El Bocamoll
Castellar de la Ribera

Número 25 _ Desembre 2020

Casagolda

Ramona Angrill,
de la Masia
al cor d’Àfrica

Camí als Apòstols

Museu Escola

Índex

Col·laboradors
El Bocamoll 2020

Editorial..........................................3
Presentació...................................3
Plafó municipal...........................4
Medi ambient........................... 11

Argerich

Argerich

Josep

Susanna

Sara

Neus

Montserrat

Alba

Carme
Solà

Solanelles

Sunyer

Júlia

Lourdes

M. Claustre

Laura

Concepció

Cardona

Marc

Casabosch

Museu Escola Rural................. 12
Visita reial i torronada............ 14
Pessebre vivent........................ 15
Concerts...................................... 16
La casa......................................... 18

Malé

Ollé

Riu

Ramona

Santaeulàlia

Festes majors............................ 20
Activitats..................................... 25
L’entrevista................................. 26
Premi Cultural........................... 30
Turisme........................................ 32

Santaeulària

Teresa

Berta

Municipi...................................... 33
Testimoni.................................... 34
Imatges....................................... 36
Història i records...................... 38
La recepta................................... 42

Sunyer

Sunyer

Sunyer

Vidal

Passatemps................................ 42
Societat....................................... 43
Campionat de botifarra......... 43
Solucions passatemps........... 43

Un agraïment per a tothom que ens ha deixat
fotografies o ha col·laborat desinteressadament
en aquesta edició d’El Bocamoll.

Crèdits
Edició:
Ajuntament de Castellar de la Ribera
Coordinació, redacció i editorial:
Sara Malé

Ho edita:

Correcció lingüística: Neus Ollé
Disseny gràfic i maquetació:
Apunts Gràfics, SL
Impressió:
Apunts Gràfics, SL
Dipòsit legal:
L-1442-2003 / 120 exemplars

2 | El Bocamoll 2020

Ajuntament de
Castellar de la Ribera

Hi col·laboren:

Editorial

Presentació

Sara Malé

M. Claustre Sunyer

Benvolguts veïns i veïnes,
Aquest ha sigut un any diferent,
marcat per la COVID-19. Ens hem
acostumat a conviure amb les mascaretes, a guardar les distàncies, a
llargs confinaments, al toc de queda, a les pèrdues i a la solitud.

A les acaballes d’aquest 2020 tinc la sensació que
hem estat vivint en un somni. Des del març fins ara,
la Covid-19 ens ha capgirat la majoria dels nostres
hàbits i estroncat un munt de plans.
Podria començar aquesta edició parlant d’esperança i d’una visió positiva, sobretot per a aquest
proper 2021. Però la veritat és que em costa, tot és
incert i el que em ve al cap és enyor i nostàlgia del
que hagués pogut ser aquest any i no ha estat.
Quan ens imaginàvem aquesta nova publicació
de la revista, ens venien imatges de moltes pàgines
en blanc. Espais buits de festes majors, d’esdeveniments organitzats per la Comissió de Festes, de
cursos, de xerrades, de trobades de veïns... sí, en
definitiva, de tota una sèrie d’oportunitats perquè la
gent ens trobem, fem petar la xerrada i ens divertim.
Esdeveniments que, en un poble com el de Castellar
de la Ribera, són tan necessaris i essencials.
Si bé és cert que ens envolta un entorn privilegiat que ens ha fet passar uns mesos de confinament
més còmodes i serens, segur que per a molts també
ha significat aïllament i solitud. El nostre petit gran
municipi de cases disseminades ens fa ser com som:
gent envoltada del nostre espai, el qual cuidem i
acaronem cada dia, però a la vegada som gent que
necessitem veure la llum de les cases properes quan
es fa fosc per saber que no estem sols.

Però malgrat tot, a Castellar de
la Ribera tots hem continuat amb
la nostra activitat diària, treballant i
passejant. Gràcies a aquestes distàncies, al fet de poder gaudir de l’aire
lliure i de treballar principalment
en el sector primari, aquest confinament no és tan estricte com a les
grans ciutats. En alguns moments
inclús sembla un somni, però l’allau
de notícies d’arreu del món ens fa
tornar a la realitat.
Tot i els mesos d’estat d’alarma
des de l’Ajuntament hem continuat
i continuem treballant i donant una
mica més per poder millorar aquesta situació.
Aquest Nadal les taules no podran ser tan llargues com altres
anys, haurem de deixar la torronada, les reunions amb amics i veïns,
el pessebre vivent…, però esperem
ben aviat poder-nos tornar a trobar
en millors condicions.
Vull aprofitar, coincidint amb
aquestes dates de final d’any, per
desitjar-vos unes bones festes de
Nadal i un feliç any nou, en nom de
tota la corporació i en el meu propi.
Alcaldessa

Així doncs, us vull acabar dient que malgrat no
saber la fi d’aquesta situació, i compartir amb tots
vosaltres la tristesa per tot allò que no s’ha pogut fer,
us animo a ser pacients tot mostrant-vos que d’alguna manera o altra les pàgines s’han pogut emplenar,
perquè tot són experiències i lliçons de vida.
Molta salut a tothom!

Fotografia: Alba Santaeulària
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Regidora de Cultura

Plafó municipal

M. Claustre Sunyer

Aiguats
Obres d’arranjament dels danys produïts per
les fortes pluges del 14 d’octubre del 2018 a diferents
indrets del municipi de Castellar de la Ribera
La tardor del 2018 un aiguat va fer malbé diferents
indrets del municipi. Amb un ajut extraordinari del
50% i la resta a càrrec de la Diputació de Lleida, s’ha
reparat un voral de la ribera Salada i un tram de cuneta al camí de Ginestar, s’ha reforçat el camí que va

cap a Bajona amb una escullera d’uns 100 metres, s’ha
repassat el camí de Can Gaspar, i s’ha refet el marge
del camí de Viladrich a Cal Badoc.
L’import del ajuts puja a 63.842,72 euros, subvencionats al 100%.

Millores al local social
Insonorització del local social i
canvi d’enllumenat del pavelló
Aquest estiu, gràcies
a un ajut de la Diputació de Lleida, es va cobrir
el sostre del local social
amb panell blanc, seguint la mateixa forma
del que ja hi havia col·
locat. D’aquesta manera
s’aconsegueix aïllar i insonoritzar el local.
Aprofitant
aquesta
actuació, l’Ajuntament
va canviar la il·luminació,
amb la col·locació de 8
plafons de llum led, repartits a banda i banda del local.
També es van substituir tots els focus de l’interior i de l’exterior del pavelló per focus led, que solu4 | El Bocamoll 2020

cionen així els problemes que hi havia de potència
contractada.
Les dues actuacions pugen a un valor d’11.728 euros.

Plafó municipal

M. Claustre Sunyer

Dinamització territorial
Implantació d’una caldera de biomassa per donar servei a
l’oficina de l’ajuntament i al local social, i pavimentació de
l’accés al castell de Ceuró i a l’església de Sant Julià de Ceuró
Amb l’ajut de dinamització territorial l’Ajuntament de Castellar
de la Ribera ha col·locat una caldera d’estella al local social, que
escalfarà l’oficina on hi ha situat l’ajuntament i tot el local social.
Aquesta caldera substitueix l’antiga caldera de gas, ja molt
deteriorada, amb previsió de reduir despesa i optar per energies
renovables.
L’empresa Visió Solar de Vic ha estat l’encarregada de col·locar,
al magatzem de sota l’ajuntament, la sitja per a l’estella i de fer les
millores del projecte (aïllament ignífug de la sala i extintors).
També amb el mateix ajut s’ha actuat al camí de Ceuró pavimentant l’accés de la carretera C-26 amb la gravera, molt malmès i amb
molts problemes de gel a l’hivern, i l’arribada a l’església de Ceuró
des del cementiri.
L’import total de l’actuació és de 63.967,83 euros.

Camins
A principis d’any es van arranjar els camins de
l’Alserà al Noguer, del Noguer a la Casanova, i el de
Can Mas.
Durant el mes de maig també es van arreglar els
camins de les Berques, el del Serratal i el que va de
Viladrich a Cal Badoc.
S’han netejat trams de cunetes del camí de la Casanova a Cal Santpare, la serra de les Cases i el camí
de la bàscula a Sant Sebastià, i també alguns passos
subterranis.
S’ha intervingut en el revolt que hi ha abans d’arribar
als xalets de la ribera Salada, per risc d’esllavissades.
El Bocamoll 2020 | 5

Plafó municipal

M. Claustre Sunyer

Restauració de
l’església de Pampa
Consolidació estructural del cor de l’església de Santa
Margarida de Pampa al TM de castellar de la Ribera
Santa Margarida de Pampa, datada del segle XIX,
és l’església del nucli de Pampa, situat a l’extrem nord
del municipi de Castellar de la Ribera.
Fa ja uns deu anys que es va restaurar la teulada,
llavors pràcticament ensorrada. Actualment l’interior es trobava en molt mal estat degut a la humitat.
L’Ajuntament hi ha actuat durant la tardor: s’ha posat
una biga de ferro per aguantar el cor (fins ara apuntalat i en perill d’esfondrament), s’ha refet tot el sobre
del cor i també s’ha col·locat una barana. Per acabar,
s’ha reparat i rejuntat el guix de la volta.

Aquesta obra està subvencionada en bona part
per l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la resta per una
aportació municipal. L’import total és de 16.274,50
euros.
Amb aquesta actuació s’aconsegueix mantenir
el patrimoni arquitectònic del municipi de Castellar de la Ribera.

Gestió
forestal
Aquest any 2020 des del
Departament d’Agricultura
i com a mesura de prevenció d’incendis, s’han fet les
actuacions següents:
• S’han formigonat els
dos trams més drets de la
pujada cap a Ginestar des de
la C-26.
• I s’ha arranjat el camí
que uneix aquesta pujada
de Ginestar fins a la capella
de Ceuró.
6 | El Bocamoll 2020

Plafó municipal

M. Claustre Sunyer

ADF
L’ADF està fent actuacions de repàs en diversos camins del municipi de Castellar de la Ribera, gràcies a un ajut de la Diputació de Lleida.
Es desbrossen, aquest final d’any, els camins
principals que travessen el municipi. La serra de
les Cases, el camí de Clarà, el camí de la ribera
Salada, el camí cap a l’ajuntament i el local social, i cap al terme de Pinell. També el camí dels
Oriols i el de Ceuró.

Prevenció
d’incendis
La Diputació de Lleida ha concedit un ajut a l’Ajuntament de Castellar de la Ribera de 3.200 euros per a
mesures de prevenció d’incendis.
Aquesta actuació inclou el camí que va del trencall de
la Foradada fins a l’Alserà on es passa l’anivelladora, es desbrossen els laterals, i s’estén grava. També es fa aquest mateix treball al camí que va de Bajona fins a Cal Sastre.

Camí de Clarà i Marmí
Projecte per a la millora i manteniment del ferm de
diferents camins veïnals de la comarca del Solsonès
A través del Departament
de Polítiques de Muntanya,
la Generalitat ha concedit un
ajut a Castellar de la Ribera
per asfaltar un tram del camí
d’accés a Sant Andreu de
Clarà fins a la Casanova, força malmès, i el camí del local
social fins a la casa Marmí, en
molt mal estat.
En les dues actuacions
s’ha consolidat el ferm amb
una capa de quitrà. I l’Ajuntament ha acabat l’obra pintant
les ratlles blanques a banda i
banda de la carretera.
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Plafó municipal
Carme Solà

2020: any complicat per al
Centre Sanitari del Solsonès
La gestió de la
pandèmia COVID-19,
el conflicte laboral
amb els treballadors,
aconseguir el
finançament
necessari per al
seu funcionament
i trobar metges per
cobrir jubilacions
i baixes, ha fet que
aquest any
fos especialment
dur per al CSS
La COVID-19 ha posat a prova tots els centres
sanitaris del món i, òbviament, el del Solsonès no
ha estat una excepció. Al CSS s’han hagut de reorganitzar tots els serveis seguint uns protocols
rigorosos i s’ha rehabilitat la 2a planta per acollir
pacients amb diagnòstic de COVID-19 positiu. Des
del moment en què les directrius de CatSalut van
prioritzar l’atenció telefònica en lloc d’acudir al
centre, les línies es van col·lapsar i de poc va servir l’augment a 14 línies davant l’allau de trucades. Com a la resta de Catalunya, el Solsonès disposa
d’una persona gestora de COVID-19, finançada per
CatSalut, que s’encarrega de fer el seguiment dels casos positius, de la detecció precoç de possibles casos
i de la identificació de contactes estrets amb nous positius. També s’ha incorporat la figura de Referent COVID Escola: aquesta professional actua d’enllaç amb
les escoles de la comarca per resoldre dubtes i gestionar la coordinació de l’escola amb l’equip d’atenció
primària. I a partir del mes de novembre s’han iniciat
les proves d’antígens que permeten obtenir resultats
en quinze minuts.
Un any més es continua posant de manifest
la manca de recursos amb què compta el Centre
8 | El Bocamoll 2020

Sanitari per poder desenvolupar totes les d’activitats que porta a terme. Actualment s’ha d’assumir
el cost dels professionals de la salut que entren
quan es produeixen jubilacions o baixes (i que
abans finançava l’ICS). També s’han incrementat
els costos relacionats amb els especialistes que
periòdicament visiten al Centre (i que no estan
coberts per l’aportació anual). No poder assumir
les despeses dels especialistes suposaria per a
la població del Solsonès haver-se de desplaçar a
Manresa.
Per altra banda, les baixes que es produeixen
dels professionals de la salut, ja sigui per jubilacions o perquè marxen, costen molt de cobrir per
manca generalitzada de metges de primària.
Un altre problema del CSS conegut per tothom, i que s’arrossega des de fa força temps, és el
conflicte laboral entre l’empresa (Consell Comarcal del Solsonès) i els treballadors/ores del Centre
Sanitari. Els problemes de finançament fan que no
es puguin assumir els increments que demanen
els treballadors. De totes maneres s’està treballant
per arribar a un acord que satisfaci les expectatives de la majoria i que el CCS pugui assumir.

Plafó municipal
Carme Solà

Mancomunitat d’Abastament
d’Aigua del Solsonès
Les obres importants a la xarxa i
la proposta de nous estatuts marquen el 2020
La Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès,
per donar servei als abonats
dels municipis que en formen
part, ha de vetllar pel correcte funcionament de les seves
instal·lacions i ampliar-les, si
cal, per respondre a la creixent
demanda d’aigua. Enguany
s’han adjudicat dues obres importants: la línia del dipòsit del
Rajolí al dipòsit de l’Hostal Nou
i la connexió d’emergència entre la captació del Cardener i
les potabilitzadores (ETAP) de
Llera i la Torregassa (fase 1). El
pressupost de les dues obres
sobrepassa el milió d’euros.
La nova línia entre els dipòsits del Rajolí i l’Hostal Nou és
de 5.920 metres de canonada
de PVC-O i afecta els municipis
d’Olius i Llobera. L’aigua prové
de la captació de Riulacó i és
tractada a l’ETAP de la Torregassa; servirà per ampliar
la capacitat de servei a la zona de Llobera, Biosca i algunes masies de municipis veïns. El pressupost d’execució per contracta, amb IVA, és de 206.947,29 euros
i l’empresa adjudicatària és Agrotècnica del Segrià SL.
Aquesta obra es finança a través de les aportacions
dels municipis que formen part de la Mancomunitat,
excepte els municipis de la Molsosa i Solsona que, en
el moment d’escriure aquesta nota, no han fet l’aportació que els correspondria.
L’altra obra important és la connexió d’emergència entre la captació del riu Cardener i les ETAP de
Llera i la Torregassa (fase 1). L’obra es pot resumir en
quatre actuacions: la primera és la instal·lació d’una
nova bomba al pou del Cardener per ampliar el cabal d’elevació fins a Llera, per passar d’una potència
de 150 a 218 kW. La segona és el tram de canonada
per gravetat, de 5.581 metres, des de l’ETAP de Llera
fins a l’estació elevadora a l’ETAP de la Torregassa. La
tercera actuació és l’estació elevadora esmentada anteriorment que consta, entre altres elements, de dues
bombes (1+1 reserva); una caseta d’uns 4 x 5 metres

de base i d’uns 3 metres d’alt
i la instal·lació de la unitat de
telecontrol. La quarta i última
actuació és el tram de canonada d’impulsió des de l’estació
elevadora fins a l’ETAP i el dipòsit de la Torregassa de 1.695
metres executada amb tubs de
fosa dúctil i PVC-O. El pressupost d’execució per contracta,
amb IVA, és de 937.075,66 euros i l’empresa adjudicatària és
Vialitat i Serveis SLU. El finançament d’aquesta obra és a través d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
del 80% i la resta amb recursos
propis de la Mancomunitat.
Un altre tema important
d’enguany, i no exempt de
polèmica, ha estat la redacció
d’uns nous estatuts. Als actuals, que daten de 1982, i només han estat modificats per la
incorporació de nous municipis, els pertoca per tant
una renovació profunda per tal d’adaptar-se a les especificitats actuals del servei i a la normativa vigent.
La MAAS presta aquest servei d’abastament d’aigua
per compte dels ajuntaments que lliurement s’hi han
associat, alliberant-se d’una obligació que els pertoca
legalment, però que per si sols difícilment haurien pogut resoldre, tant per la dispersió geogràfica del seu
poblament disseminat com per la situació allunyada
dels corrents d’aigua. Aquesta entitat s’ha basat sempre en el principi de solidaritat, indispensable per assolir els objectius que s’ha fixat, de prestar el servei als
veïns dels municipis que lliurement hi són associats,
en les millors garanties de servei, eficiència i solidaritat, per la qual cosa cal establir que els mateixos drets
comporten les mateixes obligacions.
La redacció dels estatuts havia de quedar resolta
a principis de tardor, però la representant de l’Ajuntament de Solsona va demanar més temps per estudiar la proposta. A hores d’ara es continua esperant el
seu pronunciament i no s’ha fixat termini per debatre,
acordar i aprovar els nous estatuts.
El Bocamoll 2020 | 9

Plafó municipal
Sara Malé

El Solsonès presenta la
campanya ‘Fem Impensables
les violències masclistes’
El Consell de Dones del Solsonès presenta la nova
campanya per a l’eliminació de la violència de gènere en
la qual fa temps que està treballant. La campanya porta per nom ‘Fem impensables les violències masclistes’.
D’una manera molt directa i clara l’han abreviat amb el
terme ‘Impensables’, i es presenta juntament amb unes
imatges de dones reivindicant aquesta lluita.

Aquesta campanya vol arribar a tothom i per això
es compta amb la distribució de material a escoles,
ajuntaments i professionals de la comarca.

Rut Medes, jove artista de
Castellar de la Ribera
Per segon any consecutiu, la
Rut del Serratal ha presentat les seves obres a la Mostra d’Art Jove del
Solsonès a través del Consell Comarcal del Solsonès. El seu treball creatiu
va estar exposat a la Biblioteca de
Lleida del 6 de març al 31 de maig.
Malauradament, aquesta exposició
va durar pocs dies, ja que el confinament va fer que es tanquessin les portes d’aquesta VII Mostra d’Art Jove.
Les propostes de la Rut són innovadores i suggeridores. Tracten sobre el
feminisme i el rol de la dona, tema recurrent en la seva obra, present també en les obres presentades l’any passat.
La nostra enhorabona, Rut, i que per molts anys puguem veure aquest
talent!
10 | El Bocamoll 2020

Plafó municipal

M. Claustre Sunyer

Espais naturals
Millora d’hàbitats i ordenació
de l’entorn de la ribera Salada
Una part de les accions empreses han consistit a col·locar rètols al llarg de la ribera Salada per
avisar de llocs on no es pot aparcar i de límits de
velocitat, i rètols informatius per controlar actes
incívics. També s’han desplegat uns 60 metres de
barana de fusta a la zona dels campaments, per
delimitar-la, i s’ha senyalitzat el pas d’infants.
D’altra banda, per conservar l’entorn, s’ha
netejat un espai de pollancres i d’arbres i matolls d’altres espècies i s’ha tornat a dibuixar la
ziga-zaga del riu en alguns llocs on s’havia perdut aquesta forma i el riu baixava recte.
Aquesta actuació està subvencionada per la
Generalitat, dins el Departament de Polítiques
Ambientals i Medi Natural.

Medi ambient
Sara Malé

Un grup de voluntaris
netegen la ribera Salada
El passat mes d’agost una trentena de voluntaris
van participar en la recollida de deixalles a la ribera
Salada. Es tracta d’una iniciativa coimpulsada pel
Consell Comarcal del Solsonès, el Patronat de Turisme
del Solsonès i el Grup de Natura del Solsonès i difosa
a les xarxes socials a través de l’etiqueta #amicsdelriu.
L’organització va oferir bosses, guants higiènics i esmorzar amb producte local per a tots els voluntaris.
Anteriorment ja s’havia organitzat una altra neteja
voluntària de residus al pantà de Sant Ponç.

Gràcies per vetllar pel nostre territori!
El Bocamoll 2020 | ��
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Museu Escola Rural

Alba Santaeulària, Ramona Santaeulàlia, Júlia Sunyer i Sara Malé

Taller de bijuteria al
Museu Escola de Castellar

El Museu de l’Escola Rural de Castellar de la Ribera va acollir un taller de bijuteria amb la Jessica de la botiga Dariku de Solsona, ubicada al carrer de Sant
Miquel (prop de la plaça Major).
A les 11 del matí del darrer diumenge de l’any, ens vam reunir un grup de
set persones per aprendre sobre joies i
com fer algunes peces senzilles de bijuteria. La Jessica ens va fer una introducció i vam poder
veure les joies que fa ella per vendre a la seva botiga

Dariku o per Internet. Les dues hores de
taller es van fer curtes i el vam allargar
una hora més amb una pausa per fer un
esmorzar que estava inclòs en el preu
de l’activitat.
Durant el matí va venir gent a saludar-nos que no van fer el taller; ells
van anar a mirar l’audiovisual i l’escola amb les explicacions de la Júlia
i la Pepa de la Masia, exalumna de l’escola rural als
anys quaranta.

L’escola museïtzada de Castellar
de la Ribera torna a obrir a l’agost
Durant el mes d’agost, el Museu de l’Escola Rural
de Castellar de la Ribera va tornar a obrir les portes al
públic. Seguint el protocol de seguretat i higiene, les
visites guiades només es van oferir a grups reduïts. A
més a més, en aquesta ocasió el museu escola es va
beneficiar de la venda d’entrades en línia gestionada
per l’Oficina de Turisme del Solsonès, on els visitants,
còmodament, podien comprar les entrades i així se’ls
reservava el torn de visita.
La Júlia Sunyer del Pla va ser l’encarregada d’obrir el
museu i alguns dies va comptar amb la presència de la
Pepa de la Masia i les seves filles Ramona i Alba, que van
fer de guies per a alguns grups explicant-los la història i
les vivències en aquesta escola rural del segle XX.
12 | El Bocamoll 2020

Museu Escola Rural

Alba Santaeulària, Ramona Santaeulàlia, Júlia Sunyer i Sara Malé

Contacontes
al Museu de
l’Escola Rural
de Castellar
Els Amics del Museu de l’Escola Rural de Castellar vam organitzar una activitat per passar una
bona estona el matí del darrer diumenge d’agost
i a l’hora donar a conèixer aquest lloc tan interessant i bonic. La sessió va començar amb la M.
Alba de la Masia, que va explicar un conte senzill
en anglès i el públic va participar-hi practicant
els dies de la setmana, els colors, els números,
les fruites, etc.
El segon conte, el va explicar la Ramona de
la Masia i parlava d’una estrella que va deixar el
públic bocabadat, tal com passa en la mateixa història. Finalment, el darrer conte va ser narrat per la Pepa
de la Masia, era sobre les Encantades, les roques que
podem observar des del mirador de Serra-seca, entre
Cambrils i Oliana. Va ser interessant també la introducció, ja que vam aprendre com era la vida a comença-

ments del segle XX a la Mora Comdal, un poble del
Solsonès avui deshabitat i on només queden les ruïnes de les cases i l’església.
Al mateix museu hi havia previstes presentacions
de llibres que van quedar pendents per fer a la tardor,
però es van haver d’anul·lar a causa de la pandèmia.

Portes obertes al
Museu Escola de Castellar
Aprofitant que era la
Festa Major de Sant Pere
de Castellar, el 15 d’agost
el Museu de l’Escola Rural
va estar obert tot el matí.
Després de la missa i el
vermut va ser quan hi va
haver més gent interessada a visitar l’escola. Les guies eren dues exalumnes:
una hi havia anat tot just
passada la guerra, i l’altra
abans de tancar l’escola a
començaments dels anys
setanta. Els exalumnes que
la van visitar també eren
d’aquestes dues èpoques i
van poder compartir molts
records d’infantesa.
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Visita reial, assemblea i torronada
Laura Vidal

Recollida de cartes pels patges
reials, assemblea i torronada

Els patges reials arriben a Castellar de la Ribera el dia
1 de gener, després de travessar boscos, muntanyes i
passar per tants i tants poblets a recollir les cartes que
els nens els han escrit. Venen amb un Mehari reial pel
camí de torxes que el poble els ha preparat perquè
no es perdin entre tanta foscor. Els patges tiren molts
caramels als nens de Castellar! I un cop són davant el
local social, els rep l’alcaldessa juntament amb les regidores i regidors de l’Ajuntament i els veïns de Castellar
de la Ribera. Aleshores, petits i grans fan entrega de les
cartes que han escrit als patges reials, que són els encarregats de fer-ne entrega als Reis Mags. Al moment
de marxar van tan atrafegats que es deixen el sac amb
les cartes dins el local! Sort que l’Albert se n’adona i els
les pot donar abans no marxin!
Un cop els patges han marxat, el poble de Castellar
i els seus representants de l’Ajuntament es reuneixen
per parlar dels projectes duts a terme últimament i
per explicar els que tenen previstos de cara al futur.
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Tothom qui vol pot intervenir i fer les aportacions que
creu oportunes.
La vetllada s’acaba amb una torronada oferta per
l’Ajuntament i preparada pels Xerols amb pica-pica, entrepans, fruita, torrons i cava.
Visca els patges reials, els Reis Mags d’Orient i la
gent de Castellar de la Ribera!

Pessebre vivent

Alba Santaeulària

Ball a la plaça, al pessebre vivent
de la Ribera Salada
Vam participar en el pessebre vivent d’Ogern els
dies 28 i 29 de desembre de 2019. Es van representar
una cinquantena de quadres diferents per dins el poble i altres per dins el bosc i riu amunt.
El ball a la plaça va tenir un acordionista jove que va
fer ballar les parelles amb música de veritat. Va ser la
novetat de l’any i va agradar molt. A la torre, al quadre
de Jaume I el Conqueridor, les donzelles (les dues de
Clarà) cantaven amb veus angelicals i et transportaven
a l’Ogern de l’època medieval.
El primer dia es van vendre 215 entrades per a adults
més 28 per a infants, això va fer que entre tant públic i
tants figurants la gent que s’ocupava de coure botifarres no donés a l’abast a servir. El segon dia es van vendre menys entrades (155 més 20) i tot va anar molt bé.
Aquest any no es podrà fer pessebre vivent però
guardarem les ganes, les idees i els bons records per
poder fer-lo encara més lluït la propera vegada.
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Concerts

Sara Malé

AIMS a Sant Andreu de Clarà,
Castellar de la Ribera
És agost i ens trobem en el 19è Festival de
l’AIMS al Solsonès. Avui toca concert a Castellar de la Ribera, concretament a l’església de
Sant Andreu de Clarà.
Una estona abans de les 9 del vespre, comencen a arribar muntadors, joves músics
amb els seus instruments, Peter Thiemann
i Seon-hee Myong. Els joves concertistes es
queden meravellats de l’encant que té l’entorn d’aquesta església, se’ls veu còmodes i
relaxats, fent fotos aquí i allà. Alguns fins i tot
treuen els seus instruments de l’estoig i assagen a la fresca al banc de pedra del costat de
la porta de l’església.
Peter ens diu que avui toca a casa, avui és a
Castellar de la Ribera, casa seva des de fa més de vinti-cinc anys. Està content i diu que se sent afortunat de
poder dur a terme el Festival en un any tan incert per
la situació que estem vivint. El Festival de l’AIMS, gràcies al seu format de petits concerts, la majoria d’ells en
entorns rurals, ha fet que les mesures a seguir fossin
més que respectades.
Són les 9 del vespre i l’església de Sant Andreu de
Clarà, amb l’aforament permès complet, comença a
ressonar amb els sons del quartet de clarinets que
interpreta Carmen. No ens deixen menys fascinats
les peces següents tocades amb l’oboè, la trompa i
el violoncel i algunes d’elles també acompanyades
amb piano.
Ja a l’última part del concert, Peter s’asseu darrere
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del seu violoncel i la seva dona Seon-hee ho fa del piano. Volen dedicar la interpretació d’unes peces a la
seva gent de Castellar. Ens deixen bocabadats amb la
delicadesa vers els seus instruments i la bona compenetració del duet.
El concert clou novament amb el quartet de clarinets interpretant la Marxa turca de Mozart que desprèn en els assistents un final alegre i de molt bon sabor de boca.
Un cop a fora, l’Ajuntament de Castellar de la Ribera serveix un refrigeri a tots els assistents i músics arrodonint així una agradable vetllada.
Un agraïment molt especial a Peter i Seon-hee i a
tots aquells que formeu part de l’AIMS per fer-nos gaudir un any més de la vostra música.

Concerts

Sara Malé

Quartet Llobregat
Concert de presentació del quartet de saxòfons.
Entre els seus integrants, Sergi Palou, de Pinós
El Quartet Llobregat es va presentar en públic per
primera vegada a l’església de Sant Julià de Ceuró
(Castellar de la Ribera) el passat dia 10 de setembre.
Es tracta d’un quartet de saxòfons (soprano, alt, tenor i
baríton) que ajunten el seu talent per interpretar cançons populars catalanes com ara En Pere Gallerí, Muntanyes del Canigó o El rossinyol entre d’altres; peces de
Pau Casals i també altres obres més modernes i atrevides com Quartet per a saxòfons de Xavier Boliart.

En un entorn íntim a l’església de Ceuró, els quatre
joves van mostrar la seva expertesa amb un treball en
comú impecable que va emocionar el públic. Un concert que va durar una hora llarga i va cloure amb un bis
on no hi va faltar la interpretació d’Els Segadors amb
motiu de la Diada de Catalunya.
Des de Castellar de la Ribera els agraïm la confiança
per haver escollit el nostre municipi com a lloc de presentació i els desitgem molts èxits!
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La casa

Susanna Cardona i Lourdes Sunyer

Casagolda
Història
Casagolda o antigament Casagualda és una casa de Clarà
del segle XIII, avui masoveria de
Viladrich. La casa és de planta rectangular tot i que actualment n’hi
manca una part. Els fonaments
són sobre la codinera i aquesta
aflora en el basament d’alguna
paret.
En una llinda de la façana est
hi podem llegir la data de 1749.
Segurament durant el segle XIX
es va començar una ampliació
cap al sud. Aquesta ampliació es
programà en dues fases de construcció però la segona fase no es va arribar a executar mai. Per les pedres
de la façana que hi ha en aquesta primera fase de
l’ampliació, podem pensar que a la segona fase estava pensat construir-hi dues grans arcades de pedra,
una de les quals probablement seria l’entrada de la
casa i l’altra seria una galeria a la primera planta.
Toponímicament es tracta d’un nom compost per
«casa» i «golda» o «gualda» (vermella). Possiblement
fa referència a una característica física de la casa.
Segons mossèn Bach (Masies del Solsonès) en un document del 1346 s’hi trobà esmentat un tal Pere Casagualda. També tenim constància que el 18 d’abril
de 1751 una filla d’aquesta casa, Teresa Casagualda
Santmartí, es casà amb Josep Pla, de la casa Pla.
Com a curiositat podem destacar que encara avui,
a l’església de Clarà, al terra de la nau central, hi ha
unes lloses de pedra on figura «Sepultura de Ramon
Casagualda i seus 1757». És a dir, que almenys fins
aquesta última data podem saber que la gent de la
casa conservava el cognom de la casa pairal.

La Núria de Casagolda
L’any 1930 va néixer a Casagolda la Núria Colell i
Llena, hi va viure 66 anys. Actualment viu a Solsona,
però amb el pensament sempre a Casagolda. Gran
enamorada de Clarà, hi va sempre que pot. Tal com va
manifestar en una entrevista per a aquesta revista: «Jo
de Clarà en dic la meva terra, m’agrada molt Clarà, hi ha
gent molt amable, jo els aprecio a tots com la família».

Casagolda avui
Fa set anys que a Casagolda hi viuen l’Óscar Irizar
i la Begoña Iglesias, una parella entranyable que ens
obre les portes del que avui és casa seva. Han fet de
Casagolda una llar acollidora i molt agradable.

L’Óscar i la Begoña vivien a Barcelona, a la Sagrada Família, en ple Eixample. Fa deu anys van
trobar una casa a Su, al principi es quedaven els
caps de setmana, fins que l’Óscar va obrir una bugaderia a Solsona.
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Com vàreu fer cap al
Solsonès?

Us va agradar molt
Casagolda?

Per un amic que viu a prop de
Solsona. A nosaltres ens agradava molt anar a esquiar i sempre
anàvem a la Cerdanya, i ell ens va
aconsellar venir al Solsonès: «Veniu a Solsona que us agradarà
molt», ens va dir. Vam pujar per
una fira de Sant Isidre i vam anar
a dinar a Su. Ens va agradar molt.
De seguida hi vam trobar casa.

Moltíssim, la diferència que hi ha
d’aquí a Riner és gran. Ens va encantar
el bosc. Abans des de d’alt a la serra
fins aquí era quasi tot bosc i quan vam
arribar aquí ens vam enamorar de la
casa. Encara recordem aquell dia.
Els vostres fills viuen a
Barcelona?
La història és que nosaltres vam
decidir venir a viure al Solsonès i
ara els nostres fills també hi viuen,
el Marc viu a l’Hostal Nou i la Judit
a Riner.

Quins canvis destacaríeu
de viure a Barcelona o
aquí?
Si no haguéssim anat a viure
un temps a Su possiblement avui
no seríem aquí, ja que de Barcelona a aquí és un canvi molt i molt gran. Al passar primer per Su, al ser un
nucli, ens va ajudar molt. A Su vam fer molta amistat
amb la gent del restaurant, ells ens ho van ensenyar
tot, i quan vam arribar aquí ja teníem les eines per viure-hi i ja no ens feia por de viure sols. La veritat és que
hem guanyat molt en qualitat de vida!
“Jo baixo a Barcelona tres dies a la setmana perquè hi tinc una tintoreria. Podria quedar-me a casa
dels meus pares però prefereixo pujar cap aquí.
Quan surto de la feina enfilo cap a Solsona perquè ara Barcelona ja m’estressa”, ens comenta la
Begoña.
“Aquí surts a fora i veus tot això, allà és molt
diferent i estressant, veus aquella moto que passa, tanta gent… tot el dia estàs amb estrès, no estàs tranquil. Quan estàs allà no te n’adones, però
quan estàs aquí és quan ho veus i ho valores”, ens
diu l’Óscar.

Ens podeu dir un espai de
Casagolda que us agradi especialment?
El porxo que tenim davant de casa, ens encanta i
hi passem bones estones. L’Óscar també ens destaca
un banc de fusta que té davant de casa on li agrada
passar una estona.
I per acabar …
Havíem pensat de comprar alguna cosa per aquí,
però estem tan bé aquí a Casagolda!
Les postes de sol a Clarà són un espectacle, tot i
que des d’aquí a Casagolda no es veuen massa bé, ja
que el turonet de davant les tapa.
Marxem de Casagolda, aquesta masia que s’ha
anat renovant amb el pas del temps i que ha estat testimoni silenciós de tantes vivències. El bosc ens embolcalla, deixem enrere l’amor d’una família per cada
espai d’aquesta casa.
Gràcies!
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Festes majors

Marc Casabosch

Festa Major de Ceuró
Castellar de la Ribera / 12 de gener de 2020
Entre els darrers contraforts septentrionals de la serra de
les Cases i la vall de la Ribera Salada, l’encimbellada església
de Sant Julià de Ceuró exerceix de talaia a mig camí del cel
i la terra. L’absis semicircular al cantó de llevant, la placidesa
que tot ho impregna i, just avui, un sol d’hivern que ens mira
fixament i escalfa l’ànima. La Festa Major de Ceuró no sempre
s’aferra tossudament al 7 de gener que li pertocaria i es desplaça al diumenge consegüent, si s’escau, amb l’entranyable
missa oficiada per mossèn Ricard Cots com a pretext central de la celebració i, sia pel to amable o per l’ànim de
germanor, més enllà de les creences individuals, és capaç
d’atraure els fidels de la parròquia però també alguns agnòstics, i qui sap si algun ateu!
A la fi, les festes majors dels municipis extensos, de poblament radicalment dispers, són l’excusa perfecta perquè veïns i
veïnes ens trobem i fem petar la xerrada. Fer poble, més encara quan no tenim cap nucli que faciliti l’encontre, rau precisament en moments com aquest, en què el record per a qui ens
ha deixat i la benvinguda als nascuts durant l’any precedent
es fan un lloc entre els copets a l’espatlla, els somriures i les
vivències del dia a dia a pagès. Un any més, coca amb xocolata
i llarga vida al batec rural que ens defineix i ens abrigalla!
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Festes majors
Sara Malé

Festa Major de Sant Pere
de Castellar de la Ribera

Com cada 15 d’agost, Sant Pere de Castellar de la
Ribera celebra la seva Festa Major. Una trentena de
persones entre parroquians i veïns del municipi van
assistir a la missa que mossèn Cots va oferir a les 11
del matí. Tot seguit l’Ajuntament de Castellar de la Ribera, adoptant totes les mesures establertes, va oferir
un refrigeri a la plaça de l’església on es va poder gaudir de retrobaments i xerrades entre veïns.

Durant tot el matí hi va haver portes obertes
a l’escola museu de Castellar, situada davant mateix de l’església de Sant Pere. Així doncs, molts
dels assistents van aprofitar per fer-hi una visita abans o després de la missa, coincidint amb
la presència de quatre exalumnes que podien
explicar de primera mà les seves vivències en
aquell edifici.
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Festes majors
Sara Malé

Festa Major de
Sant Andreu de Clarà

Sant Andreu de Clarà va celebrar la seva Festa
Major el diumenge 16 d’agost. Veïns de la parròquia i del municipi es van aplegar un any més en
aquest bonic indret. Malgrat les mascaretes i les
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distàncies, l’entorn i la bona temperatura van fer
que la gent passés una estona distesa i agradable
després de missa, tot xerrant i gaudint d’una copa
de cava a l’aire lliure.

Festes majors
Sara Malé

Festa Major de Pampa

El diumenge dia 20 de setembre es va celebrar la Festa Major
de Pampa. En un any atípic per
la situació actual de pandèmia,
es va optar per celebrar la missa a fora de la petita església

de Santa Margarida. Un cop els
bancs van ser traslladats a l’aire lliure respectant les distàncies de seguretat, mossèn Cots
va oferir la missa a una trentena de veïns de la parròquia. En

un ambient festiu i aprofitant
encara un dia càlid de finals
de setembre, els assistents van
gaudir d’una de les últimes festes majors de l’any a Castellar
de la Ribera.
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Festes majors

Concepció Argerich

De camí cap a
l’ermita dels
Apòstols
A Castellar de la Ribera, com a tot arreu, la pandèmia ens ha canviat la vida. Ens agradaria tornar com
abans: moure’ns lliurement, no portar mascaretes,
seguir treballant com fèiem, poder abraçar familiars i
amics... però això sembla que encara queda lluny.
El nostre poble ens l’estimem molt, és la nostra
vida, el nostre futur.
Des que el coronavirus va començar a fer estralls
per tots els pobles, gent de Castellar de la Ribera ha
volgut d’alguna manera demanar protecció per a tota
la gent del municipi, perquè estiguem bé, perquè tinguem molta salut. I això és d’agrair.
I ho han fet, en forma de pregàries, a la capella dels
Apòstols. I així avui ens ho han explicat el Josep Maria
Casafont Angrill i la Maria Àngela Cantons Vilaseca de
Cal Jalmar.
Tot i que la festa que se celebra a l’església dels
Apòstols és el dia 1 de maig (aquest any no l’hem
pogut commemorar); el Josep Maria va convèncer la
seva dona de pujar-hi caminant el dia 3, dia de Sant
Felip i Sant Jaume, en honor als sants que hi ha.
Era un dia molt calorós. Van agafar un bastó i van
començar el trajecte. El camí que hi havia abans estava esborrat. Només es veien marges embrossats, es-

barzers i no es coneixia per enlloc on era aquell caminet d’abans, tan ben marcat. Això va fer que el Josep
Maria i la Maria Àngela haguessin de fer molts revolts
per aconseguir arribar-hi. I que es cansessin molt.
En arribar a dalt el sol brillava moltíssim. Encara
continuava fent calor. Es van acostar a la porta de l’església i van veure que era oberta. Van entrar-hi. Tot estava molt endreçat i net. Hi havia dos rams de flors de
neu preciosos, fets amb una delicadesa molt especial.
No s’havia pogut celebrar la Festa Major però les flors
blanques lluïen de tal manera que donaven alegria i
il·lusió a la gent que visitava l’ermita.
També hi havia alguna cadira perquè si algú estava
cansat pogués fer un merescut descans.
El Josep Maria i la Maria Àngela van fer una pregària demanant protecció per a tota la gent del municipi
de cara a la pandèmia. Van reposar una estona i van
començar el llarg camí de baixada.
En arribar a casa, l’Àngela, que no havia tingut ni
temps de deixar el dinar preparat, va dir que no hi tornaria a pujar a peu perquè s’havia cansat molt però
que havia valgut la pena. El Josep Maria va dir: “Jo encara hi tornaria. Estic molt content d’haver-hi anat.”
Amb accions com aquesta, siguem creients o no, es
demostra la noblesa i solidaritat de la gent del nostre
petit poble, i això ens ha de fer sentir molt orgullosos.
A la Maria Àngela, al Josep Maria i a tots els que han
fet un gest de fe i humanitat els donem les gràcies.
Molta salut a tothom!
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Activitats
Sara Malé

Manualitats
Núria Bastida ja fa uns quants anys que imparteix
el curs de manualitats a Castellar de la Ribera. Aquest
any, novament amb una bona participació, el curs va
començar al gener però malauradament a principis

de març es va haver de suspendre degut a la Covid19. Es va intentar reprendre’l a mitjans d’octubre,
però la segona onada de la pandèmia un altre cop va
capgirar els plans.

Activitats i recursos
per a la gestió de les emocions
davant la situació actual
De de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Castellar de la Ribera s’han organitzat unes xerrades a càrrec
de la psicòloga Ester Colell amb l’objectiu d’aprendre
com gestionem les nostres emocions, sobretot ara, en
la situació actual.
“Desperta la consciència” va ser la primera xerrada
en línia i va tenir lloc el dissabte 12 de desembre. Només començar, l’Ester ens va fer veure que ser conscients del que fem, del que sentim... és difícil, sobretot
perquè el corrent que ens porta el dia a dia ens fa tenir
mil coses al cap. Tot i així, i després d’una magnifica
explicació amb exercicis i una sessió de relaxació al final, tots vam estar d’acord que val la pena
intentar tenir consciència de tot el que ens
passa i ens envolta.
Gràcies, Ester, per aquesta xerrada tan
interessant! I per compartir amb nosaltres
la teva teoria, que de ben segur intentarem posar a la pràctica: OCDC (observació
- consciència – decisió – canvi).
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L’entrevista

Ramona Santaeulàlia

Ramona Angrill,
55 anys al Congo. Una vida
dedicada a ajudar els altres
La germana Ramona Angrill Villaró va néixer a la Masia
de Castellar de la Ribera el 23
d’abril de 1926, va ser la primera filla del Florenci i la Ció.
Va viure a casa amb els pares
i la seva germana fins al 1948
quan va decidir fer-se monja
i va entrar al noviciat de les
carmelites vedrunes a Vic.
Va estudiar infermeria, uns
estudis que li van servir per
poder treballar tota la vida
i també va cursar medicina
tropical a Bèlgica. L’agost de
1957 va marxar cap al Congo
belga on va viure i treballar
en tres missions diferents
fins l’agost de 2012 quan, per
problemes de salut, va haver
de tornar a Catalunya. Ara viu
a Vic, al convent de les germanes carmelites vedrunes.
Degut a la pandèmia hem fet l’entrevista de forma
telemàtica.
Aquesta entrevista és per a una revista de
Castellar, comencem parlant de l’escola.
Què en recordes?
Me’n recordo molt bé, devia tenir 6 anys quan va
venir el doctor Manuel, era molt bon home. Ell vivia a
Vilatobà i com que era petiteta em venia a buscar a la
Masia i anàvem cap a Castellar a estudi. Després en va
venir un altre que era molt geniüt. Recordo que pegava als nens i llavors la meva mare va anar a exclamarse i li va dir que jo no volia anar a l’escola. Ell li va dir:
“A la Ramona no li he pegat mai”. I la meva mare li va
contestar: “Ella no suporta que els altres sofreixin”.
Ens agraden aquestes anècdotes. Te’n recordes d’algun altre mestre?
Sí, per la república vam tenir un mestre de Solsona,
el doctor Rafart, que era molt bon home. Me’n recordo
del dia que van treure el Crist de l’escola; va venir el
capellà i va dir que el posarien a l’església. Després el
doctor Rafart ens va dir una cosa que em va impressionar: “En aquest clau no hi penjaré mai res i si ho faig
alguna vegada aviseu-me”. Recordo més coses, ens
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ensenyava molt bé, ens parlava de coses d’higiene, de
com havíem de menjar; en aquella època ens feien les
classes en català. Teníem el llibre Terra i Ànima, m’agradava molt, me’l sabia de memòria.
I de quan va néixer la teva germana te’n
deus recordar.
I tant, em van dir que anés a Ginestar a buscar la
ginestana i ella em va preguntar: “Què li passa a la teva
mare?” I jo vaig dir: “No ho sé”. I ja era grandeta, tenia
9 anys. Llavors a casa jo plorava perquè veia que la
mare patia. La meva mare va ser espavilada i va dir:
“Porteu la nena a Vilatobà”, i allà vaig anar-hi a dormir
i em van passar tots els mals.
I després va venir la guerra.
Sí, de la guerra prou me’n recordo. Quan va començar la gent es va espantar molt. El dia de Sant Jaume
vam anar a missa i el Noguer li va dir al meu pare que
la cosa estava malament. Al cap de poc el van afusellar, això ens va afectar molt. Passaven els camions de
la FAI, cremaven esglésies, feien molta por. Van cremar l’altar de Castellar, les campanes es van trencar al
despenjar-les, feien foc a dins de l’església. Nosaltres
ho vèiem perquè durant un temps encara vam anar
a estudi.

L’entrevista

Ramona Santaeulàlia

Què ens vols explicar de la
guerra?
A casa teníem refugiats, primer
els claretians, després molt temps
una família de Balaguer; els meus
pares ajudaven a tothom i donaven menjar als soldats, tant als
rojos com als nacionals.
Després de la batalla de
l’Ebre es veia com cremaven
molts focs al Montsec. Quan va
passar el front estàvem a casa, Visita dels familiars a Manlleu el dia dels vots perpetus
primer volíem marxar però no
aquesta cistella?” Jo li vaig dir: “Sí”, i vaig seguir el
ho vam fer. Van instal·lar les metralletes al costat
camí.
de casa, apuntant cap als turons de sobre Vilatobà.
La teva mare era molt valenta.

Encara la tenim aquesta cistella.

Sí, ella els donava menjar però no volia que li
robessin res. Una vegada la mare tenia les gallines
tancades al corral, un soldat va entrar a dins, ella
va tancar la porta i li va dir: “No sortiràs no!”, i el
soldat li va ensenyar les mans perquè veiés que
no tenia cap gallina i li va obrir la porta. Sí que era
valenta sí.

Quan vaig arribar al Pallàs el meu padrí em va
dir que em quedés allà i que ja em vindrien a buscar, es veia molt foc. Allà al veure que passava el
front es va fer una imprudència, la gent es pensava
que tot havia acabat. Vam anar al bosc a buscar els
emboscats que no volien anar a la guerra, estaven
amagats en una cova i en uns forats del bosc. Quan
van anar a casa tothom estava content, era una festa. Van tenir sort, no els van descobrir. Els meus pares ho van passar molt malament, es pensaven que
hauria mort i la meva mare va fer moltes prometences. Després les va complir, perquè el meu pare em
va venir a buscar i estava bé.

Explica’ns quan vas anar al Pallàs.
Sí, era al final de la guerra, ja tenia 13 anys. A casa
teníem una mula i el meu pare em va dir que anés
al Pallàs a Montpol i després tornés. Em va acompanyar un tros i ell va tornar cap a casa. Jo vaig seguir, prop de la ribera em vaig trobar els rojos que
marxaven en desbandada. No em van aturar però
un soldat es va acostar a mi i em va dir: “Nena, vols

Vas tornar a l’escola?
I tant! Després de la guerra no va venir cap mestre però ens feia classe el doctor Miquel, era el capellà del poble, vivia a Castellar. Havíem de fer-ho
tot en castellà però ell ens ensenyava també el català. Ens ho feia copiar tot en català i en castellà.
Vam aprendre molt amb ell. Hi anàvem molta colla, venien gent de la Foradada, de Pinyana, de les
cases de la Serra, el Llor, Marmí, Torramorell. Me’n
recordo molt i ens ho passàvem molt bé.
I quan vas acabar a l’escola de Castellar...
Els meus pares volien que fes més coses i vaig
anar a aprendre de cosir a Solsona. M’estava a casa
dels de Cal Sastre, abans havien viscut a Castellar i
ens coneixíem. M’hi vaig estar tres anys, el cap de
setmana anava a casa. Vaig conèixer gent, érem
una colla d’amigues, sortíem a passejar, fèiem teatre, ens ho passàvem molt bé. Vaig conèixer les
monges de l’hospital perquè em vaig fer amiga de
la Dolores, ella era monja i allà va sorgir la vocació.
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Què et van dir els pares quan els vas dir
que volies fer-te monja?
No sabia com dir-ho, no sabia com marxar perquè la meva germana encara era petita i em semblava que em necessitaven. Després de dir-ho, el
meu pare em va dir: “Si tu tens ganes de fer això per
nosaltres no quedis, fes el que hagis de fer”, i així
ho vaig fer, tenia 23 anys. Jo mateixa em vaig fer els
hàbits perquè sabia cosir. Vaig entrar a la congregació de les carmelites vedrunes perquè eren les
úniques que coneixia i ja m’agradava.
I te’n vas anar a Manlleu.
Sí, vaig demanar anar a l’hospital i em vaig posar a ajudar. Van dir que havia d’estudiar i llavors
vaig començar infermeria.
I vas passar directe de l’escola de Castellar a la universitat.
Sí, ho vaig poder fer a distància, va ser l’últim
any que ho feien. Treballava a l’hospital, m’agradava molt i amb la pràctica també aprenia. Cada dia
anava a Vic a classe amb una metgessa i vaig aprovar, justet però vaig tenir el títol per poder anar al
Congo.
Com va anar això de fer-te missionera?
Jo no ho havia pensat mai. Ens van reunir a les
joves i la superiora i ens van dir que havíem d’anar
a Barcelona. Allà ens van proposar anar a una missió del Congo que quedava lliure. I vam dir que sí.
Llavors em vaig posar a estudiar francès fins que
vam anar a Bèlgica a estudiar medicina tropical.
Vam aprendre molt, estàvem molt contentes. Hi
vaig estar sis mesos.

Al costat del riu Congo a Kinshasa l’any 1983 amb la seva
neboda Encarnació

Els teus pares ho sabien que volies ser
missionera?
Sí, els ho vaig dir abans de marxar a Bèlgica. Quan
vaig tornar a Vic el meu pare ja m’esperava, havia vingut a veure’m.
Però abans de marxar us vàreu tornar a
veure, oi?
Sí, vaig anar a la Masia a acomiadar-me, van estar
molt contents. La meva mare plorava molt quan marxava, sempre deia que potser no em tornaria a veure.
I el primer viatge com va ser?
Abans de marxar al Congo vam anar a Roma, dos
dies. Vam anar a veure el papa Pius XII i d’allà a Kinshasa. Érem un grup de cinc monges, totes joves i amb
moltes ganes de treballar a la missió de Kimbau.
Quan hi vas arribar a la missió?
Primer vaig estar un mes amb unes altres monges
a Kinshasa perquè encara no podia anar a la missió.
Allà vaig tenir molta por, principalment de les serps,
ho vaig passar malament, no menjava i prou em cuidaven. Després vaig marxar de la ciutat però va costar
dies arribar-hi, allà tot s’havia de fer per etapes i amb
bastants dies.
Suposo que estaves contenta a Kimbau.
Sí, molt. Allà em vaig trobar amb les altres monges
de Catalunya. El 1958 vaig poder començar a treballar
a l’hospital.
I ja us enteníeu amb la gent d’allà?
El francès el parlaven una mica, principalment els
homes, les dones no gaire. Vaig aprendre el seu idioma, el kikongo. Va anar molt bé poder parlar com
elles.
I aviat vas començar a fer de llevadora?

Al 2011 la seva neboda Ramona va visitar-la a la missió de
Kolokoso
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No podia perquè no tenia l’especialitat, feia altres
feines. Això va durar fins a la independència. A mi
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m’agradava ajudar a la maternitat i una
germana que hi treballava me’n va ensenyar durant un any. Després va venir
un temps una metgessa de València. Jo
li vaig dir que no m’atrevia a fer-ho sola.
Em va dir que quan anés de vacances em
podia treure l’especialitat. I així ho vaig
fer, vaig estar-hi uns mesos, vaig perdre
la por i al tornar ja vaig treballar sempre
més de comadrona.
Vas estar molt temps sense tornar, oi?

Poder conduir donava molta autonomia a la missió

Sí, la primera vegada vaig estar sis
anys, va ser quan vas néixer tu. Després tornava si estava malalta o per fer vacances, normalment cada tres
anys.
Sempre a Kimbau?

que és molt gran. Sempre hi ha hagut i hi ha guerres
i molta corrupció. Aquest país és molt ric, té molts recursos minerals, aigua i la terra produeix molt. Però hi
ha molta pobresa.

No, l’any 1963 vaig estar cinc anys a la missió de
Matari a substituir una monja que havia mort d’accident allà. Conduïa, el cotxe no tenia frens, va perdre
el control i va morir. Llavors ens van demanar a dues
germanes que hi anéssim a treballar i a fer costat a la
gent de la missió. Després vaig tornar a Kimbau, és on
he treballat més anys.

Vas ajudar molta gent, jo me’n recordo que
quan vaig venir tothom t’estimava molt.

I després a Kolokoso

Sí, ara estic molt bé, m’he recuperat del braç i de la
cama. Ara puc dormir bé, potser massa i tot! He d’anar
amb el caminador, he de vigilar per no tornar a caure.
Tinc 94 anys, aquí em cuiden molt bé.

Sí, hi vaig estar uns anys, després vaig estar dos
anys més a Kimbau. Va ser poc abans de tancar la missió l’any 2007. Em va saber molt greu, era la nostra
missió, el lloc era molt maco però no érem prou gent
per fer-ho tot.
Ens pots explicar alguna anècdota?
Amb tants anys n’he vist moltes de coses. Una vegada va arribar una dona a l’hospital, el fill suposo que
estava mort. El vam poder treure i la mare es va salvar. Això havia passat moltes vegades. I també que es
morien els dos. Una vegada amb el metge la mare va
morir i vam salvar la criatura.

Sí, hi vaig estar molt bé. Els congolesos són bona
gent, es fan estimar. Em va saber molt greu quan
no vaig poder tornar-hi. Encara hi tinc el cor, soc
congolesa.
I ara com estàs de salut?

Ho deixem aquí tieta, la gent de Castellar
estaran molt contents de llegir-ho. Moltes
gràcies per explicar-nos tantes coses. Esperem que segueixis així d’eixerida.

Ens n’expliques una altra?
Una vegada una mare va abandonar els seus fills, a
un li va tallar un dit, a l’altre li va fer una cremada, un
desastre, i va marxar a peu cap a Kinshasa i mira que
és lluny. Quan va tornar els seus fills la van acollir i estimar igualment, i mira que era boja, eh! És maco que
passi això, és l’amor cap a la mare.
Has vist molts canvis en aquell país, oi?
Quan es van independitzar el 1960 els congolesos
no estaven preparats per governar ells sols el país,

A Vic, on viu ara, amb la seva germana Josefa
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Premi Cultural Jordi Sunyer i Pla
Sara Malé

XVI edició del Premi Cultural
Jordi Sunyer i Pla
Enguany la celebració del Premi Cultural tan
esperada per tots els veïns no s’ha pogut fer de la
forma desitjada. El que cada any havia estat una
reunió de veïns que donaven la benvinguda a les
festes de Nadal amb un dinar i entrega de premis,
la situació de la Covid-19 ha fet que es busqués
una alternativa. Encara que no ens hem pogut reunir per l’entrega, el concurs no ha volgut perdre la
seva essència i s’ha animat la gent a participar-hi.
La temàtica d’aquesta edició era “Boscos de Castellar de la Ribera” tant en la modalitat de fotografia
com en la de dibuix. Pel concurs de fotografia s’ha
comptat amb un jurat format pel fotògraf Manu

del Resol i el dissenyador gràfic Kiko Montilla. Amb
trenta participants, es creia que el jurat tindria problemes per posar-se d’acord, però després de mirar
les fotografies detingudament, els dos membres
del jurat han coincidit en les que encapçalarien el
primer i segon premi.
El primer premi és per a la fotografia número 20,
‘El cau’ d’Íngrid Riart Caelles.
El segon premi és per a la fotografia número 26,
‘Caminant cap a Trota’ d’Alba Santaeulària Angrill.
L’enhorabona a les guanyadores! I moltes gràcies
a tots els participants per les vostres fotografies.
Pel que fa a la modalitat de dibuix, no es fa concurs, però s’obsequia a cada participant. Aquest
any s’han presentat 9 dibuixos molt bonics dels
boscos que ens envolten. Així doncs, també volem
donar les gràcies a aquests nens i nenes que amb
els seus dibuixos han plasmat la seva imatge sobre
boscos de Castellar.

El jurat del concurs fotogràfic

Magalí Esquerré Roca - 9 anys
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Eudald Solé Reig - 9 anys

Abril Viladrich Malé - 10 anys

Josep Viladrich Malé - 8 anys

David Viladrich Malé - 3 anys

Bet Vila Roma - 3 anys

Sira Pisa Cardona - 10 anys

Gil Pisa Cardona - 8 anys

Ona Cabot Riart - 8 anys

Anna Cabot Riart - 10 anys
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Cases de turisme rural i hotel
rural de Castellar de la Ribera
La pandèmia ha provocat un panorama devastador en l’economia que ha afectat tots els sectors
productius però, sobretot, ha afectat d’una manera
especial el turisme. Tot i la brutal caiguda de l’activitat turística, el comportament del turisme rural
durant l’estiu ha posat el contrapunt amb unes bones xifres d’ocupació.
Sens dubte, la Covid ha provocat un canvi en els
hàbits vacacionals, els visitants han optat pels pobles
petits, la naturalesa i els entorns rurals. En el nostre

municipi, tenir un sector dedicat al turisme és essencial per donar a conèixer el nostre territori i compartir-ne
la seva riquesa. Castellar de la Ribera té tres cases de
turisme rural i un hotel rural: Molí de Querol, Cal Rossinyol, Casa Ventoldra i Hotel Rural Castell de Ceuró.
Després del confinament d’aquesta primavera,
l’Ajuntament de Castellar va fer entrega d’un dispensador de peu de gel hidroalcohòlic per a cada un
d’aquests establiments com a mesura de suport per a
aquest sector.

MOLÍ DE QUEROL
https://www.molidequerol.com

CAL ROSSINYOL
http://www.calrossinyol.com
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CASA VENTOLDRA
http://www.casaventoldra.com

HOTEL RURAL CASTELL DE CEURÓ
http://www.ceuro.cat/hotel-rural
Municipi
Sara Malé

Prevenció de la COVID-19
Durant el mes d’abril l’Ajuntament de Castellar de la Ribera
va vetllar per la seguretat de tota la seva gent, va fer arribar a
totes les masies del municipi material necessari per a la prevenció de la Covid-19. Primer van ser les mascaretes per als
majors de 18 anys i després ho va fer repartint mascaretes per
als més menuts, ja que a partir del 26 d’abril ja se’ls va permetre sortir. També es va fer entrega de gel hidroalcohòlic, una
caixa de guants d’un sol ús i un termòmetre.
D’altra banda, es va equipar l’ajuntament i els espais públics
amb pantalles de metacrilat i suports per al gel hidroalcohòlic.
Se’n van repartir també a les cases de turisme rural i a l’hotel. I
les classes de ioga es van fer en línia, com a mesura de salut.
Tot això va ser subvencionat per la Diputació de Lleida,
com a ajut per la Covid-19.
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Sara Malé

Reflexions durant
el temps de pandèmia
Set veïns de Castellar de la Ribera ens han explicat
la seva experiència durant el temps de confinament

Júlia Sunyer
Cardona,
Pla de Clarà

Concepció Argerich,
Cal Santpare de
Clarà

19 anys

60 anys

1. Quines coses diferents vas fer durant
el confinament?
La veritat és que el confinament, darrere de la tragèdia pròpia del moment d’excepcionalitat que vam
viure, em va permetre posar una mica de fre al ritme de vida accelerat que portava, mirar-ho tot amb
perspectiva i prendre consciència de les coses. Va ser
un gran canvi. A més a més, em va permetre passar
grans estones amb els de casa, la qual cosa trobava
molt a faltar en estudiar a Barcelona i també em va
permetre fer activitats que ja gairebé tenia oblidades.
Soc conscient que viure a pagès ha estat un privilegi
enorme en temps de confinament. Per tant, sempre
des del respecte a tots aquells i aquelles que la Covid
els ha tocat de prop, el confinament va ser una època
prou bonica dins del que cap, ja que va ser com una
espècie de pausa per després reprendre-ho tot amb
més energia i més ganes.

1.Quines coses diferents vas fer durant
el confinament?
Primer de tot, anar molt amb compte a l’hora
de relacionar-me amb la gent; anar a comprar
de forma més espaiada i desinfectar alguns productes quan tornava de comprar, això només
en els moments del pic de la pandèmia; aprendre noves tecnologies i a treballar des de casa;
fer zooms, skypes, meets amb més freqüència;
passejar pels voltants de casa i adonar-me dels
canvis de la natura; jugar a jocs de taula; cuinar
més; posar la casa més confortable. Bé, i en podria dir moltes més, però potser aquests són els
màxims.

2. Què has tret de positiu del confinament?
Penso que el confinament ens ha servit per reflexionar i prendre consciència del present, ja que com hem
vist en un moment tot es pot esfumar. A més a més,
m’ha permès gaudir de grans moments amb la família
i amb mi mateixa que sempre recordaré, i gaudir de
les petites coses que potser abans no valoràvem.
3. Quines coses has trobat a faltar més?
El que he trobat a faltar més ha estat poder veure
la parella, els amics i amigues, les companyes de facultat, i en general la vida social.
4. Resumeix en 4 paraules el
confinament.
Desconnexió
Pau
Incertesa
Por
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2. Quines coses has trobat a faltar més?
La primera és que no he pogut anar a veure el
fill que viu lluny. També no poder fer les classes de
forma presencial. El contacte amb la gent, les abraçades. I també molt important per a mi veure les
expressions de les cares.
3. Què has tret de positiu del
confinament?
N’he tret molt! He après a valorar molt més la família, els amics, i les petites coses. I també he entès
que és molt important que ens cuidem per fer front
a les dificultats que es puguin presentar i que no
sabem quan acabaran.
4. Resumeix en 4 paraules el
confinament.
Temps per aprendre molt
Podria dir-te moltes més coses, però potser el
més rellevant seria això.

Testimonis
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Lleïr Sala Boix,
Masroig
12 anys
1. Quines coses diferents vas fer durant el
confinament?
Vaig passar la meva vida diària fent moltes coses en format telemàtic: per exemple, les classes telemàtiques, les trobades amb
els amics, telemàtiques.
2. Què has tret de positiu del confinament?
L’organització. Vaig aprendre a organitzar-me millor el temps
i la feina.
3. Quines coses has trobat a faltar més?
Fer les coses presencials.
4. Resumeix en 4 paraules el confinament.
S’ha de fer.

Quirze Sala Boix
10 anys
1. Quines coses diferents vas fer durant el
confinament?
Vaig poder estar molt més amb els meus germans i vam descobrir sèries i jocs nous.
2. Què has tret de positiu del confinament?
He après a organitzar-me més a casa i trobar activitats per fer
a dins de casa.
3. Quines coses has trobat a faltar més?
L’hora del pati, per parlar amb els amics.
4. Resumeix en 4 paraules el confinament.
Pantalles i ulls cansats

Marçal Sala Boix
8 anys
1. Quines coses diferents vas fer durant el
confinament?
Gravar molts vídeos per a l’escola, per a música, etc.
2. Què has tret de positiu del confinament?
Jugar molt amb Lego.
3. Quines coses has trobat a faltar més?
Anar a veure els avis.
4. Resumeix en 4 paraules el confinament.
Avorriment

Ramon Canal,
Casanova
de Clarà
1. Quines coses diferents vas
fer durant el confinament?
Durant el confinament vaig anar
menys a Solsona. Durant el primer mes
no ens vam moure de casa. No vam
anar a Solsona a comprar. El Miquel (el
fill) anava a fer la nostra compra i ens
la portava a casa. Al cap d’unes setmanes ja vam començar a anar nosaltres
a comprar amb la mascareta.
2. Quines coses has trobat a
faltar més?
Principalment, el que vam trobar
a faltar més tots els de casa és veure
el net. Vam passar dos mesos sense
poder-lo veure i el trobàvem molt a
faltar.
També vaig trobar a faltar anar
al local. O als bars i restaurants amb
tranquil·litat. Veure els amics i xerrar
amb la gent.
3. Què has tret de positiu del
confinament?
Res! Tot negatiu!
4. Resumeix en 4 paraules el
confinament.
Tristesa
Enyorança
Solitud
Avorriment
El Ramon afegeix: “Em va angoixar
molt el fet de no poder veure a ningú.
Ni a la família ni als amics. Estàvem
acostumats a tenir el fill a dinar molts
dies i veure el net. I que tot això s’acabi
de cop, és dur.
No poder celebrar les festes majors.
Tota la meva vida havia vist com se celebrava la Festa Major dels Apòstols, i
que aquest any no es pogués fer em
va impactar.”
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Alba Santaeulària

Paula Casafont Fàbregas,
Junyent
15 anys
1. Quines coses diferents vas fer durant el
confinament?
Durant el confinament jo amb la sort de fer vida
a pagès, tot i no poder anar a Solsona, podia sortir a
passejar, a veure la família i respirar aire fresc, i això
s’agraïa molt, la veritat, i em va fer valorar les coses i
les oportunitats donades.

3. Quines coses has trobat a faltar més?
El que més he trobat a faltar han sigut principalment les meves amigues, no poder-les veure, en
la situació amb què estàvem era bastant complicat, però també és veritat que llavors la retornada
amb elles encara va ser més especial del que em
pensava.

2. Què has tret de positiu del confinament?
Doncs això mateix que en la pregunta anterior, que
vaig estar molt contenta de poder valorar la meva situació i perquè estava envoltada de naturalesa; he tret
de positiu també que m’he pogut centrar en aspectes
més personals i arribar-me a conèixer una mica més.

4. Resumeix en 4 paraules el confinament.
Pesat
Apartat
Autoconeixement
Familiar

Imatges

Sara Malé

Postals de
Castellar de la Ribera
Aquest any hem
conviscut amb
una pandèmia,
però hem
tingut molta
sort de viurela rodejats
de natura.
Aquest any
precisament la
natura ens ha
regalat imatges
i escenaris
meravellosos
com els que
podeu veure
en aquestes
fotografies
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Fotografia cedida per Ramon Canal

Fotografia cedida per Ramon Canal

Fotografia cedida per Ramon Canal

Fotografia cedida per Ramon Viladrich

Fotografia cedida per Ramon Viladrich
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Un cop d’ull al segle XIV

Benvolguda gent del municipi de Castellar de la Ribera, em plau col·laborar de nou a la vostra revista El
Bocamoll transcrivint-hi bocinets d’història que, de ple
o d’esquitllada, tenen a veure amb el vostre municipi
o amb algú que hi havia residit.
Pel fet que ens traslladarem a un temps passat i llunyà (s. XIV), de primer comentaré que, segons deixà
escrit l’historiador Mn. Antoni Llorens i Solé, als segles
medievals el mot “drap” era usat en el sentit modern
de “roba”.
Així mateix, Mn. Antoni escrigué que l’ofici de paraire, del llatí parator lanae, és a dir, preparador de llana, consistia en qualsevol de les operacions a les quals
és sotmesa la llana, des del rentat fins al perxat o cardat, que significa l’operació amb la qual es dona forma
o aixeca el pèl en una o en les dues cares per aconseguir l’apelfat, el vellutat i el llanat o bé, si el pèl es deixa
molt curt, el mèlton.
A Solsona l’ofici de paraire tenia una importància
molt rellevant i el gremi o confraria dels paraires aconseguí una situació preeminent.
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El procés de l’elaboració de la llana s’acabava amb el
tint del drap. Aquesta operació era realitzada als Tints,
fet pel qual pren aquest nom tota la zona industrial de
la ribera de Solsona. La casa de tints dels paraires era al
capdavall del camí de davant del Palau Episcopal que
baixa cap als Tints (ribera). De fet, amb el temps, els paraires tendirien a controlar la indústria de la llana fins a
servir les peces als botiguers i comerciants.
Dit això, tot seguit començo la transcripció de bocins d’història, sobre la indústria dels teixits, escrits
per l’esmentat Mn. Antoni Llorens i Solé. Som-hi!:
“La indústria tèxtil de Solsona és tan antiga com la
mateixa vila. Es teixia llana i lli, productes del país,
amb telers accionats pel mateix teixidor, dels quals
no en mancava almenys un en gairebé totes les cases, tant de la vila com del vinyet i del Solsonès.
Aquesta indústria anà florint, sense arribar a la confecció de “draps” de luxe, que els mercaders importaven de regions transpirinenques. Amb tot i això,
arribant a constituir aquesta indústria una de les
fonts més substancioses de la riquesa de la vila, es

feu necessària una intervenció del Municipi per garantir-ne la seva qualitat i competitivitat amb vista
a l’exportació dels seus productes.”
A la transcripció de Mn. Antoni, hi afegeixo que els
ramats de la comarca proporcionaven llana abundant i que l’any 1342 es fixaren unes ordinacions per
a controlar la qualitat de la feina dels paraires i altres
operaris del ram de la llana.
D’aquestes ordinacions, Mn. Antoni en deixà bona
informació escrita. Per tal d’evitar que resultin pesades
de llegir, però, sols en transcriuré alguns fragments:
“El dia 3 de juny d’aquest any (1342) els dos batlles,
Joan Sa Monegal, per la Sra. Maria Álvarez, vescomtessa de Cardona, i Ponç de Riart, pel paborde del
Monestir, fan nominació d’inspectors, per un any,
sobreposats a tot el procés d’elaboració de llana,
teixits de panys i colors amb què han d’ésser tenyits, de conformitat amb els capítols que els són
lliurats, en les persones elegides pels cònsols, que
són: Bernat de Junyent, major de dies, i Berenguer
de Torrents, mercaders, Jaume Comes, paraire, i
Pere de Pedraclara, teixidor.
(...) Ningú no pot tenir drap de “pinte ample” que
tingui “borra, pezols, merca ni macona”, sota pena
de vint sous i de perdre el drap, que serà cremat en
la tercera part, i es donarà als pobres el restant.
(...) Tot home o dona que porti draps a Solsona per
aparellar o tenyir, serà protegit, no podent ser ni
embargats, ni aturats, tret del cas d’estar en deute
amb l’aparellador o tenyidor.

(...) De la importància que s’atribuïa als tints n’és
un testimoni el privilegi atorgat pel vescomte de
Cardona als seus vassalls de Solsona, l’any 1398, en
virtut del qual si calgués procedir a una execució
en la persona d’algú que tingués deutes amb els
mestres regidors o senyors de les tintoreries, primer havien de pagar-se els deutes i només després
es podia procedir a l’execució. Aquest privilegi és
confirmat l’any 1407 en atenció “A l’infinit bé e gran
utilitat e profit se segueix a la dita vila (Solsona) e
als homes de aquella.”
Aquests draps tenyits eren exportats en gran quantitat pels mercaders, mes també, com és natural, es venien a Solsona. Així l’any 1547 Pere Pinyana, de Clerà,
“compra a Antoni Ayres, tintorer de Solsona, 28 lliures i
12 sous per tres panys de vuitena, ço és, dos acolorats
de negre, altre verd scur, i l’altre blanch”(...)”.
Transcrits els fragments de les ordinacions fixades l’any
1342, em plau parlar-vos una mica de la vescomtessa de
Cardona –domna Maria Álvarez de Alfaro–, esmentada al primer d’aquests fragments pel fet que llavors era
senyora de Solsona i tutora dels dos fills que havia tingut amb el seu difunt espòs –Ramon Folch X (senyor de
Solsona del 1276 al 1320, any de la seva mort).
Segons conta Mn. Antoni Llorens i Solé, domna
Maria és l’únic membre de la noble família Cardona
enterrat a Solsona, on morí després de vint-i-tres anys,
almenys, de viure refugiada en la pau del Castellvell.
Mn. Llorens ens diu que a domna Maria la vida havia de fer-se-li impossible al castell de Cardona a causa
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del temperament violent i de la pública
infidelitat del seu espòs, el vescomte
Ramon Folch X (al castell de Cardona,
domna Maria havia de conviure amb
l’amant del seu marit “donya Flor” i els
set fills, il·legítims, que aquesta senyora
i el vescomte hi havien tingut).
Així doncs, domna Maria decidí deixar
el Castell de Cardona i anar-se’n a viure al
castell de Solsona amb els seus fills legítims, Ramon i Hug, menors encara, i que
més endavant se succeirien en el senyoriu
d’aquesta vila. El vescomte accedí al desig de la seva muller i, els primers dies de novembre de
1314, li feu cessió del senyoriu sobre Solsona. No volgué
donar-li motius de queixa. Li restaurà el castell, el convertí
en palau, hi construí l’església que encara es conserva, feu
enllosar el camí que hi pujava des de Solsona...

La felicitat de la noble dama al Castellvell, però, tampoc pogué ser completa, puix els seus dos fills hi moriren
prematurament. El segon fill –Hug–, en morir a l’edat de
vint-i-vuit anys, tenia un fill –Hug II– que esdevingué el
darrer vescomte i primer comte de Cardona.

Quant a la manera de procedir del vescomte, es
podria donar per certa l’opinió de Mn. Llorenç: en un
temps de forta degradació moral, es comportava com
un marit envers la seva amant i com un amant envers
la seva muller.

Segons Mn. Antoni Llorens, els vint-i-tres anys que
Maria Álvarez tingué el senyoriu de Solsona foren
d’una pau i tranquil·litat absolutes. Els solsonins respiraren uns aires de llibertat que feia temps no coneixien i
sentien un sincer afecte per la senyora del Castellvell.
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Mn. Llorenç també deixà escrit que ell creia, igual
que ho feien altres persones, que les despulles, molt
ben conservades, d’una dama amortallada amb unes
creuetes de candeles de cera, trobades l’any 1780
en construir-se l’atri de Sant Agustí de la catedral de
Solsona, eren de domna Maria Álvarez.
Aquestes despulles, que aparegueren en una
volta practicada a la paret del temple esmentat,
l’any 1965 amb motiu de les obres de restauració
de la capella de la parròquia de la Mercè de Solsona
aparegueren de nou, però aquesta vegada sobre la
portada que va del cancell de la catedral a la parròquia, on la vegada anterior (1780) havien estat
emplaçades.
El cadàver continuava ben conservat i estava
intacte, amb un vel blanc que li cobria el cap, orlat
amb una bella punta de randa. Les creuetes de candeles, però, havien desaparegut. En una ampolleta trobaren un paperet, en el qual es donava fe de la troballa anterior (1780). La caixa i el cadàver tornaren al seu
lloc i l’ampolleta fou dipositada al Museu.

I fins aquí, benvolguts lectors, les referències històriques que he espigolat per a aquest Bocamoll. Amb
el desig que us agradin de llegir, tanco la meva col·
laboració amb versos dels goigs dedicats a la Mare
de Déu del Remei (talla de fusta que pot datar-se de
la primera meitat del segle XIV) que es venera a la capella de l’antic Castellvell de Solsona.
Església o capella que a la primera meitat del segle
XIV feu construir Ramon Folch X en restaurar i convertir
en palau el castell on viuria la seva esposa Maria Álvarez de Alfaro, a la qual cedí el senyoriu sobre Solsona:
“Vostra imatge tot temps era com un tresor amagat,
del qual el Castell gaudia, però no tot el veïnat;
llurs portals només s’obrien pels Senyors d’aquest Castell.
Finà el temps d’estar amagada quan aquells nobles Senyors
se’n baixaren a Solsona i al castell del seu redós;
eix Castell des d’aleshores s’anomena Castellvell.
Aquí dalt vós us quedàreu pel voler d’aquest Senyor
vetllant tota l’encontrada des d’aquest alt mirador.”
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La recepta

Teresa Solanelles

Pastís de patata i carn
Ingredients per a 4 persones
- 1 kg de patates
- 300 g de carn picada
- mantega
- formatge ratllat
- ceba i tomàquet
Elaboració
Mentre tenim les patates a bullir, fem un sofregit de ceba i
tomàquet i hi afegim la carn picada; un cop fet el retirem i el
guardem. Quan les patates estan cuites, les xafem i hi afegim
la mantega de mica en mica sense deixar de remenar, fins
que ho tinguem enllestit per muntar el pastís.
Agafem una plata que pugui anar al forn, hi escampem
una base de patata ben llisa, després una capa de carn picada i per sobre hi tornem a posar una capa de patata; després
al damunt hi tirem el formatge ratllat i ja ho podem introduir
al forn per gratinar. Cal vigilar que no es cremi i llest, fàcil de
preparar i boníssim.

Bon profit!

Passatemps
Berta Sunyer

Troba el camí de sortida:

Troba el número que
correspon al signe “?”
a partir de l’enigma:

ENDEVINALLA
No mossega ni lladra,
però la casa guarda.
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Societat

Sara Malé

Naixements
d’enguany
al nostre
municipi
Biel Vila Roma – 1 d’agost 2020

Campionat de botifarra
Josep Argerich

Campionat de botifarra
Com ja sabeu a Castellar de la Ribera tenim un
equip de jugadors de cartes que participem al campionat de botifarra des de fa bastants anys. Aquest
any, com sempre, jugàvem els diumenges a les 6 de
la tarda al local social, cada quinze dies, i els altres
diumenges anàvem a jugar a fora. Però aquesta temporada 2019-2020 ens ha sortit, com en totes les altres activitats, el contratemps del coronavirus.
L’última partida la vam jugar el 8 de març i només faltaven dues jornades de lliga, més la copa, per

acabar la temporada. Ens ha quedat la lliga a l’aire i
és una llàstima, perquè de tots els anys participats,
si no vaig errat, era l’any en què gairebé segur que
teníem podi (segons o tercers). A falta de dues partides per acabar, en portàvem 7 de guanyades, 5
d´empatades i 4 de perdudes. Esperem i desitgem
poder recuperar la vida social el més aviat possible, i
acabar aquesta lliga que ha quedat penjada i continuar amb les següents.
ÀNIMS I SALUT PER A TOTHOM!

Solucions als passatemps d’El Bocamoll anterior
Berta Sunyer
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1r premi del concurs de fotografia: El cau. Autora: Íngrid Riart Caelles

Íngrid Riart Caelles

2n premi: Caminant cap a Trota.
Autora: Alba Santaeulària Angrill

Alba Santaeulària Angrill

