Bimbo, brou, cremes i sopes, cafè des
cafeïnat, sucs de fruita, aigua, cola-cao, 
olives, bolets, mel, tomàquet fregit, llau
nes de sardines i de tonyina, sobres de 
camamilla, patates xips, pasta, sal, arròs, 
etc. Els organitzadors donen les gràcies 
a tots els col·laboradors. 

CONSORCI DEL MOIANÈS 
El Consorci del Moianès ha difós un 

díptic informatiu sobre un «Pla de drogo-



dependències del Moianès». També ha 
convocat unes sessions sobre els con
flictes de l'adolescència. Semblantment, 
anuncia un cicle formatiu de grau mitjà 
«tècnic en atenció sociosanitària». 

El Moianès té oberts, des de Setmana 
Santa, dos nous espais visitables que 
formen part de l'anomenat Ecomuseu. 
Es tracta de les poues (o pous de glaç) 
de la Ginebreda, a Castellterçol, i de la 
casa d'Esplugues (construïda sota una 
balma), a Castellcir. 

Per a més informació, tel. 93 830 14 
18. 

PREMI DE FOTOPERIODISME 

El fotògraf Enric Vives-Rubio, oriünd 
de Moià i col·laborador de LA T O S C A , ha 
obtingut el primer premi en la categoria 
de notícies en el concurs més important 
de fotoperiodisme de Portugal. L'enhora
bona! 

NOUS SERVEIS MUNICIPALS 

El divendres 18 de març a les set del 
vespre va tenir lloc a Can Carner la inau
guració del Servei d'Informació Juvenil, 
acte que fou presidit per Oriol Martín 
Berbois, coordinador territorial de Joven
tut de Barcelona. 

El divendres 25 del mateix mes, a les 
nou del vespre, es va fer, també a Can 
Carner, la presentació de nous serveis 
municipals. Per una banda, ja funciona 
una «Oficina virtual d'atenció al ciutadà», 
que permetrà de dur a terme una vintena 
de tràmits i fer-ne un seguiment a través 
d'internet; l'adreça electrònica és ovac. 
moia.cat. Per altra banda, es va posar a 
disposició del públic una conexió gratuï
ta sense fils a internet, amb la denomina
ció de guifi.net. 

NOU ESTABLIMENT 

Recentment s 'ha obert la tintoreria i 
bugaderia Sol , situada a l'avinguda de la 
Vila, 22, tel. 93 830 03 64, c/e tintoreria® 
eticuero.es. Li desitgem èxit. 

MISCEL·LÀNIA 
Amb data 1-3-2011 l'ajuntament va 

publicar un ban sobre tinença d'animals. 
Recentment s 'ha anunciat un nou 

horari al Centre d'Atenció Primària (CAP) 
de Moià: atenció al públic, de 8 a 20 h; 
atenció contínua, de 20 a 8 h. 

El divendres 8 d'abril de les cinc de la 
tarda a les nou del vespre hi hagué a 
Moià un autocar per a recollir sang desti
nada als hospitals. 

El dilluns 11 del mateix mes, al matí, 
va venir a Moià, com fa de tant en tant, 
l'Oficina Mòbil d'Informació al Consu
midor, a càrrec de tècnics de la Diputació 
de Barcelona. 

El dissabte 16, també al matí, es va fer 
la diada de portes obertes de l'escola 
bressol Garrofins. Per a més informació, 
tels. 93 830 02 86 i 662 615 622. 

El Museu i les Coves del Toll van oferir 
activitats especials per a la mainada, del 
18 al 21 d'abril. 

Ràdio Moià (107,8 FM) emet cada 
dimecres a les nou del vespre el progra
ma «El xiu-xiu 6», amb diversos ingredi
ents, com ara entrevistes, concursos, 
notícies, música* etc. 

TVMoianès (www.moianes.tv) ofereix 
també informació diversa. 

A Col lsuspina existeix una gran 
maqueta de trens visitable el diumenge. 
Per a més informació, tel. 676 378 878, 
web granmaquetatrenes.blogspot.com, 
c/e maquetatrenes@hotmail.com. 

L'escola d'idiomes Level ofereix cur
sos i altres activitats de cara a l'estiu. Per 
a més informació, tel. 93 820 83 66 o c/e 
levelidiomes@gmail.com. 

MOVIMENT DEMOGRÀFIC 
Naixements 

Lia Padrisa i Correro, filla d'Iu i de 
Vanessa, dia 28 de març. 

Ariadna Gonzalez i Navarro, filla de 
Bernat i de Neus, dia 30 de març. 

L'enhorabona als venturosos pares. 

http://guifi.net
http://eticuero.es
http://www.moianes.tv
http://granmaquetatrenes.blogspot.com
mailto:maquetatrenes@hotmail.com
mailto:levelidiomes@gmail.com


Defuncions 
Xavier Alibés i Rovira, de seixanta-sis 

anys, dia 3 de març, a Barcelona. 
Rosalia Portas i Liarte, de vuitanta-

cinc anys, vídua de Josep Closas, dia 23 
de març. 

Elisa Daví i Aguilar, de noranta-quatre 
anys, dia 23 de març, a Sant Quirze del 
Vallès (però era filla de cal Peroler de 
Moià). 

Maria Vilardell i Vinas, de vuitanta-vuit 
anys, vídua de Miquel Lerín, dia 24 de 
març, a Barcelona. 

Marcel·lina Molist i Antonell, de vuitan-
ta-tres anys, vídua de Ramon Prat, dia 25 
de març. 

Maria Portas i Liarte, de vuitanta-dos 
anys, dia 29 de març. 

Joel Sala i Vives, de trenta anys, dia 30 
de març. 

Joan Serra i Vigas, de vuitanta anys, 
vidu de Maria Teresa Gros (moianesa), 
dia 5 d'abril, a Viladrau. 

Mario Bassols Soler, de setanta-vuit 
anys, dia 23 d'abril, a Barcelona (però 
era una persona vinculada amb Moià). 

Jordi Vidal de Llobateras, de noranta 
anys, dia 25 d'abril. 

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 maig, 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. (es pot fer, per exem
ple, a través del nostre correu electrònic 
latosca@latosca.org). Agrairem també 
que els encarregats de repartir progra
mes 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 T O S 
CA). Gràcies. 

Així mateix, valdria la pena que els 
subscriptors ens informessin dels canvis 
de domicili o de titularitat de la subscrip
ció, a fi d'evitar extraviaments dels exem
plars que enviem per correu. 

mailto:latosca@latosca.org


ES UNA PATATA 0 UNA OCA? 

La masia de Casagemes, que l'any 
passat va aconseguir patates de 
gran mida i pes, enguany ha pogut 

repetir l'experiència, gaudint d'un millor 
pes individual i de qualitat general. El 

curiós de la collita, però, va ser l 'exem
plar que veiem en la fotografia (de Carles 
Illa). Es tracta d'una patata en forma de 
cria d 'oca. 






