
Tret de sorpresa d’última hora,
força improbable als 93 anys, mos-
sèn Ballarín no traurà cap llibre de
memòries. Una obra que perso-
nalitats com el ja traspassat Josep
Benet van reclamar com a neces-
sàries. Però el més semblant a
aquest relat mai infantat és el vo-
lum de Jaume Huch que recull ex-
haustivament «les idees i els pen-
saments» del popular capellà.
Mossèn Ballarín per ell mateix,
publicat per Pòrtic, dissecciona
la personalitat de l’autor del su-
pervendes Mossèn Tronxo en un
aplec de tall aforístic que tracta
principalment «del país, la cultu-
ra i la religió», segons el berguedà.

«Onze de setembre. La cadena
d’anelles de ferro no hi ha qui la
trenqui, però trencada no es refà.
La dels homes al llarg d’un país és
tan viva com les seves pobreses i
com les seves esperances». Escri-
ta a redós de l’èxit esclatant de la
Via Catalana celebrada l’Onze de
Setembre passat, aquesta refle-
xió forma part de l’extensa selec-
ció realitzada per Jaume Huch en
els darrers mesos després d’ac-
ceptar la proposta de Josep Lluch,
l’editor dels segells Proa i Pòrtic.

Tot i que ell mateix és respon-
sable de l’editorial L’Albí, Huch va
entomar el repte per centrar-se en
la relectura de l’àmplia bibliogra-
fia d’un eclesiàstic nascut a Bar-
celona però vinculat des de fa
més de mig segle a les comar-
ques del Solsonès i el Berguedà. La
figura de Josep Maria Ballarín va
assolir una considerable notorie-
tat a partir de l’èxit de la novel·la
Mossèn Tronxo (Club Editor), de la
qual, tal com precisa Huch, ja se
n’han venut al voltant de cent mil
exemplars des del 1989.

«En Ballarín està lúcid, però fí-
sicament minvat», afirma l’autor
d’una obra que s’inicia amb un ca-
pítol de tall biogràfic (Qui sóc) i
continua seguint una jerarquia
temàtica que abasta temes reli-
giosos, espirituals i vitals (La vida,
El món, La religió i L’església),
identitaris, socials i culturals (El
país, La història, La civilització i
Qui som) i, altra volta, personals
(M’hi torno). A les darreres pàgi-
nes, el lector hi pot trobar la bi-
bliografia de 41 obres escrites per

Ballarín, i també vuit títols col·lec-
tius en els quals va participar. 

«Crec que un llibre així s’havia
de publicar en vida del mossèn,
com un homenatge i una reivin-
dicació de la seva trajectòria», ex-
plica Huch, qui creu que «el Ba-
llarín essencial és en els seus pri-
mers treballs». La vena literària de

qui va ser capellà de Queralt des
del 1958 fins al 1993 es va iniciar el
1967 amb Francesco, «una original
biografia de Sant Francesc d’Assís»,
i va assolir el màxim reconeixe-
ment amb la concessió del Premi
Ramon Llull, el més ben dotat de
les lletres catalanes, per la no-
vel·la Santa Maria, pa de cada
dia l’any 1996. «Després de l’èxit de
Mossèn Tronxo amb Club Editor,
aquest guardó el va lligar a Plane-
ta i va treure mitja dotzena de lli-
bres a raó d’un per any. Una pro-
liferació que ha mantingut des
d’aleshores», assegura Huch. Pos-
teriorment, Ballarín va viure una
altra etapa «molt fructífera» amb
Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, i en els últims anys ha pu-

blicat amb diversos segells, com
ara Barcelonesa d’Edicions, Dèria,
Efadós i el mateix L’Albí.

Mossèn Ballarín per ell mateix
està redactat en primera persona
«essent fidel» a allò que el perso-
natge va escriure en el seu moment
i «sense oferir la meva visió del ca-
pellà perquè no hauria fet cap fa-
vor ni a ell ni als lectors. Hi ha idees
de Ballarín que jo no comparteixo,
especialment en el tema religiós,
però no hi he volgut intervenir, i en
canvi sí que he optat per ser res-
pectuós amb totes les seves opi-
nions». El buidatge no inclou pràc-
ticament cap entrevista o text pe-
riodístic i se centra en la produc-
ció llibresca.

«Ballarín és una persona que
està molt al peu del canó de l’ac-
tualitat, i cada dia penja un pen-
sament al diari digital elmati.cat»,
apunta l’editor berguedà. «Per
això he volgut introduir algunes ci-
tacions molt recents», afegeix. Jau-
me Huch confia que el llibre, que
té la virtut d’aplegar un material
que es troba dispers en diverses
obres, apropi el públic lector jove
a la figura del mossèn.

En la portada del llibre es mos-
tra una fotografia que «diu molt so-
bre la seva manera de ser», co-
menta Huch. «Al seminari de Sol-
sona, Ballarín va arribar a ser tota
una institució, un professor poc or-
todox a qui anomenaven el Cièn-
cies jugava a futbol amb els semi-
naristes i feia entrar la seva mare
al seminari d’amagat, quan la pre-
sència de dones estava totalment
prohibida. El bisbe Tarancón el va
enviar a una rectoria de pagès, el
santuari Queralt... hem d’imaginar
com deuria ser l’any 1958 anar
allà dalt... Però a la foto se’l veu a
Queralt, vestit amb la sotana, al-
çant la seva mare en braços i som-
rient».

TONI MATA I RIU | MANRESA

NOVETAT EDITORIAL Josep Maria Ballarín té 93 anys i un bagatge vital impressionant que l’autor berguedà Jaume
Huch ha compendiat en un volum on es desgrana allò que ha opinat i escrit al llarg de la seva vida. El mossèn és una
figura pública que des de fa més de mig segle ha plasmat en els seus llibres el que pensa dels temes més rellevants
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AVUI ALS ESCENARIS

El músic i compositor espanyol
Jorge J. Hernández, conegut ar-
tísticament com a Marazu (Àvi-
la, 1986), presenta avui al Voilà el
seu primer treball discogràfic,
que porta per títol La coleccion de
relojes i va ser enregistrat als es-
tudis Cezanne de Madrid. Els as-
sistents podran escoltar el re-
pertori d’un jove autor que està
trepitjant fort en el panorama es-
tatal amb una proposta emotiva
que cerca l’autenticitat musical.

Marazu s’apropa a temes com
l’amor, el patiment i l’amistat
des d’unes melodies en què la
guitarra pren tot el protagonis-
me. Al costat de Basilio Martí i
Juanmi Santiago, l’artista ha de-
mostrat, tot i la seva joventut,
unes facultats que li han donat
un nom en el concert espanyol.
Als només 24 anys, el seu tema
Miedo va ser escollit per Sergio
Dalma per al seu disc Trece.
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Jorge Marazu
presenta el seu
primer treball
al Voilà! 
EL CONCERT

 LLOC: Cafè-teatre Voilà!. c. del Cós,
74. Manresa.  HORA: 22 h  PREU: 8
euros (6 euros, anticipades). Venda
al mateix establiment.

Jaume Huch recopila el pensament
de mossèn Ballarín en un llibre 

L’editor berguedà publica amb el segell Pòrtic l’ideari del capellà sobre la vida, la fe i el país

CURADOR
Jaume Huch

PÒRTIC. 17,50. 240 PÀGINES

EL LLIBRE

MOSSÈN BALLARÍN
PER ELL MATEIX

L’obra «Mossèn Ballarín per
ell mateix» recull de manera
exhaustiva fragments escrits
amb les opinions del capellà

«Crec que el llibre s’havia de
publicar en vida del mossèn,
com un homenatge a la seva
trajectòria», afirma Huch

Josep Maria Ballarín, en una fotografia presa a Gósol

ARXIU/ABEL GALLARDO

El manresà Miki Esparbé actua
a El rei borni, escrita per Marc
Crehuet, que porta al Kursaal la
història d’un manifestant, David,
que coincideix en un sopar amb
el policia que li ha buidat l’ull
amb una pilota de goma. Tam-
bé hi intervenen Alain Hernán-
dez, Ruth Llopis i Betsy Túrnez.
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«El rei borni»
passa pel
Kursaal
L’OBRA DE TEATRE

 LLOC: Kursaal. P. de Pere III, 35.
Manresa.  HORA: 21 h  PREU: 12
euros (10 euros carnet El Galliner i
+65; 6 euros -25). Venda: taquilla,
93 872 36 36 i www.kursaal.cat.


