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L

SALUTACIÓ

a Festa Major de Balaguer d’enguany no
serà com les anteriors, la situació que estem vivint ens obliga a repensar-la i a oferir
una proposta que tingui en compte de manera exigent l’actual situació sanitària; per tant, les
propostes no només seran atractives sinó que també
seran 100% segures.
En primer lloc, en nom de la Paeria de Balaguer vull
donar el condol i tot el suport a les famílies i amistats que han perdut éssers propers i estimats durant
aquesta pandèmia. No només a qui ha tingut una pèrdua directament causada per la pandèmia, sinó també a les persones que han perdut algú durant aquest
període, ja que en tots dos casos no s’han pogut fer
els comiats i les mostres de solidaritat tal com socialment estem acostumats a fer.
En segon lloc, vull desitjar una ràpida recuperació a
totes les persones que estan superant la malaltia o ja
l’han superat però que, avui en dia, encara en pateixen les seqüeles, desitjo que tinguin la força necessària per refer-se i deixar enrere aquesta situació.
En tercer lloc, i malgrat el temps que ha passat de
l’inici de la pandèmia, vull agrair en nom de la ciutat a totes aquelles persones i col·lectius que en els
primers i més durs dies de la pandèmia van estar a
primera línia treballant incansablement per a tots
nosaltres: els serveis sanitaris, el personal de les
residències, els serveis municipals de recollida de
residus, neteja, desinfecció (carrers, contenidors,
baranes...), de transport de material sanitari, de consergeria, de registre i de policia. A més cal fer extensible aquest agraïment a tota la xarxa de voluntariat que va possibilitar subministrar material sanitari
(bates, gorres, peücs, mascaretes...) als centres sanitaris i assistencials, i també al voluntariat que va

Jordi Ignasi Vidal Giné
Paer en cap de la ciutat de Balaguer
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repartir menjar a la gent que ho necessitava o als
que van passejar gossos o arreglar ordinadors entre
altres. Finalment, faig arribar el nostre agraïment al
col·lectiu xinès de Balaguer, que va trobar i regalar a
la ciutat guants i mascaretes en aquells primers dies
en què no era possible aconseguir-ne. M’atreveixo a
fer extensiu aquest reconeixement en nom de tota la
ciutadania de Balaguer.

És un repte que la humanitat hem d’afrontar de forma conjunta i sense deixar fora de la solució a ningú.
Però també és una evidència contrastada que només
amb l’actuació decidida de cadascú de nosaltres podrem fer-hi front i acabar assolint un èxit col·lectiu.
I entre tota aquesta incertesa i preocupació, arriba
la Festa Major de Balaguer 2020. Les festes del Sant
Crist d’enguany seran diferents i adaptades a la nova
situació. No renunciem a programar activitats perquè
entre altres coses considerem que #LaCulturaÉsSegura i és alhora un sector econòmic que no es pot
tampoc deixar al marge. Totes les activitats que es
proposen estan pensades per poder-se desenvolupar
amb tota la seguretat per a la salut: amb entrades
nominals, separació de seguretat entre les persones,
desinfecció de totes les cadires entre activitat i activitat, gel hidroalcohòlic, mascareta obligatòria... Fins i
tot el castell de focs s’ha localitzat de tal manera que
la gent el pugui veure des de qualsevol lloc de la ciutat i s’hi utilitzaran només elements de desenvolupament en alçada per a evitar que hàgim d’agrupar-nos
per gaudir-lo.

Des de la Paeria de Balaguer som plenament conscients que aquesta situació de pandèmia extraordinària, que no s’havia donat des del 1918, ara fa
102 anys, no només afecta la salut de les persones
sinó que té unes repercussions econòmiques immenses. Molts negocis s’han vist obligats a tancar
o reduir l’activitat pel compliment de les normes
establertes per lluitar contra la pandèmia. Això ha
causat moltes situacions d’angoixa, tant entre qui
regenta el negoci com en les persones que hi treballen. La Paeria de Balaguer seguirà treballant i
oferint tot el suport possible tant a nivell econòmic
com de promoció, per intentar minimitzar aquesta
afectació en l’activitat econòmica, i per seguir buscant noves vies de desenvolupament i creixement
de la ciutat. Cal ser conscients que les mesures
que es prenen el que pretenen és reduir l’afectació
sobre la salut i evitar el col·lapse del sistema sanitari, atès que la pandèmia no ha fet desaparèixer
pas la resta de malalties, i s’ha de poder atendre a
tothom en les millors condicions i amb la màxima
expectativa d’èxit possible.

Veure l’esforç i la il·lusió amb què el personal de la
Paeria ha organitzat aquesta Festa Major fa que estiguem orgullosos de l’equip de què disposem i estem
segurs que les propostes seran acceptades i rebran
la confiança de la ciutadania.
Mentre tota aquesta situació es va allargant no podem
oblidar que ja fa tres anys que hi ha homes i dones injustament empresonats i a l’exili, i altres inhabilitats
o represaliats. #LlibertatPresosPolítics Malgrat tot
el que he exposat fins ara, no puc estar-me de desitjar-vos una bona Festa Major i confiar que tots i
cadascun de nosaltres sabrem gaudir-la amb totes
les mesures de seguretat necessàries.

Cal afegir que la pandèmia encara no està controlada,
ni a Catalunya ni a la resta del món, però segur que
l’aparició d’algun sistema de control, com una vacuna
o medicaments eficients, arribarà en els propers mesos i permetrà començar a revertir aquesta situació.
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PREGÓ FESTA MAJOR DE BALAGUER 2019
meva vida ha girat al voltant dels volcans, aquesta
majestuosa visualització de l’energia interna del planeta Terra. El volcans ens recorden a cada moment
que som ben poca cosa i que hauríem de ser més respectuosos amb el nostre planeta. El volcans ens espanten per la seva potència i capacitat de destrucció,
però també son font de vida i riquesa. I, per tant, en
front d’aquest futur incert que volem que sigui sostenible, els haurem de tenir cada cop més en compte.
Els volcans m’han ensenyat molt, gairebé tot el que
he après, i m’han permès gaudir de la meva feina
cada dia i a tota hora, sempre intentant conèixer més
sobre ells, sobre com fer-ho millor per reduir-ne el
seu risc, però també per aprofitar-ne els seus recursos. I això m’ha portat a donar tombs per tot el món,
des d’Islàndia a l’Antàrtida, des de La Garrotxa a
Nova Zelanda, des d’ Amèrica a Àfrica, o des del Japó
a l’Equador. Encara que pugui semblar estrany, viatjar m’ha ensenyat que aquest món és molt més petit
del que ens pensem, i que els problemes i alegries
que nosaltres tenim també els tenen altres pobles i
altres cultures.

Joan Martí Molist
Doctor en Geologia per la Universitat de Barcelona
Balaguer 8 de novembre de 2019

B

ona nit a tothom, Bona nit Balaguer

És per a mi un orgull i un moment molt emotiu poder estar avui aquí amb tots vosaltres
celebrant l’inici de les festes del Sant Crist, l’inici de la
Festa Major de Balaguer. I per això, abans que res he
de donar les gràcies al Sr. Alcalde i al seu consistori
per haver-me convidat a fer aquest pregó.

La recerca científica és una vocació. No serveix ni per
fer-se ric ni per fer-se famós, però sí per poder aixecar-te cada dia amb ganes de fer més i d’aprendre
més. Ja de ben petit m’agradava la ciència i sabia que
volia ser científic (i no futbolista com sospito volia el
meu pare, tot i que si li hagués fet cas...., qui sap on
seriem ara!). Dedicar-se de ple a la recerca científica requereix molt sacrifici personal, però també el
d’aquells que estan amb tu. I amb això he de dir que
he tingut molta sort amb l’Anna, que sempre ha entès
i compartit la meva feina i la meva passió.

En aquest moment, tampoc puc oblidar-me de donar
les gràcies a la meva família, sense la qual jo no hagués arribat on ho he fet, el que m’ha permès de ser
identificat com un balaguerí singular a qui se li podia
demanar fer el pregó de la Festa Major d’ enguany.
Des que sóc fora de Balaguer, i desprès dels meus
estudis de geologia a la Universitat de Barcelona, la
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La meva feina és la prevenció de l’activitat volcànica.
El que faig, o més ben dit, el que fem en el nostre
grup de recerca de Barcelona, és estudiar com han
funcionat el volcans en el passat per poder deduir
com poden tornar a funcionar en un futur. Així, podem anticipar-nos als efectes de les seves erupcions
i reduir el risc que poden representar. Aquesta feina
és important a nivell social i econòmic, ja que les
conseqüències que les erupcions volcàniques poden
tenir sobre la nostra societat són molt grans. El problema, però, és que la ciència xoca amb la majoria
de polítics, que són qui han de prendre decisions, i
sovint no es fien massa de nosaltres perquè tenen
altres interessos i veuen més enllà del seu temps
de mandat.

nostres peus. I també vaig tenir la sort de poder-m’hi
dedicar des d’un bon principi gràcies a la insistència
d’un professor que tenia una visió un xic diferent que
els altres.
Els volcans no entenen de fronteres ni de política, ni
de polítics, tot i que a vegades aquests es pensen que
els poden controlar. Que atrevida és la ignorància!!.
Els volcans són lliures i s’expressen de maneres ben
diferents els uns dels altres, raó per la qual cal estudiar-los a fons per entendre bé el que diuen, per
poder conviure amb ells. N’hi ha de grans i de petits,
n’hi ha que fan molt soroll i d’altres que no en fan
gens. N’hi ha que ens deixen apropar-nos-hi i d’altres
que no volen tenir a ningú al seu voltant. En fi, un xic
com nosaltres, amb algunes semblances segons siguem d’un lloc o d’un altre, però, en el fons, tots ben
diferents i particulars.

Tot el que hem de saber d’un volcà està escrit en les
roques que s’han anat formant al llarg de la seva
vida. Els corrents i fragments de lava que trobem
acumulats formant l’edifici volcànic i al seu entorn
contenen tot d’informació en forma de minerals i
altres components, que nosaltres necessitem per
reconstruir què va passar, i poder així predir el que
pot tornar a passar. És com una tasca detectivesca
en la que recollim i ajuntem un grup de proves per
poder identificar qui és el culpable. Per això, a mi i
a tota la meva família ens agraden tant les novel·les
policíaques!!.

Amb tot aquest anar i tornar, son moltes les anècdotes que m’han anant passant mentre investigava
els volcans, algunes força divertides, altres no tant,
algunes realment sorprenents, i d’altres ben enriquidores per l’ensenyança que representen. Certament, no hi ha res més enriquidor que conèixer
llocs i persones diferents. Ara em venen al cap dues
d’aquestes històries simpàtiques que em van fer
adonar que potser a vegades no tot és als llibres.
Fa uns anys estava a Ruanda donant un curs a diferents tècnics d’observatoris vulcanològics de l’Àfrica i també de les Proteccions Civils locals. L’objectiu
era intentar explicar com podem anticipar-nos a les
erupcions volcàniques i què cal fer per tal de reduir
el seu possible impacte. En tot això, el representant
de la Protecció Civil de Goma, al Congo, on hi ha un
dels volcans més grans i més actius d’ Àfrica, el Nyragongo, em va dir: “no sé si tot això que ens expliques servirà per a res, doncs a nosaltres només ens
fan cas si ho diu el bruixot de la tribu, que és qui
coneix què farà realment el volcà”.

I la gent em pregunta sempre com he arribat fins
aquí, a fer aquesta feina, atès que Balaguer no és
terra de volcans i els d’Olot,a la Garrotxa, els únics
volcans que hi ha a Catalunya, tampoc és que siguin
gran cosa. La veritat és que no ho se, doncs tampoc
és que a la universitat s’esforcessin molt en ensenyar
vulcanologia, en comparació a d’altres disciplines geològiques que es consideraven més importants. La
veritat és que els volcans ens ofereixen una finestra a
l’interior de la Terra, i això és una oportunitat que no
podia deixar passar si volia saber què hi ha sota els
6
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En una altra ocasió estava a El Salvador, país perillós
però meravellós, revisant els voltants del volcà San
Miguel que havia fet erupció feia un parell de dies.
Caminant per allí vam trobar un senyor ja força gran,
de 80 anys o més, a qui li vam preguntar perquè no
havia marxat de casa seva quan va haver l’erupció,
doncs vivia molt a prop de la boca del volcà. I la resposta va ser del tot aclaridora “El volcà no em fa por,
tota la vida he viscut aquí, i en aquesta ocasió el gall
no va dir res, per tant no hi havia perill”.

xer els seus pobles. El coneixement popular és sempre interessant i hem de tenir-lo en compte, i sobre
tot cal respectar-lo. I això, en certa manera, és Balaguer per a mi, un lloc d’ on vaig poder aprendre molt
de vivències i anècdotes dels seus habitants.
I és per aquesta raó, que en totes aquestes voltes
d’un lloc a un altre, sempre he portat en el meu record Balaguer, ja que és aquí on vaig aprendre algunes de les coses més importants de la meva vida,
com és el respecte pels demés, el saber gaudir del
que un té i no voler més d’allò que és necessari, o el
respecte per la natura i el meu entorn. Sí, Balaguer
és sempre present en records, imatges, sensacions,
família i amics. Sempre surt en alguna conversa sobre quan érem petits, o no tant petits, o quan em pregunten d’on ve el meu accent, o en fer servir alguna

Així és, bruixots i galls poden pesar més que 40 anys
d’estudis i experiència, i la veritat és que això és cert
i no em sorprèn gens, al temps que em resulta força
simpàtic. Això em fa adonar que a vegades ens pensem que ho sabem tot i realment sabem molt poc;
que les societats són complexes i cal escoltar i conèi7

Festa Major Balaguer · • Sant Crist 2020 •·

paraula pròpia del diccionari balaguerí (bultra, sina,
espoltir, aplanar, afonar, menar, etc), i que moltes
vegades causen l’estranyesa o el somriure de qui
m’escolta. Encara recordo amb un gran somriure la
primera vegada que jugant al mar amb l’Anna i les
nostres filles els hi vaig dir que es preparessin, que
m’anava a afonar!!. Quina cara de sorpresa!!.

Des que vaig marxar de Balaguer he anat tornant
de manera esporàdica sempre per raons familiars,
però amb la suficient freqüència per adonar-me
que aquest poble, com molts altres, ha anat canviant. I tot i que a vegades em costa trobar-hi aquell
encant que hi veia de petit, penso que s’ha anat
adaptant al pas del temps i a les noves situacions.
Tot i això, hi ha coses que no canvien i que li donen
a Balaguer un encant més que especial: El Sant
Crist, la Santa Maria, La Muralla, el Castell Formós, els Gegants, la plaça Mercadal, .... Aquest és
un tema de conversa que sovint surt amb aquells
altres balaguerins i balaguerines que, com jo, van
haver de deixar aquesta casa per desenvolupar les
seves vides, però que ens trobem arreu de tant en
tant. Perquè ja ho diuen, que gent de Balaguer n’hi
ha a tot arreu.

I això em fa sentir orgullós de ser d’on sóc, de venir d ’on vinc, de ser qui sóc. Aquí a Balaguer vaig
passar la meva infantesa i bona part de la meva
joventut, i és d’aquí d’on em venen uns records
meravellosos de quan jugàvem amb les baldufes
al carrer d’Avall, o a les tiretes a la plaça Mercadal (quan encara era de terra), a futbol a la bassa
d’en pla, de quan vèiem passejar la gent per aquesta mateixa plaça amunt i avall parlant de política
o a saber de què, de les tertúlies del migdia a cal
Golet, d’aquells hiverns freds en que ens havíem
de posar les castanyes a les butxaques per escalfar-nos les mans, d’aquells Tots Sants en que
estrenàvem l’abric, d’aquells westerns del John
Wayne (o Jon Vaine, com en dèiem quan no sabíem
parlar anglès!) que vèiem al cine dels Escolapis, de
les pastes seques de Cal Graells, de les mones del
Muixí, dels popets de Cal Xirricló, dels fanalets de
Sant Jaume o de les festes dels barris als calorosos estius. I, com no, els propis records de casa i
de la meva família, del Quim i la Paquita, de l’emprenyador del Josep, dels tiets, tietes, cosins i cosines, amb qui ens anàvem trobant de tant en tant,
....Tots aquests i molts més, són records que m’han
acompanyat i m’acompanyen allà on vaig i que em
serveixen per tocar sempre de peus a terra.

Per aquesta raó, és el meu desig estant avui aquí
amb tots vosaltres que la situació que vivim en el
nostre país, pertorbada per massa interessos particulars dins d’una política rància i molt poc madura, no ens doni una visió fosca i equivocada de la
nostra realitat: Balaguer ha de seguir essent, tal i
com era, un lloc de trobada, d’acollida, i convivència, on valgui la pena viure-hi i gaudir de la vida,
vinguem d’on vinguem, parlem la llengua que parlem, i tinguem (o no tinguem) els diners que sigui.
I, per això, anem totes i tots plegats a gaudir de la
nostra Festa Major.
Visca la Festa Major de Balaguer!!
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Fotografia Teresa Santos

Repensem-nos
“El que ens fa humans és la nostra habilitat per fer-nos preguntes”

F

Jane Goodall

volies impulsar era això. Simplement ho fas. Repeteixes esquemes, més per practicitat que per convenciment. Ho fas a contracor molts cops i altres perquè
realment creus que no es pot millorar, però en el fons
penses que no vas acceptar l’oferta perquè tot seguís
igual i llavors, passa. Un virus que no esperàvem i
que desitjaríem no haver conegut ho trastoca tot. Ja
no serveixen de res les regles marcades, seguir com
fins ara ja no és una opció i dins de la fatalitat penses
que potser aquesta és l’oportunitat que la ciutat necessitava. El moment oportú per fer-nos preguntes,
per repensar el model i impulsar aquells canvis que
intuïm necessaris.

a més d’un any i mig que vaig acceptar treballar des de l’Àrea de Cultura de la Paeria de
Balaguer; la ciutadania va fer la resta. Ara, i
amb una pandèmia pel mig,amics i coneguts
em diuen “quina mala sort, amb tot això del coronavirus no podreu fer res del que havies imaginat”.
M’encongeixo d’espatlles i dibuixo un somriure de
resignació, però en el fons penso que tot el que havia
imaginat quedava més lluny el 15 de març que ara.
La dinàmica perversa del dia a dia no dona temps a
projectar. Surts d’un esdeveniment i ja entres en un
altre i entre mig, les sorpreses, entre mig la vida fa
que no puguis parar-te a pensar si el que realment
9
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en què participin braç a braç la ciutadania i l’administració local. L’oportunitat per fer que la cultura sigui
una eina de transformació social i un espai de debat,
no un simple entreteniment. L’oportunitat per redefinir l’espai públic i reinterpretar les infraestructures
existents fent que siguin punts de trobada. L’oportunitat per repensar les festes que ens defineixen fent
que la ciutat participi, s’impliqui i sigui protagonista. L’oportunitat per desinstitucionalitzar la cultura
fent que la cocreació doni nous fruits. L’oportunitat
de traçar noves línies estratègiques que passin per
la igualtat, el territori i la sostenibilitat. L’oportunitat
per iniciar noves sinergies amb actors culturals de
fora de Balaguer. L’oportunitat de superar la barrera
dels 300 incansables que veus a tot arreu en una població de 17.000. L’oportunitat per enterrar el “no es
fa mai res” i plantar un “nosaltres farem”. En definitiva, l’oportunitat de posar les eines que ens permetin fer-nos preguntes constantment, perquè com diu
Jane Goodall, això és el que ens fa humans.

Preguntes que ens comencem a fer amb els Pressupostos Participatius que aquests dies estem vivint.
Un exercici senzill que ens porta a imaginar quines
inversions plantejaríem a la ciutat amb 150.000€. Innecessari per a uns i insuficient per altres, és evident
que serà anecdòtic si conjuntament no sabem fer un
pas més. Decidir incrementar l’arbrat dels carrers,
incorporar carrils bici, modernitzar l’enllumenat per
fer-lo més eficient o renovar els parcs infantils de la
ciutat només hauria de ser el principi. És una carta
de bons propòsits i un assaig general del que ha de
venir. La primera pedra d’una participació que ha de
ser constant.Ja no té cap sentit ser mers espectadors del que passa a la ciutat, ni restar a l’expectativa
de les voluntats de l’administració. No parlo de fer
consultes per tot fent més feixuc el dia a dia, esdevenint simples fiscalitzadors. Parlo de ser propositius,
d’emancipar-nos i de dibuixar avui el Balaguer del
demà.
I per això el procés de redacció del Pla Estratègic de
Cultura que ha començat fa pocs dies és una oportunitat. L’oportunitat per trobar solucions col·lectives

Arnau Torrente Capdevila
Paer de Cultura i Comunicació
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A

600 anys de la mort de la comtessa d’Urgell
MARGARIDA DE MONTFERRAT (c.1360-1420)

quest 2020 es commemoren 600 anys de
la mort a Morella de la comtessa d’Urgell
Margarida de Montferrat, una dona culta,
poderosa i polèmica. Margarida era filla de
Joan II Paleòleg de Montferrat, vicari imperial d’Itàlia
i descendent de la casa imperial bizantina i d’ Isabel
de Mallorca i Aragó (filla del destronat rei Jaume III).
El Marquesat de Montferrat, ubicat al nord de l’actual Itàlia i amb capital a la ciutat de Casale de Montferrato, es va mantenir independent fins al segle XVI.
Margarida, filla del Renaixement italià, portà amb
ella una formació sòlida, basada en la consideració
que homes i dones rebien la mateixa educació, i un
bagatge cultural remarcable. Aquest fet la devia fer
destacar notablement de la resta de dones nobles del
país quan va arribar a la corona Catalano-aragonesa.
Fou la segona esposa del comte Pere II d’Urgell, vidu
de Beatriu de Cardona amb qui no havia tingut fills.
Les noces tingueren lloc l’any 1375 i Margarida rebé
en dot la ciutat d’Aqua a la Llombardia. Els comtes
s’instal·laren al palau ubicat al castell de la ciutat
de Balaguer, malgrat que disposaven també d’altres
residències com la d’Agramunt, la de Castelló de
Farfanya, la d’Àger o la de Santa Maria de Bellpuig de
les Avellanes en les que hi feien estades.
La seva fortalesa de caràcter i la seva formació humanista la van dur a governar el comtat d’Urgell en
col·laboració estreta amb el seu marit el comte Pere,
absent durant llargues temporades per les seves estades a la cort reial.

de Balaguer de músics i trobadors. Els comtes tenien
a més una important biblioteca que es preocupaven
d’engrossir amb nous volums. Margarida, per exemple, sol·licitava l’any 1404 al rei Martí el llibre “De
agricultura” de Pal·ladi, un tractat sobre agronomia,
calendari agrícola i gestió i organització de residències rurals. Possiblement el consultava a causa de
les reformes que s’estaven duent a terme al Castell
Formós i la construcció de la residència balaguerina
anomenada “La casa de la Comtessa”.

Pere i Margarida eren molt aficionats a la música i a
les lletres i està documentada la presència a la cort

Gràcies als inventaris que el rei Ferran I d’Antequera feu dels objectes del palau de Balaguer després
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de la rendició de 1413, s’entén l’adjectiu que s’atorgà
al palau i que ha perdurat fins a nosaltres: el Castell
Formós. Objectes d’or i argent decorats amb pedres
precioses, perles i esmalts, joies, tapissos, vaixelles
de plata... molts cops decorats amb les armes dels
Urgell i dels Montferrat que identificaven els comtes.

les altres residències comtals i embargava els seus
béns. Tots els objectes de luxe foren confiscats, el
seu fill empresonat, ella exiliada amb la resta de dones Urgell i processada amb la seva filla Elionor. Finalment morí exiliada al castell de Morella el 10 de
novembre de 1420 en la pobresa més absoluta.

Pere i Margarida eren aficionats també als objectes
màgics i comptaven entre els seus tresors, amb nombroses relíquies religioses, una banya d’unicorn i una
pedra que tenia propietats per combatre la infertilitat,
com va poder comprovar la reina Mata d’Armanyac.

Sens dubte la comtessa Margarida de Montferrat va
ser una dona que va deixar una forta petjada en la
nostra història, tot i que el seu esperit lluitador va ser
valorat com un defecte per la historiografia patriarcal
immediatament posterior als fets del Compromís de
Casp en que Margarida es va veure envolta. El relat
dels qui varen escriure sobre ella en aquells temps
es basava en els testimonis que declararen en els
judicis contra ella i el seu fill Jaume per traïció a la
corona. Testimonis molts cops tergiversats o exagerats destinats a justificar un càstig exemplar a la família dels Urgell per evitar altres revoltes nobiliàries
en contra del nou rei. La imatge de la comtessa que
van generar aquests textos primerencs és la que s’ha
anat copiant d’historiador en historiador fins a arribar
a la Renaixença quan la figura del seu fill Jaume fou
reivindicada però en canvi, la de Margarida conservà la pàtina negativa que ha arribat fins a nosaltres i
que cal revertir per a situar-la com una dona del seu
temps, culta i valenta, que mai no va deixar de lluitar
pel seu fill i la família en una reivindicació tenaç que
ha traspassat els segles.

En els darrers anys de la vida Margarida de Montferrat lluità incansablement per veure el seu fill Jaume
al tron de la corona Catalano-aragonesa. El rei Martí l’Humà havia mort sense descendència i el comte
d’Urgell semblava el millor posicionat d’entre tots
els pretendents. Però una mala política del mateix
Jaume i les pressions de diversos estaments van fer
decidir el conflicte dinàstic en l’anomenat “Compromís de Casp” d’on sortí com a nou rei un infant de
la casa de Castella, Ferran I d’Antequera. El d’Urgell
acatà en primera instància la decisió, però finalment
s’alçà en armes contra el rei. Diuen els historiadors
antics, que la revolta fou instigada per Margarida que
pressionava el seu fill amb la cèlebre frase “Fill meu,
o rei o res”.
El fort caràcter de la comtessa mare el veiem reflectit en situacions com la que descriu el moment
en què, dins la ciutat assetjada de Balaguer el 1413,
escassejava el menjar i el cavaller Martín López de
Lanuza li oferí algunes viandes que havia aconseguit dels assetjadors. La comtessa li respongué que
“abans menjaria rates o gats que res que fos dels enemics de son fill”.

A Balaguer porta el seu nom la biblioteca municipal i
també una fundació privada dedicada a promocionar
l’art i la cultura. I des de fa pocs dies un “balcó il·lustrat” a la plaça dels comtes d’Urgell des d’on Margarida de Montferrat somriu satisfeta, malgrat tot, des
d’un temps remot fa més de 600 anys.
Carme Alòs Trepat
Directora del Museu de la Noguera

Margarida visqué amb horror la fi del comtat d’Urgell. Veié com el rei saquejava el palau de Balaguer i
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HO SENTO

ot i que sempre parlo de molts temes en
aquest espai que m’ofereix la Paeria,
aquest any només parlaré de la cuina, perquè vull que aquest article us deixi un bon
regust i un bon sabor de la boca i no de patiment.
Abans de començar, això sí, amb el davantal lligat a la
cintura, voldria agrair a tota aquesta gent que han fet
cas del confinament que hem viscut durant molt de
temps i gràcies a la qual ens hem pogut aturar un xic
i fer que aquest nou bitxo no s’escampés. També vull
fer un homenatge molt especial a tota aquella gent
que, per ser dels serveis bàsics, han hagut d’estar al
peu del canó... A tots vosaltres, gràcies.
També vull fer palès un record molt especial per a
aquelles persones que han perdut familiars, amics,
parents..., ja sabem el que és viure aquesta situació.

dels anys, aprofitar les influències d’altres cuines
que ens envolten.
Per aquest motiu, encara que parlem de cuina casolana, sabem que sempre ha estat molt rica i alhora molt
variada. Avui en dia la cuina que és cada cop més acceptada i recomanada per la seva varietat d’ingredients
naturals que broten de la terra és la cuina mediterrània.

I començo a escriure sobre cuina, però abans vull
deixar ben clar que el qui és a la cuina ha de tenir
dues virtuts primordials, per això es diu cuina, la
paciència i el temps. No pots córrer, ja que has de
seguir les pautes marcades per la recepta que en
aquells moments vols realitzar, tot i que a la cuina
mai aconseguiràs que dues persones, amb la mateixa
recepta, facin els plats iguals. I potser encara m’atreviria a dir-ho més fort: que ni a un cuiner o cuinera o
mestressa de casa mai, quan repeteixen un plat, els
hi surt igual que el que han fet anteriorment.

Per posar-vos un exemple, aconseguir elaborar un
préssec en almívar com fa la senyora Teresita Piqué
de Menàrguens us serà difícil. Potser us sortirà bé,
però mai serà igual al que ha fet ella: és extraordinari.
La salsa de tomata o l’arròs bullit que fa la meva esposa Magda li surten perfectes. Reconec que sóc un
menjador habitual dels calamars, alhora que també
els faig, però els calamars a la romana,diguem-ne romana, pastina, arrebossats etc., com els que vaig provar a la torre de l’Albert Delsams i la Matilde (tirant
cap a Menàrguens), no he pogut superar-los. Tampoc
he pogut superar l’allioli que et serveixen al restau-

La cuina a casa nostra sempre ha estat una tradició
que les àvies han traspassat a les mares i aquestes, a
les filles o fills que avui en dia també cuinen. La cuina casolana sempre ha gaudit d’una gran acceptació,
potser perquè al nostre país hi tenim uns grans ingredients bàsics o potser perquè hem sabut, al llarg
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rant “La Huerta” de Lleida, o els canalons de ceps del
Lluís del restaurat “La Pèrgola”,també de Lleida, o les
perdius a la vinagreta de la senyora Ramona Closa de
l’Hostal Jaumet de Torà, que avui encara les serveixen.

·
·
·
·
·

Per aquest motiu, moltes vegades, quan fem canalons, macarrons, olla de pagès o un simple estofat
sempre penses que no és tan bo com el que feia la
mare o la padrina. Amics, això és així!

Una ceba grossa tallada a daus.
Tres alls sense pelar-los.
Un got d’oli d’oliva.
Mig gotet d’aigua (poca).
La sal que faci falta.

Salpebrem el pollastre saltejat i el deixem en repòs
uns 10 minuts. Passat aquest temps, tindrem a punt
una safata que pugui entrar al forn. En aquesta hi posarem els trossos ben repartits, l’oli i el greix, i ho
posarem al forn a 180 graus tot donant-li algunes voltes. L’hi deixarem uns 15 minuts.

Aquí us presento una recepta dedicada a una amiga, la
Natàlia, esposa del Josep de l’Ajuntament, grans persones i molt bons amics. Aquesta recepta és espectacular i si veieu que, un cop menjada quedeu massa
tips, podeu veure un vaset d’aigua mineral amb gas de
Vichy Catalan que us anirà molt bé.

Passat aquest temps hi afegirem la resta dels ingredients, procurant que quedi tot ben repartit, i ho
deixarem al forn fins que el pollastre quedi ben cuit.
De tant en tant, amb l’ajuda d’un cullerot, tirarem pel
damunt del pollastre una mica del suquet que ha fet
el mateix pollastre a la safata.

Amb la Natàlia sortíem algunes vegades per fer de jurat
en algun concurs de cuina que es feien i es fan en alguns
pobles de la rodalia. La veritat és que era una molt bona
cuinera. Vam fer de jurat al concurs d’Arròs de Sant Guim
de Freixenet, al concurs de cuina Inés de Cal Blanc d’Alfarràs, al concurs de Coca amb Samfaina que es feia a
Balaguer a la Plaça Mercadal, al concurs de Cassoles de
Vallfogona, al concurs de Cassoles de Juneda, etc. Era
una bona coneixedora del tema de cuina.

Un cop fet, el deixarem reposar mitja hora tapat i després el
servirem amb alguna patata cuita al forn, que podem haver
fet aprofitant la calentor del forn en coure el pollastre.
Espero que si el feu us quedi bé, ja que aquesta és la
fórmula que la Natàlia em va explicar per fer-lo. Permeteu-me afegir que el plat ha fet com l’esperit d’àliga, sempre amunt. Segur que algun dia la nostra filla
Mercè, a la qual mai ens cansarem de recordar, podrà
degustar a l’infinit el pollastre rostit de la Natàlia.

Però anem a parlar de l’exquisit plat que ella feia i que sabia preparar amb excel·lència. L’havia provat moltes vegades amb la meva dona i les nostres filles a la torre del Pere
Fortuny, a dalt del secà. Estic parlant de 40 anys enrere.

Aquest any ha estat i és dolent. Potser perquè estic
espès per tant confinament o per una sobredosi de
gel hidroalcohòlic. Ho sento!

POLLASTRE ROSTIT AL FORN DE LA NATÀLIA
Manera de preparar-lo:
· Un pollastre de dos quilos torcejat gros.
· Dos cullerades de greix de porc.
· Dos fulles de llorer sec.
· Quatre làmines fines de llimona (rodanxes).
· Quatre pessics de pebre en pols.
· Una branqueta de farigola (sense flor).

Bona Festa Major del Sant Crist 2020
Josep M. Morell i Bitrià
Dinamitzador i escriptor gastronòmic
de la Cuina Catalana
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Rovelló en bronze

a t’han immortalitzat, gosset meu. L’escultor
Sergi Molina, balaguerí, va rebre l’encàrrec
de modelar-te, no pas en matèria vil, sinó en
bronze, que és el metall de gruix i senyoriu
que des de l’antiguitat ha deixat per al nostre goig
tantes peces artístiques. Vull dir que, tot mirant-te
al raconet de la plaça del Pou de Balaguer, m’he recordat de l’auriga de Delfos i d’algunes meravelles
renaixentistes.
A la inauguració has fet un buf de descans quan el
president Torra –també fet de noble metall– t’ha llevat el drap que et cobria. Tu volies veure la gent, que
sempre has estat convivent, i sobretot volies veure els
nens i les nenes. I saps què? T’han posat a nivell dels
braços de la mainada que et voldrà acariciar i dels
ulls dels més menuts. Ho trobo molt bé, he aplaudit.

la que encara et van passar a TV3 i a munió de pantalles dels cinc continents. Et van presentar a Nova
York com si fossis una estrella californiana. Però per
a mi i els ramats de lectors que t’admiren de debò ets
el gosset de la novel·la, exactament com et dibuixo jo
i com t’ha reproduït l’escultor. Un gos per jugar-hi,
per seguir-li les tafaneries, per plegar els bolets que
saps descobrir, per entendrir-se amb els teus moments tendres i angoixar-se pels teus petits drames.

Com un pare cofoi, m’he deixat retratar al teu costat
per desenes de càmeres i de mòbils, que volien endur-se la teva imatge a casa i després escampar-te
com pètals de flor per la galàxia de les piulades. Mira
que n’ets de popular, no en tenies prou de ser el protagonista de desenes llargues d’edicions de la novel·

No tens idea, perquè ets fora del temps, de la molta
gent que t’estima, i estimant-te a tu m’estima a mi.
Saps què? Es pensen que som una mateixa criatura, i
no és del tot veritat. Per començar, jo no sé ni puc fer
el salt mortal que tu practiques amb galania. Jo tinc
cabòries, jo tinc entrebancs, jo rumio massa i de vegades em deixo perdre dotzenes d’ous, cosa que tu mai
no faries. Tu ets més d’empaitar papallones, de tafanejar innocentment, de ser boget, de donar-te. I que
n’ets de trempat, Rovelló. Tots els gossos voldrien ser
com tu. Dels humils és la glòria.
Josep Vallverdú
15
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25 ANYS AMB L’ART I LA CULTURA

L

serà possible per causa de la pandèmia que tothom
coneix. Naturalment ho deixem ajornat per al 2021.

’Associació Cultural Grup d’Art4 de Balaguer, celebra aquest 2020 el seu 25è aniversari.

No ens quedarem però, amb els braços creuats. El
passat 11 d’octubre de 2020 ja vam oferir un concert
al Teatre Municipal de Balaguer, amb la col·laboració
de l’ I.EI., la Diputació de Lleida i la Paeria de Balaguer.

Són molts anys treballant per l’art i cultura des de la
seva fundació l’any 1995.

Des de bon principi la nostra intenció va ser enriquir
la vida artística i cultural de la nostra ciutat donant
a conèixer els valors emergents i els consolidats, en
els diversos àmbits de creació artística: pintura, escultura, gravat, literatura,música, etc. No hem volgut
oblidar cap faceta de la creació artística. Així mateix
estem fent un programa de ràdio, “Opera de la A a la
Z” per donar a conèixer el món de l’òpera i algunes de
les notícies que se’n deriven. També hem col·laborat
activament amb el Liceu de Barcelona en el seu programa “Liceu a la fresca”.

Del 5 al 21 de novembre de 2020, podreu visitar i gaudir de exposició de l’Antoni Camarasa, artista multidisclipinar de Santa Linya, a la Sala d’exposicions de
la Paeria de Balaguer.
Durant el primer trimestre de l’any vinent tenim programada la representació de l’òpera bufa (còmica)
“La Canterina” de Joseph Haydn, traduïda al català.
Aquesta representació es podrà fer perquè des de
l’any 2018 som una entitat associada a Joventuts Musicals de Catalunya.

Segurament, el camp musical ha estat el més prolífic
i el que ens ha donat més projecció. El Concurs Internacional de Cant Líric “Germans Pla, Ciutat de Balaguer”, ha estat, sens dubte, la raó per la qual s’ha
conegut la nostra associació i la nostra ciutat a nivell
també internacional, per la participació de músics i
cantants de tot el món. Intercalats amb els anys de
concurs, s’han celebrat els concerts dels guanyadors
de l’any anterior, que han comptat sempre amb l’assistència d’un públic fidel.

Entenem que la cultura és un bé essencial a protegir i una primera necessitat en qualsevol societat. Es
important, però, que la ciutadania de Balaguer també
ho entengui així.
Esperem seguir comptant amb el recolzament de les
institucions que sempre ens han ajudat, dels comerços col·laboradors i, no cal dir, del nostre públic.
Seguirem treballant

El concurs s’ha celebrat cada dos anys, des del 2002,
i aquest any, doncs, s’havia de celebrar el desè. No

Associació cultural Grup d’Art 4
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Conversa 2020

Cofat amb un barret estrafolari,
pujava un pelegrí dret cap a Tu,
barbotejant paraules, vaguetats
i frases emmarcant agraïment.
També un dia d’aquests, no fa pas gaire,
Vingueren forasters a regraciar-Te,
pels bens que els atorgares tan sovint.
Veïns d’aquí i gent ben diferent,
arriben decidits dia per dia
empesos per la fe i la gratitud.
Fa temps que s’endevina una altra llum:
Tocats per la pandèmia bastirem
un món més agraït i més madur.

Miquel Trilla
8-X-2020
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Igualtat

n l’article 2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, trobem la definició següent:

Vivim en una societat que, afortunadament, ha reconegut un problema, que és la base per treballar-hi i
anar cap endavant, en un tema que és no només de
les dones, sinó social. I anem fent passos, des de la
Paeria de Balaguer, per avançar en aquesta igualtat
real i solidària que hem de construir entre totes, entre tots.

Igualtat de gènere: la condició d’ésser iguals homes
i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions,
sense les limitacions imposades pels rols de gènere
tradicionals, per
la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de
dones i d’homes són igualment considerats, valorats
i afavorits.

Sortosament, des de l’Administració, cada cop disposem de més eines per poder treballar en aquest objectiu comú i les utilitzem en la mesura de les nostres
possibilitats per atènyer aquesta igualtat en diferents
àmbits: en el laboral, en el privat, en la política, en
qualsevol òrgan de representació i sempre procurant
que aquesta mirada de gènere ho impregni tot, les
lleis, els projectes urbanístics, els culturals, l’esport
i qualsevol manifestació ciutadana que es vulgui dir
igualitària i plural.

En una primera lectura la definició no crida gaire
l’atenció, sembla que qualsevol persona amb sentit
comú podria estar-hi d’acord, és un reconeixement
d’igualtat que en ple segle XXI fa la sensació que no
caldria, que aquesta igualtat és una meta que ja hem
creuat, que és una cursa que ja hem corregut i superat i, per tant, el repte hauria de ser un altre. Fa
molts anys ja de reivindicacions d’igualtat, més d’un
segle: les sufragistes; autores nostrades com Caterina Albert, altrament dita Víctor Català, que malgrat
escriure com els àngels, havien d’adoptar nom masculí per no ser censurades; els diversos moviments
feministes a partir de mitjan segle XX i altres que en
aquest moment no em venen a la memòria.

Duem a terme des de projectes més amplis fins a senzills actes de sensibilització per a aquelles persones
que potser encara no s’han sentit al·ludides a col·laborar o implicar-se en aquesta cursa per la igualtat.
Quan vulgueu us animo a participar-hi: la celebració
del Dia de les Dones Rurals, la commemoració del
Dia per a l’Eradicació de les Violències Masclistes, la
Cursa de la Dona, el Dia Internacional de les Dones.
Som moltes i encara serem més.

Abans de continuar, però, i de permetre’ns el luxe
d’anar a velocitat de creuer i no haver de fer cap esprint, escanegem-nos el pensament i fem un exercici
ben simple, busquem paraules i expressions que tenim associades al terme igualtat: igualtat d’oportunitats, pla d’igualtat, empoderament femení, sostre
de vidre, assetjament sexual, terra enganxós, equitat,
discriminació... i la llista és molt més llarga.

No oblidem tampoc el rellevant paper de l’activisme, que podem exercir sempre que vulguem posar
de relleu alguna mancança o dificultat, sempre que
vulguem denunciar alguna injustícia, sempre que
vulguem millorar les condicions socials i de vida que
nosaltres o altres dones com nosaltres no poden reivindicar. Us convido a la Paeria, ens hi trobarem totes
i podrem treballar conjuntament per avançar, més de
18
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pressa, més a poc a poc, però amb totes les eines i el
capital humà de què disposem.

(...)
I jo romanc callada,
profundament retreta,
amb els fils invisibles
de tot de vides tendres entre mans.

Deixeu-me dir, per acabar, que aquest any tan estrany
que ens està fent viure la Covid-19 ha posat malauradament de manifest que encara són les dones les
que, en termes generals, han teletreballat, han fet de
mestres i de mares i han tingut cura dels seus que
no es podien valdre. Si aquest ha estat un termòstat
per veure fins a quin punt encara perviu la imposició
o l’adopció de rols de gènere tradicionals, diria sense por d’equivocar-me, que encara queda molta feina
per fer, moltes metes per creuar i molts esprints per
córrer.

Dona, necessària com la pedra,
sempre endinsada en la terra!

Vida diària, 1963

Us desitjo que tingueu una bona Festa Major!
Laura Corsà Forcat
paera d’Educació, Igualtat i Nova Ciutadania

Acabo amb un versos de Montserrat Abelló, dona,
mare, sàvia i feminista:
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LA FESTA DEL SANT CRIST 2020

L

a Festa del Sant Crist va arribant com cada any, aquest
any marcada pel Covid i ningú sap com acabarà. Esperem que el nostre Sant Crist ens ajudarà.

Bé, a fer-li la visita jo vull anar com sempre ha estat. Aquest any,
Sant Crist, ens heu d’ajudar més que mai amb tota aquesta alarma
que hi ha, calmeu-nos a tots plegats i ajudeu-nos de tot cor us ho
demano, sempre m’heu escoltat, no hem deixeu de costat.
Si us plau, de tot cor, ajudeu-nos a tots, creients i no creients,
per tots jo us ho demano, faré tot el que us he promès, com
sempre ha estat.
Mireu tots plegats els llibres del Santuari que hi ha al costat
esquerra a l’entrar, uns les gràcies li venen a donar, altres favors a Ell li venen a demanar. Tot escrit allí n’està, ho podeu ben
comprovar, llibre darrere llibre en van emplenant.
El nostre Sant Crist és el més venerat de tota la ciutat, moltes generacions han passat i no l’han oblidat, quan algú se n’ha
anat i a Balaguer ha tornat, la visita no li ha faltat.
Si us plau, Déu meu, escolteu-me i ajudeu-nos. Antigament,
quan era petita recordo els pagesos, un any no plogué i la collita
es feia malbé, es varen reunir i en processó al Sant Crist varen
pujar i aigua varen demanar; i a no tardar l’aigua va arribar i la
collita es va salvar.
El pare i tota la família les gràcies li varen donar i desprès de
sopar el Sant Rosari li varen resar.
Bona Festa Major a tothom i fins l’any que ve si Déu vol.
Per Dolors Molins
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JOSEP CARNER RIBALTA. El somni que perdura
Exposició al Museu de la Noguera
Endinsar-se en la vida de Josep Carner Ribalta provoca una sensació contínua de dejavú i obre el pensament a reflexionar sobre la nostra societat, els
nostres reptes presents i el nostre incert futur com
a comunitat. Fa pocs anys es va commemorar el 120
aniversari del seu naixement, a la plaça del Mercadal de Balaguer, l’inici d’una vida atzarosa però amb
un objectiu concret que es perfilà a la ciutat del Segre durant la infantesa d’aquest home autodidacte i
polièdric: materialitzar el somni d’una Catalunya republicana i independent. I aquest objectiu el va dur
a un recorregut vital allunyat de la seva terra amb
un enyorament que va immortalitzar en la seva obra
literària bastida al llarg de tota la vida.
Josep Carner Ribalta va néixer a Balaguer el 1898 i,
tal i com ell mateix explica, amb la seva arribada al
món ja hi va haver un primer conflicte amb l’administració - no hi va haver inscripció al registre civil - que
seria premonitori d’una vida condemnada a un exili
gairebé perpetu. Balaguer a inicis segle XX era una
ciutat apassionada que bullia políticament, amb nombrosos casals, partits polítics, associacions, publicacions... una societat eminentment pagesa però també
amb un important grup de menestrals, compromesos
tots ells amb una o altra opció política. A Balaguer
Carner Ribalta aprengué les primeres nocions d’art
al taller del pintor Francesc Borràs, un talent que desenvoluparia anys més tard, ja a l’exili americà. En
aquest context creixé el jove Carner, testimoni de les
primeres manifestacions catalanistes a la ciutat que
el marcaren profundament portant-lo a militar en
grups com el Centre Nacionalista Català o Unió Catalanista i a col·laborar en les primeres publicacions
periòdiques de la ciutat:

“[...] El fet s’esdevingué l’any 1906, quan tenia poc menys
de vuit anys. El lloc fou l’ampla plaça de la meva ciutat
natal[...]Era un dissabte al matí. Per llarga estona romania extasiat davant el pas d’una fabulosa manifestació
en la qual les multituds, endutes pel deler, formant un
estol atapeït i interminable, caminaven darrera la figura
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amb 17 persones més, entre les quals es comptaven
Francesc Macià i Ventura Gassol, Carner Ribalta fou
jutjat a Paris en un judici que actuà com a altaveu de
la causa catalana a tot el món. Alliberats i expulsats
de França el grup es desplaçà a Bèlgica des d’on el
balaguerí viatjà a l’Havana per a organitzar l’Assemblea Constituent del Separatisme Català per tal de
preparar una constitució i l’estructura política per a
una futura República Catalana.

simbòlica de Nicolàs Salmerón1. Vora d’ell, un jovencell
portava voleiant una gran bandera catalana. Els llançaven molts crits d’entusiasme, entre els quals només
vaig arribar a copsar una paraula: “Catalunya”, “Catalunya”. [...] Tanta impressió em produïren aquelles mirades electritzades i el pas resolut i adelerat dels manifestants, que, poc després, de manera inconscient, vaig
plasmar aquella emoció en forma gràfica: Jugant amb
altres vailets m’havia tallat amb una canya. Amb la sang
que em rajava del dit, vaig traçar unes lletres a la paret
emblanquinada.[...]Les lletres deien CATALUNYA...”2

Fou en aquesta època que es traslladà a Hollywood
on treballà per a la Paramount en els guions en castellà de diverses pel·lícules, com Amor Audaz, Cascarrabias, Galas de la Paramount o El Príncipe Gondolero.

Però fou la seva estada a Barcelona per al compliment del servei militar el que li obrí les portes d’un
món més gran que li eixamplà la mirada i li dugué el
neguit de conèixer nous paisatges i noves formes de
viure. Aquest delit, junt amb el perill que fos cridat a
files i incorporat a la guerra del Marroc, el dugueren
a exiliar-se Londres i París, on seguí la seva formació
i organitzà els grups de catalans que s’havien exiliat
allí arran de la recent declarada dictadura de Primo
de Rivera. A París entrà en contacte amb intel·lectuals i artistes com Josep Pla, Apel·les Fenosa, Llorens
Artigues, Carles Riba i Clementina Arderiu que el
marcaren i influïren en les seves produccions literàries... però si Paris suposà un punt d’inflexió en la seva
vida fou per la coneixença de Francesc Macià. Carner
Ribalta entrà al cercle de confiança de l’”Avi” fins al
punt que actuà com a el seu secretari en el viatge que
aquest feu a Moscou l’any 1925 a demanar el recolzament de l’URSS per a la invasió armada de Catalunya
que estava preparant. Aquesta acció bèl·lica, coneguda com “El complot dels catalans” o “Els fets de Prats
de Molló” quedà però frustrada per la delació que en
feren feixistes italians infiltrats en el grup. Detingut

Amb la proclamació de la República al 1931 Carner
Ribalta retornà a Catalunya on treballà a la Conselleria de cultura al costat del seu amic Ventura Gassol. Aquí posà en marxa el Comitè de Cinema de la
Generalitat amb una preocupació especial per dur
la màgia del cinema a tots els racons del país i especialment a les escoles. La Guerra Civil Espanyola estroncà però el projecte i Carner Ribalta es veié
obligat a exiliar-se per segona vegada. Es traslladà
novament a Nord Amèrica des d’on col·laborà activament per establir una xarxa de control de les activitats dels franquistes en aquest continent a la vegada
que ajudava a reorganitzar la resistència catalana en
aquests països.
Josep Carner Ribalta, Josep Fontanals, Joan Ventura
Sureda i Josep A. Gibernau foren designats pel Consell Nacional Català de Londres com la Delegació del
Consell Nacional Català dels Estats Units d’Amèrica.
Aquesta delegació va portar a terme una activitat fre-

El llavors president de Solidaritat Catalana, fundada el 1906, va estar a Balaguer fent un míting polític el 13 d’abril de 1907 des del
balcó de la fonda sant Antoni ubicada al Mercadal núm. 48, segons consta al Llibre Verd de la ciutat (ACN200-100-T1-3813 f.198v-199r).

1

2

CARNER RIBALTA, J. (1972) De Balaguer a Nova York passant per Moscou i Prats de Molló. Edicions Catalanes de París, p. 23-24.
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nètica en defensa de Catalunya davant l’administració americana i va col·laborar durant els anys 1942 i
1944 amb els serveis d’intel·ligència militar dels Estats Units en la preparació d’opcions per a un eventual desembarcament a Europa contra els nazis i els
feixistes dels països de l’eix. També publicaren la revista Free Catalonia, que Fontanals, Ventura Sureda i
Carner Ribalta editaren des del 1942 fins al 1944.

Mort el dictador Franco, Carner Ribalta retornà a Catalunya de vacances, visità familiars i paisatges i el
1985 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Però fou especialment crític amb
el nou catalanisme, aquiescent amb un model autonòmic per a Catalunya que quedava, per a ell, molt
lluny de les aspiracions sobiranistes per les quals va
lluitar tota la vida. Va morir a Simi Valley, Califòrnia,
l’any 1988. L’exposició fa un repàs de la trajectòria vital de Josep Carner Ribalta i mostra imatges inèdites,
documents, objectes i una entrevista feta al polifacètic autor, polític i artista poc abans de morir.

A Nova York el balaguerí treballà novament en la indústria cinematogràfica, aquest cop per a la Fox.
En la creació i organització de les Nacions Unides
l’any 1945 enviaren un document que exposava el
“Cas de Catalunya” i apel·lava les Nacions Unides
perquè atenguessin la demanda d’alliberament nacional de Catalunya, l’exercici del seu autogovern i la
convocatòria d’un plebiscit per tal de decidir el seu
caràcter com a nació. El document subratllava que el
Cas d Catalunya no era una qüestió interna espanyola, sinó europea.

Carme Alòs Trepat
Directora del Museu de la Noguera

A finals dels anys 40 la família es traslladà a Califòrnia, on inicialment Carner Ribalta muntà una empresa de distribució de films que no prosperà, de
manera que l’escriptor i polític treballà de traductor
i professor d’espanyol en l’empresa Berlitz. Durant
aquest període es refugià en la seva obra literària
amb la publicació de diverses novel·les, assajos i poesies . A la seva jubilació, l’escriptor reprengué una
afició iniciada a Balaguer en la seva infantesa de la
mà de Francesc Borràs: la pintura. Es conserva un
fons de més de 500 quadres pintats per l’artista de
clares influències impressionistes.
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“IMATGES D’UN ALTRE TEMPS”

Vista de la façana de l’Hospital de Sant Joan de Balaguer, situat al carrer Barrinou, a principis anys trenta.
Arxiu Comarcal de la Noguera
Foto: Francesc Borràs Farràs
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Església del Miracle convertida en hospital durant la Guerra Civil. 7 d’agost de 1936.
Arxiu Comarcal de la Noguera
Foto: Daniel Torruella Valls
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Grup d’infermeres als jardins de l’escola Primo de Rivera, actual CEIP Àngel Guimerà, l’any 1939.
Arxiu Comarcal de la Noguera
Foto: Pau Bertran Vilaseca (cessió família Barrot)
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Desfilada d’infermeres de la FET-JONS a la plaça Mercadal l’abril de 1939.
Arxiu Comarcal de la Noguera
Foto: Pau Bertran Vilaseca
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Primer edifici de la Creu Roja, situat al Xalet Montiu a mitjan anys setanta.
Arxiu Comarcal de la Noguera
Fons Ajuntament de Balaguer
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Inauguració del nou edifici de la Creu Roja, situat a l’encreuament de les carreteres C-26 i C-148a, a principis
anys vuitanta.
Arxiu Comarcal de la Noguera
Fons Ajuntament de Balaguer
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Interior de l’edifici del Centre d’Atenció Primària de Balaguer, a mitjan anys noranta.
Arxiu Comarcal de la Noguera
Fons Ajuntament de Balaguer
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Vista interior de la farmàcia d’Eloi Miralles, després farmàcia Barbosa, a principis del segle XX.
Arxiu Comarcal de la Noguera
Foto: Autor desconegut (cessió família Miralles)
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Vista del carrer i la plaça de Sant Jaume amb la farmàcia de Josep Puig Domingo, a mitjan anys setanta.
Arxiu Comarcal de la Noguera
Foto: Lluís Víctor Puig
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PROGRAMACIÓ FESTES DEL SANT CRIST 2020
Dies 6, 7, 8, 9 i 10 de novembre de 2020

Dijous, dia 5 de novembre:
EXPOSICIÓ D’ANTONI CAMARASA, artista multidisciplinari de Santa Linya, a
la sala d’exposicions de la casa de la Paeria de Balaguer.
Podrà visitar -se fins al dia 21 de novembre.
Ho organitza: associació Grup d’Art 4.

Divendres, dia 6 de novembre:
OFRENA FLORAL AL SANTUARI DEL SANT CRIST per
part de dos escolars de cada centre educatiu:
10.00 h recepció a la casa de la Paeria de la representació dels centres escolars per part del paer en cap, Sr
Jordi Ignasi Vidal, i lliuraments dels rams.
10.45 h sortida amb bus fins al Santuari i ofrena al Sant
Crist de Balaguer, acompanyats dels capgrossos, el padrí i la nena.
11.00 h OFRENA FLORAL de la representació dels escolars de la ciutat.
2
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11.30 h OFRENA FLORAL del CF Balaguer.

En acabar l’acte, es farà el lliurament dels IX PREMIS ZIRYAB CIUTAT DE BALAGUER amb l’acompanyament musical d’un grup d’alumnes de l’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE BALAGUER que interpretaran les obres premiades de l’edició anterior, al
mateix teatre.
S’haurà de reservar lloc amb cita prèvia. Cabuda limitada.
Es podrà fer a la web festamajor. balaguer.cat, presencialment al Xalet Montiu, seu de l’ImPIC, o al telèfon 973 446 606. Accés gratuït.

12.00 h OFRENA FLORAL de la Gent Gran.
12.00 h REPIC GENERAL DE CAMPANES per anunciar
l’ inici de la Festa Major.
19.30 h OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ “Josep Carner-Ribalta. El somni que perdura” i PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “El campanar abandonat. Memòries d’un escriptor exiliat” de Josep Carner-Ribalta, al Museu de la
Noguera. L’exposició podrà visitar-se fins al dia 28 de
febrer de 2021.

23.00 h CONCERT amb el grup MANEL al pavelló
Inpacsa. Entrades limitades.
Venda d’entrades anticipades al casal Lapallavacara
o codetickets. A partir de 20 €.

21.00 h PREGÓ DE FESTES a càrrec del Sr. GEORGE
CARNER, diplomàtic i escriptor. Fou director de cooperació internacional amb l’agència USAID a diferents països. Actualment jubilat, fa de conferenciant
en matèria de desenvolupament i cooperació internacional. (Fill d’en Josep Carner- Ribalta, balaguerí, escriptor, guionista i polític guardonat amb la creu de Sant
Jordi al 1985), al Teatre Municipal.
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Dissabte, dia 7 de novembre:
11.00 h 33è TORNEIG ESCOLAR D’ESCACS MEMORIAL PIJUAN – FUNDACIÓ ESTEL, aquest any degut al
Covid-19 es farà EN LÍNIA mitjançant la plataforma
Lichess i estarà obert als jugadors de l’Escola d’Escacs del Club Escacs Balaguer i a escolars de la ciutat
fins a categoria sub-16 (màxim nascuts 2004), les inscripcions es faran per correu electrònic al Club Escacs
Balaguer, i el lliurament de premis serà virtual. Posteriorment es faran arribar els trofeus als guanyadors.

19.45 h CINEMA amb la projecció de la pel·lícula
SENTIMENTAL, al cinema Balaguer, a la sala d’actes
de la casa de la Paeria de Balaguer. Més informació a
www.circusa.com.
20.30 h TEATRE amb l’actor CARLES SANS del TRICICLE, presentant
el seu darrer espectacle en solitari,
PER FI SOL!, al Teatre Municipal.
Preus: 25 € platea / 22 € amfiteatre.
Venda d’entrades a la web teatre.
balaguer.cat.

13.00 h LLIURAMENT DEL PREMI ENCARNACIO VILÀ I
ESCODA, al despatx del paer en cap de la casa de la Paeria
de Balaguer. (Acte tancat sense públic atès a la pandèmia).

23.00 h CONCERT amb el grup STAY HOMAS, al pavelló Inpacsa. Entrades limitades.
Venda d’entrades anticipades al casal Lapallavacara
o codetickets. A partir de 20 €.

16.30 h ELS NOSTRES GEGANTS I CAPGROSSOS VISITEN ELS PADRINS A LES RESIDÈNCIES!
Visitaran la residència Santa Maria, la residència de Sant
Domènec i la residència Comtes d’Urgell. També visitaran l’hospital Hèstia de Balaguer, en horaris convinguts.

17.30 h ESPECTACLE FAMILIAR amb el POT PETIT EN
CONCERT, al pavelló Inpacsa.
Venda d’entrades anticipades a la web festamajor.
balaguer.cat, presencialment al Xalet Montiu, seu de
l’ImPiC, o al telèfon 973 446 606. Preu únic: 3 €.
Espectacle recomanat per a tots els públics.
Obertura de portes 45 minuts abans de l’inici de l’espectacle.
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Diumenge, dia 8 de novembre:
10.00 h MOSTRA DE BONSAIS, a càrrec del Club
Bonsai Balaguer, al primer
tram del passeig de l’Estació. Aquesta mostra podrà
visitar -se fins a les 14.00 h.

17.00 h CONCERT DE FESTA MAJOR amb l’ ORQUESTRA MARAVELLA, al pavelló Inpacsa.
Venda d’entrades anticipades a
la web festamajor.balaguer.cat,
presencialment al Xalet Montiu,
seu de l’ImPiC, o al telèfon 973
446 606. Preu únic: 3 €.
Obertura de portes 45 minuts abans
de l’inici de l’espectacle.

10.30 h EXHIBICIÓ DE SIMULTÀNIES D’ESCACS AMB
UN GRAN MESTRE, organitzades pel Club d’Escacs Balaguer, al vestíbul de la casa de la Paeria de Balaguer.
La inscripció dels jugadors es farà enviant un correu electrònic al Club Escacs Balaguer. (info@escacsbalaguer.org)

17.00 h CINEMA amb la projecció de la pel·lícula CARTAS MOJADAS, al cinema Balaguer, a la sala d’actes
de la casa de la Paeria.
Més informació a www.circusa.com.

11.30 h BALLADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS amb
sortida des de la casa de la Paeria de Balaguer, amb
la XARANGA ESTRELLA BAND. Recorreran la plaça
del Mercadal fins arribar a la plaça dels comtes d’Urgell on tindrà lloc un concert de música de xaranga.
Per aquest concert s’ haurà de reservar lloc amb cita
prèvia. Cabuda limitada.
Es podrà fer a la web festamajor.balaguer.cat, presencialment al Xalet Montiu, seu de l’ImPiC, o al telèfon 973 446 606. Accés gratuït.

18.00 h CONCERT INFANTIL amb el grup XIULA que
presentaran el seu darrer disc: DONEM-LI UNA VOLTA AL COS, al Teatre Municipal.
Preus: 6 € adults / 3 € infants de 5 a 12 anys.
Durada aproximada: 1 hora i 10 minuts.
Venda d’entrades a la web teatre.balaguer.cat.
Recomanat a partir de 5 anys.
19.45 h CINEMA amb la projecció de la pel·lícula
SENTIMENTAL, al cinema Balaguer, a la sala d’actes
de la casa de la Paeria.
Més informació a www.circusa.com.

12.00 h VERMUTEGEM PELS NOSTRES BARS DE LA
PLAÇA DEL MERCADAL.
Cada establiment oferirà un vermut especial Festes
del Sant Crist a les seves terrasses.

23.00 h NIT JOVE amb els
artistes NIL MOLINER I
SUU, al pavelló Inpacsa.
Entrades limitades. Venda
d’entrades anticipades al
casal Lapallavacara o codetickets. A partir de 12 €.

12.30 h CONCERT DE MÚSICA DE COBLA a càrrec de
la COBLA MARAVELLA, a la plaça del Mercadal.
S’haurà de reservar lloc amb cita prèvia per veure els
gegants i escoltar el concert. Cabuda limitada.
Es podrà fer a la web festamajor.balaguer.cat, presencialment al Xalet Montiu, seu de l’ImPiC o al telèfon 973 446 606. Accés gratuït.
5
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Dilluns, dia 9 de novembre:
10.15 h SORTIDA des de la casa de la Paeria de la
CORPORACIÓ MUNICIPAL cap al Santuari del Sant
Crist per assistir a la MISSA SOLEMNE.

13.15 h CONCERT DE MÚSICA CATALANA I SARDANES amb la COBLA SELVATANA, a la plaça del Mercadal.
S’haurà de reservar lloc amb cita prèvia per veure la
ballada i escoltar el concert.

11.00 h SOLEMNE EUCARISTIA, presidida per mons.
Joan-Enric Vives, arquebisbe i bisbe diocesà, al Reial
Santuari del Sant Crist.

16.30 h ESPECTACLE INFANTIL ITINERANT amb la
COMPANYIA MÉS TUMÀCAT amb la FESTA SOBRE
RODES especial COVID 19, per diferents barris de la
ciutat. Sortida des del barri del Secà recorrent el barri del Firal, plaça del Mercadal, avgda. Pere III, pont
Vell, carrer del Pont, pont Nou, avgda dels Països Catalans, carrer d’Almatà, carrer de Barcelona, plaça
de la Sardana, carrer del Dtor. Fleming, carrer del
Pare Sanahuja, carrer Noguera Pallaresa, carrer d’
Urgell, carrer de Sant Lluis, passeig de l’Estació i arribada a l’estació de Trens.
Durada aproximada del recorregut: 1 hora i 30 minuts.
S’aconsella als nens i nenes que surtin als balcons
per veure’ls.

12.00 h VERMUTEGEM PELS NOSTRES BARS DE LA
PLAÇA DEL MERCADAL.
Cada establiment oferirà un vermut especial Festes
del Sant Crist a les seves terrasses.
12.30 h TROBADA AMB LES AUTORITATS I ELS GEGANTS
DE BALAGUER a la plaça del Mercadal, BALL DE L’HARPIA i posterior BALLADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS a
la mateixa plaça, acompanyats per la COBLA SELVATANA.
* HOMENATGE a Pepito Planes, “XEPIS”, desprès de la
ballada de gegants i capgrossos, a l’escenari de la plaça
del Mercadal.
S’haurà de reservar lloc amb cita prèvia per veure la
ballada i escoltar el concert.
Cabuda limitada.
Es podrà fer a la web.balaguer.cat, presencialment al
Xalet Montiu, seu de l’ImPiC, o al telèfon 973 446 606.
Accés gratuït.
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17.30 h CINEMA INFANTIL EN CATALÀ amb la projecció de la pel·lícula TRASTO, DE LA MANSIÓ AL CARRER, al cinema Balaguer, a la sala d’actes de la casa
de la Paeria.
Preu especial: 3 €. Recomanada per a tots els públics.

21.00 h ESPECTACLE
DE FOCS ARTIFICIALS
DEL SANT CRIST, a
càrrec de la Pirotècnica Tomàs.
Enguany es dispararan des de davant
l’església de Santa
Maria per tal d’aconseguir més visió des
de diferents parts de
la ciutat.

17.30 h CONCERT DE FESTA MAJOR amb l’ORQUESTRA SELVATANA, al pavelló Inpacsa.
Venda d’entrades anticipades a la web festamajor.
balaguer.cat, presencialment al Xalet Montiu, seu de
l’ImPiC, o al telèfon 973 446 606. Preu únic: 3 €.
Obertura de portes 45 minuts abans de l’inici de l’espectacle.
19.45 h CINEMA amb la projecció de la pel·lícula
SENTIMENTAL, al cinema Balaguer, a la sala d’actes
de la casa de la Paeria.
Més informació: www.circusa.com.

ES PREGA GAUDIR-LO DES DELS VOSTRES BALCONS
PER EVITAR AGLOMERACIONS AL CARRER
PODREU ESCOLTAR L’ AÚDIO DE LA MÚSICA PER RÀDIO
BALAGUER .

Dimarts, dia 10 de novembre:
11.00 h CAMPIONAT DE FORTNITE “1ª COPA SANT
CRIST”, al pavelló Inpacsa. Inscripcions limitades i
tota la informació del campionat a la web joventut.
balaguer.cat. A partir de 13 anys.

11.00 h LLIURAMENT DELS PREMIS DE LA CAMPANYA
COMERCIAL BARRIS ANTICS, “COMPRA I GUANYA” a
la sala d’actes de la casa de la Paeria de Balaguer.
11.30 h TALLER INFANTIL DE LA COLLA GEGANTERA, a la plaça del Mercadal, organitzat per la colla
Gegantera i Grallera de Balaguer. Places limitades a
36 infants.
S’haurà de reservar lloc amb cita prèvia. Inscripcions
limitades i exclusives
per infants.
Es podrà fer a la web
festamajor.balaguer.cat,
presencialment al Xalet
Montiu, seu de l’ImPiC,
o al telèfon 973 446 606.
Preu: 1 €.

11.00 h MISSA I REPRESENTACIÓ DE L ’ARRIBADA
DEL SANT CRIST A BALAGUER, per part de les gnes.
Clarisses de la ciutat, al Reial Santuari del Sant Crist.
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12.00 h CONCERT DE MÚSICA SWING amb el grup
THE HOT PICKLES QUINTET, amb exhibició de ball
(lindy hop) a càrrec de l’Associació SwingNoguera, a
la plaça del Mercadal.
S’haurà de reservar
lloc amb cita prèvia.
Cabuda limitada.
Es podrà fer a la web.
balaguer.cat, presencialment al Xalet Montiu, seu de l’ImPiC, o
al telèfon 973 446 606.
Accés gratuït.

17.30 h CINEMA INFANTIL EN CATALÀ amb la projecció de la pel·lícula TRASTO, DE LA MANSIÓ AL CARRER, al cinema Balaguer, a la sala d’actes de la casa
de la Paeria.
Preu especial: 3 €. Recomanada per a tots els públics.
18.00 h TEATRE amb la representació de l’obra EL
PARE DE LA NÚVIA amb
JOAN PERA dirigida per Joel
Joan, al Teatre Municipal.
Preus: 25 € platea / 22 € amfiteatre.
Venda d’entrades a la web
teatre.balaguer.cat.

12.30 h REOBERTURA DEL JARDÍ ARQUEOLÒGIC
CASTELL FORMÓS. Visita als nous espais.

Durant els dies de la Festa Major podeu gaudir dels gegants i capgrossos que estaran al vestíbul de la casa de
la Paeria de Balaguer.
Malauradament, enguany no hi haurà les tradicionals firetes atès a la pandèmia.
Com a novetat, “El mercadet de Festa Major” s’instal·larà al carrer Noguera Pallaresa, al costat de l’estació de
trens. Amb horari de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 22.00 h.
*Tots els actes podran sofrir modificacions per part de l’organització si la situació del moment ho aconsella.
PROTOCOL D’ENTRADA ALS CONCERTS DEL PAVELLÓ INPACSA:
-El personal de sala del pavelló prendrà la temperatura a tota persona que accedeixi a l’equipament.
- Si la temperatura és superior a 37’3ºC, s’haurà de quedar a casa i posar-se en contacte amb el Servei de
Vigilància de la Salut.
- L’entrada i la sortida del públic es farà de manera esglaonada, per tal d’evitar les aglomeracions, mantenint sempre la distancia dels 1,5 m.
-Desinfecció: serà necessari que tots els espectadors que accedeixin a la sala es desinfectin les mans amb
la solució hidroalcohòlica, que estarà a disposició a l’entrada.
-Per accedir al pavelló caldrà: ús obligatori de la mascareta, gel hidroalcohòlic als accessos, mantenir
en tot moment la distància de seguretat (1,5 m), l’entrada i la sortida de la sala s’haurà de fer de manera
ordenada seguint en tot moment les indicacions del personal de sala i d’acomodació.
-Es demana responsabilitat per part de tots els assistents, paciència per entrar i intentar respectar les
distàncies mentre es fa cua per accedir al pavelló.
NOMÉS HO ACONSEGUIREM AMB L’ESFORÇ DE TOTES I TOTS.
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