




Index 

Editorial 3 

Pluviomètrica 4 

Vida municipal 4 

La Colònia Jorba 5 

Un concert a la Toscana 6 

Centenari dels Laboratoris Virias 9 

L'Esplai 15 

Francesc Vinas i el català 16 

Caminades pel Moianès 17 

Llibres 20 

Pensaments caçats al vol 21 

Una jornada dedicada a la masia 22 

Publicacions 26 

Campanades 29 

Biblioteca de Moià 30 

Pàgines de l'institut 31 

«In illo tempore» 33 

Necrològiques 34 

Una excursió a la Molina 35 

Noticies de l'Estany 36 

Entrevista a Dionís Guiteras 37 

Noticiari 40 

DIPÒSIT LEGAL B-4501-1983 

MOIÀ 
DESEMBRE 2011 
Any 65 Núm. 725 

Redacció: Joies, 11, tel 93 820 81 36 
Impressió: Winihard Gràfics, Moià 

Fotografies: S. Renom, C. Illa, 
M. Alsina i particulars 

LA TOSCA es membre de l'Associació 
Catalana de la Premsa Comarcal 

LA TOSCA a INTERNET: 
http ://www. latosca.org 
latosca@latosca.org 

RENOVACIÓ 
n els éssers vius hi actuen dues forces com
plementàries: la continuïtat i la renovació. La 
continuïtat vetlla per la pervivència de la per

sonalitat, de la identitat, de les característiques 
pròpies. La renovació és el remei contra l'envelli
ment, l'anquilosament i la fatiga. 

LA TOSCA, que és un ésser viu sui generis, tam
bé experimenta aquestes dues forces. De fet, ha 
passat una llarga tongada d'anys sota el signe de la 
continuïtat. Però el temps no perdona: la redacció 
de la nostra revista, conjuntament amb l'entitat que 
n'és titular (l'Agrupació Cultural La Tosca), ha anat 
perdent, amb els anys, bastants membres, i els que 
quedem sentim sobre les nostres espatlles el pes 
de l'edat, que va avançant inexorable, i l'acumula
ció de responsabilitats. Cal, doncs, una renovació. 

Per sort, afí a LA TOSCA exisfeix una altra entitat 
més jove i amb més membres: l'Associació Cultural 
Modilianum. Posades en contacte, des de fa uns 
quants mesos, les dues entitats, Modilianum va 
acceptar de seguida fer-se càrrec del relleu. L'Agru
pació Cultural La Tosca agraeix a aquests col·le
gues la seva disponibilitat. 

Així, a partir del pròxim número, la gestió de LA 
TOSCA anirà ja a càrrec de Modilianum. Desitgem 
al nou equip molt d'encert i demanem als nostres 
col·laboradors, subscriptors, anunciants, lectors i 
amics —bo i agraint-los la fidelitat que ens han 
demostrat fins ara— que continuïn donant suport a 
la nostra revista en la nova etapa. 

Creiem que també és oportú d'esmentar l'ideal 
que ens ha guiat en aquesta singladura que ara 
acaba: el servei al que podríem anomenar «moianis-
me», és a dir, als valors essencials i tradicionals de 
Moià (comprenent-hi la comarca natural que la vila 
moianesa aglutina), a la seva història, a la seva cul-
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tura, als seus personatges, a la seva 
espiritualitat, al seu progrés, a la bona 
convivència dels seus habitants. I, en 
l'exercici periodístic, hem procurat 
d'optar sempre per la moderació, pel 
bon gust i per un escrupolós respecte 
a persones i institucions. Confiem que, 

en la nova etapa, aquest ideal i aquest 
mètode es mantindran, encara que 
sigui amb accents diferents. 

Finalment, ja en la imminència de 
les festes nadalenques, desitgem a 
tothom unes felices diades i un ventu
rós any nou. 

Ple del 8-9-2011 
En el ple municipal ordinari del 8 de 

setembre del 2011 es van prendre, entre 
altres, els següents acords: 

—Sol·licitar a l'Instituto de Crédito Ofi
cial un préstec a llarg termini per tal de 
fer front a les despeses contretes i pen
dents de pagament amb empreses, pro
veïdors i autònoms. 

—Aprovar les taxes per a les escoles 
municipals durant el curs 2011-2012. 

—Aprovar una moció en suport de 
l'escola catalana. 

Ple del 6-10-2011 
En el ple municipal ordinari del 6 d'oc

tubre del 2011 es van prendre, entre 
altres, els següents acords: 

—Acceptar la subvenció de la 
Generalitat per a places de llar d'infants 
durant el curs 2010-2011. 

— Declarar béns d'interès cultural local 
la «Casa i jardí del tenor Vinas» (cl 
Richard Wagner, 1) i la «Façana de les 
cases Orriols» (av. de la Vila, 28-30). 

—Atorgar llicència de primera ocupa
ció al nou Centre d'Assistència Primària 
(CAP) de Moià. 



LA COLÒNIA JORBA 
Anàvem amb uns amics fins a la 
Colònia Jorba, que va fundar, en 
1892, Pere Jorba i Gassó (Calaf, 

1849 - Manresa, 1927). S'hi accedeix 
des de la carretera de Navarcles a Ca l 
ders, per una pista asfaltada. 

Fem un tomb per l'indret i advertim 
arreu unes plaques de color blau que 
indiquen: forn de pa, botiga, cafè, barbe
ria, carnisseria, escdte, administració... 
Ens crida l'atenció un que diu «màquina 
de parar». S'anomena així (o, més ben 
dit, s'anomenava en aquell temps de les 
colònies) un sistema molt complex en 
què trobem: un llit o suport dels plega-
dors d'ordit, una pastera que conté 
l'aprest, un assecador d'aire calent amb 
una campana d'aspiració del vapor pro
duït, i un capçal enrotllador on es torna a 
enrotllar l'ordit ja encolat en el plegador 
que anirà al teler. 

De l'ofici de «paraire» ens diu l'enci
clopèdia: «persona que es dedica a qual
sevol de les operacions a les quals és 
sotmesa la llana; sovint els oficis de 

paraire i teixidor coincideixen en una 
mateixa persona, com també els de 
paraire i abaixador». 

Recordo en una visita anterior la xer
rada que feia amb una resident a la colò
nia. Ens explicava que actualment la 
majoria hi viuen només el cap de setma
na i mitjançant un contracte de lloguer. 
Durant el bon temps s'hi fan visites guia
des i únicament així es pot accedir a 
contemplar les màquines que, com veri
tables peces de museu, conserva l'antiga 
fàbrica de la colònia. 

En aquesta ocasió no coincidíem amb 
ningú. Només, sota la resclosa al llit del 
riu Calders, se sent la remor d'un motor: 
hi ha un tractor que sembla estar nete
jant la llera, potser en previsió de possi
bles tempestes de finals d'estiu. 

A l'altre costat del riu s'hi aixeca l'es
glésia parroquial de Sant Pere de 
Viladecavalls, construïda l'any 1944 i 
anomenada popularment «la nova» per a 
distingir-la de la que fou cremada durant 
els tràgics dies de 1936 i que avui, muti-



lada, exerceix de magatzem de la veïna 
masia del Llucià. 

El riu Calders, des del seu naixement 
oficial a Monistrol de Calders fins al punt 
que, dins el terme de Navarcles, vessa 

les seves aigües al Llobregat, és una 
fantàstica successió de raconades tan 
boniques com desconegudes. 

Antonio MORA VERGÉS 

UN CONCERT A LA TOSCANA 
Al'estiu tothom viatja. Les vacan
ces s'han d'aprofitar, és un parèn-
tesi que tots hem de menester. És 

igual anar al Cap Nord com anar a 
Tamariu, a la Xina o a Felanitx. La qües
tió és agafar el cotxe, l'avió o el tren i 
allunyar-nos per uns quants dies de tot el 
que fem habitualment. 

L'estiu passat vaig viatjar a la Toscana 
(Itàlia). Després d'admirar els preciosos 
marbres de colors de la façana de la 
catedral de Florència, la seva capital, de 
visitar museus sense treva, de contem
plar la Torre de Pisa i el Baptisteri i pas
sejar-me tranquil·lament per Siena, vaig 
voler que els meus ulls i el meu cor repo
sessin de tantes meravelles contem
plant-ne unes altres de diferents: l'encant 
dels pobles mil·lenaris de la regió, com 
ara Cortona, amb els seus camps de 
gira-sols, el blat ja segat, amb les seves 
garbes lluint al sol, els caminets vorejats 
de xiprers que parlen de pau, les seves 

vinyes que prometen bona collita. 
Aquesta regió italiana té terres molt fèr
tils i una història tan antiga que es con
fon amb la llegenda. 

Buscant els orígens de Cortona, anem 
a parar als etruscos, els seus fundadors, 
que durant segles varen dominar l'indret. 
Després els romans els venceren i va 
néixer un nou imperi. Ara Cortona és un 
municipi de la província d'Arezzo i té uns 
22.000 habitants. 

La nit que vàrem arribar a Cortona, 
una nit clara i estrellada, una veritable nit 
d'estiu, hi havia un concert a la plaça de 
la República, el centre neuràlgic de la 
població. Tots els edificis que envolten 
l'indret eren plenament il·luminats. 
Ressaltaven les cases de pedra, el pont 
del Palazzo Comunale que comunica 
amb el barri vell, l'escalinata majestuo
sa. Era un lloc perfecte per a un concert. 
L'escenari, que formava un semicercle 
de cara a l'ajuntament, estava a punt de 



rebre els músics, com també hi havia 
milers de cadires ja preparades per als 
espectadors. 

Era André Rieu qui actuava aquell ves
pre. Tots els habitants, més els turistes 
que inunden la Toscana tot l'any, sobretot 
a l'estiu, estaven a punt d'ocupar els seus 
llocs. André Rieu és molt estimat, a 
Cortona. Hi passa temporades i hi ha fet 
molts concerts. Coneix bé tots els corto-
nesos, tothom el saluda pels carrers i ell 
saluda tothom, i alhora que és popular 
resulta una figura admirada. 

Vaig buscar quin era el lloc millor per a 
gaudir de l'espectacle i, mirant les petites 
finestres obertes de bat a bat de les 
cases que envoltaven la plaça com si 
fossin petites llotges de teatre, em vaig 
ficar dins una d'elles, suaument, en silen
ci. Ningú no se'n va adonar. Aquell ves
pre tot era possible. 

Quan la plaça ja estava a vessar, amb 
tots els seients ocupats i els carrers plens 
de gent que segurament haurien de 
seguir el concert a peu dret, l'orquestra 
d'André Rieu va aparèixer amb tota la 
seva vistositat. La majoria de músics, 
sobretot la part de corda i també el cor, 
eren noies i anaven abillades amb vestits 
llargs d'estil medieval, tots de diferent 
color, colors molt suaus que anaven de 
l'or al verd, passat pel lila, el rosa, el blau 
i el malva. Els altres músics, tots vestits 
d'etiqueta, el piano de cua, l'arpa, els 
tambors, tot sempre il·luminat per colors 
canviants que feien ressaltar la vestimen
ta, els faristols i els instruments, ens ofe
rien una imatge esplèndida. 

Llavors, enmig de forts aplaudiments, 
va sortir l'André, amb el seu Stradivàrius 
de l'any 1667, brodant cada peça que 
tocava, amb una naturalitat i simpatia 
extraordinàries, dirigint l'orquestra al 
mateix temps, somrient, seguint el ritme 
en tot moment o saltant si s'esqueia. 
Anava vestit amb un frac negre i duia una 
camisa d'un blanc lluminós i una corbata 
també blanca que s'amagava dins l'armi
lla; la camisa, tancada al coll amb una 

agulla de bona mida que duia una perla al 
bell mig. Mocador blanc a la butxaca i la 
cadena del rellotge creuant l'estómac ine
xistent. Cabells llargs, abundosos i ondu-
lats, polsos blancs. Mentre tocava, tenia 
uns plecs profunds al front, que ens indi
caven la seva profunda concentració. El 
seu capteniment palesava un amor sens 
mida envers la música. Gaudia actuant i 
feia gaudir tothom, mentre ens mirava 
amb uns ulls grisos magnífics, on es 
reflectien la dolcesa de la melodia que 
tocava en aquell moment o l'espurna d'un 
mag níf ic crescendo que atacava tot seg u it. 
En francès diríem que és un bel homme. 

André Rieu és holandès, nascut a 
Maastricht, i va fundar la Johann Strauss 
Orchestra l'any 1987. Primerament la 
componien disset membres; ara són uns 
quaranta-set. Han actuat a tot arreu; són 
coneguts tant a Europa com a Amèrica. 
Nascut en una família de músics (el seu 
pare és director d'orquestra), va comen
çar a tocar el violí quan tenia cinc anys. 
Després de brillants estudis i d'un primer 
premi en acabar la carrera al conservato
ri de Brussel·les, va tocar en diferents 
orquestres fins que va fundar la seva. 

Aquell dia, Rieu va començar el pro
grama amb música'de pel·lícules i, segui
dament, interpretà àries d'òpera molt 
conegudes. El públic estava en completa 
comunió amb ell, cada vegada més lliu
rat, picant de mans o xiulant quan s'es
queia, àdhuc cantant o ballant en els 
espais que quedaven entre les cadires o 
al passadís. Els infants, que n'hi havia 
una colla, també participaven de la festa, 
fent en cada moment el mateix que els 
grans. 

La nit avançava i la màgia creixia. Va 
haver-hi alguns moments molt especials, 
durant el concert. Un d'ells, la sortida en 
un balcó, prop de la meva finestra, d'una 
noia que feia la veu de les melodies que 
tocava l'André, sempre agombolats per 
l'orquestra. Va ser molt bonic de veure la 
gran complicitat dels protagonistes i el 
bellíssim resultat d'aquell duet perfecte. 



Després... la plaça va quedar en silen
ci. Semblava buida de gent. Una noia 
vestida de blanc, de figura deliciosa i ros
tre infantil, va cantar «O mio babbino 
caro» (una ària molt bonica d'una òpera 
de Puccini) amb tant sentiment, amb 
tanta dedicació que va deixar tothom 
encisat. És el prec d'una noia enamorada 
demanant al seu pare (babbino) que la 
deixi casar amb el seu estimat: «Aniré a 
Porta Rossa a comprar l'anell, sí, sí, per 
favor... Però si l'estimo en va, aniré a 
Ponte Vecchio a tirar-me a l'Arno... Pietat, 
pare, pietat!» 

El prec era tan colpidor i aquella veu 
tan bonica! L'André, aquesta vegada, a 
més de dirigir l'orquestra i la cantant feia 
el paper de pare. Ell dret com una palme
ra i la noieta agenollada als seus peus, 
l'escena semblava de veritat. Quan la va 
fer aixecar, un aplaudiment eixordador va 
ressonar per tota la plaça i fins per tota la 
població. Tots dos, agafats de la mà, 
varen saludar somrients tothom i a totes 
bandes, fins a mi que estava abocada a 
la finestra gaudint a desdir. Jo mirava 
també les reaccions del públic. Era molt 
bonic de veure com uns enamorats 
s'abraçaven i com els infants escoltaven 
sense dir paraula, pendents igualment de 
l'escenari. Fins vaig veure una llàgrima 
en els ulls d'un home amb un formós 
bigoti blanc, que va eixugar amb una mà 
grossa i ràpida. 

El concert va continuar. Vàrem sentir 
un vals titulat «Una nit a Cortona» i una 
cançó composta per l'André i el seu ger

mà que es titula «Ti amo», certament una 
melodia preciosa, també dedicada a 
Cortona. Va haver-hi després una desfila
da molt vistosa del Gruppo Storico dei 
Terzieri di Cortona, amb les seves magní
fiques banderes. Al final, després del Cor 
de l'Alegria de la Novena Simfonia de 
Beethoven, de flors a l'escenari, de pan
cartes lloant l'actuació i d'aplaudiments 
que no s'acabaven mai, el violí de l'André 
va emmudir. El concert havia arribat a la 
seva fi. Vaig deixar la meva finestra amb 
recança i em vaig endinsar amb el públic 
pels carrers mil·lenaris de Cortona. 

Malgrat tots els seus èxits, André Rieu 
ha estat molt criticat per les persones que 
pensen que la música clàssica és patri
moni exclusiu dels entesos, que no s'ha 
de vulgaritzar mai en una plaça de poble 
i amb unes posades en escena plenes de 
llums, paperets de colors, disfresses i 
acudits. Respectant l'opinió dels puritans, 
penso que té molt mèrit posar la música 
seriosa a l'abast de tothom, ressuscitar el 
vals amb tota la seva esplendor i fer 
somiar la gent amb melodies que potser 
mai no coneixerien. I tot plegat, ofert amb 
tanta simpatia, amb tanta perfecció, amb 
tanta dedicació. 

Ja he parlat'alguna altra vegada de la 
facilitat que tinc quan vull traslladar-me 
en un lloc determinat amb el pensament. 
Però aquesta vegada va ser una experi
ència meravellosa. El violí d'André Rieu 
em va embruixar. 

Maria Teresa CALVET 



CENTENARI 
DELS LABORATORIS VINAS 

Enguany s'escau el centenari dels 
Laboratoris Vinas, molt vinculats a 
Moià. Amb aquest motiu l'empre

sa ha editat un volum titulat Laboratoris 
Vinas. Itinerari d'un segle (Barcelona 
2011), elaborat per la historiadora M. 
Teresa Serraclara. Al llarg de 104 pàgi
nes, profusament il·lustrades, es desen
rotllen cinc capítols: 1) El fundador i la 
seva trajectòria. 2) Consolidació i desen
volupament. 3) La recerca com a base i 
projecció. 4) Diversificació de l'empresa. 
5) Continuïtat i creixement. El llibre va 
precedit d'una dedicatòria de la Sra. 
Maria Vinas i Vilardell, actual presidenta 
de l'empresa, i acaba amb un epíleg i 
uns agraïments, signats pels germans 
Antoni, Pere, Marià i Gemma Buxadé i 
Vinas, fills de l'esmentada Maria Vinas i 
d'Antoni Buxadé Baucells. 

Bo i felicitant els Laboratoris Vinas, 
benemèrits anunciants de LA TOSCA, 
per aquesta important fita i desitjant-los 
bona prossecució de l'itinerari començat 
ara fa cent anys, provem de resumir per 
als nostres lectors el primer capítol, cen
trat en la figura del fundador de l'empre
sa, el moianès Pere Vinas i Dordal, atès 
el seu especial interès per a la història 
de Moià. 

Pere Vinas i Dordal (1878-1948) 
Pere Vinas i Dordal va néixer a Moià 

el dia de Nadal de l'any 1878, en el si 
d'una modesta família. Els seus pares, 
Josep Vinas i Maria Dordal, tenien una 
àmplia cultura musical. El pare, dotat 
d'una meravellosa veu abaritonada, 
componia petites melodies i organitzava 
reunions musicals en les quals participa
va tota la família. 

El matrimoni va tenir vuit fills, però 
només quatre arribaren a l'edat adulta. 

Pere era el més petit dels quatre. El pri
mogènit va ser l'insigne tenor wagnerià 
Francesc Vinas. Concepció es dedicà a 
la cura de la seva família. El tercer 
germà, Marià, seguí la carrera eclesiàsti
ca i arribà a ser un gran compositor de 
música sacra i popular i mestre de cape
lla de la catedral de Barcelona. Les 
seves creacions musicals es conserven 
al monestir de Montserrat. 

Pere Vinas va obtenir, el 21 de febrer 
de 1904, el títol d'enginyer industrial. El 
jove, de caràcter reflexiu i analític, arribà 
a la conclusió que, per a aconseguir els 
seus objectius professionals, necessita
va fer una segona llicenciatura. L'any 
1905 es matriculà a Farmàcia i en tan 
sols tres anys acabà la carrera. A més, 
va considerar que, per a poder exercir 



P. Vinas amb la seva muller 
millor la seva professió, calia viatjar a 
diversos països, per conèixer de primera 
mà lèvolució i el progrés de la farmàcia a 
Europa. Aquesta era, per a ell, la millor 
manera d'adquirir els coneixements cien
tífics més avançats del moment i també 
una important i actualitzada experiència 
professional en la praxi farmacèutica. 

En aquests anys el seu germà gran, el 
tenor Vinas, residia a Roma per motius 
professionals. Per aquesta raó, amb el 
seu consell i ajuda, Pere no va dubtar a 
traslladar-se a aquesta ciutat per comple
tar els estudis i iniciar el seu aprenentat
ge professional. Poc temps després, i 
amb el mateix objectiu, viatjà a Zuric per 
estudiar al Polytechnikum i, posterior
ment, a Frankfurt, on treballà d'auxiliar de 
farmàcia a la Goethe Apotheke. A Ale
manya va adquirir la formació que fou el 
pilar on se sustentà l'èxit de la seva vida 
professional. No podem oblidar que la 
indústria farmacèutica moderna nasqué a 
Alemanya a finals del segle XIX. 

En Pere Vinas, home metòdic i orde
nat, vestia amb elegància. Per aquest 

motiu, quan va tornar a Barcelona en 
finalitzar el seu viatge d'estudis per 
Europa, acudia amb freqüència a la pres
tigiosa Camiseria Puig. Fou precisament 
en aquest establiment on s'enamorà de 
la qui seria la seva esposa, Maria Vilardell 
i Permanyer. Trobant-se ella malalta, el 
senyor Vinas anà a la seva farmàcia, 
omplí la maleta amb alguns medica
ments, elaborats per ell mateix, i els portà 
a la camiseria perquè la fessin arribar a la 
Maria. Anys més tard (1922), Vinas adqui
rí aquesta firma, que, amb el nom comer
cial de Camiseria Royal, continuà desen
volupant la mateixa activitat fins a 1985. 

Pere Vinas i Maria Vilardell es van 
casar el 22 d'abril de 1920 al monestir de 
Montserrat. La núvia pertanyia a una 
extensa família de tretze germans, dels 
quals tres foren cèlebres en l'àmbit de la 
medicina i la farmàcia: els doctors Josep 
M. Vilardell, Jacint Vilardell i Joan Vilardell. 
El matrimoni tingué dues filles, Maria i 
Júlia Vinas i Vilardell. La família establí el 
seu domicili a la barcelonina casa Garriga 
Nogués, obra de l'arquitecte Enric Sag-
nier, situada al cl de la Diputació, 250, 
edifici que avui ocupa la Fundació Gòdia. 

Des de molt jove, Pere Vinas, conse
qüent amb els'valors viscuts d'infant, va 
ser un gran amant de la família i de les 
tradicions. En les seves escasses estones 
d'oci tocava el piano i pintava quadres a 
l'oli. Fou també un enamorat de la jardine
ria; dissenyà el seu jardí particular, on 
plantà diverses espècies d'arbres i plan
tes, de les quals ell mateix tenia cura. 

En Pere Vinas era un home avançat al 
seu temps i va intuir la gran importància 
de dominar més d'un idioma. Per aquest 
motiu, ja una mica gran, estudià francès, 
alemany i anglès, i fins i tot començà el 
rus, llengües que li foren de gran utilitat 
en el desenvolupament de la seva pro
fessió. Aquesta fou la raó per la qual 
volgué que les seves filles, des de peti
tes, estudiessin idiomes i, quan foren 
adolescents, les matriculà en col·legis de 
França i Anglaterra. 



El nostre Pere Vinas, com tota la famí
lia, no va oblidar mai els seus orígens en 
el seu poble natal, on va organitzar i 
patrocinar diverses obres i activitats, i 
també hi col·laborà; n'és un exemple la 
realització d'un Sant Crist per a la parrò
quia de Santa Maria de Moià. Ell, que era 
un perfeccionista, volgué que l'escultor 
de la talla fos el millor del moment i acudí 
a demanar consell al monestir de 
Montserrat, on li aconsellaren el gran 
artista, d'origen gallec, Francisco Asorey 
(1889-1961). 

La Farmàcia Internacional 
Amb l'experiència adquirida a Europa, 

Pere Vinas i Dordal va cercar, amb esforç 
i il·lusió, un local per a la seva oficina de 
farmàcia. En aquells anys no existia a 
Espanya cap limitació que es referís a la 
ubicació dels establiments farmacèutics. 
Així, podia escollir amb tota llibertat el 
local que més bé s'adaptés a les seves 
exigències i necessitats professionals. 
Tenia molt clar que la seva farmàcia 
havia d'estar situada a la millor zona de 
Barcelona i, assumint tots els riscos que 
això implicava, es decidí per un local situ
at al centre neuràlgic de la ciutat, al num. 
17 de la rambla del Centre, proper al 
Gran Teatre del Liceu. 

El panorama de les farmàcies espa
nyoles havia variat substancialment de 
finals del segle XIX a principis del XX. A 
la darreria de la primera dècada del segle 
passat, les farmàcies eren considerades 
«antigues» o «modernes» depenent de la 
seva oferta. Les primeres es limitaven a 
realitzar de manera artesana les fórmules 
magistrals que receptaven els metges i a 
despatxar altres remeis que eren comuns 
a drogueries i farmàcies. Les segones, 
amb un criteri modern i avançat, aposta
ven més per la recerca i creaven els seus 
propis específics, elaborant medicaments 
estrangers amb llicència i realitzant anàli
sis clíniques. Pere Vinas, amb l'experièn
cia professional adquirida a Europa, no 
dubtà en cap moment que la seva farmà-

Façana de la Farmàcia Internacional 
eia havia de tenir totes les característi
ques de les «farmàcies modernes», la 
denominació de les quals implicava tenir 
un laboratori annex. 

El dilluns 18 de setembre de 1911, el 
senyor Vinas va inaugurar la Farmàcia 
Internacional, i a la rebotiga hi va ubicar 
el laboratori. Malgrat les seves reduïdes 
dimensions, fou des del principi un inno
vador laboratori farmacèutic i industrial, 
germen i origen dels Laboratoris Vinas. 
El nom comercial que va triar per a la 
seva farmàcia era ja un indicador de l'es
pecialització del seu titular. La seva pas
sió fou la innovació i, des dels seus inicis, 
aconseguí d'elaborar nombroses fórmu
les magistrals pròpies, de reconeguda 
aplicació terapèutica. 

Tres mesos després d'haver inaugurat 
la Farmàcia Internacional, per primera 
vegada va aparèixer un anunci de l'espe
cífic insígnia del laboratori, l'Uromil, per al 
tractament de la gota. L'acceptació d'a
quest medicament per part de metges i 
pacients fou tot un èxit. Des del setembre 
de 1911 fins al juny de 1916, el nostre 



farmacèutic va elaborar i comercialitzar 
un mínim de 28 fórmules pròpies. 

Trasllat al carrer de Claris 
La inesgotable activitat del laboratori i 

l'èxit de les seves fórmules van propiciar 
que l'espai de la Farmàcia Internacional 
fos insuficient. Tan sols cinc anys des
prés de la inauguració del seu establi
ment, Pere Vinas i Dordal arribà a la 
conclusió que el futur estava a convertir 
el laboratori en una autència i moderna 
indústria farmacèutica. El primer pas per 
a aconseguir aquest objectiu era inde
penditzar el laboratori de l'oficina de far
màcia. Amb el seu esperit emprenedor i 
calibrant bé els riscos que assumia, va 
establir la nova seu dels Laboratoris 
Vinas al barceloní carrer de Claris, 71. En 
aquest nou edifici dissenyà i creà un 
ampli espai destinat a laboratori i fabrica
ció i el dotà de la millor maquinària i dels 
estris més moderns. 

El primer producte creat i elaborat 
industrialment a l'edifici del carrer de 
Claris va ser el Ruamba, la comercialitza
ció del qual s'inicià el mateix any 1916 i 
que es continuà fabricant fins a l'any 
1959. També hi elaborà Radio Salil, el 
producte més venut pels Laboratoris 
Vinas des de la seva creació fins avui, en 
què es continua fabricant. En aquest 
mateix període els Laboratoris Vinas 
fabricaren i comercialitzaren, a més, 
nombrosos productes propis. 

L'any 1918 el tenor Francesc Vinas, 
després d'una carrera farcida d'èxits i 
amb plenes facultats artístiques i perso
nals, es va retirar de l'activitat teatral, 
encara que, en algunes ocasions, canta
va en actes familiars, benèfics o culturals. 
A partir d'aquest moment, col·laborà amb 
el seu germà petit als Laboratoris Vinas, 
on s'ocupà de la comunicació i de la part 
artística de la publicitat. 

En Pere Vinas, amb la mirada posada 
en els avenços farmacologies europeus, 
va obtenir de la família Keane, resident a 
Suïssa, la llicència per a fabricar Saltratos 
Rodell. Aquesta llicència internacional 
pertany actualment als Laboratoris Vinas. 

Una de les estratègies publicitàries uti
litzades pel senyor Vinas va ser que 
alguns dels més prestigiosos metges del 
moment avalessin amb la seva firma i 
recomanessin les especialitats farmacèu
tiques sortides del laboratori. Es pot con
siderar que el favor era mutu, ja que en 
aquests anuncis constava també l'adreça 
de la consulta privada del facultatiu. Van 
ser un gran nombre els metges que, des 
de diverses províncies espanyoles, reco
manaven els específics dels Laboratoris 
Vinas. Entre tots cal destacar el Dr. 
Gregorio Maraiïón. 

Ampliació al local del carrer Quevedo 
L'any 1924, a causa de la creixent acti

vitat dels Laboratoris Vinas, el local del 
carrer de Claris era insuficient. En aques
ta ocasió, Pere Vinas i Dordal va decidir 
llogar un nou local al carrer de Quevedo, 



24, de Barcelona, tocant a la Travessera 
de Gràcia. Hi traslladà les dependències 
tècniques, mentre que al carrer de Claris 
hi romangueren els departaments d'ad
ministració i propaganda. 

Arribat aquest moment, el senyor 
Vinas, amb la inquietud empresarial que 
el caracteritzava, va considerar la possi
bilitat d'iniciar una nova línia de producció 
destinada a l'elaboració de preparats 
cosmètics. 

En Pere Vinas gaudia, llavors, d'un 
merescut prestigi professional, de mane
ra que, en 1925, fou nomenat tresorer del 
Col·legi de Farmacèutics, càrrec que 
exercí fins a 1929. 

Laboratoris Vinas, Societat Anònima 
L'anysegüental'Exposició Internacional 

de Barcelona de 1929, en la qual partici
paren els Laboratoris Vinas, es va iniciar 
a Espanya un període convuls que 
desembocaria en la Segona República i, 
més endavant, en la Guerra Civil. Malgrat 
això, els Laboratoris Vinas continuaren 
produint amb normalitat i Pere Vinas i 
Dordal considerà arribat el moment de 
convertir la seva indústria farmacèutica 
en una societat anònima, cosa que es 
realitzà el 13 d'agost de 1932. El seu 
desig era que, darrere aquesta modifica
ció mercantil, prevalguessin el caràcter 
familiar de l'empresa i el capital propi, 
premisses que s'han mantingut fins avui. 

Gràcies a la seva experiència europea 
i al domini de diversos idiomes, el senyor 
Vinas va realitzar, a principis dels anys 
trenta, uns quants viatges per Europa per 
establlir importants contactes comercials, 
principalment amb França i Anglaterra. La 
publicitat dels preparats farmacèutics a la 
premsa prosseguia, encara que amb una 
més gran exigència de rigor científic. 

Guerra Civil 
Quan s'estava gestant la Guerra Civil, 

Pere Vinas i Dordal es trobava viatjant 
per Europa. Per a ell també era un tema 
prioritari fer el seguiment dels estudis de 

les seves filles. Per aquest motiu, pel 
juliol de 1936 es trobava a Londres en 
companyia de les seves descendents, 
Maria i Júlia, de quinze i tretze anys res
pectivament, buscant el col·legi on hauri
en de passar els mesos d'estiu per per
feccionar l'anglès. L'esclat revolucionari 
impedí el retorn del senyor Vinas a 
Espanya i durant aquests mesos hagué 
d'alternar la seva residència entre França 
i Anglaterra. 

A finals de 1936, la seva esposa, Maria 
Vilardell, es trobava a Barcelona greu
ment malalta i, amb el permís preceptiu, 
es pogué traslladar a París. En Pere 
Vinas consultà diversos especialistes i 
decidí ingressar la seva esposa en un 
hospital de Lausana (Suïssa), on va morir 
el 22 de juliol de 1937. 

Mentrestant, pel Decret de Col·lecti
vitzacions (24 d'octubre de 1936), els 
Laboratoris Vinas van ser col·lectivitzats, 
però aquesta mesura no suposà grans 



perjudicis, ja que durant 
aquest període l'administra
dor de l'empresa fou Josep 
Llenas Vinas, nebot del fun
dador, i la resta del personal 
hi romangué fidel. 

Malgrat les dificultats del 
temps de la guerra, Pere 
Vinas va estar en contacte 
permanent amb Josep 
Llenas. Des de la distància, 
dirigí i aconsellà el seu nebot 
sobre la millor manera d'ac
tuar per aconseguir que la 
producció de l'empresa se'n 
ressentís al menys possible. 
El senyor Vinas estigué 
també atent a les necessi
tats que, en aquest període, podien tenir 
els seus familiars i amics, i tots reberen la 
seva ajuda puntual. 

La postguerra 
Finalitzada la Guerra Civil, l'empresa 

va iniciar aquesta nova etapa amb il-
lusió, concentrant tots els seus esforços 
a salvar les circumstàncies del moment. 
La intenció de Pere Vinas i Dordal era 
sobreviure sense renunciar al seu més 
gran desig: que els Laboratoris Vinas 
continuessin essent una empresa famili
ar, independent i amb capital propi. 
L'esforç fou titànic. 

Quan feia cinc anys que havia acabat 
la Guerra Civil, les perspectives econòmi-

ques i de producció eren bones. El senyor 
Vinas tornà a considerar la necessitat 
d'ampliar la seu dels Laboratoris Vinas i, 
l'any 1944, encarregà els plànols per a un 
nou edifici que es construiria al carrer 
Torrent d'en Vidalet, 29. Tanmateix, ell no 
arribaria a veure fet realiltat el projecte. 

L'1 de novembre de 1948, Pere Vinas 
i Dordal va morir, gairebé sobtadament, 
al seu domicili de Barcelona, a causa 
d'una septicèmia. Rebé cristiana sepultu
ra, al costat del seu germà, el tenor 
Vinas, al mausoleu que en Pere, anys 
abans, havia fet erigir a l'escultor Marià 
Benlliure (1862-1947) en homenatge a 
Francesc Vinas i Dordal i que es troba al 
cementiri de Montjuïc. 



Diumenge dia 16, també a les sis de la 
tarda, ball amb Raimon. 

Dimarts dia 18, excursió al parc natural 
del Montseny i dinar a Sant Feliu de 
Buixalleu. 

Dissabte dia 22 a les vuit del vespre, 
estrenade l'espectacle ln-fusions (Realitat 
cultural del Moià d'avui), a càrrec del grup 
de teatre La Cadira, dirigit per Montse 
Ruano i Teresa Codina i amb el suport de 
Jordi Guinart, acte obert al públic en 
general. L'endemà diumenge, a les sis de 
la tarda, es va repetir l'espectacle per als 
socis de l'Esplai. 

Del 25 al 28 d'octubre, estada a Salou 
amb animació especial per a la gent 
gran. 

Diumenge dia 30 a les sis de la tarda, 
ball amb Josep Maria d'Avinyó, amb cele
bració de la castanyada. 

S'anuncien per als divendres de 
novembre, a la tarda de quatre a sis, 
unes sessions amb un programa informà
tic titulat «Activalament», destinat a man
tenir la ment activa. 

eus ací les activitats de l 'Associa
ció de Gent Gran de Moià (l'Es
plai), que extraiem del butlletí 

núm. 178 (octubre 2011). 
Diumenge dia 2 d'octubre a les sis de 

la tarda, escenificació de La Ventafocs 
del segle XXI (adaptació d'una obra de 
Carmina del Río), a càrrec de Petits 
Grans Actors, grup de teatre infantil de 
Moià, dirigits per Isabel. 

Diumenge dia 9 del mateix mes i a la 
mateixa hora, presentació de l'espectacle 
Festa major, a càrrec del grup de play
back de l'Esplai de Sant Feliu de Codi
nes. 



FRANCESC VINAS I EL CATALÀ 
Llegeixo la novel·la Habitacions tan
cades, de Care Santos (Barcelona 
2011), i a la p. 98 hi llegeixo: «... 

durant el primer intermedi de la funció 
inaugural de la temporada 1988-1989 del 
Gran Teatre del Liceu, que els assistents 
havien de recordar per la controvèrsia 
que la va singularitzar: era o no era una 
blasfèmia que el tenor Francesc Vinas 
s'atrevís a cantar Wagner en català, tot i 
que només ho havia fet als bisos? Alguns 
trobaven imperdonable que s'utilizés 
aquella llengua d'indígenes en una mani
festació cultural com era l'òpera, mentre 
que d'altres s'emocionaven sincerament 
i vessaven unes llàgrimes tan grosses 
que competien amb els brillants que pen
javen d'algunes orelles.» 

Són una ratlles que m'han impressio
nat. Francesc Vinas, el gran tenor moia-
nès, en inaugurar la temporada d'òpera 
del Liceu va atrevir-se a cantar en català 
dins el recinte del gran teatre barcelonès. 
Ja sabem que les òperes wagnerianes 
solen ser molt llargues i difícils. Doncs 
bé, traduir-ne alguns trossos, encara que 
només fos en els bisos o repeticions, a la 
nostra llengua, fou per a alguns un 
espectacle lamentable, mentre que per a 
d'altres representà una emoció i una ale
gria veure com el tenor wagnerià expre-
sava els seus sentiments en la seva 
pròpia llengua. 

Cal recordar que, a finals del segle 
XIX, el català era més o menys perseguit 
i menyspreat i per això cantar Wagner en 

aquesta llengua era vist per alguns com 
una cosa pròpia d'indígenes o una cosa 
blasfema. En realitat, traduir d'una llen
gua a una altra s'ha considerat i es con
sidera la cosa més normal del món. <j,Oi 
que és normal que es tradueixin al català 
autors com Thomas Mann, Molière, 
Henry James i tants d'altres i així els 
catalans puguem gaudir llegint-los amb 
facilitat? i\ oi que també és normal que 
molts escriptors catalans siguin traduïts 
a altres llengües per tal de fer-los com
prensibles als qui no coneixen el català? 

Lamentablement, la nostra llengua ha 
tingut sempre dificultats. La meva edu
cació, per exemple, va ser totalment en 
castellà, perquè en l'època franquista 
obligaven a fer servir el castellà a l'esco
la i en actes públics. Tanmateix, malgrat 
les privacions, el català no moria i s'ana
va mantenint, encara que dèbilment. En 
els temps actuals, crec que passarà 
igual: pot parlar-se més o menys, però 
sobreviurà, tal com ha sobreviscut en les 
dificultats d'altres èpoques, ni que sigui 
d'entre les cendres. Si hi ha caliu, les 
brases no s'apaguen. 

M'ha complagut l'anèctoda del nostre 
tenor Vinas cantant en català uns frag
ments d'una òpera de Wagner en el 
teatre del Liceu. Era un repte que només 
podia superar un home de la seva cate
goria i del seu prestigi. Ell era prou 
important i famós per a fer callar veus 
injustes i seguir el que li dictava l'ànima. 

Agustina CANTÓ 



CAMINADES PEL MOIANES 
Continuant el cicle de caminades 

curtes per diferents indrets del 
Moianès, el dia 13 de novembre 

es va fer la seixanta-unena caminada. 
Sortirem amb cotxes a dos quarts de 
nou del matí de la plaça de Catalunya o 
dels ànecs, de Moià, per anar cap a 
Castellterçol, fins al km 2 de la carretera 
de Granera, deixant els cotxes al pla 
Gaià. Allà vam iniciar la caminada amb 
un dia clar i assolellat, que ens va per
metre de poder contemplar el paisatge 
dels voltants, ja que el camí era planer i 
carener, la qual cosa ens permetia d'albi
rar a llarga distància cases i muntanyes 
ben llunyanes. 

Vam veure també els estralls que va 
fer el foc l'any 1993 i com la natura reviu 
i regenera i torna a omplir de vegetació 
tota la muntanya. És clar que hi ha 
«entesos» que diuen el que diuen, però 
pensem que la natura és molt més sàvia 
que nosaltres i, per molt que vulguem 
dominar-la, ella fa i farà el que li vagi 
més bé. El que passa és que els humans 

ho voldríem dominar tot, i això no és 
possible. Sí que és possible, en canvi, 
respectar la natura i procurar no fer-la 
malbé amb les nostres actuacions. 

En aquesta excursió hem pogut obser
var que s'han fet camins per a portar 
aigua al pla de les Ganivetes. En fer-los 
s'ha desforestat molt fort el terreny i, 
degut a la inclinació i a la seva composi
ció, s'han creat vertaders torrents de 
sorra, que baixen sense aturador. No 
sabem quins criteris es fan servir, però 
en aquesta zona hi ha molts camins. 
Hem passat de no haver-n'hi a haver-n'hi 
massa? El temps ens ho dirà. Esperem 
que no hi hagi cap més incendi els prò
xims anys. 

Continuant amb la caminada, vam 
arribar, sempre pel camí enlairat i planer, 
a passar pel costat de l'antiga casa ano
menada el Carner, una de les més velles 
d'aquestes contrades, perquè ja existia 
en l'any 898. Actualment és habitada, 
després de passar molts anys sense 
ningú, circumstància que feia preveure la 



seva total desaparició. Sembla que això 
per ara no passarà, ja que s'hi han fet 
obres i s'ha consolidat l'estructura. Prop 
de la casa hi ha unes plantacions d'avets 
que són força ufanosos, herència d'un 
antic propietari viatger que els va portar 
de les Amèriques. 

Camí enllà i a uns dos-cents metres 
vam arribar a la casa anomenada el 
Calbó (pronunciat localment Caubó), 
casa que igualment ha estat rehabilitada 
i que s'ha salvat d'un enderroc progres
siu. També és molt antiga: n'hi ha refe
rències des de l'any 946. Ambdues cases 
pertanyen actualment al municipi de 
Granera, però antigament eren de 
Castellterçol. De fet, són en una carena 
que fa de partió dels dos municipis i per 
això no és estrany que hi hagi hagut can
vis al llarg dels anys. A l'ombra d'unes 
alzines vam esmorzar i tot seguit ens 
varen explicar un parell de llegendes i 
ens vàrem fer una fotografia del grup com 
a record de l'estada en aquell indret. 

El camí de tornada va ser el mateix de 
l'anada, amb una petita variant que ens 
féu arribar al pla de les Ganivetes, lloc on 
han construït un dipòsit d'aigua que se 

subministra a les cases dels voltants. 
S'ha de dir que fins que varen construir 
aquest dipòsit i un altre al cantó del 
poble, a Granera no hi havia subministra
ment d'aigua potable en el municipi. A 
tocar dels anys dos mil era un greuge 
bastant gros. Per fi s'ha adobat, tot i que 
per a fer-ho s'han fet malbé trossos de 
natura verge. 

Per un d'aquests camins nous que 
amb el temps creiem que desapareixe
ran, vam arribar a l'envista de la casa del 
Pererol. El temps se'ns havia girat i el sol 
que ens feia s'havia apagat, i va anar 
pujant pel cantó de Sant Julià d'Úixols 
una boira espessa que semblava poca 
cosa però que ens va fer treure els imper
meables i ens féu allargar la passa per no 
quedar ben molls. 

Quan vam arribar al pla Gaià, lloc on 
havíem deixat els cotxes, gairebé no plo
via. De tota manera el temps ja ens asse
nyalava que la pluja tot just començava. 
Allà mateix ens vam acomiadar fins a la 
pròxima caminada, que ja veurem per on 
ens portarà. 

Sebastià PADRISA 





LLIBRES 
Una obra que convida a reflexionar 

Xavier Rius i Sant, mestre i periodista 
vinculat fa anys a Moià per les seves 
estades de caps de setmana, vacances i 
sempre que es pot escapar de l'abasse
gadora ciutat de Barcelona, ha publicat 
un llibre, titulat Xenofòbia a Catalunya, 
que de ben segur no deixarà indiferents 
els lectors. Efectivament, Xavier Rius fa 
un recorregut detallat i ampli al llarg de 
33 entrades que van des que Catalunya 
comença a esdevenir terra d'immigració 
fins a la pujada del partit Plataforma per 
Catalunya (PxC), els incidents de Salt i 
l'elecció de l'alcalde Albiol a Badalona. El 
llibre es tanca amb una colla de conclu
sions que volen trobar el desllorigador i 
apuntar d'altres premisses que podrien 
ajudar a millorar la situació general dels 
immigrants a Catalunya procedents de 
diferents indrets d'Amèrica del Sud, 
d'Europa o d'Àfrica. 

Cal assegurar que l'odi a la immigra
ció en general s'ha escampat com un 
regueró de pólvora per força contrades 
de la nostra Catalunya i imagino que 
també en d'altres contrades. L'autor 
comença dient que va acabar d'escriure 
el llibre el 2 d'octubre passat a Moià. Es 
tracta d'un recull de dades, fets i notícies 
que l'autor ha anat aplegant amb força 
temps i que de ben segur l'han obligat a 
trepitjar Salt, Vic, Guissona i Lleida, com 
també altres indrets i contrades. No s'ha 
pas mossegat la llengua quan afirma, 
per exemple, que «els xenòfobs verita
bles són aquells que sacsegen la xeno
fòbia, la utilitzen o faciliten que s 'escam
pi per interessos personals i polítics». 
Tampoc no s'està de posar noms a dife
rents situacions conflictives que s'han 
produït a Badalona, Salt o Vic, amb 
manifestacions i actituds de polítics amb 
responsabilitats i càrrecs importants. 
Aporta dades i xifres convincents i hem 
trobat que, en conjunt, és un llibre molt 
ben estructurat, documentat i escrit en 
un estil àgil, planer i entenedor, que ens 
ha semblat mòlt oportú i d'una gran actu
alitat. Molt bona feina, Xavier. 

Una obra antiga de medicina 
Maravillosa curación antigua i moder

na de las heridas en común y en particu
lar és el títol del llibre que el Dr. Joseph 
López, Cirujano mayor del regimiento 
Real de cavalleria de Farnesio, natural 
del Principado de Catalunya, de la Villa 
de Casteltersol Opispado de Vique, va 
editar el primer de març de 1730. L'autor, 
castellterçolenc, diu que el dedica a la 
senyora Dona Duquesa de Gante-Llano. 

Es tracta d'un llibret de prop de 300 
pàgines, que l'autor ha dividit en tres 
tractats i una colla de capítols en cadas
cun, on explica amb detall com s'han de 
curar les ferides segons el seu origen, 
gravetat o lloc del cos on es troben. Parla 



de ferides simples i compostes, de les 
causes i senyals de les ferides, dels trac
taments que cal emprar, de les inflamaci
ons i erisipel·les, dels tumors edematosos 

i limfàtics i un llarg i ampli ventall de malu
res que ell soluciona de manera acurada 
i simple. El llibre fa un ampli recorregut 
per tot el cos humà i no es descuida pas 
de parlar de les venes, artèries, nervis i 
lligaments i encara fa un llarg recorregut 
sobre els danys sobrevinguts per mosse
gades d'animals com els gossos els rèp
tils i molts d'altres verinosos. 

Es curiós com a l'inici del segle XVIII 
hom ja havia inventariat una colla de mals 
que poden afectar l'home en qualsevol 
part del seu cos de manera externa, i dels 
molts mètodes i sistemes que s'havien 
posat en pràctica en segles ben reculats. 
Per als estudiosos de la medicina antiga 
hom pot recórrer a internet si no té a mà 
el llibre i hi trobarà molta de la informació 
que resumim en aquesta crònica. 

Val a dir, per acabar, que el primer 
tractat consta de set capítols diferents; el 
segon tractat, de tretze, i el darrer, de set, 
amb un ampli ventall de malures, ferides 
i situacions adverses per a la salut huma
na, i que el doctor López troba solucions 
adients per a cada cas concret. 

Joan CAPDEVILA 

PENSAMENTS CAÇATS AL VOL 
es amistats que coneixen un final 
demostren que mai no van ser 
veritables del tot. 

Els amics de debò no ho diuen, que 
ho són, sinó que ho demostren. 

No són pas els millors amics els qui 
ens compadeixen, sinó els qui ens socor
ren. 

Els vertaders amics són com la sang 
que acudeix a les ferides sense haver-la 
de cridar. 

Treballar i consumir sense parar és la 
bogeria del segle. 

Tot el que mengem de més sense 
necessitat ho robem als estómacs dels 
pobres. 

L'atenció als altres serà sempre un 
testimoniatge evangèlic. 

El premi es troba en l'esforç, no pas 
en els resultats. 

La mateixa pluja fa créixer, en la terra 
no conreada, esbarzers i espines, i als 
jardins, flors. 

Creure que hom té la consciència 
sempre ben neta és senyal de tenir mala 
memòria. 

Si busques una mà ben disposada a 
ajudar-te, la trobaràs al capdavall del teu 
braç. 

Sebastià CODINA 
(«Vacarisses», desembre 2009) 



UNA JORNADA 
DEDICADA A LA MASIA 

El Moianès ostenta un dels més 
elevats registres en nombre i densi-
tat de masies de Catalunya. 

L'economia basada en el mas, a més de 
ser una pervivència de segles, ha confi
gurat un paisatge propi. El món de la 
masia està associat a unes formes de 
tinença i de vida, de relacions socials i 
valors, a un espai simbòlic que va trans
formar-se radicalment en el segle pas
sat. El mas, com a estructura econòmica, 
va desaparèixer fa anys. No obstant 
això, s'han conservat la majoria de masi
es i, en època recent, s'han rehabilitat 
per a altres usos. La masia manté la con
sideració social de bé patrimonial, símbol 
d'identitat i metàfora d'allò original i 
autèntic.» 

Amb aquest paràgraf era encapçalat 
el programa de la jornada que l'Associa
ció Cultural Modilianum va organitzar, el 
dissabte 22 d'octubre, al voltant del món 
de la masia. Amb el subtítol «Etnografia, 
paisatge: d'un passat esplendorós a un 
futur incert» es pretenia de parlar i, 

sobretot, reflexionar sobre un edifici —la 
masia— que ha estructurat durant segles 
el territori de la nostra comarca —i de 
bona part de Catalunya—, no solament 
en l'aspecte paisatgístic, sinó també 
econòmic, social i etnogràfic. 

La jornada d'estudi l'encetà Llorenç 
Ferrer, catedràtic d'Història Contempo
rània de la Universitat de Barcelona. A 
partir d'uns apunts sobre el moment de 
màxima esplendor de la masia, durant el 
segle XVIII, la seva intervenció se centrà 
en el moment de canvi iniciat en el segle 
XIX amb la revolució liberal i els canvis 
produïts en el concepte de propietat, la 
caiguda de la renda agrària i el poder 
creixent d'actuació de la ciutat. A continu
ació, Xavier Roigé, coordinador del mas
ter en Gestió del Patrimoni Cultural de la 
Universitat de Barcelona, desenvolupà la 
dinàmica regressiva de la masia durant 
el segle XX. Malgrat que les dades que 
aportà eren preses de la seva zona d'es
tudi, el Montseny, les estadístiques de 
despoblament que presentà i les seves 



causes (en primer lloc les econòmiques, 
però també els problemes de comunica
ció, els canvis en els sistemes de vida, 
etc.) són bén equiparables a la nostra 
realitat comarcal. Roigé també analitzà 
amb sentit crític els nous usos que s'han 
donat a algunes d'aquestes masies. 

La segona part de la jornada, després 
de la pausa-cafè, se centrà en la nostra 
comarca. En primer lloc, Roser Portet, 
membre de l'Associació Cultural Modi
lianum, presentà els resultats de la seva 
recerca sobre la dona rural al Moianès. A 
partir d'una trentena d'entrevistes a dones 
de pagès de diverses generacions (nas

cudes entre 1919 i 1961), Portet analitzà 
quin ha estat el paper de la dona en el 
món rural —vida familiar, ensenyament, 
vida laboral, lleure, sexualitat, etc.— i ho 
féu donant la paraula a les mateixes 
dones entrevistades a través de la repro
ducció de fragments de veu. 

En la cloenda de la sessió matinal era 
prevista la intervenció de Joan Maria 
Serra, geògraf i fins fa poc professor de 
l'IES Moianès, però problemes de salut 
impediren la seva presència a Can 
Carner. El seu estudi, sobre les transfor
macions del paisatge rural del Moianès, 
fou molt ben sintetitzat per Francesc 



Serra, també professor de l'institut de 
Moià. Les dades que ofereix l'estudi de 
J .M. Serra, en què divideix l'evolució del 
paisatge rural en quatre etapes (fins al 
1500; 1500-1860, 1860-1960, i des de 
1960), a més de poder-se llegir quan la 
revista Modilianum editarà el conjunt de 
les intervencions, és previst que puguin 
ser presentades per l'autor mateix en el 
moment de la publicació de l'esmentada 
revista. 

A la tarda, i després de gaudir del dinar 
«El Moianès ve de gust», organitzat pel 
Consorci del Moianès, tingué lloc una 
animada taula rodona sota el títol «La 
rehabilitació de la masia: cànon i criteris 
en mans del mercat». Hi intervingueren 
Joaquim M. Puigvert (professor d'Història 
de la Universitat de Girona), Mariona 
Bonet (arquitecta), Xavier Roigé, i Antoni 
Gonzalez i Raquel Lacuesta (Diputació 
de Barcelona); tots ells moderats per 



Josep Font, membre de l'entitat organit
zadora. En la taula, en què també inter
vingueren altres arquitectes presents 
entre el públic assistent, s'expressaren 
postures divergents sobre les caracterís
tiques de les rehabilitacions (o restauraci
ons) que es fan o s'haurien de fer a les 
masies. Mentre alguns membres recla
men l'obligatorietat de fer estudis histò
rics exhaustius sobre l'evolució arquitec
tònica d'una masia abans de qualsevol 
intervenció que s'hi faci i la preservació 
de tots aquells elements que la convertei
xen en un monument (sigui declarat o no 
com a tal), d'altres prenen punts de vista 
més pragmàtics, considerant que allò que 
és més important és evitar que la masia 
es deshabiti, la qual cosa representa la 
seva destrucció gairebé immediata. 

Després de la taula rodona, Ramon 
Tarter, membre de Modilianum, conduí 
una visita guiada al Saiol. L'endemà, diu
menge, Rivendel organitzà una de les 
seves «caminades pel Moianès» especi
al, en què s'anà a Ferrerons, on es visità 
l'església, i a la Granoia. En aquest dar
rer lloc s'entrà a la masoveria i a la casa 
dels amos. 

La Jornada sobre la Masia tingué el 
seu origen en l'exposició «La vida a 

pagès: estudi de la masia catalana». 
Comissionada pel membre de Modilianum 
Josep Font, aquesta exposició, que en el 
seu nucli central va recorrent tot 
Catalunya, presenta la gènesi del projec
te de l'«Estudi de la masia catalana», 
impulsat pel mecenes Rafel Patxot, que 
pretenia documentar i estudiar la masia 
com a part del projecte noucentista de 
fonamentar els orígens culturals de la 
nació catalana. Iniciat cap a l'any 1920, el 
projecte es veié estroncat en començar la 
guerra, l'any 1936. En l'actualitat es con
serva la seva documentació al Centre 
Excursionista de Catalunya, sobretot un 
gran nombre de fotografies, de les quals 
l'exposició que s'ha presentat a Moià ha 
ofert una selecció de les corresponents a 
la nostra comarca. L'exposició ha estat 
visitada per gairebé 1.500 persones. 

L'acte d'inauguració de l'exposició fou 
presidit per l'alcalde de Moià, Dionís 
Guiteras, i la directora de l'oficina d'Un-
nim a Moià, Olga Castaho. L'obertura de 
la jornada també comptà amb la presèn
cia de l'alcalde de la vila i de Lluís Puig, 
director del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional de Catalunya. 
La cloenda la realitzà la regidora de 
Cultura, Elvira Permanyer. 



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 rodalia 
i la seva gent. Distingim tres apartats: 
llibres, revistes i diaris. 

Llibres 
En l'apartat de llibres, hem vist: 
—Diccionari de barbarismes, de Josep 

Ruaix i Vinyet, Ed. Claret, Barcelona, 
octubre del 2011, 204 pp. Equival a una 
versió reduïda, i en format de butxaca, 
de la part més important (per al gran 
públic) del Nou diccionari auxiliar del 
mateix autor. 

— Diccionari de la traducció catalana, 
dirigit per M. Bacardí i P. Godayol, Ed. 
Eumo, Vic, setembre del 2011, 700 pp., 
diccionari en el qual té un entrada el tra
ductor moianès Josep Ruaix i Vinyet, 
amb un resum del seu currículum i una 
llista de les seves traduccions fins a l'any 
1997. 

Revistes 
En l'apartat de revistes, i començant 

per les editades a Moià o rodalia, hem 
vist: 

—el número 3 (tardor 2011) de 
Vivències (la revista de la gent gran del 
Moianès), editada pel Consorci del 
Moianès, amb 16 pp. a tot color; val a dir 
que, encara que aquesta revista duu el 
número 3, estrena la capçalera de 
Vivències, fruit d'un concurs que va gua
nyar Josep Armadans i Sané; 

—el número 85 (octubre 2011) de 
Guaiteu!, full informatiu mensual de la 
comunitat dels Avets, amb 3 pàgines en 
format digital. 

Passant a les revistes de fora, hem 
vist: 

—el núm. 146 (setembre 2011) de [i] 
CoFB, publicació oficial del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona, on s'esmen
ta, i hi és fotografiat (p. 18), el farmacèu-



tic jubilat moianès Enric M. Oriol i 
Llonch; 

—el número del 16-10-2011 del Full 
Diocesà de Solsona i Vic, que publica 
una ressenya del llibre Jesús de Natzaret, 
vol. II, de Joseph Ratzinger / Benet XVI, 
llibre revisat pel lingüista i prevere moia
nès Josep Ruaix; 

—el núm. 1183 (primera quinzena de 
novembre 2011) de Cavall Fort, que 
publica l'article divulgatiu «Deesses fal
ses», de M. Àngels Petit i Mendizàbal, a 
més de les habituals col·laboracions del 
dibuixant moianès Picanyol; 

- e l número del 13-11-2011 de Cata
lunya Cristiana, que publica l'article «Felip 
Graugés, poeta d'inspiració religiosa», 
signat per Joan Pallarès-Personat, histo
riador, evocant aquest poeta nascut a 
l'Estany. 

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: 

-26-9-2011 (El 9 Nou): «Collsuspina 
coordina els veïns perquè comprin el 
gasoil junts i els surti més barat». 

-10 -10-2011 : «La Fira de l'Estany 
mostra la vitalitat del Moianès. El certa
men itinerant atrau centenars de perso
nes el cap de setmana». 

-12-10-2011: «La Fura dels Baus tri
omfa a Montevideo». 

— 13-10-2011: «Moià tanca els comp
tes del 2010 amb un dèficit de tresoreria 
de 3,5 milions. El 31 de desembre de 
l'any passat l'endeutament a llarg termini 
era de prop de 15 milions d'euros». 

— 14-10-2011: «Salut preveu obrir 
d'aquí a un mes i mig el nou C A P de Moià, 
iniciat fa tres anys. L'ambulatori s'està 
acabant d'equipar i ha tingut un cost final 
de prop de 2,4 milions d'euros». 

— 15-10-2011: «ERC proclama a Moià 
la defensa dels ajuntaments en un con
text "de pressió insostenible". Guiteras 

destaca, en un acte dels republicans, que 
el seu govern ha hagut de retallar el 35% 
del pressupost tot i que la demanda soci
al creix. El partit podria presentar un 
contenciós contra l'Estat per les bestre
tes municipals». 

— 16-10-2011: «Moià acull una exposi
ció que mostra la incidència del tabaquis
me». 

-17-10-2011 (La Vanguardia): «Les 
automomies es preparen per a una onada 
d 'ERO als ajuntaments», reportatge il-
lustrat amb una fotografia de Moià, amb 
el següent peu: «L'Ajuntament de Moià 
ha estat un dels primers a declarar que 
està en fallida tècnica». 

-19 -10 -2011 : «El Cacis i la colònia 
Jorba de Calders apleguen 11 artistes 
en una roureda. Els centres veïns s'uni
ran diumenge en una acció per a inau
gurar l'exposició de Txema Rico i 
Periko». 

—21-10-2011: «Dos motoristes resul
ten ferits greus en accidents a Sant 
Fruitós i a Moià». 

—26-10-2011: la «meteoimatge» és un 
eriçó passejant-se pels carrers de Cal 
ders, fotografia tramesa a la redacció per 
Núria Díaz. 

-27-10-2011: «Ortega promet flexibili
tat als municipis endeutats com Moià a 
canvi d'austeritat. La vice-presidenta del 
Govern va visitar ahir Monistrol de Calders 
per conèixer futurs projectes previstos al 
poble». «Moià acull 540 esportistes en el 
seu cros». 

- 28 -10 -2011 : «Josep Fàbrega, de 
Calders, guanya a Andorra el premi 
Grandalla de Poesia. La Nit Literària 
Andorrana va reconèixer ahir el poemari 
titulat 40 dies i 40 nits, guardonat amb 
4.000 euros». Dins la secció «L'enquesta» 
apareix l'opinió d'Anna Marcet, de 32 
anys, de Moià. 

- 31 -10 -2011 : «Futbol: El Voltregà 
capgira el marcador davant la passivitat 
del Moià». 

— 1-11-2011: «Qui ha parit aquesta 
gran crisi?», carta signada per Joan 



Capdevila. «Un estudi celebra que CiU i 
PP de Manresa tractin de xenòfoba PxC 
amb responsabilitat. El llibre del mestre i 
periodista Xavier Rius sobre el racisme a 
Catalunya conclou que "cal castigar tota 
incitació a l'odi"». 

—2-11-2011: «Cardona i Moià apos
ten per revisar el cadastre un any abans 
que a Manresa. Els valors actuals són 
també del 2007 i els consistoris van 
aprovar de sol·licitar una nova ponència 
en el 2012. Cardona va enviar la petició 
a la gerència cadastral en el darrer man
dat i Moià ho va aprovar per ple en 
aquest». 

—3-11-2011: «Entren a robar en dos 
establiments comercials de Moià». 

—4-11-2011: la «meteoimatge» és una 
amenaçadora nuvolada en el terme de 
Moià, foto enviada a la redacció per Joan 
Capdevila. 

—5-11-2011: «Moià aprova una nova 
rebaixa del coeficient de l'IBI "per no cas
tigar més". Malgrat la crítica situació eco
nòmica, el govern ha apostat per apujar 
només el 2,4% la pressió fiscal». «El 
Consorci del Moianès renova la junta per 
a un "mandat clau" per al futur. El presi
dent serà l'alcalde de Moià, Dionís Gui-
teras». La «meteoimatge» són unes 
sequoies al Montseny, fotografia tramesa 
a la redacció per Agustina Martínez 
Paixau. 

—6-11-2011: la «meteoimatge» són 
unes glans entre fulles de roure en un 
bosc del Moianès, foto enviada a la 
redacció per A. Martínez Paixau. 

—7-11 -2011: «Calders deixa de banda 
les "posicions ideològiques" i crea un 
govern d'unitat. La Candidatura Demo
cràtica, que governava en solitari des 
que es va imposar en les darreres elecci
ons, incorpora ara els tres regidors de 
CiU». «La Creu Roja del Moianès amplia 
la flota amb una ambulància tot-ter-
reny». 

—8-11-2011: «Divendres de bolets a 
TV3», carta signada per Miquel Fortuny 
Navarro, micòleg de Moià. La mateix 

carta va sortir publicada dins La Van-
guardia (10-11-2011) i dins El Punt/Avui 
(12-11-2011). 

—9-11 -2011: «Tinc una amiga especial 
a Manresa, ens entenem bé», breu entre
vista a Ramon Pons, jubilat de Moià, dins 
la secció «De casa». 

-12-11-2011 (La Vanguardia): «La 
Fura dels Baus: "Le Grand Macabre" 
pren cos al Liceu». 

— 13-11-2011: «Teníem una ambulàn
cia que era un turisme adaptat», breu 
entrevista a Ton Capell , jubilat de Moià, 
dins la secció «De casa». 

— 15-11-2011: «Pobles del Bages, 
entre ells Moià, s'acullen a un programa 
de suport a les dones». 

— 17-11-2011: la «meteoimatge» són 
unes fulles caigudes dels arbres, a la 
rodalia de Moià, fotografia tramesa a la 
redacció per Núria Díaz. 

-17-11-2011 (El Punt/Avui): «S'acaba 
el món. El muntatge apoteòsic de "Le 
Grand Macabre", de Ligeti, signat per La 
Fura dels Baus arriba al Liceu com un 
gran guinyol escatològic». 

-17 -11 -2011 (Diari de Terrassa): 
«Xavier Juncosa gana el premi Ciutat 
de Terrassa Anna Murià. "El missatger 
del fred" evoca la v ida de su abuelo 
materno», notícia de portada ampl iada 
a l'interior; recordem que Xav ier 
Juncosa i Gurguí viu a Moià i s 'ha 
dedicat a la història, al cine i a la lite
ratura. 

— 18-11-2011: «Judo: La moianesa 
Caria Ubasart, cinquena en una competi
ció de la Copa d'Europa, a Màlaga». 
«Medalles d'Esport 7 i Judo Moià en el 
rànquing cadet, a Barcelona». «Xerrades. 
"Paraules de l'antiga saviesa. L'origen 
d'uns quants refranys i frases fetes", avui 
al Casino de Manresa, a càrrec de Carles 
Riera i Fonts». 

—20-11-2011: «Els avions teledirigits 
de Moià ja busquen bombes de la guerra 
dels Balcans. Els aparells rastregen amb 
infrarojos, equips tèrmics i cameres d'al
ta resolució dues mil hectàrees farcides 



de mines i morters encara actius», notí
cia de primera pàgina ampliada a l'interi
or. «El Consorci del Moianès col·laborarà 
en la formació de nous pastors a 
Catalunya. Aquest novembre l 'Escola de 
Pastors ha obert el període d'inscripció 
per al quart curs que farà». «L'artista 
manresana Àngels Freixanet inaugura 
una mostra amb gravats i escultures al 

Cercle Artístic»; recordem que À. 
Freixanet és filla de Moià. La «meteoi
matge» és és un arc de sant Martí a 
l'Estany, foto enviada a la redacció per 
Naki Bosch. 

-20-11-2011 (La Vanguardia): «Una 
reflexió macabra. La Fura captiva en l'es
trena espanyola de "Le gran macabre" de 
Ligeti». 

CAMPANADES 
La màgia de la ciència i viceversa 

Crec que hauríem d'agrair als bruixots 
i als alquimistes les seves aspiracions, 
que venien a ser les de la humanitat en 
general. L'alquímia ens va portar a la 
química actual. L'estudi dels miralls té 
molt a veure amb la nigromància. No és 
possible dissociar allò que és esotèric 
d'allò que és sistemàtic. La càbala va 
inspirar la recerca matemàtica. L'astro
logia i les taules astrals primitives ens 
portaren a l'actual astronomia. 

Ni la voluntat humana ni l'exploració 
sistemàtica no podran mai arribar a treu
re el misteri últim dels fenòmens natu
rals. Els humans sempre serem una 
mica bruixots, sempre tindrem alguna 
cosa diabòlica, com Faust o com 
Mefistòfil, sicaris del dimoni, com podem 
veure al cine. La bomba atòmica n'és 
una bona prova, de la dolenteria de l'ho
me. La vida és feta d'alternances: el bé i 
el mal. 

Sóc jo o allò que he llegit? 
Acabada la Segona Guerra Mundial, 

als Estats Units d'Amèrica i a casa nos
tra es van obrir noves llibrerires i totes 
eren ben rebudes. Entre els llibres dels 
aparadors, sempre hi havia alguna nove
tat que em cridava l'atenció, com si fós
sim de família. Nosaltres no ens limità
vem a llegir llibres; ens hi transformàvem. 

La nàusea, l'absurd, els introduíem en la 
nostra personalitat. Ens feien sentir la 
realitat desoladora del món, la tristesa 
inherent a la nostra finitud, coneixedors 
del no-res. S'havia acabat la manera de 
veure el món en abstracte. 

Ara, passats els anys, em pregunto: 
«Sóc jo o sóc allò que he llegit? He viscut 
la vida o una ficció?» Déu m'ho dirà. 

L'home creador 
Un compositor musical, com Bee

thoven, un novel·lista, com Cervantes, 
un pintor, com Miqtiel Àngel, no poden 
alliberar-se de la força irresistible que els 
obliga a crear. Abans deien que això pro
vocava la gelosia dels déus. 

George Steiner ens recorda que de 
Beethoven es conserven més de sis-
centes pàgines d'intents previs o esbor
ranys. Un creador és un home posseït, 
un possés. 

En les obres del pintor venecià Tizià, 
amb les tècniques actuals de raigs infra
roigs, en el llenç dels quadres s'hi poden 
veure diferents esbossos, encaminats a 
la consecució de l'obra. 

Una obra creadora aconseguida és 
immortal. J.L. Borges diu que les frustra
des van als llimbs, com les meves cam
panades. 

Mn. Pere CAMPÀS BONAY 



BIBLIOTECA DE MOIA 
Exposició 

Durant tot el mes de novembre a la 
Biblioteca de Moià hem tingut una expo
sició sobre Pere Calders i els seus con
tes breus, cedida per la Biblioteca de 
Manresa. Sapigueu que a la nostra bibli
oteca tenim a la vostra disposició tots els 
contes i novel·les d'aquest genial escrip
tor. El dilluns dia 24 d'octubre vam tenir 
«Club de lectura» sobre el seu llibre 
Cròniques de la veritat oculta. 

Lots de best-sellers 
Tots els fans de l'escriptor Jaume 

Cabré esteu de sort. La Central de 
Préstec i Serveis Especials (CePSE) 
ens ha deixat un lot d'exemplars del seu 
nou títol, Jo confesso, per tal d'alleuge
rir la tirallonga de reserves que té el 

nostre exemplar. Així, doncs, si veniu a 
buscar-lo el trobareu disponible... o 
quasi. 

Cinema 
Com ja hem fet en diverses ocasions, 

hem tornat a concertar un intercanvi, 
aquesta vegada no de novel·la sinó de 
pel·lícules de ficció. En aquesta ocasió 
ha estat amb la cooperació de la Biblioteca 
d'Artés. Durant cinc mesos podeu dispo
sar de cinquanta noves pel·lícules que 
augmenten l'oferta habitual del nostre 
establiment. 

«Atrapallibres» 
La nostra biblioteca participa en el 7è 

Premi de Literatura Infantil «Atrapa
llibres», amb el propòsit d'estimular amb 
les millors lectures la temàtica literària 
d'imaginació. Una dotzena de nois i 
noies de sisè de primària participen en 
les tertúlies de l'«Atrapallibres» fent de 
jurat d'aquest premi convocat pel Consell 
Català del Llibre Infantil i Juvenil 
(ClijCAT). 

Tallers 
Després del parèntesi estiuenc, aquest 

trimestre hem tornat a engegar els tallers 
de manualitats. El dimarts dia 4 d'octu
bre, «Pintem pedres»; el dimarts 8 de 
novembre, «Bolets de tardor»; el dimarts 
13 de desembre, «Taller nadalenc: deco
rem la biblioteca». 

Club de Lectura 
Continuem les tertúlies del Club de 

Lectura. El 28 de novembre vam comen
tar la novel·la La lluvia antes de caer, de 
Jonathan Coe. La tertúlia va ser guiada 
per Rosa Camprubí. La pròxima serà 
pel gener, amb l'escriptor Sebastià 
Alzamora com a convidat. No us la per
deu! 



Sortida a Barcelona 
Davant la situació econòmica de les 

famílies i del nostre govern català, a 
l'Institut d'Educació Secundària Moianès 
hem decidit adaptar-nos a les circums
tàncies sense renunciar del tot als ele
ments bàsics de l'educació, com ara les 
sortides. Per aquest motiu, per tal d'es
talviar i per optimitzar recursos, vam 
aprofitar la tradicional sortida al Teatre 
Nacional de Catalunya, és a dir, vam 
aprofitar el viatge en autobús per a fer 
activitats també al matí. En aquesta sor
tida van participar-hi tots els grups de 3r 
i 4t d 'ESO, a més d'un grup de lletres de 
batxillerat. Amb això sumàvem més de 
dos-cents alumnes! 

Per al matí es van preparar les activi
tats que tot seguit detallem. 

Els grups de tercer d 'ESO van anar a 
la muntanya de Montjuïc, es van dividir 
en dos grups i van fer dues activitats de 
dues hores cadascuna. Mentre un grup 
visitava el Museu Olímpic, l'altre feia un 
recorregut pel castell de Montjuïc i pels 
encontorns, amb l'ajut d'un dossier orien-
tatiu i d'activitats preparat ad hoc per dos 
professors d'història del nostre centre. 

Entre aquestes activitats tindríem: 
identificar tots els baluards del castell, 
descobrir personatges importants que hi 
ha estat afusellats, adonar-se de l'ús del 
castell com a arma de repressió (s'hi 
treballava la Guerra Civil, però també 
l'època més recent), identificar les sales 
rebatejades amb el nom de represaliats 
(com la sala Ferrer i Guàrdia o bé la sala 
Lluís Companys), etc. 



A més a més, es va fer una activitat 
d'orientació amb un plànol de Barcelona, 
fent servir el mirador privilegiat de 
Montjuïc, amb una finalitat doble: que 
aprenguessin a ubicar els principals edifi
cis de la ciutat i que entenguessin per 
què s'havia construït precisament a 
Montjuïc una fortalesa militar com a ele
ment de control i repressió. Entre altres 
llocs, se'ls demanava que identifiquessin 
les Torres Mapfre, la Sagrada Família, 
Santa Maria del Mar, la torre Agbar, el 
parc de la Ciutadella, etc. Els alumnes de 
tercer, en acabar aquestes activitats, van 
dinar a Montjuïc abans d'anar al Teatre 
Nacional. 

Pel que fa als alumnes de quart d 'ESO, 
tenien el següent programa: visita amb 
activitats al barri gòtic, visita a Montjuïc, 
dinar i teatre. És a dir que durant la sego
na part del matí van fer una de les activi
tats que també havien fet els de tercer. 

Però de bon matí en van fer una de dife
rent, tal com hem dit: una visita al barri 
gòtic amb un dossier. En aquesta activitat 
havien de seguir un joc de pistes, que els 
duia des de la plaça de la Catedral fins a 
Santa Maria del Mar, passant pels carrers 
de Regomir, del Bisbe, Correus Vells, etc. 
Havien d'aturar-se allà on trobessin està
tues i identificar-les (p.e., a la porta de 
l'Ajuntament, les estàtues del rei Pere II i 
del conseller Joan Fiveller, que es nega
va a treure's el barret davant el rei de la 
Corona catalano-aragonesa); entraven 
els patis dels palaus gòtics (p.e., aquell 
on ara hi ha el Museu Picasso); havien 
de trobar el palau de Villana-Perles, el qui 
fou secretari de l'arxiduc Carles d'Àustria 
durant la Guerra de Successió (que morí 
a Viena, on també tenia un palau); havien 
de trobar la plaça dels Màrtirs, on hi ha 
estàtues que representen els catalans 
afusellats per la seva resistència a l'ocu
pació francesa durant la Guerra del 
Francès; etcètera. Com podeu veure, era 
una ruta plena d'activitats interessants. 
Un cop acabada, com hem dit, van pujar 
a Montjuïc, van dinar i, posteriorment, 
tots els grups junts van enfilar la ruta cap 
al Teatre Nacional. 

L'obra coftiençava a les cinc de la 
tarda. Es tractava de la peça Una vella, 
coneguda olor, del dramaturg J . M . Benet 
i Jornet, el mateix que s 'ha fet famós 
per diverses telenovel·les a TV3. L'obra, 
com no podia ser d'altra manera, parla
va de conflictes personals. En aquest 
cas, de l'amor de dues noies pel mateix 
noi. Aquest tema, no cal dir-ho, va arri
bar al cor de molts (sobretot moltes) 
dels nostres alumnes. L'obra va agra
dar. I va agradar també per les grans 
interpretacions de les actrius. En acabar 
l'obra, vora les set del vespre, tots van 
tornar cap a Moià, on arribaren a les 
vuit, i van posar fi, així, a un dia ple 
d'emocions. 

Joan FONTCUBERTA 



«IN ILLO TEMPORE» 
És difícil dir adéu sense, després 

d'haver fet unes quantes passes, 
girar-te i somriure a qui deixes 

enrere. Potser per aquesta raó ens agrada 
de submergir-nos en els records, perquè, 
gràcies a ells, l'adéu es pot convertir en un 
arreveure enmig de la boira del temps. 

Remenant l'escriptori de l'habitació he 
trobat el dietari que vaig començar a 
escriure quan tenia dinou anys. Després 
de llegir-lo, m'he adonat que tant la pri
mera pàgina com l'última parlen del bosc 
dels Safarejos (enlloc més no hi surt 
esmentat). Quants anys fa que no hi 
vaig? Ara m'avergonyeixo d'haver passat 
tantes vegades davant seu sense veu
re'l. Potser per això he decidit de trans
criure aquestes dues pàgines, perquè 
necessito assaborir cada paraula per a 
recuperar la part de mi que he perdut 
fugint dels arbres. 

10-10-1977 
Amb el cotxe, quan vaig cap a la uni

versitat, passo pel costat del bosc dels 
Safarejos. Val a dir que, de safarejos, ni 
la meva àvia no n'hi havia vistos. Tot i 
això, el nom és bonic, et dóna sensació 
de frescor, d'aigua amb gust de terra: 
t'humiteja la boca. Les fulles dels casta
nyers, grogues i roges, tenyides per la 
tardor, comencen a caure; en canvi, els 
pins mantindran el verd fins que l'hivern 
els tapi amb clapes blanques. 

Les amigues em diuen amb aires 
transcendentals que tot allò que has vis
cut et marca (quasi físicament) la resta 
de la vida. Però la pineda, en comptes de 
retornar-me als vestigis de la infantesa, 
em causa repulsió, perquè allà on havia 
vist una muntanya, on els secrets i els 
somnis baixaven pel torrent i alimentaven 
els arbres, no hi ha res més que un turo-
net ple de brossa. No. Aquesta pineda no 
forma part de mi. I menys ara, quan al 
voral hi ha cotxes mal aparcats i famílies 

que mengen a les noves taules de picnic 
que l'ajuntament hi ha instal·lat. 

Evito de trobar-me amb les amigues 
del poble. Només saben parlar de records, 
de quan érem nenes. Amb el tremolor de 
la nostàlgia repeteixen i repeteixen (sem
pre amb nous matisos, a vegades contra
dictoris) com les nostres mans acaricia
ven l'escorça dels arbres quan ens hi 
enfilàvem per descansar gaudint del recer 
de les branques; quan crèiem que aque
lla era la nostra casa. «In illo tempore sí 
que érem felices!» Els somreia, absent, 
resignant-me a contradir-les, però esgar
rifant-me de pensar que, quan ets petita, 
ets com un Quixot desesperat a la recer
ca d'aventures i, quan entres en l'adoles
cència, l'avidesa d'aventures encara et 
sacseja, però no te les inventes, sinó 
que, glatint d'emoció, esperes que arri
bin. Per això n'hi ha que es moren d'avor
riment i quan són joves ja pensen en el 
passat amb melangia. Quina aversió que 
em provoca tot plegat, ja que el problema 
no és que la pineda «ara estigui bruta», 
sinó que ens hem fet grans i no som 
capaces de convertir lé*s llaunes rovella
des en... pètals de roses silvestres! 

Per què els ulls dels avis s'entelen i 
espurnegen alhora quan recorden la 
joventut? M'agradaria de saber si ells, 
quan eren joves, també passaven les 
hores recordant les trifulgues de la infàn
cia. Les brides dels temps no solament 
ens lliguen, sinó que ens enceguen, ja 
que ens fan creure que la glòria es troba 
en el passat, on el dolor queda mig difu
minat pel record. 

13-9-1980 
Per a anar a la universitat ja no passo 

pel costat del bosc dels Safarejos. Ara visc 
a la ciutat. La meva solitud ha fet que 
m'acostumés a estar envoltada de gent i 
de soroll. Per això he après a desaparèixer 
entre la multitud, he après a no-viure de 



cara enfora. Més enllà de la pell pàl·lida 
que m'embolcalla, sóc la que em toca ser, 
faig el que em diuen que s'ha de fer, vestir, 
agradar... Faig el que es fa, dic el que es 
diu. Així aconsegueixo deixar enrere el 
record que m'ha ofegat durant tant temps. 

De tant en tant, les cames m'allunyen 
dels nous companys fins a portar-me al 
parc dels Gronxadors. M'assec en un 
banc (sempre el mateix) vigilant de no 
clavar-me els esquerdills de la fusta vella 
i m'hi estic fins al vespre, quan el camió 
dels escombriaires entra per netejar el 
rastre de la (in)civillització. Sembla que 
necessiti envoltar-me de quatre arbres 
per a trobar el descans que tant necessi
to, per a esquivar les sacsejades de la 
vida de masses. L'oxigen de les plantes 
fa néixer dins meu (dins el món de cara 
endintre) llargs viatges. Odissees —totes 
elles envoltades de mars enfurismats, de 
sorra amarga i de boscos en els déus 
s'estimen d'amagat. 

Ahir, quan anava a comprar-me l'es
morzar, vaig veure una nena enfilada dalt 
d'un arbre que mirava cap amunt i alçava 
els braços movent-los com un ocell. 
Llavors vaig entendre per què necessita
va respirar en el parc. Ell em duia els 
records negats del bosc dels Safarejos, 
mostrant-me'l lluny de ser locus amoe-
nus, sense reinventar-lo, sinó totalment 
sincer. No podia renunciar al passat! Jo 
també vaig mirar cap amunt, cap a 
ponent, cap al cel de la meva pineda, i se 
m'humitejaren els ulls. Aquest gest em va 
diferenciar de la resta, per un moment em 
va fer única. Llavors, el món de cara 
endintre va temptejar els seus límits, 
havia trobat l'escletxa del llagrimall i per 
allà hi solia sortir la saba dels pins del 
bosc dels Safarejos. 

Anna LLEOPART I TIÓ 
(prosa premiada en el certamen lite

rari de la Festa de l'Arbre Fruiter 2011) 

NECROLÒGIQUES 
Adéu a Ernest Boquet 

El dia 30 de setembre va morir a Man
resa, a l'edat de seixanta-cinc anys, el 
Sr. Ernest Boquet i Jiménez. Amb motiu 
d'aquest traspàs el Cercle Artístic del 
Moianès vol recordar-lo i agrair tots els 
patrocinis que havia fet en els concursos 
de pintura ràpida organitzats per la nos
tra entitat. És gràcies a persones com ell 
que les entitats sense ànim de lucre 
poden continuar la seva tasca. Fem arri
bar el nostre sincer condol a la seva 
família. Gràcies per tot, Ernest. 

Junta del Cercle Artístic 

A Manel Fabiàn 
Manel, te n'has anat sense que et 

pogués abraçar. Has deixat un gran buit 
al fons del nostre cor, buit que omplirem 
amb el mateix optimisme i alegria que tu 
has mostrat durant tota la teva vida. Ens 
has donat una gran lliçó: no has volgut 

mai que per tu hi hagués ni tristesa ni 
plors. 

En Manel ho ha estat persona d'ex
pressar els sentiments, però tampoc no 
els amagava; ell parlava amb la mirada. 
Amb la seva cara enlluernada, sempre 
ens mostrava un somriure. 

Un bon dia va aparèixer l'Eva, la seva 
muller, i sense pensar-s'hi gaire va dir: 
«Ha de ser per a mi!» Només de veure-la, 
no pogué expressar els seus sentiments 
ni amb paraules ni sobre paper. Però de 
ben segur que va pensar això: «Quan els 
ulls veuen el que mai no han vist, el cor 
sent el que mai no ha sentit» (Baltasar 
Graciàn). I va dir: «Doncs vull ser feliç!» 

I aquesta és la lliçó que ens ha deixat 
aquest personatge singular: «Sigues feliç 
un instant; aquest instant és... la teva 
vida.» I ell ho ha viscut fins al darrer 
moment, al costat de la seva família. 

Jordi Pedrals i Prat 



UNA EXCURSIÓ A LA MOLINA 
sabíem on aparcar. Era pleníssim de 
cotxes i de gent. Un cop allà, passejàrem 
una bona estona tot mirant els remunta-
dors que, ara l'un ara l'altre, no paraven 
de pujar i baixar de les muntanyes. La 
gent va ben equipada, amb esquís, gor
res, bufandes i roba gruixuda del mig de 
l'hivern. 

Quan arriben a dalt, comencen la 
davallada. Des de baix semblen talment 
unes petites formiguetes enmig de tanta 
blancor, però a poc a poc les figures es 
van fent grosses i amb les seves ziga-
zagues arriben a baix de tot. 

La muntanya és molt bonica (amb neu 
o sense): bestiar escampat que tranquil-
lament va pasturant pels prats, casetes 
quasi amagades enmig de tanta verdor... 
Un paisatge atractiu, vaja. 

De retorn a casa ens parem una esto
na per contemplar la serralada del Cadí, 
tota nevada. La neu et tranquil·litza, t'as
sossega, et dóna pau. 

D. FONTS 

Era l'hivern passat quan de bon 
matí ens escapàvem cap a la 
Cerdanya per gaudir de les mun

tanyes plenes de neu i, a la Molina, 
veure la gent com esquiava. 

Per als qui hi acostumen a anar cada 
setmana —en temps de neu, és clar—, a 
esquiar i a fer cursets amb els seus fills, 
aquesta sortida ja és una cosa normal, 
però per als qui hi anem de tant en tant 
és sempre bonic i sorprenent. 

Les carreteres, en aquella hora del matí, 
eren gairebé desertes, la qual cosa ens 
permetia d'avançar força. Passàrem vora 
el pantà de la Baells, que gairebé era ple. 
L'aigua quasi no es movia i era tan neta i 
tan clara que t'agradava de mirar-la. Un 
bonic paisatge. El sol ja començava a treu
re el cap per darrere les roques, i tot gau
dint de l'entorn arribàrem al poble de Cercs, 
envoltat de muntanyes rocoses i foradades 
per diversos túnels, un rierol que baixa amb 
molta força i fonts que ragen a desdir. 

Després de fer molta carretera, revolts 
i més revolts, arribàrem a la Molina. No 



NOTICIES DE L'ESTANY 
Is dies 8 i 9 d'octubre es va cele
brar a l'Estany l'onzena edició de 
la Fira del Moianès, Turisme i 

Lleure. 
El dissabte dia 8 va començar al matí 

amb una passejada pels volts de la mina 
i del poble. A la tarda, partit de futbol 
entre la Selecció Femenina del Moianès 
i A . E . Monistrolenca Fèmines, seguit 
d'una partida de bitlles catalanes i, a la 
biblioteca, una lectura poètica. Al vespre 
es va fer la presentació de diferents pro
jectes del Consorci del Moianès, com el 
«Portal d'entitats», «Territoris serens -
Itinerari serè», el monogràfic «Fred, neu 
i gel - Les poues del Moianès» i «Evolució 
del projecte de l 'Ecomoseu del Moianès». 
Després hi va haver la primera actuació 
nocturna del grup casteller Falcons de 
Castellcir i tot seguit botifarrada-concert 
amb el grup «Estem pel bar» d'Oló. 

El diumenge dia 9 el programa es va 
encetar a les vuit del matí amb la planta
da de parades dels nostres productes 
típics, amb la tercera pedalada popular 
amb bicicleta de carretera i amb la cami
nada fins a l'Estany organitzada per 
Rivendel. A les deu, obertura de la fira 
amb la tronada dels canons de «Retorn 
al 1714» de Moià, arribada de tractors 
antics del Moianès, torneig social d'es

cacs, plantada de gegants, cercavila i 
ballada. Al migdia, inauguració de la fira, 
tallerdemalabarsambDespertaespurnes, 
arribada de cotxes i motos clàssics. A 
l'escenari de la fira, concert-ball amb 
flabiol amb U-de-sol, espectacle de con
tes, actuació de l 'Escola Municipal de 
Dansa de Moià, exhibició de hip-hop a 
càrrec de Moià Sport i, a les set de la 
tarda, cloenda de la fira amb un concert 
de gospel. Va ser un dia ple d'exposici
ons, tastos i molta gent que va omplir els 
carrers de l'Estany celebrant amb goig 
l'onzena Fira del Moianès. 

El dimecres dia 19 d'octubre, els 
casals de la gent gran de Collsuspina i 
l'Estany van rebre la visita de la gent de 
Canyelles de Garraf amb la seva alcal
dessa al capdavant. Al matí varen esmor
zar a Collsuspina i visitaren Sant Cugat 
de Gavadons. Després a l'Estany realit
zaren un recorregut pel monestir, claus
tre i poble, on tots junts feren un dinar de 
germanor. 

El dia 10 dè novembre va morir Rosalia 
Ollé i Canet, de vuitanta-set anys, i fou 
enterrada a Sant Feliu de Terrassola. 
A . C . S . 

Maria Estany ESPARÓ 



ENTREVISTA A DIONÍS GUITERAS 
Pel seu interès, reproduïm del blog 
d'Albert Lozano la seva entrevista 
a Dionís Guiteras, alcalde de Moià, 

publicada a primers de novembre. Hi fem 
alguns retocs lingüístics. 

A Moià han passat moltes coses en 
poc temps. Pel mes de maig el canvi de 
govern de CiU a Ara-Moià va encetar un 
seguit d'esdeveniments compactats en 
l'espai-temps. Moià va pujar a la 
Champions de l'agenda dels mitjans de 
comunicació catalans i espanyols com a 
paradigma d'aquells pobles endeutats 
que no poden tirar endavant sense ajuda 
externa. Això, tanmateix, era interpretat 
de maneres diferents pels mitjans: per a 
alguns, perquè durant molts anys s'ha 
estirat més el braç que la màniga; per a 

d'altres, perquè el finançament dels petits 
municipis està en desacord amb els ser
veis que han de prestar. En qualsevol 
cas, Dionís Guiteras, alcalde de Moià, 
ens explica quina és la feina que han fet, 
que estan fent i que faran. Aquesta feina, 
recolzada en dos grans fets: l'inventari 
econòmico-financer del consistori i l'es
tudi de recursos humans i serveis. La 
informació derivada dels esmentats estu
dis marcarà el futur de Moià en els prò
xims anys. 

— Era la vostra intenció mediatitzar el 
problema de l'endeutament de Moià? 

—Fer-ho d'aquella manera, no. La 
premsa es va assabentar que faríem un 
acte davant el poble explicant la situació, 
en una reunió de la conselleria amb els 
municipis afectats. Els mitjans es van 
presentar per sorpresa. Certament, no 
esperàvem que arribaríem a aquest 
nivell. Avui dia encara em truquen televi
sions. No era buscat, però el resultat sí 
que el buscàvem. És a dir, /'objectiu era 
la visibilitat, però no la manera com va 
passar. 

— Un cop mediatitzat, us en vau pene
dir?, us va semblar que se us escapava 
de les mans? 

—No. Si ens en sortim, de la situació, 
en bona part serà gràcies a la mediatit
zació. El cas de Moià té una diferència 
molt gran que agrada a les administraci
ons i als bancs, amb els quals estem 
treballant sense acritud. El normal és 
arribar i carregar-se el que ha fet l'altre; 
d'entrada, el fet d'anar de cara fa que 
tothom ho rebi com una manera nova i 
fresca de fer política. 

—Ara per ara, quin és el deute? 
— Estem en els vint-i-cinc milions d'eu-

ros. Però manquen encara molts interes
sos, judicis de proveïdors... Cal dir que 
dos milions ens els traiem amb la venda 
del Centre d'Atenció Primària (CAP), ja 
que el conveni està a punt d'executar-se. 



—Quines mesures s'han dut a terme i 
s'estan prenent? 

—Després de la fase d'observació, ara 
estem en la d'anàlisi, la qual arribarà al 
seu punt final quan tinguem, dins un 
parell de mesos, el resultat de l'auditoria 
del 2009, que no es desvia gaire de la 
realitat. En el 2012 farem la nova. El que 
ens hem proposat és atacar de soca-rel 
el problema del deute. I ho farem amb un 
nou model de pressupost: el pressupost 
per resultats. Aquest és un model no line
al, que s'aplica en grans estructures. 
Hem fet la prova aplicant-ho a les escoles 
de música i de dansa i a la llar d'infants, 
amb uns resultats espectaculars. Hem 
aconseguit de reduir les despeses de 
l'ajuntament en aquestes entitats. Dins 
un parell de mesos, en el 2012, tindrem 
la fase d'anàlisi acabada i els resultats 
del 2009, com també tancat l'exercici del 
2011, i començarem a treballar amb 
aquest nou model de pressupost per 
resultats. Començarem a negociar el 
deute amb les entitats financeres. El nou 
pressupost del 2012 és la base per a 
finançar i refinançar l'ajuntament i reorga
nitzar-lo; tot això, a cost zero. Un cop fet, 
tornarem a convocar el poble per donar 
totes les explicacions pertinents sobre les 
mesures adoptades. 

—Què vol dir un «pressupost per resul
tats»? 

—Analitzar bé el servei prestat: a qui va 
dirigit, a quin cost... Seguidament s'aplica 
un objectiu, un resultat desitjable. Un cop 
sabut /'objectiu per a aquell servei, mirem 
com ajustar-nos a tots els paràmetres que 
afecten aquell resultat esperat i estudiem 
com aconseguir-lo. Ho hem fet amb l'Es
cola Municipal de Musica. L'objectiu era 
mantenir l'escola de titularitat pública, 
passant aquest any amb el mínim possi
ble per, després, mancomunar-ho amb 
altres pobles. Un dels altres objectius és 
l'aportació econòmica, la qual passarà de 
100.000 euros a 48.000. Hem aconseguit 
d'augmentar en un 50% el nombre d'alum
nes, amb una reducció del 52% de l'apor

tació municipal, bo i mantenint l'escola i 
amb un projecte de futur. Això es farà amb 
tots els serveis del municipi. 

— En l'última entrevista vau dir que el 
deute és impossible de tornar-lo en el 
termini de vint anys. Encara ho penseu? 

—Continuo pensant el mateix. Les 
entitats financeres i les administracions 
també ho creuen així. El refinançament a 
quaranta anys permetrà més liquiditat. 
Fer l'esforç en quatre anys és inassumi-
ble. Moià disposa d'uns ingressos per 
tributs i taxes de més de cinc milions 
d'euros. No podem augmentar-los i dema
nar més al poble. Hi haurà aspectes que 
sí que s'hauran de racionalitzar. 

— El nen de deu anys d'ara, dintre de 
vint anys encara estarà pagant el deute 
actual. Algú assumirà responsabilitats? 

—Si qualsevol col·lectiu o persona veu 
clar que algú té responsabilitat, que 
emprengui accions judicials. Quan tin
guem totes les dades, valorarem la pos
sibilitat d'emprendre accions o no. Si 
considerem que les hem d'emprendre, no 
tindrem cap problema a fer-ho. 

— Una de les mesures ha estat la reta
llada de nòmines. <j,És millor pagar el 
90% de les nòmines, o fer fora vint perso
nes pagant 61*100%? 

—No han estat retallades. En tot cas, 
dins un parell de mesos tindrem els resul
tats de l'estudi que amb la Diputació i la 
Generalitat estem fent. Fins que no tin
guem els resultats, aquest tema no el 
plantegem. No podem ara acomiadar 
alegrement vint persones sense conèixer 
la informació i els resultats de l'inventari. 

— L'ex-alcalde Sr. Josep Montràs, no 
es trobava amb aquest problema? 

—Desconec la situació en què es tro
bava. Però un i dos anys enrere la situa
ció no era la mateixa. La manca de crèdit 
i la racionalització actual no eren iguals. 
L'OGT ens ha avançat nou bestretes per 
a fer front a les nòmines. L'esforç d'aquest 
octubre ha estat titànic. Podríem fer la 
pilota més grossa, però nosaltres vam 
decidir que si això havia de petar havia 



de ser ara i no pas d'aquí a sis mesos. Si 
hagués petat d'aquí a sis mesos, la culpa 
hauria estat meva i, cosa més important, 
gràcies a ser els primers a anunciar quina 
és la situació, totes les administracions, 
entitats financeres i el món del periodis
me estan amb nosaltres. Per tant, es veu 
el cas de Moià com un cas de valentia, 
decisió i realisme i que no amaguem el 
cap sota l'ala. 

—Caldrà esperar a l'estudi de recursos 
humans i serveis per a saber si alguna 
entitat té excedent de personal? 

—Ho estem fent ara. Dins un parell de 
mesos tindrem els resultats. Nosaltres 
complirem el que vam dir en la campanya 
electoral; dintre sis mesos tindrem tota 
l'anàlisi econòmico-financera de recursos 
humans i serveis. Però la ràtio de Moià 
amb altres municipis pel que fa al nombre 
de treballadors és més elevada. 

—Creieu que l'allargament de la crisi 
afavorirà la rapidesa dels ritmes i avança
rà una independència natural del poble 
de Catalunya? 

—Si això no fa obrir els ulls a la gent 
és que tenim un problema molt greu. 
Estem parlant de retallades; el valor del 
dèficit fiscal amb l'Estat espanyol és tres 
vegades superior a les retallades que 

està fent el govern de la Generalitat. 
Espero que realment acceleri la necessi
tat i que la majoria de persones vegin que 
estar a Espanya és un mal negoci. El 
dèficit fiscal amb el Govern central fa que 
encara patim més la crisi. 

— En una entrevista a El Triangle el 
periodista X. Rius va comentar que vós 
no governàveu per ser reelegit d'aquí a 
quatre anys, sinó per fer revertir la situa
ció. El vostre projecte polític és a Moià 
per quatre anys o és fora de Moià? 

—No en tinc ni idea. No sóc home de 
llargs terminis. Quan dic que em presento 
per quatre anys no penso pas a fer carre
ra política, encara que hi ha molta gent 
que ho diu, que faig servir Moià com a 
trampolí. La carrera política la podria 
haver feta dins el partit sense entrar en 
l'ajuntament i no ficar-me en aquest 
embolic que també em pot ser perjudicial. 
Per tant, dic que m'és igual repetir d'aquí 
a quatre anys. Les mesures que he de 
prendre poden ser impopulars i, si pen
sés en la reelecció, potser no les pren
dria. El que he de fer és pensar en el 
poble i no pas en la possibilitat de si tor
naré a ser alcalde o no. Si d'aquí a quatre 
anys em ve de gust fer una altra cosa, 
espero que la gent hó*.entendrà. 

DESEMBRE £ 



LLEURE I CULTURA 
El dimecres 12 d'octubre a les set de 

la tarda, a l'Ateneu, es va fer una botifar-
rada, organitzada per la J E R C de Moià. 

El dijous 13 del mateix mes a les vuit 
del vespre, a Can Carner, es va impartir 
la conferència titulada «Taller de creativi
tat. Generació d'idees». 

El divendres 14 a les nou del vespre, 
a l'auditori de Sant Josep, va tenir lloc un 
concert del baríton andalús Pablo Gàlvez, 
acompanyat al piano pel també andalús 
Miguel Àngel López, acte organitzat per 
Joventuts Musicals de Moià dins el cicle 
Xarxa de Músiques a Catalunya. 

El dissabte 15 durant tot el dia es va 
disputar al camp de golf de Montbrú la 
Ryder Cup Social. 

El diumenge 16 al matí es va fer el 
bateig dels nous gegants de l 'Escola Pia, 
Oriol i Natàlia, amb una plantada gegan-
tera (amb participació dels Gegants de 
Moià i els de l'escola pública), pregó, 
cercavila (animada pels bastoners i gra-
llers de Moià) i fi de festa al recinte esco
lapi. A les vuit del vespre, a l'Ateneu, 
sessió de cine. 

El dijous 20 a les vuit del vespre, a 
Can Carner, s'impartí la conferència titu
lada «Com aprofitar les eines 2.0 per a la 
promoció on-line dels nostres negocis». 

El dissabte 22 es va fer una excursió 
de l'agrupament escolta local al parc del 
Molí Nou. A l'Ateneu, projecció del docu
mental Pesta sobre les escoles lliures, 
amb col·loqui posterior. 

El diumenge 23 durant tot el dia, al 
camp de golf de Montbrú, es disputà el 
XIII Trofeu Vesta Castillejos. 

El dijous 27 a dos quarts de vuit del 
vespre tingué lloc a Can Carner una xer
rada sobre «Una alimentació saludable 
per als nostres fills. Consells pràctics», 
dins el programa «Créixer amb tu» de la 

Generalitat. A les vuit, la conferència «El 
coach, un instrument per a millorar la 
gestió de l'empresa». 

El dissabte 29 a les set del vespre, a 
l'Ateneu, es féu un campionat de botifar
ra. A les nou del vespre, a l'auditori de 
Sant Josep, concert del guitarrista Izan 
Rubio, acte integrat dins el circuit Xarxa 
de Músiques de Catalunya. 

El diumenge 30 a les sis de la tarda, a 
l'Ateneu, es féu una sessió cinematogrà
fica. 

El dilluns 31 a les nou del vespre se 
celebrà una castanyada popular, anima
da per un grup musical. 

El dijous 3 de novembre a les vuit del 
vespre, a Can Carner, es va impartir una 
conferència titulada «Taller de negocia
ció i imatge personal». 

El dissabte 5 del mateix mes, durant 
tot el dia, al camp de golf de Montbrú es 
va disputar la 3 a edició de la Ryder Cup 
Social. 

Els dies 5 i 6 va oferir a Moià el seu 
espectacle el Circ Alves, instal·lat a la 
plaça del Saiol. 

El dijous 10 a les vuit del vespre, a 
Can Carner, es féu una conferència 
sobre «Com afecta les empreses la llei 
de protecció de dades (LOPD)?». 

El dissabte 12 durant el matí, al camp 
de golf de Montbrú, es disputà el Trofeu 
Anselmo Sànchez, competició que pros
seguí l'endemà. A les deu del vespre, al 
Centre Cultural Les Faixes, escenificació 
de Què és el que sabem? (adaptació de 
l'obra Un déu salvatge, de Yasmina 
Reza), a càrrec del grup de teatre del 
Centre Parroquial de Monistrol de 
Calders. 

El diumenge 13 a les sis de la tarda, a 
l'auditori de Sant Josep, es va iniciar el 
cicle anual de conferències titulat «Moia-
nesencs voltant pel món», que organitza 



El Fanal. La conferència era sobre el 
Camerun, es titulava «Mé sà yu kà (no hi 
ha males notícies)» i anà a càrrec de 
Teresa Casals i altres integrants de l'ex
pedició. Heus ací les següents xerrades 
programades: dia 27 de novembre, «Un 
projecte solidari a Guatemala», a càrrec 
de Mercè Padrisa; dia 4 de desembre, 
«Gàmbia, un país, un riu», a càrrec d'An
na Piella. 

El dijous 17 de novembre a les set del 
vespre, a Can Carner, va tenir lloc una 
xerrada informativa sobre el reglament 
de la nova llei d'estrangeria. A les vuit, al 
mateix lloc, conferència sobre «La gestió 
del canvi en les organitzacions». 

El divendres 18 del mateix mes, a les 
nou del vespre, tingué lloc a l'auditori de 
Sant Josep un concert de l'acordionista 
basc Ander Tellería, acte integrat dins el 
circuit Xarxa de Músiques de Catalunya. 

El diumenge 20 a les sis de la tarda, a 
l'auditori, hi hagué un nou concert, titulat 
«Àries d'òpera i cançó catalana», a càr
rec de la mezzosoprano Anna Tobella 
(guanyadora del premi al millor cantant 
català en el Concurs Francesc Vinas 
2010), acompanyada al piano per l'italià 
Alessio Coppola, acte organitzat per 
l'ajuntament. 

NOCES D'OR 
El diumenge dia 29 de maig, a 

Montserrat, van celebrar llurs noces d'or 
matrimonials els esposos Josep Huguet i 

M. Montserrat Solà (ella, filla de Moià). El 
24 d'octubre les van commemorar els 
esposos Josep Coll Rovira i M. Lluïsa 
Fonts Canellas. Per molts anys! 

NOUS ESTABLIMENTS O CURSOS 
S'ha obert el Centre Caní La Talaia, 

que ofereix residència i perruqueria cani
nes, venda de pinsos i complements, 
ensinistrament, etc. Està ubicat a la masia 
de la Talaia (ctra. de Manresa, km 25,5), 
tel. 686 120 760. 

El Consorci del Moianès ofereix molts 
cursos de formació ocupacional. Per a 
més detalls, tel. 93 839 14 18. 

Des del 12 de novembre funciona 
cada dissabte a les set del vespre un 
curs d'aprenentatge de ballar sardanes, a 
la sala petita del Casal , a partir de vuit 
anys d'edat. 

També funcionen, cada dimecres a les 
nou del vespre, cursos de diversos tipus 
de ball, al Centre Cultural Les Faixes. 

Els desitgem èxit. 

MISCEL·LÀNIA 
A mitjan setembre l'ajuntament va 

difondre una circular invitant a donar 
sang, aprofitant la vinguda periòdica a 
Moià d'un autocar "destinat a aquest fi i 
que se situa regularment a la plaça de 
Sant Sebastià. 

Per als dies 21-23 de novembre era 
prevista la vinguda a Moià de l'equip de 
gravació de la sèrie «Sota la terra», de 



TV3. Les coves del Toll i de les Toixoneres 
havien de ser protagonistes d'un dels 
episodis d'aquesta popular sèrie televisi
va sobre excavacions, arqueologia, pale
ontologia, prehistòria... 

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. 

MOVIMENT DEMOGRÀFIC 
Naixements 

Bruno Valle Rodríguez, fill de Carlos 
Julio i de Diana Carolina, dia 29 de 
setembre. 

Èlia Crusat i Mérida, filla de Joaquim i 
de Sílvia, dia 3 d'octubre. 

Alba Queipo i Pezzi , filla de Jesús i de 
Susanna, dia 4 d'octubre, a Barcelona. 

Joan i Bruna (germans bessons) Sison 
i Franquesa, dia 19 d'octubre, a 
Barcelona. 

Nil Carrillo i Castaho, fill de Matías i de 
Sílvia, dia 1 de novembre. 

L'enhorabona als venturosos pares. 

Defuncions 
Maria Franquesa i Canet, de noranta-

quatre anys, vídua de Joan Molas, dia 8 
d'octubre. 

Manel Fabiàn i Arisa, de trenta-set 
anys, dia 14 d'octubre. 

Al cel sien. Donem el condol als seus 
familiars. 

NOTA DE LA REDACCIÓ 
La magnífica aquarel·la que il·lustra la 

portada d'aquest número nadalenc de LA 
T O S C A és obra de l'artista manresà, molt 
vinculat a la nostra vila, Jaume Casa -
cuberta, a qui agraïm l'espontània i gene
rosa col·laboració. 

En el número anterior del nostre butlle
tí, a la p. 25, 2a columna, diu «2.800 
voluntaris» per «28.000 voluntaris». Dis
culpeu l'errata. 

Els qui vulguin donar-nos articles, notí
cies o altre material per al pròxim número 
han de fer-nos-ho arribar abans del dia 9 
de gener, en què tancarem l'edició. Dema
nem que hom ens informi d'esdeveni
ments 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 TOS
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. 

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





