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Bústia

els malbaratem en quantitat de coses supèrflues 
a les quals no hi donem importància i arriben a 
quantitats molt elevades. Només dues dades anuals 
segons estadístiques:

Gastem en alcohol més de 100 mil milions de 
dòlars. En cosmètics i perfums més de 20 milions 
i una llarga llista de coses menys profitoses que 
podríem exposar i llavors... hi ha qui critica el que 
poden representar aquestes jornades, que poc en 
sortirà de les nostres butxaques, gràcies a donatius, 
espònsors i a l’església.

Al llarg de la meva vida i del temps que he tre-
ballat en el món escolar, he anat observant en 
molts infants que les seves vivències després dels 
extraescolars i els esports, en segueixen hores de 
televisió, d’ordinador, de màquines de jocs... Totes 
aquestes activitats ajuden que el seus cors restin 
adormits, mancats d’un esperit que els faci créixer 
més humanament, tenen massa de tot, valoren poc 
el que és primordial a la vida, l’amor i tot el que 
això comporta, i coneixen poc el que és donar-se als 
altres desinteressadament.

Per això aquest cap de setmana m’he sentit feliç i 
esperançada.  

Maria Gil Vic

Cedre blau

Fa poc vaig llegir una article a EL 9 NOU sobre el 
cedre blau de la plaça que van trasplantar a Man-
lleu, on deia que el cedre no semblava gaire viu. 
L’altre dia me’l vaig anar a mirar al passeig de Ter, 
i semblava mort, però llavors em vaig fixar en dues 
branques a dalt de tot amb fulles, que vol dir que 
són vives, així que el cedre en teoria està viu, però 
no del tot. 

I sent una conífera (de la família dels pins) no 
crec que es pugui recuperar del tot, ja que no poden 

rebrotar de troncs sense fulles, així que totes les 
branques sense fulles són mortes, excepte les dues 
branques que es mantenen vives i en aquest estat 
no sé que farà.

Però us volia explicar una proposta per l’Ajunta-
ment, ja que passat l’estiu han de decidir si és mort 
i què fer. La meva proposta seria conservar-lo enca-
ra que sigui moribund, o si s’acaba morint, seria de 
plantar diverses plantes enfiladisses que cobreixin 
les branques i es puguin enfilar cap amunt.

Un suggeriment seria plantar una glicina (nom 
científic: Wisteria) que fa unes flors en forma de 
ramell de color morat o lila a la primavera. Seria 
molt bonic, ja que es podria conservar el cedre 
i tota la instal·lació per aguantar-lo, i a més seria 
maco de veure verd i flors. M’agradaria que es tin-
gués en compte el meu suggeriment.
 

Adam Macià Manlleu

La porronada i les destrosses

Tot arriba i tot passa i a Torelló ja s’ha acabat la fes-
ta major. Però hi ha coses que queden i no preci-
sament en els records agradables. Em refereixo a 
les conseqüències de la Porronada, un dels actes de 
la festa major que, any rere any, ens deixa al poble 
vomitades, pixarades i demés brutícia que els ser-
veis de neteja s’afanyen a treure perquè Torelló es 
desperti l’endemà amb la sensació que no ha passat 
res.

Però sí que passa. Es queden les tristes imatges 
de jovent en un estat d’embriaguesa patètic, les 
destrosses al mobiliari urbà i com en el nostre cas, 
el vidre del portal trencat.

A qui hem de demanar responsabilitats si l’orga-
nització no les assumeix?

Per què hem de permetre que es malmeti el poble 
i pagar la reparació de la nostra butxaca?

Torelló ha institucionalitzat les borratxeres amb 
la Porronada i no s’hi val a permetre-la i demanar 

responsabilitats als participants perquè, al cap i a la 
fi l’objectiu de la festa és, justament beure, beure... 
consumir alcohol.  

Margarita Roldan Castells Torelló

Agraïments

Els Amics del Poble Sahrauí de Centelles volem 
agrair al col·lectiu de joves Kimberleys el compro-
mís i l’ajut en l’organització del concert benèfic per 
recollir diners per a l’ONG Ulls del Món al Sàhara 
que va tenir lloc a Centelles el passat 2 de juliol. 
També volem agrair el suport dels tres grups que hi 
van participar desinteressadament, la col·laboració 
del Gimnàs Pili Nou Estil, tots els anunciants del 
cartell i l’Ajuntament de Centelles. Tanmateix tam-
bé volem fer extensiu aquest agraïment a totes les 
persones que van assistir al concert i que van pagar 
una entrada que anirà destinada al projecte que té 
l’ONG Ulls del Món al Sàhara.

Pere Viñolas Garriga Centelles

La família d’en Josep Rifà Pons volem agrair a 
totes les persones que ens heu donat suport en els 
últims moments, ja que no us hem pogut atendre 
com volíem, ja que heu sigut molts els que ens heu 
fet costat.

Gràcies.
 

Família Rifà Arumí Vic

Volem donar les gràcies pel tracte que ha rebut la 
nostra mare, Conxita Cirera Picañol, per part de tot 
el personal del Casal d’Avis de Tona, tant en el pla 
personal com en el professional, durant els anys 
que ha hi ha residit, fins la seva defunció.

Germans Codina Cirera Tona

(Ve de la pàgina 22)

La rehabilitació del cloquer de Vic
Miquel S. Cañellas 
Cronista i patrimonialista

El cloquer de l’actual edifici de la 
catedral de Vic assolia el seu cimal 
l’any 1064 pocs anys després de la 
mort del bisbe Oliba. Ell, que havia 
consagrat (any 1038) la nova Cate-
dral d’estil romànic, no el va poder 

veure del tot acabat. L’obra que deixà en llegat per 
a les generacions següents aguantà fermament el 
pas dels anys fins al terratrèmol de 1428, fet que 
posà en perill les voltes i obligà a consolidar la torre 
del cloquer tapiant els seus finestrals com a mesu-
ra de seguretat i pel temor a noves rèpliques que 
sortosament no es van produir. Així tapiat com una 
torre de defensa, tal com el copsaren i ens el varen 
descriure en el seu moment (finals del XVIII) el 
cavaller Francisco de Zamora o el baró de Maldà en 
la seves respectives visites a la ciutat, és com ens 
va arribar fins la reforma dels anys seixanta aus-
piciada pel Dr. Junyent i cantada anteriorment per 
un prohom vigatà, Josep Serra i Campdelacreu, que 
inquiet com cap altre per la recuperació de les glò-
ries arquitectòniques de la ciutat, somniava poder 
retornar els ulls a un campanar dolorosament 
cegat. 

El vell cloquer romànic, havia rebut una segona 
transformació a  cavall dels segles XVII-XVIII quan 
l’estil barroc s’imposava arreu. Això al costat de la 
necessitat d’augmentar la projecció del so de les 
hores damunt d’una ciutat que creixia cap a nord-
llevant (l’actual eixample Morató) varen fer de la 
necessitat virtut. Així fou com es produí l’enlaira-
ment del conjunt del massís cloquer coincidint amb  
l’obertura dels grans finestral escairats actuals, la 

coberta de teula a quatre vessants i la superposició 
de les campanes del rellotge. La situació topogrà-
fica d’una Catedral, enfonsada a la part baixa de la 
ciutat, que tenia des de feia uns quants segles, el 
monopoli del rellotge, l’impel·lia a aixecar l’alta-
veu per damunt dels altres campanars i espadanyes 
del nombrosos convents de la ciutat, crescuts en 
nombre precisament a partir de mitjans del XVII 
i durant tot el segle següent. Aquest és el sentit 
de la reforma i elevació del cloquer, (presumible-
ment sis metres fins a assolir la punta del penell) 
en coincidència amb les reformes barroques que es 
varen dur a terme a la nau de la catedral a mitjans 
del XVII.

La rehabilitació iniciada per Junyent a partir 
de 1962 consistí a reforçar interiorment la torre 
romànica amb barnillatge d’acer inserit al períme-
tre interior de la torre, consolidada d’altra banda 
a través de sengles planxes de forjat de ciment en  
cadascuna de les plantes del cloquer. Amb aquesta 
intervenció fou possible, sense cap risc de desplo-
mament o fissura, reobrir els vells finestrals tapiats 
a principis del XV amb una neteja final que consistí 
a desprendre’s,  per motius més pràctics que tèc-
nics, de l’antic enfustament i congrenys de roure 
de sota teulada, que van ser substituïts per bigue-
tes de ferro que deixaven a la vista la campana de 
les hores.

Finalment i com a darrera fase d’una intervenció 
que s’allargà pràcticament quinze anys es procedí 
a la restauració del gabial superior i fixació de les 
campanes litúrgiques damunt de bigues de ferro al 
penúltim pis del campanar.  El fet que les campanes 
no es remoguessin del seu lloc anterior però que 
desapareguessin els carreus de suport que els ofe-
rien algunes de les finestres tapiades fins alesho-

res, obligaria els tècnics de l’obra a penjar-les a tra-
vés d’uns suports interns, habilitant per a això uns 
puntals i uns travessers metàl·lics per al conjunt  
de campanes fixes, que incidiren negativament en 
la seva ressonància i sonoritat. 

La reforma actual, iniciada a partir del mes de 
juliol de 2011, a banda d’evitar els perills per des-
preniments fortuïts, posa en marxa la rehabilitació 
d’algunes de les columnetes dels finestrals romà-
nics, amb substitucions quan calgui, i la restauració 
del gabial superior que sosté la campana de quarts, 
amb el penell i la creu, arruïnats fa pocs anys per 
oxidació.

La tanca habilitada des de mitjans del 2008 sota 
el monument denotava un perill evident al qual ara 
i després d’haver-ne assegurat les ajudes públiques 
i privades corresponents, s’ha bandejat totalment 
amb l’inici d’unes obres que haurien de retornar el 
vell cloquer de Vic, la seva singular bellesa arqui-
tectònica, la adequada potencialitat en l’ús litúrgic 
i festiu de les campanes i l’accessibilitat pràctica 
al campanar que possibiliti, igual que en d’altres 
monuments semblants, la visita patrimonial o 
turística de visitants i propis que en vulguin gau-
dir. 

Finalment –i aquesta és la petició d’un patrimo-
nialista irredempt– convindria aprofitar l’avinen-
tesa per actuar en la millora d’aquells acabats mal 
resolts, de caire estètic, que deixen a la vista el con-
junt de bigues metàl·liques del sota teulada i a ser 
possible incidir (existeix un estudi fet en aquest 
sentit) en la millora de la fixació i la sonoritat de 
les campanes actuals.  Per cert; dins la nau de la seu 
hi sonaven les dues campanetes gòtiques del rellot-
ge, les més antigues de la Catedral; perquè no les 
podríem tornar a sentir ?


