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Presentació
M. Claustre Sunyer

Editorial
Anna Bosch

Ara, una tarda de diumenge, asseguda al costat 
del foc a terra, deixo que la tinta del boli vagi fluint, 
deixant el rastre de textos escrits, per poder donar 
llum un any més a aquesta revista feta entre tots i 
totes.

El fet que El Bocamoll sigui actualment anual em 
recorda, un cop més, com tants d’altres, que el temps 
passa volant. Com moltes vegades podem sentir al 
carrer mateix, ‘sembla que fos ahir que fèiem l’entre-
ga del Bocamoll i mira, ja fa un any d’això’. Amb tot 
plegat m’ha vingut al cap una conversa que vam te-
nir amb una amiga d’aquí al municipi, sobre això de 
la vida, el temps… I a una de les dues, li va arribar 
una bonica reflexió de la vida, a les seves mans, fet 
que ens va portar a reflexionar i conversar sobre això. 
I el text recordo que deia: “vivim esperant el moment 
perfecte, sense utilitzar el moment i fer-lo perfecte. 
Vivim esperant que siguin vacances, que sigui pont, 
que sigui divendres… oblidant que el que no és feliç 
un dimecres tampoc ho serà un cap de setmana”. I és 
això, vivim esperant que passin i l’únic que passa és 
la vida.

Amb aquesta petita reflexió, acabo dient que as-
saboriu i gaudiu del plaer de llegir i fullejar aquesta 
revista, El Bocamoll, que entre tots els col·laboradors 
hem fet que sigui una realitat al municipi: agraïda a 
tots i totes, gràcies.

Regidora de Cultura

Arribant a la collada de Clarà des 
de Solsona entrem al municipi de 
Castellar de la Ribera. Seixanta quilò-
metres quadrats de boscos, camps, 
turons i planes, i enmig, amagades, 
cinquanta-vuit masies que confor-
men aquest municipi tan especial.

Quatre capelles sòbries i impo-
nents, on s’apleguen els veïns alguns 
diumenges i els dies de festa major; 
el local social, lloc de fer reunions i 
trobades, i la ribera Salada passant 
d’esquitllada per la cara nord del 
municipi.

Grans i joves, nascuts aquí o vin-
guts de fora, intenten mantenir vius 
milers d’anys d’història, treballant 
els camps, cuidant els animals i bos-
cos, i mantenint sempre vives les 
tradicions.

Des de l’Ajuntament, orgullosos 
d’aquest municipi i de la seva gent, 
no volem que es perdi l’essència que 
us ha fet únics i creiem que s’ha de 
continuar amb una política clara i 
propera, per poder donar solucions 
als problemes de cada veí.

Amb quasi quatre anys al cap-
davant del consistori, compartint 
moments, xerrades, vivències, inqui-
etuds i algun entrebanc, només puc 
estar-ne satisfeta, d’haver-vos  cone-
gut i donar-me l’oportunitat d’esti-
mar-vos una mica més.

Gent de Castellar, “SOU MOLT 
BONA GENT”.

Alcaldessa
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La casa
Susanna Cardona i Lourdes Sunyer

Can Mas
Can Mas està ubicada a 

la parròquia de Ceuró. És 
una casa d’origen medie-
val tot i que la construcció, 
tal com la veiem avui, és 
d’una edificació del segle 
XVIII reformada al mateix 
segle i també el XIX, con-
cretament el 1833, segons 
indica la data gravada a la 
llinda de fusta de l’estable.

Toponímicament Can 
Mas prové del mot llatí 
“mansio” i del seu derivat 
“mansus”, que evoluciona-
ren cap a la paraula “mas”, 
que fa referència a un con-
junt de construccions i 
terres i, dins d’aquest con-
junt, l’habitatge principal 
era anomenat “capmàs”, 
que amb el temps ha de-
rivat a Can Mas.

Can Mas avui
Arribem a Can Mas, ens embolcalla la pau i el silen-

ci, el sol dibuixa infinitat d’ombres i tonalitats al pai-
satge de la masia. Ens trobem a la sala, el gat dorm 
plàcidament a la cadira i les paraules ens transmeten 
senzillesa i amabilitat. 

D’esquerra a dreta: Jordi, Ramon, Sara, Martí , M. Rosa i Dolors
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La casa
Susanna Cardona i Lourdes Sunyer

A Can Mas hi viu la iaia Dolors i 
el seu fill Ramon amb la seva dona, 
la  M. Rosa. El Jordi, fill del Ramon 
i la M. Rosa, viu a Solsona amb la 
Sara i el Martí i puja i baixa cada 
dia. Els caps de setmana i a l’estiu 
viuen tots sis a la masia. La Mireia, 
la germana del Jordi, viu a Cardona 
amb el Josep i les seves dues filles, 
la Joana i l’Olívia. Anys enrere a Can 
Mas havien arribat a ser deu.

Fa 125 anys que el pare de la 
iaia Dolors va anar a viure a Can 
Mas. “Fa cinc generacions que som 
aquí”, ens diu el Jordi. La Dolors es 
va casar quan era molt joveneta; 
ens explica que el seu pare era sol 
per treballar a la casa i casant-se 
ella el seu pare tenia més ajuda. 
“Quan el meu home va acabar els 
7 anys de mili ens vam casar; ell era 
de les Grioles i jo d’aquí, ens veiem 
a missa a Ceuró”, ens diu la Dolors.

La M. Rosa és filla del vinyet de 
Cardona. Ens comenta: “Quan em 
vaig casar amb el Ramon i vaig ve-
nir a viure aquí vaig notar un canvi, 
no hi havia la carretera asfaltada, la 
llum era de motor, no hi havia te-
lèfon ni aigua de la xarxa. Més tard 
vam comprar un pis a Solsona, així 
quan els nens eren petits ens que-
dàvem jo i els nens  durant la set-
mana allà i no s’havien de quedar a 
dormir a l’escola.” 

A Can Mas, actualment,  es dedi-
quen a l’agricultura i al sector porcí.

A la casa s’hi han anat fent obres 
i reformes al llarg dels anys; algu-
nes les ha fet el propietari i d’altres 
obres les han fet ells mateixos. La 
Dolors encara recorda quan l’amo 
venia amb el cavall i un barret o 
amb el taxi i si havien fet bona co-
llita els parlava de fer un cobert, 
una cort... 

Els demanem què els agrada més 
de la casa i ens diuen: “El porxo i el foc 
a terra ens agraden molt. També són 
llocs especials per a nosaltres l’obaga 
de Can Mas, la rasa i el serrat.”

Gràcies per acollir-nos a casa 
vostra. Són amb les coses més cor-
rents i senzilles on trobem l’autèn-
tica bellesa de la vida.

Josep Cantó Cases i Maria Canal Pallissa Víctor Torramorell Parramón i Dolors Cantó Canal Ramon Torramorell Cantó i M. Rosa Vilajosana Gener
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L’entrevista
Lourdes Sunyer i Concepció Argerich

Entrevista a Josep Canal

És un dia alegre i assole-
llat. De tant en tant uns núvols 
blancs es passegen pel cel de 
Solsona. Toquem el timbre de 
la porta del carrer. El Josep ens 
ve a rebre amb un somriure 
molt amable. Que bé que ens 
sentim! Al mateix replà, la Re-
mei, la seva dona, ens espera 
amb els braços oberts i ens 
conviden a entrar. Un suau 
perfum de flors ens fa sentir 
com a casa. Sortim al balcó. 
Carrers i cases es desperten 
del fred. I alçant els ulls veiem 
el Castellvell, guardant la ciu-
tat, envoltat d’arbres de tardor. 
Que bonic que és aquest lloc i com se l’estimen!

Entrem de nou a dins. Una taula amb begudes, 
bombons i ametlles. Com ho agraïm!

El Josep, un home ferm i serè, ens comença a emo-
cionar amb les seves paraules. La Remei ens regala 
tendresa.

• Quin dia vas néixer?

Vaig néixer el 23 d’abril del 1939, l’any que es va 
acabar la guerra.

• Quants germans tens?

Som quatre. Dues germanes, la Cèlia i l’Emília, i un 
germà, el Ramon; ell és el més petit, ens portem quin-
ze anys.

• Pots explicar-nos la història de la teva família i la 
casa del Llor, també coneguda com el Llort?

El primer any de la centúria passada, l’any 1901, el 
meu padrí, quan es va casar, se n’hi va anar a viure, i hi 
va néixer el pare, nosaltres i les nostres filles. La mare 
era de Puitdepons de Clarà. Els meus pares els van fer 
casar perquè feia falta una dona a casa, abans es feia 
així. La nostra família ha estat 91 anys vivint al Llort. 
Ara en fa 28 que vivim a Solsona. Si haguéssim estat 
amos encara hi seríem, hi ha quitrà fins a casa, deu mi-
nuts per arribar a Solsona, la terra és molt bona... Però 
ara la casa ja no era habitable.

• Pots explicar-nos alguns re-
cords que tinguis de la teva 
vida al Llort quan eres petit?

La casa estava molt ben si-
tuada i tenia una vista genial 
però poques comoditats.

En aquell temps la vida era 
bastant difícil, anàvem a rentar 
a la bassa i portàvem una ga-
lleda d’aigua calenta per tren-
car el gel de l’hivern. Després 
de la guerra hi havia pobresa 
però a pagès no vam passar 
gana perquè teníem porcs, ga-
llines, conills...

Recordo la por perquè els 
grans deien que potser passarien els maquis.

• Els teus pares parlaven de la guerra?

Sí, el meu pare es va passar la guerra amagat a sota 
casa en un lloc que es va fer servir d’amagatall; hi en-
trava per una cort on hi havia una truja i els soldats, 
quan de cop la veien ja no passaven.

• Definiries la teva infància com una etapa feliç? 

Sí, més aviat sí. Recordo les festes que es feien en 
aquell camp gran de davant del local social, hi feien 
futbol i a dalt, a sota aquelles alzineres, hi feien ball, hi 
havia molta gent. 

També recordo molt quan anàvem amb el pare 
amb el carro i la mula cap a Solsona, jo embolicat amb 
una manta; hi havia quatre hores de viatge. Quan  ar-
ribàvem anàvem a tancar les mules a Cal Pellicer, que 
era una quadra, i a esmorzar a la Criolla i contents, 
cantant, que ara ningú ho fa. 

• A quina escola vas anar? I com va ser la teva 
experiència?

A Castellar. Primer vam tenir el mossèn Miquel i al 
final la Manola de Querol, molt bona. Havíem sortit 
d’una dictadura i ella aconseguia que la canalla anés 
contenta a l’escola. Hi anàvem a peu, teníem una hora 
de camí, ens trobàvem amb altres nens de les cases 
veïnes i hi anàvem junts. No hi vaig anar molts anys i si 
algun dia convenia plegar patates no anava a l’escola.

El Josep en la seva joventut
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L’entrevista
Lourdes Sunyer i Concepció Argerich

Jo vaig tenir la sort que el meu 
pare feia classes a casa per als ve-
ïns; cada nit venien a casa 20 o 25 
persones. Començaven que no sa-
bien cap lletra i acabaven sabent 
escriure una carta. Vaig apren-
dre més a casa amb el pare que a 
l’escola.

• Així el teu pare sabia llegir i es-
criure molt bé?

Quan arribava de llaurar amb 
les mules sempre llegia el diari 
o una revista; també li agradava 
molt la fotografia, va fer pràctica-
ment totes les fotos de comunions 
del municipi i també en va fer de 
Solsona. No ho feia per negoci 
sinó per afició.

• Quina ha estat la teva professió 
i a què t’has dedicat?

A cultivar la finca, jo encara ha-
via llaurat amb les mules fins que 
vam comprar el primer tractor. 
També m’he dedicat molts anys a 
ensulfatar i a netejar la llavor per 
sembrar. A la comarca anava a 
moltes cases. També he anat a pe-
lar pins amb l’Argerich i això tam-
bé m’agradava.

El Josep de petit La Remei Morera de petita

• Ens pots parlar una mica de la 
teva família, quan et vas casar, 
les filles, els nets... 

La història amb la meva dona 
és maca. Ens vam casar molt joves, 
érem veïns. Hi havia una raseta en-
tre una casa i l’altra i ens coneixíem 
de tota la vida. Les nostres filles van 
néixer al carrer de Llobera, a casade 
l’Emília; a Manresa s’hi anava poc, 
si tot anava bé. Hem tingut quatre 
nets i tots estan molt bé. L’Edgar 
treballa a Barcelona, l’Àlex ha se-
guit al “Super” amb el seu pare, la 
Míriam també treballa i el Miquel 
treballa amb el seu pare i fa com-
peticions de moto, li agrada molt.

• Deu ser emocionant seguir 
les competicions del teu net 
Miquel...

Sí, si competeix a prop hi anem 
però de vegades va molt lluny. 

• Va canviar molt la teva vida 
després de la jubilació?

No, he tingut sort que al tre-
ballar la filla al “Super” m’hi passo 
moltes hores. Faig poca cosa i a 
mi em va molt bé; ajudo a portar 
la compra al cotxe si algú va molt 

carregat i de vegades porto co-
mandes als restaurants. M’agra-
da sentir-me útil perquè, si no, és 
molt trist.

• Com sorgeix la iniciativa d’aju-
dar l’equip de futbol del Caste-
llar, i per què? 

La lliga comarcal fa 28 anys que 
es va començar i jo he estat sem-
pre des del primer dia al costat del 
Castellar. No per fer-hi gran cosa 
però per ajudar amb el que pugui. 
Els hi porto les aigües i intento 
ajudar si s’ha de fer alguna gestió. 
Mai juguen que jo no hi baixi. Estic 
molt content perquè ells m’ho han 
agraït molt. Ara hi ha molt bon ni-
vell i s’ho passen bé.

• Els aprecies molt, no, els 
jugadors?

Ens coneixem molt tots, jo m’hi 
entenc amb els joves. N’hi ha que 
diuen que el jovent és molt “pas-
sota” però n’hi ha de molt maco. 
Sempre m’han agafat com un jove 
més, comprenc les seves idees, la 
seva forma de fer.

• Ha canviat molt Castellar al 
llarg d’aquests anys?

L’estètica del país segueix igual; 
només ha canviat en una cosa: 
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L’entrevista
Lourdes Sunyer i Concepció Argerich

abans hi vivia molta gent a les masies i ara n’hi ha 
poca i algunes estan tancades.

• Potser en les tradicions s’ha vist més canvi...

Sí, abans deien missa cada setmana, ara en diuen a 
vegades cada mes. Per Setmana Santa feien numera-

ris, fèiem una hora de camí a les fosques per anar nou 
vespres seguits a l’església de  Castellar.
• Estàs molt vinculat al poble, participes en totes 
les activitats que s’hi fan...

M’agrada de fer alguna cosa si pot ser, tinc les ar-
rels a Castellar. A Solsona també vaig estar nou o deu 

anys a la Junta de Sant Antoni i un 
any a la de Carnaval.

• Quins valors són bàsics o im-
portants per a tu?

La família, estar a casa i poder-
te entrevistar amb les filles. I tam-
bé els amics, en tinc de grans i de 
joves, a mi em tracten com un més 
d’ells. Si s’han de dir un secret se’l 
diuen davant meu.

• Què és el més valuós que has 
après a la vida?

M’ha sobtat la vida perquè 
quan ets jove penses que dura una 
eternitat i després el temps passa 
molt ràpid; per això la vida m’ha 
ensenyat que sempre pots apren-
dre coses i que amb el temps que 
tens has de mirar de gaudir el que 
puguis sense fer mal a ningú.

El Josep amb els seus pares i germans

Casa el Llort (Llor, topònim normatiu)
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L’entrevista
Lourdes Sunyer i Concepció Argerich

• Si haguessis d’escollir una cosa de Cas-
tellar amb què et quedaries?

A Castellar hi tinc molts bons records 
començant pel Llort. Hi ha hagut molt 
bona gent i no hi ha hagut problemes. Per 
les festes hi he estat molt per ajudar amb 
el que es podia, ara i abans, potser més 
abans que ara.

• I per acabar...

Un ídol: sempre he estat molt seguidor 
del Barça, m’agrada poder parlar amb els 
amics i discutir la jugada.

Un somni: quan ets jove somies que 
pots fer més, ara somio anar vivint bé, que tingui 
salut i estar amb la família i els amics. Els amics 
també són interessants.

Què regalaries? Regalaria, si pogués, una gran 
persona que pogués estar feliç tota la vida.

El Josep s’aixeca de la cadira. Amb ulls d’il·lusió 
retorna amb un sobre a les mans. D’una en una dei-

Les filles del Josep i la Remei

Els nets del Josep i la Remei

xa caure sobre la taula fotografies de vells records i 
de molta vida. Veiem la seva infància, la seva joven-
tut, com si ahir fos avui, el casament amb la Remei, 
que guapos que estan! I les filles i els nets que ja 
han començat a volar.

Al cap d’uns minuts ens acomiadem. Hem des-
cobert un home que estima la família i els amics 
com ningú però també que ho dona tot, sigui on 
sigui, per ajudar la gent, les entitats i el poble.
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Plafó municipal
Jordi Torramorell

Projecte de la 
nova ETAP al 

dipòsit de Timoneda
Un turbidímetre situat a l´inici de la cap-

tació de Riulacó, davant d´una situació 
d´increment de la terbolesa, dona ordre a tots 
els dipòsits de capçalera de tancar la seva 
vàlvula d´entrada d´aigua per tal d´evitar 
l´embrutament de la línia,  i no es restableix 
el servei fins que la terbolesa no recupera un 
nivell més controlat.

Els principals dipòsits d´abastament de 
Llera i Torregassa ja disposen, cadascun 
d´ells, d´una planta de tractament d´aigua 
per tal de garantir el subministrament da-
vant d´episodis d´aquest estil; però el dipòsit 
de Timoneda no disposa de cap sistema de 
tractament, només una desinfecció mitjan-
çant hipoclorit sòdic.

L´objectiu del projecte de la nova planta 
de tractament d´aigua potable (ETAP), que 
s’instal·larà al dipòsit de Timoneda, és el de 
garantir el subministrament d´aigua en pe-
ríodes d´enterboliment de l´aigua provinent 
de Riulacó i assegurar una qualitat d´aigua a 
entrada del dipòsit conforme al RD 140/2003 
de criteris sanitaris de qualitat d´aigua per al 
consum humà, amb una terbolesa de menys 
d´1NTU (nephelometric turbidity unit).

En aquesta obra s´hi està treballant, i aviat 
estarà acabada.

Projecte de la línia 
dels dipòsits Rajolí al 

dipòsit de l´Hostal Nou
La línia d´abastament que des dels dipòsits del Rajolí ser-

veix al de l´Hostal Nou s´ha mostrat clarament insuficient per 
atendre les necessitats actuals i és per aquesta raó que  es 
considera la construcció d´una canonada de connexió del di-
pòsit Rajolí fins al de l´Hostal Nou. Així es pretén solucionar 
les reiterades avaries que s´hi produeixen i ampliar també la 
capacitat de transportar al dipòsit de l´Hostal Nou en previsió 
de noves connexions.

Es preveu que es faci de cara a l´any que ve.

Informe d´explotació 2017
Els cabals aportats a la xarxa aquest any han estat de 

838.025 m3, cosa que significa un augment en relació amb 
l´exercici anterior d´un 4%. La xifra representa el màxim con-
sum subministrat per la MAAS. 

Un dels índexs que permeten valorar l´eficiència del siste-
ma es refereix als cabals no registrats en relació amb la lon-
gitud de la xarxa; per la xarxa en servei de la Mancomunitat 
resulta de 0.30 m3/dia per km de xarxa, valor extremadament 
baix, que indica una elevada eficiència. 

Un altre valor o índex que permet valorar el rendiment 
d´una xarxa de distribució d´aigua és l´anomenat índex ILI (In-
frastucture Leakage Índex). En aquest índex la MAAS ha ob-
tingut uns valors ILI de l´ordre del 0,52, millor que el resultat 
de l´exercici precedent, que la situa com una de les xarxes de 
Catalunya amb un major grau d´eficiència.

Mancomunitat d´Abastament 
d´Aigua del Solsonès

Local social
Marta Erola

Local social
Amb la mateixa dicotomia que quan es treuen els pètals 

d’una margarida, collida d’un marge, el Xerol i la Claustre van 
estar amb el sí, no, sí, no… durant uns mesos, fins que van 
acabar de completar la margarida amb el pètal del sí.

Per aquest motiu, una temporada més trobareu aquesta 
parella al local, podreu delectar-vos en els seus plats i gaudir 
de la seva companyia.
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Plafó municipal
Carles Sunyer

Aquest any dins el Pla de manteniment de camins 
forestals per a la prevenció d’incendis s’han repassat 
els camins següents: el camí que va del cementiri 
de Castellar a Trota, el que va de Castellar al lloc on 
s’ubiquen els campaments de la Ribera Salada, des de 
l’obaga de Vilatobà a sortir al Pla dels Roures, i el de 
cal Sastre a Casagolda. També dins d’aquest pla s’han 
formigonat 592 metres de cuneta en diversos trams 
des de Querol fins al trencall del camp de golf (vegeu 
foto) i s’han posat arquetes per a cunetes en alguns 
camins del municipi.

D’altra banda, l’Ajuntament, el mes de setembre 
passat, va executar l’obra ja prevista que consistia en 
l’arranjament del camí dels Oriols, que es trobava en 
molt mal estat.

Camins

Obres al 
municipi

Durant aquest mes de desembre s’han 
canviat i automatitzat les persianes del local 
social, degut a la dificultat actual d’apujar-
les i abaixar-les.

Aquest any també hem pogut disposar 
del servei de contractació de treballadors 
del Consell Comarcal que participen en 
el programa Treball i Formació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Han fet diferents 
tasques de neteja en diversos punts del mu-
nicipi, com ara camins i també trams de la 
ribera Salada, els dòlmens, els cementiris i 
l’entorn del local social.

Retolació de la 
ribera Salada

El mes de juny l’empresa de retolació Geosilva  va 
col·locar rètols en tres punts de la ribera Salada.

Degut a l’aglomeració i l’incivisme durant els me-
sos d’estiu, l’Ajuntament ha hagut de regular aquest 
espai i posar-hi especial atenció. Les deixalles, el soroll 
i les acampades són les principals queixes dels  veïns. 
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Museu Escola Rural
Alba Santaeulària

Presentació del llibre 
‘Trescebes’ al Museu de 

l’Escola Rural de Castellar
Per primera vegada el Museu de 

l’Escola Rural de Castellar va acollir 
una presentació d’un llibre; una ini-
ciativa d’un grup de voluntaris que 
volem donar més vida a aquest mu-
seu situat en un lloc perfecte per 
fer activitats lúdiques i culturals. 

Una quarantena de persones 
d’edats diferents ens vam aplegar a 
la tranquil·la plaça de Sant Pere de 
Castellar on l’escriptor David Estrada i la il·lustradora 
Sílvia Morilla ens van fer passar una estona molt agra-
dable tant a petits com a grans.

El David va fer la tesi doctoral sobre l’humor en la 
literatura catalana i aquest fet el va portar al seminari 
de Solsona on es va fundar la revista L’Infantil; va co-
nèixer mossèn Huguet i també mossèn Joaquim Cal-

derer, que durant uns anys va ser 
rector de Castellar abans d’entrar a 
ser director del Museu de Solsona. 

Cal dir que la presentació va ser 
molt entretinguda, ja que el David 
va explicar també un parell de con-
tes del llibre i la Sílvia va fer tres di-
buixos mentre ell els explicava. Al 
final es van sortejar dos dibuixos, 
però un és a l’escola juntament 

amb un exemplar del llibre que els autors ens van 
regalar. Aquest llibre, que val 15 euros, també es pot 
comprar a l’escola museu o us el podem fer arribar a 
través de l’Ajuntament de Castellar. 

Vam finalitzar l’acte amb un refrigeri i la gent va 
poder visitar l’escola amb exalumnes que hi havien 
estudiat en l’època franquista. 
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Tallers a l’agost al Museu de 
l’Escola Rural de Castellar

El primer dimecres d’agost va tenir lloc a l’escola 
museu de Castellar un taller de manualitats amb 
materials reciclats, a càrrec de Carme Castells. Hi 
van participar un grup d’adults, joves i nens que van 
passar una bona tarda al Museu de l’Escola Rural. La 
Carme va escollir unes manualitats molt originals per 
ensenyar-les a fer tant a petits com a grans. Entre les 
5 i gairebé les 8 del vespre la gent va poder mirar l’au-
diovisual, visitar l’escola amb explicacions d’una exa-
lumna de 83 anys, fer treballs manuals i gaudir de la 
tranquil·litat de la plaça de Sant Pere de Castellar. 

El segon taller que va tenir també molt èxit va ser 
el que va fer la Joana, professora de ioga al local de 
Castellar: taller de ioga en família. A la posta de sol 
vam gaudir d’una activitat molt saludable a l’aire lliu-
re. Vam tenir l’espectacle d’una tempesta que s’estava 
formant amb núvols corrent pel cel per darrere el cam-
panar de Sant Pere de Castellar. Vam tenir el temps 
just d’acabar, perquè es va posar a ploure tot seguit; 
però ens vam aixoplugar dins de l’escola. Un grup ens 
vam portar el sopar i ens el vam menjar dins la sala on 
hi ha l’audiovisual. Es va parlar de fer una altra sessió 
de ioga a l’aire lliure un capvespre a la plaça de Sant 
Andreu de Clarà.

El tercer dimecres es va fer un taller de construc-
ció de joguines amb materials reciclats. La Ramona 
Santaeulàlia i jo vam preparar activitats diferents, de 
manera que els nens van venir al meu taller a l’interior 
per construir un cotxe i després van anar a fer xanques 
i altres joguines a l’exterior amb la meva germana. Els 
pares van visitar tranquil·lament l’escola i l’església.

El quart taller va ser a càrrec de Somnis de Paper, 
botiga de manualitats al carrer del Castell (Solsona). 

La Jordina va ensenyar a fer lletres boniques a les assis-
tents al curs. Aquest taller de “Lettering” vam pensar 
que era molt adient amb l’escola de Castellar, ja que 
encara ara podem veure els tinters a les taules de l’es-
cola de quan la gent feia lletres maques amb ploma.

Manualitats amb materials reciclats

Taller de construcció de joguines amb materials reciclats

Taller de ioga en família

Taller de “Lettering”

Museu Escola Rural
Alba Santaeulària
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Sopar sota les alzineres 
del local 2018

Continuant amb la idea que va 
sorgir l’any passat, enguany hem 
tornat a celebrar un sopar sota 
les alzineres del local. El passat 24 
d’agost ens ho vam passar d’allò 
més bé amb un sopar que mereix 
la pena: varietat d’entrants, orada 
i gambes a la brasa i brownie amb 
gelat de vainilla per acabar la vet-
llada. Tot això ho vam acompanyar 
amb un assortiment de còctels.

Com l’any passat, vam passar 
una bona vesprada, amb molt 
bona companyia i bon ambient. Es-
perem que l’any vinent ho puguem 
repetir amb tots vosaltres. 

Sopars
Associació de Festes de Castellar de la Ribera
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Pessebre vivent
Alba Santaeulària

Pessebre vivent de la Ribera Salada
Aquest any es van fer dues representacions del 

pessebre vivent organitzat per l’Agrupament Baixa Ri-
bera Salada. El dia de Sant Esteve i el dissabte següent. 
Els Pastorets s’havien fet cada any des de l’any 1982 
però aquest Nadal només es va fer pessebre vivent a 
l’exterior. Tant els quadres de pastorets com els dimo-
nis eren fora, i no hi va haver actuació a l’escenari. La 
novetat va ser que es va allargar el recorregut del pes-
sebre en direcció a la capella de la Salsa seguint el riu 

Baell amunt. Es van introduir més escenes relaciona-
des amb l’aigua com el pescador, dones rentant i final-
ment els tres Reis de l’Orient. El caganer també estava 
amagat darrere unes mates i havia deixat la faixa prop 
del camí. Després del recorregut es va tornar al local 
social per menjar un bon entrepà de botifarra. Veïns 
de tot el municipi de Castellar van participar en el pes-
sebre així com tota la gent de la Baixa Ribera Salada.
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La visita dels patges reials

Visita reial
Ivan Argerich

S’apropava el dia 1 de gener, amb l’entrada del 
nou any els nens i nenes de Castellar de la Ribera 
s’afanyaven a acabar d’omplir les cartes amb els de-
sitjos d’última hora. Estaven nerviosos i il·lusionats, 
corrien pels passadissos amunt i avall, sabien que 
no podien fallar, ho havien de tenir tot a punt i fer 
cara de bons nens davant les típiques preguntes 
que cada any els feia el patge reial. Fins aquí tot con-
trolat, el que no s’esperaven és que aquest any re-
bríem la visita dels tres patges reials! Un fet que mai 
havia passat al nostre municipi. Uns patges que van 
visitar els infants casa per casa, asseguts sobre un 
remolc guarnit per a l’ocasió i acompanyats per di-
versos representants de l’Ajuntament, i que van ser 
molt valents per aguantar la pluja i el fred d’aquella 
tarda d’hivern. Encara que són gent que està acos-
tumada a suportar condicions meteorològiques 
molt dures, aquella tarda els va anar d’allò més bé 
que tots els nens i nenes els rebessin amb els braços 

oberts i amb el caliu de les llars de 
foc de casa seva. Es van sentir molt 
ben acollits a tot arreu i van recollir 
totes les cartes amb molta il·lusió 
abans d’emprendre un llarg camí 
per poder-les entregar a temps. 

Just abans de marxar, encara 
van tenir temps de dir-nos a cau 
d’orella que estaven emocionats, 
perquè tots els nens i nenes de 
Castellar de la Ribera, a part de 
demanar coses per a ells, havien 
pensat a demanar alguna cosa per 
als pares, avis i altres familiars pro-
pers. I que això ho tindrien molt en 
compte els Reig Mags de l’Orient.
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Torronada a Castellar de la Ribera, 
una festa típica d’aquest poble

Quan s’acosten les Festes de Nadal, ja és típic que a 
Castellar de la Ribera celebrem la torronada; a més d’un 
sens faria estrany no viure aquest esdeveniment.

Segons el diccionari DIEC 2, torronada es defineix 
com a menjada de torrons. I és ben cert, això també 
ho fem a Castellar tal dia com aquest, però no només 
això. Primer de tot, els membres de l‘Ajuntament vam 
dur a terme una reunió amb els veïns i amics del mu-
nicipi, per fer un recull general del que hi havia passat 
durant l’any i també per comunicar les intencions de 

Torronada
Anna Bosch

l’any següent així com poder escoltar i recollir les in-
quietuds, propostes i  tot el que va sorgir de la gent 
reunida. Després els Xerols ens van preparar un sopar 
per a tothom, i llavors sí, finalment vam fer la menjada 
de torrons. Tot seguit, res millor que acabar-ho amb la 
revista El Bocamoll, a les nostres mans. I llavors és gra-
tificant veure les cares d’uns i altres, com quan un nen 
obre un conte, aquella cara de curiositat, per saber 
que s’hi amaga darrere d’aquella portada. És un dia 
bonic, per trobar-nos, fer poble i fer petar la xerrada 
entre uns i altres, res millor que acabar així l’any. 
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Concert de FëMAP a Ceuró

El dissabte dia 11 d’agost a les 
7 de la tarda, l’església de Ceuró va 
acollir un espectacle dins el festi-
val FëMAP de música antiga dels 
Pirineus. Va ser un espectacle de 
dansa amb dos ballarins del duet 
Mal Pelo, Maria Muñoz i Pep Ra-
mis, i la violoncel Amparo Lacruz 
que va tocar diverses peces de J. S. 
Bach.

Una hora i mitja abans del con-
cert un grup de gent va seguir la 
visita guiada que va fer la Lídia 
Fàbregas. Es va començar al ce-
mentiri de Ceuró on hi ha enter-
rat mossèn Ferran i es va anar 
caminant a un altre cementiri 
molt més antic, els dòlmens. En vam mirar dos dels 
tres que hi ha i vam aprendre curiositats a partir de 

les troballes que es van fer en les 
excavacions. Després vam fer un 
gran salt i ens vam situar a l’èpo-
ca medieval contemplant l’esglé-
sia romànica amb arcs llombards 
i el castell que després es va con-
vertir en rectoria. Actualment és 
l’hotel rural Castell de Ceuró que 
ofereix als estadants una cuina 
amb menjar de proximitat. La 
visita guiada es va acabar dins 
l’església de Sant Julià on vam 
contemplar les pintures murals 
romàniques que van sortir quan 
aquesta va ser restaurada.

Després de l’espectacle de mú-
sica  i dansa vam poder brindar 

amb cava i fer tastets de plats cuinats a l’hotel Castell 
de Ceuró. 

Concerts
Alba Santaeulària
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Un viatge esbiaixat 
al passat de Ceuró 

La història està formada per petits 
relats que il·lustren el nostre passat. Co-
nèixer-los ens ajuda a saber d’on venim, 
a entendre qui som i a resoldre cap on 
anem. 

A l’ombra dels xiprers del cementiri 
de la parròquia de Ceuró podem sentir 
el passat més recent format per aquells 
homes i dones que hi descansen i que 
amb les seves mans van conrear la ter-
ra que ens envolta. Homes i dones que 
van llaurar la història més recent de 
Ceuró, un petit nucli de població amb 
una quinzena de cases, la majora d’elles 
actualment deshabitades, i de base 
econòmica eminentment agrícola i ra-
madera. En aquest cementiri hi descan-
sen avis i àvies, filles i fills, pares i mares, 
masovers, amos i un capellà que deixà 
per llegat la supervivència del conjunt monumental 
de Sant Julià de Ceuró tal com el veieu avui en dia. 

Ceuró, en si mateix, respon a una divisió adminis-
trativa parroquial. Amb les repoblacions en època me-
dieval, després de les ràtzies dels infidels musulmans, 
els territoris es van dividir eclesiàsticament en parrò-
quies, una forma d’evangelitzar el territori i evitar que 
la història es repetís. Des del segle XI, Ceuró, és una 
parròquia al marge d’altres divisions administratives 
de tipus civil. 

Milers d’anys abans, però, aquestes terres ja eren 
habitades per petites comunitats que de forma ances-
tral practicaven l’agricultura i la ramaderia com a for-
ma principal de subsistència. Aquests primers pobla-
dors, coneguts, van viure en aquestes terres al neolític 
mitjà, tot just quan es començaven a desenvolupar les 
primeres formes d’agricultura, la domesticació dels 
primers animals i la configuració de petites comuni-
tats sedentàries. Aquest testimoni el trobem en un pe-
tit cementiri de l’època: la necròpolis neolítica de Ceu-
ró. Format per tres cistes i datat ara fa uns 5.000 anys, 
és un cementiri prehistòric que tècnicament anome-
nen necròpolis, un terme que prové de l’antic grec i 
que literalment significa ciutat dels morts. Es tracta de 
caixes de lloses de forma quadrangular, reutilitzables, 
on s’hi enterra de forma individual i ocasionalment de 
forma doble i que sempre estan orientades est-oest 
amb els difunts orientats amb el cap a l’oest,  assenya-
lant una possible relació amb el culte al sol i la seva 
posta com a final de la vida. Aquestes caixes funcio-

naven a mode dels nínxols actuals i per reutilitzar-les 
s’accedia al seu interior a través de la llosa cobertora 
o mitjançant un sistema de llosa rebaixada al cantó 
de ponent. Totes les estructures de Ceuró han arribat 
als nostres dies molt malmeses, però entre totes tres 
s’han pogut documentar set individus. Quant als seus 
aixovars, de tots aquells objectes que acompanyaven 
el difunt en vida i que li podien ser útils en el més en-
llà, destaquem algunes dents de falç fetes amb sílex, 
alguns fragments de ceràmica i algunes peces de co-
llaret fetes amb variscita (una pedra de color verd pro-
cedent de les mines de Can Tintorer de Gavà, l’única 
explotació prehistòrica coneguda d’aquest mineral). 
L’existència d’elements fabricats amb aquest material 
porta a pensar en unes vies d’intercanvi comercial des 
de la costa cap a l’interior des de la prehistòria. 

La quantitat de tombes, la seva ubicació sempre 
al costat de petits cursos d’aigua i el ritual funerari 
semblen indicar que els seus constructors formaven 
petits nuclis familiars i grups humans reduïts que con-
formaven una ocupació dispersa del territori. Val a dir, 
però, que de moment no tenim exemples d’hàbitat 
que permetin corroborar les formes de vida d’aques-
ta gent. Segurament, els poblats no serien gaire lluny 
dels seus cementiris; la proximitat als cursos d’aigua 
degué facilitar la pràctica de la ramaderia, l’agricultura 
i la caça. 

Fent un salt cronològic ens traslladem ara a l’edat 
mitjana, recorrent només un centenar de metres vi-
atjarem fins al segle XI. La primera notícia de Sanc-

Ceuró

Cultura
Lídia Fàbregas
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ti Iuliani la trobem a l’acta de consagració de la Seu 
d’Urgell, la carta geogràfica dels Pirineus més antiga 
que coneixem. En aquest document s’indica l’acta de 
consagració de la catedral de la Seu d’Urgell així com 
de 289 parròquies més dins el bisbat d’Urgell. Aquest 
document està datat al segle IX però avui sabem que 
la data és una falsificació possiblement per encabir 
algunes parròquies que en l’època que s’escriu, prin-
cipis del segle XI, s’havien independitzat. En el cas de 
Ceuró, la datació que ens proporciona l’acta coincideix 
amb la datació de la construcció original de l’església 
que ens dona el seu estil arquitectònic: l’estil llombard, 
característic del segle XI. El romànic llombard fou una 
importació d’un estil nascut a la llombardia italiana i 
que influí de manera determinant en el primer romà-
nic català. En són els màxims exponents Santa Maria de 
Ripoll i Sant Vicenç de Cardona. Elements característics 
i identificadors d’aquest estil són les decoracions amb 
arcs cecs i les lesenes que emmarquen les arcuacions. 

Entre els segles IX-X, un cop acabada la reconquesta 
després de les ràtzies dels infidels musulmans, els terri-
toris de la Marca Hispànica comencen a organitzar-se 
sota les ordres de l’Imperi carolingi. Aquest divideix 
els territoris en comtats i designa comtes per tal que 
governin sobre el terreny. Cap al segle XI aquests com-
tes s’independitzen de l’Imperi i creen una estructura 
feudal pròpia amb la figura del comte al capdavant, el 
vescomte i els vicaris comtals de manera que el territori 
es va dividint en propietat i senyorius. Ceuró pertanyia 
al Comtat d’Urgell. Així es va creant una petita noble-
sa que habitarà els castells ja existents. La zona del 
Solsonès, com a zona de frontera, estava organitzada 
per una línia de castells que es mantingueren després 
de la reconquesta: Ceuró, Madrona, Miravé, Llanera, 
Llobera... són només alguns exemples d’aquesta línia. 
Al segle XI el castell de Ceuró apareix en diversos docu-
ments de donacions de terres com a Ozro, Odro o Ode-
ro. Fou al segle XI quan apareix també la parròquia de 
Sant Julià. Algunes teories apunten al fet que l’església 
pogués ésser la capella del castell però, per la seva en-
titat, segurament corresponia a una església parroquial 
que permetia evangelitzar i tenir controlats els feuda-
taris del castell de Ceuró. Poder eclesiàstic i civil s’unien 
en aquest mateix punt geogràfic per a controlar un ter-
ritori de forma administrativa.

Amb el pas dels segles, Ceuró anà passant per les 
mans de diverses famílies nobles i al segle XII passà a 
ser propietat de Santa Maria de Solsona, un nou mo-
nestir que creixia amb molta força i que controlava 
la major part d’aquestes terres. Durant la baixa edat 
mitjana aquest castell fou controlat per famílies feu-
datàries de Santa Maria de Solsona i foren uns segles 

d’esplendor i tranquil·litat. Al segle XV la darrera famí-
lia senyorial que visqué a Ceuró, els Josa, es traslladà 
a Solsona i fins ben entrat el segle XVI el lloc quedà 
abandonat i possiblement utilitzat només com a lloc 
de culte. 

A finals del segle XVI es va construir l’edifici de la 
rectoria sobre els antics vestigis del castell, tot i que 
la imatge actual correspon a una gran reforma feta 
al segle XVIII. Fou Mn. Reig qui feu reconstruir tota la 
rectoria i així fou com l’església passà a ser l’únic guar-
da de Ceuró. Així fou durant anys fins que s’abando-
nà i l’edifici caigué en ruïna. No fou fins a principis del 
segle XXI quan Mn. Josep M. Ferran i els veïns de la 
parròquia, amb molta perseverança i convençuts de 
la força del territori on viuen, convertiren Ceuró en el 
que veiem avui en dia. Mn. Josep M. Ferran és aquell 
capellà que hem anomenat al principi i que en morir 
va voler ser enterrat a la parròquia a la qual va tornar 
la vida. Avui el Castell de Ceuró és un hotel rural on 
hom pot viure el territori de forma totalment experi-
encial i el lloc on un diumenge de cada mes es reunei-
xen els habitants de les cases veïnes per anar a missa i 
convertir experiències.

Sant Julià de Ceuró és una església d’una sola nau 
de planta rectangular i amb un absis semicircular a l’est 
construït sobre un vèrtex de roca natural, és la típica 
planta del romànic llombard rural. Tota la construcció, 
en època moderna, fou sobrealçada amb la qual cosa 
el sostre interior actual és una volta de creueria amb 
llunetes. Al mur sud, al segle XVIII s’hi feu una obertura 
per encabir-hi un espai afegit que durant anys serví de 
sagristia. La porta d’entrada actual és a l’est i es tracta 
d’una porta amb arc de mig punt amb grans dovelles. 
Aquesta façana est està coronada per un campanar 
d’espadanya de doble finestra que segurament poc té 
a veure amb el campanar romànic original.

Cista de Ceuró

Cultura
Lídia Fàbregas
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Sabem que el 1640 el pintor Josep Fretó pintà dos 
retaules per a l’església de Sant Julià i que al 1880 l’al-
tar major de Ceuró fou traslladat a la capella de la Vila 
de Perdiguers, just a l’altra banda de la ribera Salada. 
En aquell moment a Ceuró hi quedà un sol retaule que 
es desmuntà durant la restauració de l’església l’any 
1998. Fou durant aquesta restauració, i en treure l’al-
tar, que es van descobrir les pintures murals romàni-
ques que ocupen la part interior de l’absis. 

Les pintures murals de Ceuró segueixen el model 
habitual de l’època: a la conca absidal trobem el Crist 
en majestat amb la màndorla que representa el món 
que Déu domina. Al seu voltant s’intueixen les figures 
del tetramorf, els quatre evangelistes, acompanyats 
dels seus símbols: sant Lluc (brau), sant Marc (lleó), 
sant Joan (àguila) i sant Mateu (àngel). En el segon 
nivell observem la representació del que podria ser 
el col·legi apostòlic, la representació dels pares de 
l’Església, aquesta com a militant terrenal i camí per 
obtenir la redempció. Al fris inferior s’hi representaria 
el nivell més terrenal. De les pintures de Ceuró desta-
ca el testimoni molt clar de la sinòpia: el dibuix amb 
òxid de ferro que es pinta sobre la capa de calç i que 
serveix d’esborrany del dibuix final. La sinòpia per-
met fer càlculs geomètrics de proporcions i fins i tot 
calcular les jornades que es necessitaran per acabar 
la pintura. Aquesta capa preparatòria admet correcci-
ons, però la definitiva no. 

Acabarem amb una aproximació al món simbòlic 
medieval per tal de donar coneixement de la seva im-
portància. A l’època l’esperit de 
la religió impregnava tots els as-
pectes de la vida d’una persona. 
Les imatges que es llegien en els 
temples, adreçades a una pobla-
ció analfabeta en la seva gran 
majoria, servien per instruir els 
fidels en la doctrina i establir 
models de conducta o exemple 
a seguir per aconseguir la vida 
eterna. 

Les advocacions de les esglé-
sies, és a dir, els sants a les quals 
estaven consagrades, seguien 
aquest mateix model. Es triaven 
sants amb històries concebudes 
com a instruments evangelitza-
dors i històries molt properes 
a la realitat de manera que els 
fidels s’hi poguessin identificar. 
La dedicació de Ceuró és a sant 

Julià, una advocació força estesa en època medieval 
i que ha arribat fins als nostres dies. Sant Julià era un 
cristià del segle III al qual els seus pares van obligar a 
casar-se malgrat que ell no en tenia intenció. Es casà 
amb Basilissa, una noia que igual que ell tampoc no 
volia casar-se. Fou per això que tots dos van dedicar la 
vida a l’assistència als més desvalguts fundant els seus 
propis monestirs i proclamant-se verges. Sant Julià va 
crear un hospital i d’aquí que en alguns llocs aparegui 
com a l’hospitaler. Aquest sant, com tants d’altres, fou 
víctima de la persecució de l’emperador Dioclecià i fou 
condemnat a mort. La llegenda explica que camí de la 
seva execució es toparen amb un enterrament i, fent 
mofa, el general romà que encapçalava la comitiva li 
demanà que ressuscités el mort. Julià així ho va fer i 
el general condemnà a tots dos, Julià i el mort ressus-
citat, a l’execució que consistia a banyar-los en pega i 
encendre’ls. Tots dos van sobreviure al martiri i llavors 
foren condemnats a ser llançats a les feres, però aques-

tes no s’hi van apropar i tampoc 
van morir. Finalment van ser de-
capitats amb una espasa. La fes-
tivitat del sant és el 9 de gener, 
dia que presumptament va ser 
martiritzat i mort. Llegenda real 
o no correspon al típic relat de 
màrtir que, dedicant la seva vida 
a la propagació del cristianisme i 
morint per la causa, aconseguia 
la redempció eterna, una lliçó 
moralitzadora i coaccionadora a 
la vegada.

Aquest és un relat esbiaixat 
del passat d’aquest petit nu-
cli, actualment dins el municipi 
de Castellar de la Ribera, que al 
llarg del temps ha donat moltes 
d’altres petites històries que se-
gurament portarien a escriure 
tot un llibre.

Sinòpia a Ceuró

Restes de pintura mural a Ceuró

Cultura
Lídia Fàbregas
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Liceu a la 
Fresca

Cultura
Alba Santaeulària

El dissabte 16 de juny, a Sant Pere de Castellar de 
la Ribera els veïns vam gaudir d’una obra de Puccini, 
Manon Lescaut, dins el cicle Liceu a la Fresca. El temps 
va impedir que es pogués dur a terme la projecció a 
fora a la plaça. La vetllada es va acabar amb un petit 
refrigeri.

AIMS a 
Sant Joan 

de Castellar

AIMS
M. Claustre Sunyer

L’esglesia de Sant Joan de Castellar es va omplir el 
4 d’agost en un concert de l’AIMS Fundació, a mans de 
Peter Thiemann. 

Per primera vegada, aquesta fundació rep de di-
ferents països alumnes que ens ofereixen un concert 
de vent. Amb flautes, flautes travesseres i clarinets, 
aquests joves omplen els carrers i racons de tota la co-
marca amb les seves notes musicals, classes i concerts, 
durant la primera quinzena d’agost.

Acabat el concert es va oferir un pica-pica a la pla-
ça de l’església que va permetre allargar una vetllada 
d’estiu tan entranyable enmig de rialles, cava i dife-
rents productes de proximitat.
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El dia de Pasqua van 
tornar els caramellaires

Pasqua
Ramona Santaeulàlia

Un any més una bona colla 
de cantaires de l’Agrupament 
vam anar per diferents pobles 
de la Baixa Ribera Salada per 
celebrar la Pasqua. La Conxita 
de cal Badoc n’és la directora 
des de fa molts anys. Aquesta 
tradició està ben arrelada a les 
nostres contrades. 

Ens vam trobar a Clarà on 
vam fer la primera actuació i 
a més vam poder fer la xerra-
deta amb els veïns ja que feia 
molt bon temps. Després cap 
a Castellar de la Ribera on vam 
tornar a cantar. I la caravana de 
cotxes va seguir cap a Altès on 
vam fer una altra actuació. Com 
sempre vam acabar cantant a 
la plaça d’Ogern on ens espera-
va una bona colla de gent per 
gaudir de la festa. 

Esperem poder seguir can-
tant i ballant per aquests po-
bles durant molts anys!

Caramelles a Clarà

Caramelles a la plaça de Sant Pere de Castellar
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Revetlla
Josep Argerich

Revetlla 
de Sant Joan

Com ja és habitual el dia 23 de juny, una colla de 
veïns i amics de Castellar de la Ribera ens trobem 
al local social per celebrar la tradicional revetlla 
de Sant Joan. Hi ha un bon sopar i després tast de 
coques (que no són poques) i al final tertúlia fins 
ben entrada la nit.

Santa 
Magdalena 

de Cal Sardà
El dia 22 de juliol va tenir lloc la celebració de 

Santa Magdalena de Cal Sardà

Festes majors
Lídia Fàbregas
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Festa Major de 
Castellar de la Ribera

Festes majors
Alba Santaeulària

Aquest any la missa de la Festa Major va celebrar-se 
molt aviat i hi va haver molt temps per parlar amb la 
gent, per visitar l’escola i per fer el vermut.

El Museu de l’Escola Rural feia portes obertes i tot el 
matí hi va haver molt moviment i animació a la plaça. 

Gent dels xalets de la ribera Salada i altra 
gent van aprofitar per visitar per primera 
vegada l’escola, o per tornar-la a visitar; 
alguns van venir de lluny perquè volien 
veure l’escola on algun familiar seu havia 
anat de petit. Es va passar el vídeo que es 
va editar quan es va fer la primera muse-
ïtzació de l’escola i molta gent del poble 
que hi surten van estar contents de tor-
nar-lo a veure.

L’església enramada va estar oberta 
tot el matí i molts van aprofitar també 
per visitar-la.

Va ser un dia de retrobament i de par-
lar amb persones que de vegades només 
veiem un cop a l’any. 
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Festa Major dels Apòstols 2018

Mantenint la tradició quan s’acos-
ta l’1 de maig tot es comença a posar 
a punt per viure una bona Festa Ma-
jor; enguany vam celebrar-la els dies 
28 i 29 d’abril i l’1 de maig.

A la tarda del dissabte dia 28 
com ja és habitual, el campionat 
de botifarra és l’acte que obre les 
portes de la Festa Major. Després al 
vespre va tenir lloc el sopar temàtic 
d’emoticones. 

L’endemà un grup de veïns i amics 
del municipi, malgrat les condicions 
meteorològiques que es presentaven, van animar-
se a fer la caminada popular. I amb molta il·lusió van 
gaudir d’una bona aventura una mica remullats per la 
pluja que els va acompanyar durant el camí. Un cop es 
va arribar al punt de partida vam dinar tots junts aixo-
plugats de la pluja dins del local social. A la tarda, per 
pair el dinar, un any més vam viure els “Jocs Olímpics 
Pagesos”; el concurs d’aquest any consistia a provar 
qui tenia un millor domini del tractor, enfrontant-se 
amb uns quants reptes.

Festes majors
Associació de Festes de Castellar de la Ribera

I el diumenge 1 de maig, vam iniciar el dia amb la 
tradicional xocolatada, seguida de la caminada fins a 
la capella dels Apòstols per assistir a la celebració eu-
carística i la benedicció del pa. Al migdia va tenir lloc 
el dinar popular al poliesportiu, i havent dinat vam te-
nir animació amb el Rah-Mon Roma i vam poder jugar 
al joc del conill porquí i a les bitlles catalanes, diversió 
per a petits i grans durant tota la tarda. Per acabar el 
dia vam estar acompanyats del grup de música Pep i 
M. José Trio.  
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Festes majors
Associació de Festes de Castellar de la Ribera
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Festa de Sant Julià de Ceuró

Festes majors
Jordi Torramorell

Com és habitual, una de les primeres cites de 
l´any per als veïns de la parròquia és la celebra-
ció de Sant Julià de Ceuró. El dia 7 de gener es va 
celebrar la missa oferta per mossèn Ricard. I en 

acabar es va servir coca amb xocolata desfeta, i 
una mica de cava per a tots els assistents; va ser 
el motiu perfecte per compartir una estona de 
conversa.

Festa Major de Clarà

Festes majors
Sílvia Sunyer

El dia 19 d’agost, es va 
celebrar la Festa Major de 
Clarà. Com cada any tots 
els claranesos, gent del 
municipi i d’altres que 
d’alguna manera estan 
lligats al poble ens hem 
tornat a trobar. Després 
de la celebració eucarísti-
ca, vam poder gaudir d’un 
petit refrigeri tot fent pe-
tar la xerrada.
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Festes majors
Vanessa Ginestà

Festa Major de Sant Joan
L’1 de juliol es va celebrar 

la ja tradicional Festa Major de Sant Joan

Tot i la calor que ens va fer vam poder celebrar la 
festa amb èxit. Els actes van començar a dos quarts 
d’una del matí amb una missa i, a continuació, sota 
l’ombra de la font hi va haver un excepcional piscola-
bis abans de donar pas al dinar popular. 

Per pair el dinar, a la tarda es va poder jugar a bit-
lles o a la botifarra. I tot seguit, sota l’envelat, hi tingué 
lloc el ball de Festa Major amb el duet Acordies (M. 
Alba i acompanyant). A la mitja part es va oferir coca i 
xocolata a tothom per entretenir l’espera del gran sor-
teig del rebost de Sant Joan. I la festa va continuar fins 
ben entrada la nit amb la represa del ball.
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Festes majors
Susanna Cardona

Festa de 
Sant Sebastià

Tot i el fred però sota un cel ra-
diant, el passat 2 d’abril,  dilluns de 
Pasqua, es va celebrar la festa de 
Sant Sebastià. Com és de costum, 
en acabar l’eucaristia i després de 
cantar els goigs, es va beneir el pa 
i se’n va fer el repartiment entre 
els assistents.
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Festa Major de Pampa

Festes majors
Josep Santaeulària

Com cada any a les portes de la tar-
dor es celebra la Festa Major de Pampa 
amb una missa i un magnífic vermut 
preparat per l’Ajuntament de Castellar 
de la Ribera.

Pampa a principis del 1900 era el 
nucli de població més gran del nostre 
muncipi. A poc a poc i per la manca dels 
serveis bàsics es va anar despoblant fins 
a quedar un poble en ruïnes i oblidat 
per tothom.

Ja fa uns anys una família va comen-
çar a reconstruir casa seva i actualment 

és l’única habitable. També es va fer una actuació per 
reformar la teulada de l’església, que estava molt mal-
mesa. La millora ha esta molt important i ja s’hi pot 
tornar a fer celebracions. Esperem que amb el temps 
el poble torni a tenir més vitalitat i algú més s’animi a 
restaurar algun altre habitatge.

La festa és un dia ple de joia, tant per a aquelles 
persones que tenen els seus orígens en aquest lloc i 
que reviuen vivències de temps passats com per a les 
persones dels pobles veïns que també gaudeixen pas-
sant un matí en aquest indret.

La Castanyada
Els arbres comencen a tenyir-se, a poc a poc, de 

colors ocres, grogosos i fins i tot, algun d’un morat in-
tens. Mires el cel i la boira es va estenent fins a tocar 
tots els racons del bosc i els abriga amb el seu mantell 
blanc. L’aire fresc, però suau, va amarant els nostres 
ulls i ens refrega la pell. Ens posem un jersei i ens pre-
parem per a la celebració.

Arribem al local social i quina cordialitat! Paraules 
de benvinguda, somriures, mans encaixades, rialles, 
olor de fruits tardorencs… Estem de festa!  

Entrem a dins. Una taula immensa molt  ben pa-
rada fa que tots els ulls la recorrin d’una punta a 
l’altra. Quin goig que fa! Saludem el Xarol i la Claus-
tre. Ens cuiden sempre tan bé! I com riem i gaudim 
amb ells!

Comença la festa: bon menjar, converses interessants, 
paraules divertides, la gent del poble es retroba, joves i 
grans seuen de costat… que maco! Tots amb un aire feliç 
de veure’s una altra vegada. Avui fem poble. Avui som 
poble. Ens estimem el nostre poble. I la nostra comarca. I 
tota la gent que vingui d’arreu. I les nostres tradicions.

Ja falta poc per als panellets de la Teresa, les cas-
tanyes i els moniatos. Ja arriben! La dolçor comença a 
escampar-se entre els assistents i les mans s’allarguen 
alhora per degustar aquestes meravelles. Brindis, ale-
gria, salut, i tot allò que es desitja en família.

El temps es para i la festa continua. 

La Castanyada, símbol de la nostra cultura, ens ha 
reunit una vegada més i ens convoca, sens falta, per a 
l’any vinent. 

Castanyada
Concepció Argerich
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Activitats
Anna Bosch

Cada any quan s’acosta la calor, a principis de juny, 
fem el tancament de les activitats que hem fet durant 
l’any al local social. En aquests petits pobles, com és el 
nostre, fer una activitat com pot ser en el nostre cas ma-
nualitats i ioga, va més enllà de simplement gaudir del 
que ens aporta l’activitat en si mateixa. És un espai de so-
cialització amb els veïns i amics del municipi, de compar-
tir interessos i experiències; també permet desconnectar 
de l’enrenou del dia a dia. En definitiva, un espai per estar-
hi a gust, regalant-te un temps per a tu. 

Aquest mateix dia de la festa de final d’activitats, vam 
poder agrair el temps compartit a les mestres, la Joana 
Bella de ioga i la Núria Bastida de manualitats, i a totes les 
persones que assisteixen a les activitats, ja que entre tots 
s’aconsegueix fer possible i mantenir vius aquests espais 
socialitzadors. Aprofitant l’ocasió, vam agrair també als 
patges que ens recollissin les cartes a principis d’any. 

Festa de final d’activitats

Grup de manualitats Grup de ioga

Agraïments

Contenta que any rere any vagin creixent els grups, 
sento que hi ha vida i il·lusió per mantenir amb força 
aquestes propostes. Gràcies. 

Xerrada - Taller
Ariadna Ginestà

“Els somnis són fonamentals per consolidar els aprenen-
tatges, per al descans personal, i tenen una funció repara-
dora en l’organisme, és com si cada nit a través dels somnis 
féssim un “resset” al cervell. A més a més, els somnis ens per-
meten coneixer-nos millor, són grans informacions del que 
està passant dins nostre”. Així ho va definir la psicòloga Es-
ter Colell, que va impartir aquesta xerrada taller el divendres 
dia 14 de desembre al local social.

Gràcies, Ester, per despertar-nos aquest bonic món dels 
somnis i donar-nos resposta a les inquietuds que teníem. 

Analitza els
teus somnis
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Dinar de Nadal
Xavier Solé

El Premi Cultural Jordi Sunyer i 
Pla omple un any més el local social

El diumenge dia 16 de desem-
bre es va celebrar la catorzena 
edició del Premi Cultural Jordi 
Sunyer i Pla, que un any més va 
omplir de veïns el local social. 
L’acte va començar amb l’habi-
tual dinar popular i tot seguit es 
va fer el lliurament de premis del 
concurs de fotografia i també es 
va obserquiar tots els infants 
que s’havien presentat en la ca-
tegoria de dibuix. Pel que fa al 
concurs de fotografia, el primer 
premi va ser per a Jordi Cabot 
amb la fotografia “Teranyina de 
perles” i el segon per a Marc Ollé 
amb “Dia sense res”; finalment, 
el jurat va concedir un accèssit a 
Laura Roma per “La molsa emer-
geix entre les aigües”.

En aquesta celebració hi va 
actuar el cantant Marc Anglarill, 
que va amenitzar la festa a tots 

els veïns i amics del municipi; va aconseguir animar a 
tothom i acabar el diumenge amb unes bones balla-
rugues. Com cada any, tampoc no hi va faltar la tradi-
cional cantada de nadales.

El Marc Anglarill acompanyat del jovent del pobleGuanyadors de la línia i el bingo

Brindant per tots els veïns i amics de Castellar

Servint la paella
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Dinar de Nadal
Xavier Solé

XIV Premi Cultural 
Jordi Sunyer i Pla

Abril Viladrich Malé, 8 anys Anna Cabot Riart, 8 anys Neus Arrufat Obon, 6 anys

Guanyadors del Concurs de fotografia Alguns infants que es van presentar en la categoria de dibuix
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Andreu Solé Reig, 10 anys

Bernat Arrufat Obon, 9 anys

Berta Muntada Riart, 9 anys Eudald Solé Reig, 7 anys

Josep Viladrich Malé, 6 anys

Ona Cabot Riart, 6 anys

Sira Pisa Cardona, 8 anys

Gil Pisa Cardona, 6 anys
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Campionat de botifarra local 
i lliga comarcal (2018)

El campionat de botifarra ràpid de 
la Festa dels Apòstols es va disputar el 
dia 28 d’abril al local social amb una ins-
cripció de 28 jugadors. La parella que va 
quedar classificada en primer lloc va ser 
la formada per Antonio Albets i Josep 
Porredon, mentre que Josep Santaeulària 
i Rogelio Cases van obtenir la segona po-
sició. Tots els participants van passar una 
tarda entretinguda perquè la part inicial 
del torneig permet que tothom pugui ju-
gar un mínim de tres partides a vuit dats. 
Passada aquesta fase, amb un parell més 
de partides van sortir-ne els guanyadors, 
que es van endur com a obsequi unes 
copes commemoratives de la diada i també cava per 
celebrar-ho.

Pel que fa a la lliga de botifarra comarcal, un any 
més l’equip de Castellar torna a participar-hi. Cada 

Campionats de botifarra
Neus Ollé i Josep Argerich

diumenge a la tarda ens trobem amb els equips dels 
diferents municipis que hi estan inscrits, i disputem 
les partides que hi ha en joc, una bona manera de tro-
bar-nos i passar la tarda.

Oriol Rosell (Cal Santpare de Clarà)

L’Oriol Rosell, jugador de 
futbol de la MLS americana 
amb  l’equip d’Orlando City, 
ens va venir a visitar al local 
social de Castellar de la Ribe-
ra i ens va dedicar una samar-
reta. Per a ell i per a tots va 
ser un dia molt especial i de 
grans records.  D’aquí a poc ja 
s’incorporarà a l’equip per co-
mençar una nova temporada. 
Li desitgem el millor.  El Josep Canal mostra gran passió pel seu joc

Esports
M. Claustre Sunyer

Equip de la lliga comacal de botifarra de Castellar de la Ribera

L’Oriol fent l’entrega de la samarreta
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Esports
Carles Sunyer

Futbol sala
Un any més, l’equip de Castellar de la Ribera participa a la lliga comarcal de 

futbol sala. Els partits a casa són els dissabtes a les quatre al pavelló. 

12 Hores Comarcal, 
dia 15 de juny de 2019

Calendari 

JORNADA 12 (12 i 13 de gener) 
Castellar de la Ribera – Solsona “Forn de Sant Joan”

JORNADA 13 (19 i 20 de gener)
Sant Climenç - Castellar de la Ribera

JORNADA 14 (26 i 27 de gener)
Castellar de la Ribera – Cambrils

JORNADA 15 (2 i 3 de febrer)
Castellar de la Ribera – Bar Castell

JORNADA 16 (9 i 10 de febrer)
Castellar de la Ribera – KC Tasqueta de la Nuri

JORNADA 17 (16 i 17 de febrer)
Castellar de la Ribera Castellar – Ardèvol

JORNADA 18 (23 i 24 de febrer)
Descans 

JORNADA 19 (9 i 10 de març)
El Punxó de Navès – Castellar de la Ribera
(ds. 9, a les 17 h a Navès)

JORNADA 20 (16 i 17 de març)
Castellar de la Ribera – Sant Llorenç de Morunys

JORNADA 21 (23 i 24 de març)
Clariana de Cardener – Castellar de la Ribera 

JORNADA 22 (30 i 31 de març)
Castellar de la Ribera – Olius-Trepovi

JORNADA 23 (6 i 7 d’abril)
Mesigual-Tallers Pujol – Castellar de la Ribera
(ds 6, a les 16h)

JORNADA 24 (13 i 14 d’abril)
Castellar de la Ribera – DSF Ferreters Guixers 

JORNADA 25 (27 i 28 d’abril)
Llobera – Castellar de la Ribera 

JORNADA 26 (4 i 5 de maig) 
Castellar de la Ribera – Montmajor 

JORNADA 27 (11 i 12 de maig)
Solsona “Forn de Sant Joan” – Castellar de la Ribera 
(ds. 11, a les 16 h PV)

JORNADA 28 (18 i 19 de maig)
Castellar de la Ribera – Sant Climenç

JORNADA 29 (25 i 26 de maig)
Cambrils – Castellar de la Ribera

JORNADA 30 (1 i 2 de juny)
Bar Castell – Castellar de la Ribera 
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Homenatge
Ivan Argerich i Xavier Solé

L’equip de Castellar de la Ribera 
de futbol sala homenatja el 

Josep Canal ”Llort” en el 
torneig que porta el seu nom

El dia 25 d’agost de 2018, el pavelló esportiu de 
Castellar de la Ribera va acollir la segona “Copa Llort” 
que va servir per rendir un merescut homenatge a 
aquell que des de fa 28 anys ha estat i segueix estant 
al capdavant de l’equip de futbol sala comarcal i tam-
bé de l’antic equip provincial de Castellar de la Ribe-
ra, que va donar a conèixer el municipi a la resta de la 
província.

L’acte, organitzat pels actuals integrants de la plan-
tilla de l’equip comarcal, va comptar amb un nombrós 
públic, entre familiars del “Llort”, veïns, amics i antics ju-
gadors d’un dels equips històrics que encara disputa la 
lliga organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès.

Una vegada ofert el parlament per part d’un repre-
sentant de l’actual plantilla i d’un regidor de l’Ajunta-
ment de Castellar, el Josep Canal va voler restar im-

Membres de l'ajuntament dedicant unes
paraules al Llort

Josep Canal descobrint la placa commemorativa

Equips participants

Fotografia: Resol
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portància a la seva tasca, la qual, 
molt meritòria, va ser reconeguda 
pel públic amb un calorós aplaudi-
ment. Tot seguit es va fer la desco-
berta d’una placa commemorativa. 
A continuació se li va fer el lliura-
ment d’un àlbum de fotos i es va 
disputar un torneig entre jugadors 
històrics, llegendes, equip actual i 
equip futur del Castellar. El resultat 
va ser el menys important davant 
d’un ambient festiu i distès on es 
van recordar bons moments i on 
tothom va desitjar seguir una exi-
tosa etapa que, més que els títols, 
s’ha valorat per la cohesió que ha 
caracteritzat els diferents equips.

Gràcies a tots i per molts anys!

Guanyadors: Llegendes Segon classificat: Històrics

Joan parcerisa aixeca la copa
de 2ns classificats

Homenatge
Ivan Argerich i Xavier Solé
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Mototerra 2018

Veient que l’Associació de Festes continua moti-
vada a organitzar actes pel municipi, creiem que ens 
faltava organitzar un acte en el món del motor. Així 
doncs, la idea de passar un dia diferent amb un moto-
terra va ser considerada la millor.

Veïns del municipiTres generacions al Mototerra

Mototerra
Associació de Festes de Castellar de la Ribera

Una trentena de pilots van venir a gaudir el passat 
6 d’octubre d’un dels ambients amb més olor de ga-
solina que hem organitzat mai. Un traçat amb alguns 
desnivells de certa dificultat, amb zones de salts do-
bles, enllaçats amb altres que llançaven els pilots en 
llargues volades.
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Tot seguit podeu consultar els 
guanyadors de les quatre cate-
gories que hi van participar:

Júnior
1r Kevin Cabra
2n Xavier Ballarà
3r Arnau Massana

Sènior
1r Albert Cardona
2n Carles Figuerola
3r Edu Vendrell

Veterans
1r Pere Mas
2n David Ribes

Fèmines
Ariadna Soto

Esperem que el proper any pu-
guem tornar a reviure un espec-
tacle d’aquestes característiques!

L'Àngel  i la Concepció

Mototerra
Associació de Festes de Castellar de la Ribera

Des d’aquí volem donar les gràcies a l’Àngel i la 
Concepció de Cal Santpare per deixar-nos el terreny 
per organitzar-lo, a l’Ajuntament de Castellar de la Ri-

bera, al Motorclub del Solsonès per la seva ajuda i col-
laboració, i a tots els veïns i veïnes que ens vau ajudar 
per poder-ho fer possible.
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LA RIBERA SALADA

Història i records
Montserrat Riu Mas

Benvolguda gent del municipi de Castellar de la 
Ribera, abans de començar a parlar-vos del riu que 
alegre passa pel vostre terme embellint-lo i enri-
quint-lo, em plau transcriure un fragment del poema 
“El meu poble” escrit pel poeta Joan Arús Colomer 
(1891-1982). 

Si us abelleix llegir-lo, potser us semblarà que par-
la del vostre formós poble que, com el del poema, té 
alguna “muntanyola”, un “riu” “alzines” “pins”... i, de ben 
segur, la vostra estima:

Jo tinc el meu poble com el té tothom;
no cal pas que digui quin és el seu nom;

no cal que les seves virtuts altifiqui
ni les seves gràcies una a una expliqui

–si una muntanyola li fa de capçal
i besa ses plantes un riu immortal–

perquè arreu hi ha viles, i ciutats, i pobles 
més grans, més formosos, més vells o més nobles,

i també podrien ser cantats com tu
amb versos que fossin com un calc segur.

Quan dic: el meu poble, ja he dit ta lloança
i perquè t’estimo sense comparança,
que enlloc sentiria el que sento aquí
on totes les coses em parlen de mi,

on totes les coses em són conegudes
i m’evoquen hores dolçament viscudes,
quan no coneixia més amples confins

que aquestes muntanyes d’alzines i pins.

Arribat el moment de parlar de l’inestimable curs 
d’aigua jove que la natura regala al vostre municipi, i  
que al present tots coneixem amb el nom femení “Ri-
bera Salada”, comentaré que, segons deixà escrit Mn. 
Serra Vilaró a començaments del segle passat, antiga-
ment rebia el nom de “Riu d’Autés” pel fet que pre-
nia el nom del “Castell d’Altés”, del qual un document 
del segle XII deia que estava dintre el terme d’Ogern, i 
un altre d’uns anys més ençà el circumscriu dintre els 
termes de Montpol, Frexa, Pampa, Castellar i Ceuró. 
(Castell que, també segons Mn. Serra Vilaró, es troba 
escrit amb les variants d’Aotés, Autés, Adtés, Azautés, 
Adaltés i Altés ja al segle XIII.) 
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Història i records
Montserrat Riu Mas

Dit això, no ens mourem dels pri-
mers anys del segle passat i sabrem 
algunes de les coses que de la Ri-
bera Salada anotaren els escriptors 
següents:

*Cèsar August Torras Ferreri (llibre 
Pireneu Català - Comarca del Cardener): 
“Apart de la conca del Cardener, la Ri-
vera Salada que aflueix al Segre, es el 
curs d’aigua més important de la co-
marca de Solsona. Se forma en tres 
distints grans brancals provinents del 
massis de les serres d’Oden y Canalda; 
el de Canalda s’origina en la serra de 
les Encies, en el coll de Jou y en l’as-
pre montanyam destacat de la serra 
de la Bofia o del Port del Comte; el d’Oden naix en el 
cor mateix del massis del Port sota’l Padró dels quatre 
Batlles y Pouet de Vessies y corre en son origen entre 
les brancades de la serra de Canalda y d’Oden; el de 
Cambrils naix sota’l coll mateix nom y les serres a n’ell 
estrebades. Els tres s’ajunten formant el copiós caudal 
de la Rivera Salada  que regant els termes de Canalda, 
Oden, Cambrils, Timoneda, Montpol, La Salsa, Caste-
llar de la Rivera y Ceuró entra en el territori de l’Urgell 
en el terme d’Augern per anar a llençar-se al Segre en 
la Basella.” 

*Dr. Josep Falp i Plana (Topografía médica de 
Solsona…): “La misèria proverbial dels veins de la Ri-
bera Salada, al nord-oest de la comarca, es descobreix 
en els següents cotes o corrandes que he tingut la 
fortuna de ser el primer en publicar. Els solsonins les 
empren tot sovint per fer-los enrabiar, per bé que els 

així afavorits s’hi tornen anomenant-los “matarrucs”, 
segons ús inveterate d’aquests pobles on cadascun té 
el seu renom particular.

A la Ribera Salada / fan un vi molt excel·lent:
no emborratxa may als homes / ni’ls dóna cap aliment.

Bebéu-sel ab l’intenció / de que n’és suc de la parra,
que té un gust tan especial / lo mateix que l’aygua clara.
Los rahims quan ne verolen /ja’ls cullen per duls al cup.

Adéussiau, vi de Màlaga! / Adéu, adéu, vi del Bruch!

(…) A la Ribera Salada, / segons vella consuetut
posan al pa glans y espelta / pera ferlo més tossut.

Jo no sé perquè s’ho fan / de fer-hi tan gran barreja,
que’l pa seria millor / no posant-hi sinó xeixa (…)”

*Mn. Jaume Sarri Muntada (La 
Ribera Salada – El perquè de la Ribe-
ra Salada – llegenda): “Asseguren 
els vells que la comarca de la Ribe-
ra Salada en temps llunyans era una 
esbarjosa plana suaument inclinada 
des del Prat d’Estaques a les ribes del 
Segre. Era una terra fecunda, bro-
dada d’un seguit de trenes d’aigua 
que la feien fèrtil. Però un dia li va 
arribar la malastrugança i fou causa 
d’un terratrèmol que va sostrague-
jar tota aquesta terra. Va haver-hi es-
llavissaments i timbes feréstegues, 
pedres punyents i còdols cantelluts, 
noses pels camins i neguits pels 
conreus. Aquelles fèrtils terres van 
perdre aquelles trenes d’aigua que 
es van enfonsar pels fondals fins a 
desaparèixer.
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No obstant van sorgir noves 
déus d’aigua, però aquestes  bro-
llen salades i les gemades aigües 
que del Querol a la serra de Cam-
brils nutrien la sonora i abundo-
sa ribera d’An, i que fecundaven 
tota la comarca, ara esdevenien 
aigües de càstig, ja que cremaven 
les plantes dels Horts i les vores 
restaven exarreïdes i morien les 
sargueres dels arenys. 

Malastrugança que perdurà 
fins que van treure la sal de les 
aigües de Sant Quintí. Aleshores 
van acabar les ironies sagnants 
dels pagesos sobre les colli-
tes, les eines i els ases amb què 
treballaven.”

*Mn. Jaume Sarri Muntada (Les dones de fum i 
aigua – llegenda): “(…) Les mítiques dones de fum i 
aigua, les quals, sense ser bruixes o encantades, tenen 
el mateix poder, però elles estimen la companyia de 
la gent i agraeixen llurs beneficis i atencions, tot i que 
són capaces de castigar durament aquells que n’han 
fet befa o burla.”

El Collet de la por (llegenda): “No hi passessiu pas 
cap al tard, i menys si és negra nit: clarors incertes, 
pampallugues als ulls , fresses, trepigs sobtats que 
us esveraran fent-vos posar  els pèls de punta, vent 
sec i tallant, udols llòbrecs, ombres esmunyedisses 
que veureu caminar davant vostre, ara a un costat de 
camí, ara passant l’altre. Sempre sentireu fressa de 
companyia i mai no us topareu amb ningú.

Uns diuen que són les ànimes en pena dels enter-
rats aquí en la darrera batalla. Altres aseguren que són 
les malifetes de les dones de fum i aigua que encara 
es pensen que en un dia no llunyà podran tornar a 
ser les mestresses de tota la Ribera Salada.”

El gresol llumener (llegenda): “En aquesta con-
trada (la Ribera Salada) hi ha una casa que va gau-
dir del favor d’aquestes dones de fum i aigua: els van 
donar un gresol llumener gràcies al qual la riquesa 
entra a vessar a la seva llar (…) Es conta que aquest 
gresol, lliurat per les esmentades dones, feia llum nit i 
dia sense que mai calgués reposar-ne oli, amb la qual 
cosa els homes i les dones d’aquella casa podien fer 
jornada doble sense gastar gens i fent que els ingres-
sos es doblessin. La riquesa entrava a cabassos per la 
porta d’aquella casa.

(…) Si duien el gresol amb ells podien travessar la 
ribera Salada a peu eixut. Aquest gresol també tenia 

la virtut de fer desaparèixer a la vista dels lladres la 
porta d’entrada a la casa, i per més que van seguir la 
ribera i altres terres fent de les seves, els lladregots 
no van poder entrar-hi a robar.

(…) Tothom diu que això ha estat la sort d’aquesta 
casa, i que la possessió d’aquest gresol data d’un dia 
ja llunyà, en què les dones de fum i aigua van ofe-
rir-lo als avantpassats en agraïment per la benigna i 
generosa acollida que els van dispensar quan anaven 
caminant i demanant aixopluc en aquesta contrada i 
tothom les feia fora (…).”

I del començament del passat segle XX passa-
rem cap al seu final i sabrem algunes de les coses 
que de la Ribera Salada he espigolat en les publica-
cions escrites següents:

*Masies del Solsonès (Mn. Antoni Bach i Riu) – Cas-
tellar de la Ribera: “(…) S’estén a una banda i altra de 
la Ribera Salada, que ha donat el nom relativament 
modern de la Ribera Salada a tota aquesta conca. 
Quasi tots els rierols o torrents del terme desgüassen 
a aquesta Riera; només la Parròquia de Clarà en bona 
part dóna les aigües al Segre per mitjà del Riu Pinell. 
En molta documentació primitiva la Riera ve amb el 
nom de Riu d’Altès.

Al peu de la Riera només hi ha alguns Molins i els 
xalets moderns (…).”

*L’aigua del Solsonès, 25 anys Mancomunitat 
d’Abastament d’Aigua del Solsonès. Castellar de la 
Ribera (Josep Boix, Jordi Torner, Rosa M. Vila): “(…) El 
seu territori, comprès íntegrament dins la comarca del 
Segre, és drenat per la Ribera Salada, que travessa el 
terme d’est a oest. 

Història i records
Montserrat Riu Mas
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(…) La Ribera Salada, que travessa el terme, ha 
estat escenari de nombroses i antigues històries i lle-
gendes de les dones de fum i aigua que encara avui 
s’expliquen per aquelles contrades i que han generat 
literatura fins arribar als nostres dies (…).”

*Plafó informatiu de l’Ajuntament de Castellar 
de la Ribera: “(...) El nom de ribera Salada ve del gust 
salabrós  de la seva aigua provinent de la font Salada, 
sota el coll de Cambrils.”

I vet aquí que acabaré de parlar de la Ribera Salada 
amb un joiós record i els versos d’uns antics goigs:

*Record: “Jo, de petita, gaudia d’allò més banyant-
me a la Ribera Salada a l’hora de les tardes d’estiu que 
l’aigua tebiona hi jugava amb nosaltres –dues nenes 
de menys de 10 anys– i les serpetes d’aigua que hi 
nedaven i ens feien xisclar.”

*Versos dels antics GOIGS DE LA PLUJA QUE SE 
CANTAN  EN LO SANTUARI DE NOSTRA SENYORA DE 
SEVILLA DE LA PARRÒQUIA DE CEURÓ BISBAT DE 
SOLSONA:

De la Ribera salada
puig sou Mare la mes pia

la pluja tan desitjada
doneunos Verge Maria.

Adeu-siau, gent del municipi de Castellar de la Ri-
bera. Si Déu vol, ens retrobarem en un altre Bocamoll!

Història i records
Montserrat Riu Mas
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Societat
Anna Bosch

Naixements d’enguany 
al nostre municipi

Laia Bosch Palà
29 de gener del 2018

Nil Canal Caball
9 d'agost del 2018

El Xavier Pisa i la Marta Cardona es 
van casar el passat 25 de novembre 

a la casa de l’Ajuntament.  
Moltes felicitats!!!

Casaments

Cultivant la vida és molt més 
que una guia pràctica per culti-
var amb èxit el teu hort ecològic. 
Teniu entre mans un viatge ins-
pirador a través de l’hort al llarg 
de l’any, apassionant i motiva-
dor tant si en cultiveu un com si 
el que busqueu és apropar-vos 
a un consum més responsable, 
tant si desitgeu experimentar el 
plaer d’assaborir els vostres pro-
pis tomàquets o bé ser la llavor 
d’un món millor. 

Les reflexions de l’autor ens 
conviden a descobrir tot allò que 
pot ensenyar-nos un petit jardí 
més enllà del que veuen els nostres 
ulls. L’estructura del llibre flueix i va 

Publicacions
Maria Besora

succeint-se de gener a desembre 
entre precioses fotografies, amb 
més de 70 plantes ubicades segons 
la seva temporada, calendaris de 
cultiu per zones, consells pràctics 
i un consultori amb les preguntes 
més freqüents que el Marc ha res-
post als seus seguidors durant els 
darrers anys.

Cuidar-te i cuidar el planeta a 
través del que menges és una de 
les experiències més sensuals i 
gratificants, a més de necessària, 
perquè res canviarà si no reprenem 
una relació honesta amb els ali-
ments que ens enduem a la boca. 
Desperta i estima’t! Embrutem-nos 
les mans i passem a l’acció!

L’últim llibre de Marc Casabosch: 
Cultivant la vida
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Aquest any s’han complert quinze anys des que 
vaig entrar a l’Ajuntament de Castellar de la Ribera. Hi 
vaig estar vuit anys, de la majoria dels quals guardo 
un bon record. 

Ser membre d’un ajuntament és un encàrrec prou 
gratificant; qui es presenta és perquè té ganes de fer 
coses, tot i que fer-les no sempre és fàcil, ja que sovint 
es plantegen obstacles.

Ser alcalde o regidor no sempre és fàcil. Les coses 
des de dintre o des de fora són molt diferents. Quan 
veus realitzats els teus propòsits et sents realment re-
compensat; el tracte amb els veïns és també una de 

Opinió
Xavier Solé

les experiències de les quals guardo millor record, tot 
i que sempre, és inevitable, hi ha algú amb el qual pre-
feriries no haver-hi interactuat. 

Ara s’acosten noves eleccions municipals. Les elec-
cions són un bon moment per plantejar-se opcions 
de millora del municipi. Els ajuntaments són el nivell 
més noble de la política, el més proper i sacrificat. És 
important donar valor a les eleccions municipals, con-
córrer netament i sense altre objectiu que fer el millor 
per al poble.

És una bona oportunitat per posar en valor el mu-
nicipi i els ajuntaments. 

Ser en un Ajuntament

El curs 2016-2017, vaig estudiar segon de batxille-
rat i vaig distribuir part del meu temps a realitzar el 
treball de recerca en un llarg estudi del nostre poble, 
Castellar de la Ribera. 

En primer lloc, voldria destacar que per a mi va ser 
difícil elegir el tema sobre el qual em  volia centrar; 
finalment, vaig enfocar la meva recerca en la vida a 
pagès durant la Guerra Civil. He dut a terme aquesta 
investigació, ja que considero que Castellar de la Ribe-
ra és un poble que em fa sentir especial. 

En segon lloc, m’agradaria remarcar quins van ser 
els meus objectius principals. El més important va ser 
conèixer com era la vida a pagès durant la Guerra Civil 
a Castellar de la Ribera i la posició de la dona en el món 
laboral, comparada amb l’actualitat. La vida a pagès ha 
evolucionat molt i per a la gent que hi ha viscut tota la 
vida no és fàcil adaptar-se als canvis. Per altra banda, 
també vaig estudiar sobre el desplaçament, els jocs po-
pulars, les escoles, la visió de la religió i la seva evolució, 
la posició de l’home i la dona en la societat... Durant tot 
aquest període hi ha hagut molt canvi i molts proble-
mes, ha sigut una època on hi ha hagut molta misèria 
i, també, una època que ha evolucionat molt de pres-
sa. Per poder conèixer més sobre aquest tema hi ha un 
camí d’investigació al davant que no és fàcil. No és una 
temàtica senzilla, ja que com a principal font d’informa-
ció només tenim la parla oral amb persones grans. 

Per altra banda, cal recalcar que el treball es titu-
la Bocí emboirat d’una infantesa. Aquest títol té rela-
ció amb el petit record (sovint borrós) que tenen les 
persones més grans del poble. Explicar i reviure mals 
records mai no és fàcil i menys quan vas patir unes 
circumstàncies que per l’edat eren desconegudes. 
En aquest treball hi podem trobar històries diverses 

Treball de recerca
Laura Riu

‘Bocí emboirat d’una infantesa’
i maneres de viure que totes les persones entrevista-
des voldrien esborrar de la memòria. No obstant això, 
deixar constància de tots aquests fets els dona un va-
lor històric important per tal que generacions futures 
puguin conèixer-los. Des del primer moment em vaig 
sentir motivada per poder conèixer experiències i vi-
vències que han viscut persones properes que per a 
mi possiblement eren desconegudes, amb les quals 
he après a veure el món amb uns altres ulls i, també, 
a valorar les petites coses que ens dona la vida. Com 
molts dels entrevistats deien: “Fins que no ho vius no 
saps el que és, és molt fàcil escoltar-ho”, i aquesta frase 
m’ha fet reflexionar i m’ha fet veure que un fet l’has de 
viure per poder-lo entendre.

La realització d’aquest treball m’ha fet aprendre molt 
en diversos aspectes, m’ha ajudat a millorar l’autonomia i, 
com a aspecte molt important, m’ha aportat molts valors. 
M’ha ajudat a poder conèixer les circumstàncies històri-
ques properes a mi i al poble on he crescut i també m’ha 
ajudat a créixer com a persona i a saber valorar el que 
tinc al voltant. La veu de la gent gran val or, és d’allà on 
podem descobrir i conèixer coses que ens faran veure la 
vida d’una altra manera. En totes les entrevistes, he sentit 
por, impotència, però també he pogut aprendre a donar 
un valor especial a les petites coses que ens dona la vida. 
La vida és una incertesa. Mai no podem saber el que ens 
passarà demà, però el que sí que hem de tenir clar és que 
sempre hem de lluitar amb el que se’ns imposa davant. 
Com es diu en el llibre Una guerra en veu de dona: “Ens 
quedem amb l’escènica tèrbola del que va ser el període 
més fosc de la història contemporània del món rural.”

Per acabar, m’agradaria donar les gràcies a totes 
les persones que m’han acompanyat durant aquesta 
recerca i que han fet que tot això fos possible.
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Reflexió
Sara Malé

Reflexió...

“Què passa quan et mors?” Et demana 
el teu fill quan sap que has anat al tanatori 
a donar el condol a algú o vens d’un enter-
rament. Uf... Què li responc? Les alternati-
ves que primer et venen al cap són:

a) No ho sé, ningú ho sap. I aquí mates 
el tema.

b) Amb què surts tu ara? Va, menja que 
ja tens prou feina al plat.

c) Doncs mira fill, quan et mors, el teu cos 
es queda, però hi ha una part que es diu àni-
ma que se’n va al cel, i allà es converteix en 
una estrella, i des d’allà ens vigila.

És molt probable que el nostre fill no es 
quedi satisfet amb cap d’aquestes respos-
tes. I és normal, ja que nosaltres tampoc ho estaríem o 
ho estem. És un tema molt complex i desconegut. Al 
cap i la fi, ningú s’ha mort i ha tornat del més enllà per 
explicar-nos què passa i què hi ha.

Segurament després d’aquesta primera pregunta 
del nostre fill en vindrien d’altres, com ara: “per què 
ens hem de morir?”, “no podem viure per sempre?”, 
“només es mor la gent molt velleta, oi?”, “pots tornar a 
viure després de morir?”... I tantes altres. Són pregun-
tes que els nens et fan en veu alta però, en realitat, 
també són preguntes que nosaltres ens fem i que no 
les expressem. Segurament quan érem petits vam 
tenir l’ocasió de demanar-ho als nostres pares, i molt 
probablement contestessin amb la resposta b.

La resposta b no deixa de ser un sinònim per dir 
que d’aquest tema no se n’ha de parlar, és tabú i com 
més es pugui evitar, millor. Segurament estic parlant 
per l’època que em toca. Abans ningú et parlava de la 
mort.

Recordo vagament la primera topada amb una 
mort pròxima, la mort del meu avi. Jo era petita i nin-
gú va dedicar uns minuts a explicar-me què havia pas-
sat. El van posar en una habitació de casa de la padri-
na perquè la gent pogués venir a acomiadar-lo. Quin 
va ser el resultat? Que van passar molts anys fins que 
vaig poder entrar en aquella habitació un altre cop. 
Em feia por. POR era i, a vegades he de reconèixer que 
és, la paraula que defineix més bé la mort.

La segona vegada, l’altre avi, i em va passar exacta-
ment el mateix: la por. I a partir d’aquí, tantes altres... 
Perquè, això sí, encara que no ens agradi, sempre hi ha 
un familiar, amic, conegut que se’n va. I és curiós que, 
en el meu cas (no sé si algú més comparteix aquesta 

sensació), la majoria de vegades he associat aquestes 
morts amb la por i incomprensió. Només he de dir que, 
per mi, entrar a la catedral de Solsona, tot i que és un 
edifici arquitectònicament preciós, em fa basarda, em 
poso tensa. La raó deu ser que quan hi entro penso en 
totes les vegades que hi he anat a dir adeu a algú.

Totes les morts ens afecten, sigui qui sigui, un co-
negut, un parent llunyà, un amic, un familiar... Però 
no totes t’afecten de la mateixa manera. La mort dels 
avis i àvies va ser dolorosa, però tu continues la teva 
vida i de mica en mica el dolor es va esvaint. La mort 
de coneguts o parents llunyans t’afecta, però la resta 
continua igual. Ara bé... Què passa quan qui es mor és 
algú molt pròxim a tu?

Fa més de vuit anys que el meu pare es va morir, de 
cop, sense previ avís, sense acomiadar-se, simple: a la 
tarda marxa a pescar, content, i... No torna... A la vora 
del riu, li ve un atac de cor i, segons els metges, va ser 
qüestió de segons. No va patir, no ens va fer patir, va 
ser com ell segur que desitjava (en aquell moment i 
a l’edat de 62 anys no, per descomptat) i a la vora del 
seu estimat riu.

Uf... És dur. Aquesta mort no va ser igual que les 
altres amb les quals m’havia encarat. Aquesta se’n va 
endur una part de mi, una part molt important. En 
aquests casos, la gent et diu que s’ha de passar el dol, 
que normalment es tarda uns anys a posar les coses 
a lloc o, millor dit, a posar les coses a un lloc nou que 
d’aquí en endavant serà al que ens haurem d’acostu-
mar... El dol...

El dol en aquest cas vol dir ràbia, molta ràbia: per 
què a nosaltres? Què ha fet ell per merèixer això? Què 
hem fet nosaltres per merèixer això? També vol dir 
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tristesa: plores amb cada imatge que et ve al cap, amb 
cada racó de casa on ja no hi és, mires els teus fills que 
no podran gaudir del padrí. I un cop més, també és 
una sensació de por. M’explico amb un exemple: em 
va costar molt menjar flam després de la mort del 
meu pare. Flam van ser les últimes postres que vam 
compartir. Doncs el simple fet de pensar en menjar 
flam, a partir d’aquell dia, em feia posar tensa i tenia 
por que menjar-ne podria llevar-ne la vida d’algú es-
timat. O anar al riu, també em produïa un estat de 
tensió, em feia por. Parlo en passat, ara torno a men-
jar flam i m’encanta i vaig al riu tranquil·lament. La 
barreja de sensacions entorn de la mort és molt com-
plexa... Molt bèstia.

Després hi ha morts de coneguts, companys, 
amics, normalment de la teva edat o propera, que 
la majoria d’ells els has vist durant tota la teva vida. 
També hi ha amb qui només vas compartir alguna 
batalleta però el lligam va ser tan fort que a la seva 
pèrdua només li pots posar un nom: injustícia. La ma-
joria d’ells he de dir que s’han mort per malaltia. Una 
malaltia que, només esmentar-la, ja fa posar els pèls 
de punta, el càncer.

Recordo el primer cas que em va impressionar 
molt, va ser el d’un noi uns tres anys més gran que 
jo. Aleshores jo tenia uns 14 anys, i ingènua de mi, 
no em pensava que aquesta malaltia podria acabar 
amb persones tan joves. Gairebé no coneixia aquest 
noi, només ens havíem intercanviat unes paraules, 
però es veia un noi alegre, divertit, sempre envoltat 
d’amics... però la malaltia no es va apiadar d’ell. Em va 
xocar... i molt.

I com aquest cas, d’altres. Tinc molt present tam-
bé el cas d’un alumne. Una vegada em va dir: “Jo ja 
no tinc por a la mort. De fet, ja he tingut dues vides 
més. La primera, em van diagnosticar un càncer, que 
en principi era terminal, però aquí estic, l’he superat. 
I la segona vegada, vaig tenir un accident de cotxe, 
on el cotxe va quedar sinistre total i ningú es creia 
que hagués pogut sortir-ne il·lès, però aquí estic, ho 
he superat”. Al cap d’un temps, aquest noi va rebre 
una oferta de treball a Barcelona i ens vam dir un “a 
reveure”. No obstant això, el següent contacte amb 
ell va ser anar al seu poble natal, al seu enterrament. 
L’enterrament que ell mateix havia preparat després 
de tornar a recaure amb el càncer que, en qüestió de 
pocs mesos, aquest cop no va poder vèncer.

Fa poc, vaig assistir a la cerimònia de comiat d’un 
company de classe vençut també per un càncer. Ha-
via estat un company de classe d’aquells que sempre 
més t’havies saludat pel carrer i intercanviat quatre 
paraules. Quan la cerimònia, preciosa, es va acabar, 

amb el grup de companys que hi vam assistir no vam 
poder dir ni una paraula, ens va deixar a tots reflexi-
onant sobre aquest tema, el de la mort. Des d’aquell 
dia que hi penso molt i potser és per això que estic 
escrivint aquestes ratlles. Admiro molt la seva mane-
ra tan serena i natural amb la qual ell veia i definia la 
mort. Sense temor, sinó com una part de la vida.

També us he de dir que moltes vegades m’han 
afectat morts de gent mediàtica. Famosos i famoses 
que veus a la televisió i/o escoltes la seva música i 
de cop surt la noticia que s’han mort. Molts d’ells, la 
majoria de vegades, la mateixa fama els ha portat a 
aquest tràgic destí. Kurt Cobain, per exemple, era un 
cantant que m’agradava molt. Era com el “chico malo” 
que té un no-sé-què que atrau les noies. Un company 
de classe em deixava vídeos VHS de concerts de Nir-
vana i sempre em feia molta pena pensar que aquest 
noi no podria sortir mai més a l’escenari i jo mai tin-
dria l’oportunitat d’assistir a cap dels seus concerts. 
Brandon Lee, actor de la primera pel·lícula El Cuervo. 
M’hagués encantat veure’l en les següents continu-
acions que se’n van fer. Lady Di, una dona que ales-
hores es deia que començava a “viure la vida”. Carles 
Sabater, ens va fer tornar ‘boig per tu’ a tots. Michael 
Jackson, ningú cantarà i es mourà com ell. Tatiana 
Sisquella, una veu, ja familiar, que ens acompanyava 
moltes estones. I un llarg etcètera. Són morts que no 
les he plorat ni m’han canviat el meu dia a dia, però 
m’han entristit molt perquè eren molt joves quan van 
morir, perquè tots ells ens van ensenyar el seu talent 
i van fer públic el que més bé sabien fer, i ara ja no 
podrem gaudir-ne més.

Soc realista i sé que encara m’he d’encarar a moltes 
morts. Com he après, tot i que em costa compartir-
ho, la mort és part de la vida. Potser jo mateixa me 
les hauré de veure amb ella. Qui sap. No enganyaré 
a ningú dient que ja no li tinc por, perquè sí, sí que li 
temo. Li temo sobretot per la gent que estimo i per mi 
mateixa. M’agradaria ser més forta i veure-ho des d’un 
punt de vista més racional. Però per això també cal-
dria haver crescut en una societat en què aquest tema 
hagués estat més parlat des d’un inici, sense tabús.

Acabaré amb una anècdota divertida de fa uns dies 
amb el meu fill, que respondrà el que jo els contesto, 
als meus fills, quan em fan la pregunta inicial:

- “Mama, al cel hi ha carreteres per on circulen els 
avions?”

- “No, al cel no hi ha carreteres, però els avions ja 
tenen unes rutes marcades”

- “Doncs passos de zebra sí que n’hi hauria d’haver 
amb tanta gent que hi ha al cel.”

Reflexió
Sara Malé
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La recepta
Maria Comas

Preparació:

Al fons de la plata es posa una capa 
de samfaina i una capa de pa, a sobre 
del pa el formatge i el pernil dolç, i a 
continuació es torna a cobrir amb el 
pa de motlle amb uns forats; a dins hi 
posarem un ou sencer o, si no volem 
el rovell cuit, només la clara i després 
hi afegim el rovell al moment de treu-
re la plata del forn.

La capa de sobre es suca amb sam-
faina abans d’enfornar.

Pa de motlle amb ous al forn

Ingredients:
· 1 bossa gran de pa de motlle sense crosta
· 6 o 9 ous
· samfaina
· talls de pernil dolç (sandvitx)
· formatge de fondre (“tranchetes”)

bonprofit!

La recepta
Albert Taribó

Preparació:

Fregim la ceba i quan estigui mig feta hi afegim els 
bolets nets. Quan estiguin fregidets i hagin perdut l’ai-
gua els salpebrem al gust i hi incorporem la crema de 
llet i una mica de sopa torrada.  Ho remenem bé, abans 
de passar-ho tot per la batedora i emmotllar-ho.

Es pot menjar tant calent com fred, sobre unes tor-
radetes o per acompanyar.

També es pot fer amb barreja de bolets.

Paté de 
fredolics

Ingredients:
· 1 kg de fredolics
· 1 ceba 
· 1 gra d’all
· 200 ml de crema de llet
· pebre al gust
· sopa torrada o farina d’ametlla

bonprofit!
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Passatemps
Laura Riu i Júlia Sunyer

Troba les 7 diferències

En Miquel ha perdut la seva ovella! L’ajudes a trobar-la?

Solucions d’El Bocamoll anterior

Castellar de la Ribera
Busca en la següent sopa de lletres

16 cases del municipi.
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