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PEL SEDÀS PER GALDRIC SALA

UN PERSONATGE DE MOTLLE
ÚNIC: MOSSÈN BALLARÍN

David Pagès i Cassú

l coneixement del traspàs de Mn. Josep M. Ballarín ens
va entristir a tots, però de manera immediata, en el
pensament col·lectiu, se’ns va projectar la seva figura i
obra; el seu bon humor i intel·ligència i el seu compro-

mís amb tres coses que estimava profundament i a les quals va de-
dicar abnegadament la seva vida: Déu, Catalunya i la gent. 

Tots tenim moments irrepetibles, inoblidables, en el nostre àlbum
de records. Un me’l va regalar ell. Es remunta al 3 de juliol de l’any 2010,
el dia que vaig anar a Gósol,  amb la família, per a entrevistar-lo per
a Serra d’Or. 

Entre anècdota i anècdota, entre broma i broma, ens va dir coses
molt profundes i serioses. Em plau de reproduir-ne algunes: «No he
fet política, sinó pàtria, que és una altra cosa»; «Que Déu ens salvi del
ressentiment. S’ha d’oblidar i perdonar, no sols per santedat, sinó tam-
bé per comoditat. Si tens rau-rau, qui ho pagues ets tu... més que no
pas l’altre».   

Ens va parlar repetidament d’un exercici que ell practicava sovint,
el de «badar».  Ens deia: «Badar és mirar, observar, deixar-se anar...
És callar, trobar-se amb Déu i fer viu el silenci». 

Era un home extraordinàriament culte.  Des de la talaia de la seva
maduresa, es quedava amb tres o quatre autors: El Dant, l’Apologia
socràtica de Plató, el Hamlet, El Quixot i mossèn Cinto.

Abans d’acomiadar-nos, féu alguns tocs de pilota amb els nens; ens
vam fer fotos, en algunes de les quals volgué sortir fent ganyotes i ens
confessà una voluntat que, llegint les pàgines d’aquest diari, vaig sa-
ber que s’havia acomplert: «Saps que m’havia plantejat fer-me mon-
jo de Montserrat?  També hauria estat feliç. En aquell moment,  però,
la mare em necessitava a prop. Mira, ara revelaré una promesa que
vaig fer fa molts anys, que no coneix ni el pare abat: El calze que em
vaig fer jo mateix per a la primera missa, quan em mori, vull que si-
gui per a la Mare de Déu de Montserrat, a guarda el monestir». 

Aquests últims anys molts l’hem pogut seguir gairebé cada dia grà-
cies als seus pensaments al Diari Digital El Matí, uns pensaments plens
d’agudesa, ironia intel·ligent i  saviesa. Heus ací alguns dels últims: «Ru-
mia; no cargolis». «Ser mala persona no val la pena», «Guardeu-nos
de la riota i doneu-nos la rialla»; «Una herba és un univers, un home
és un món».

Mossèn Ballarín afirmava que la vida no és com te la donen sinó
com te la prens. Aquests últims mesos ens ha demostrat que la mort,
també.

E

home venia de terri-
tori sagrat i
perillós –l’esgarrifan-
ça de les sotanes,

santcristos i aigua «beneita»– en
venia i, gràcies a Déu, n’havia fu-
git. Carles Flavià. Un gloriós «re-
vingut» que és com en diem a
Catalunya als que sobreviuen a
les conteses obscures i al tene-
brós malson que acompanya ca-

pellans, monges i diables. El
nom i el riure, la mirada seriosa i
el posat decantat cap el sarcas-
me i l’humor, l’humor sorgit de
la cripta i del tuf d’humanitat
resclosida, vides segrestades i a
tot el verdet que supura a les es-
glésies. Flavià forma part d’una
generació d’estirp noble bateja-
da a l’inframón creatiu, perifè-
ries internes i el gresol d’on ha
sorgit gent de fora mida que de
la llibertat n’ha fet ofici. Gent
que ha creat bellesa serena i
també un magnífic teatre de la
confusió. La paraula. Flavià ve-
nia del teatre litúrgic i de cop al
bot, va saltar a escena quan ar-

reu sonava la bèstia del Gato Pé-
rez i la sorpresa de l’Orquestra
Plateria. Directe, murri, despu-
llat d’artifici. Irreverent. Ni ell es
creia el monòleg que interpreta-
va, era lliure perquè transitava
en les carreteres secundàries al
políticament correcte. Llançava
frases i potser pensaments sense
cortines, míssils arborats, bom-
bes d’humor de raïm i de gintò-
nic i combregades sota la llum
indirecta del temps que passa al
costat dels amics que es fan
grans. Per la  Catalunya seca i la
molla corre una altra ànima com
la d’en Flavià, en Pepe Rubia-
nes. Esperits descordats. Només
es pot dir: gràcies! «Ahora vengo
yo a cantar sereno, ahora vengo
yo con sabor aunque no sea mo-
reno, ahora vengo yo a cantar
distinto, con mi estilo especial de
palabras y ritmo».

L’

ot i haver guanyat les
eleccions del mes de
desembre, Mariano
Rajoy és un líder to-

talment amortitzat i sentenciat.
Es troba aïllat i sense cap interlo-
cutor parlamentari. Tothom fuig
del seu costat com gat escaldat.
Ni Rivera ni Sánchez li fan cas i
les seves intervencions són com
prèdiques en el desert. La seva
única esperança és que en una
nova convocatòria pogués fer
govern amb Ciutadans, la qual
cosa no sembla fàcil.

Algunes declaracions seves i
d’estrets col·laboradors porten la
relació amb la formació taronja a
un divorci absolut. Els dirigents po-
pulars no només diuen les mil
pestes de Sánchez, sinó que tam-
bé es dediquen a menysprear con-
tínuament la figura del polític ca-
talà, al qual no poden veure ni en
pintura.

Amb aquest escenari difícil-
ment el PP ni ara ni a l’estiu gaudirà
de companys de viatge, per tal de
poder romandre a La Moncloa. La
prepotència d’alguns personatges
que tenen el cul llogat a la cadira
des de fa dècades és impossible de
superar. Però no pensen amb la co-
lla d’alcaldes, regidors i diputats
que s’han quedat recentment sen-
se feina i tard o d’hora diran algu-
na cosa. Molts periodistes es pre-
gunten a què juga el PP i encara
avui no han trobat la resposta,
malgrat que ja fa tres mesos de les
eleccions generals.

No trigarà massa temps que
Rajoy serà qüestionat. El seu lide-
ratge ja no dóna més de si. I difí-
cilment ell pot aconseguir cap
mena de consens i menys encap-
çalar la regeneració política, quan
té un partit enfangat fins als genolls
per una munió de casos de cor-
rupció que surten per tots costats
de la geografia espanyola.

Si el PP aspira a intentar con-
servar el poder, encara que sigui
amb una coalició, és del tot im-
prescindible el relleu de l’actual
president en funcions. Els con-
servadors tenen planter per tal de
fer un canvi generacional amb ga-

ranties que no només jubili Rajoy,
sinó tot un seguit de personatges
que viuen al marge de la realitat i
que han estat trenta anys o més
amb sous públics. 

La societat demana un nou es-
til, més transparència i menys
opacitat. Està tipa de la prepotèn-
cia i ironia de gent com Hernan-
do, Cospedal o Celia Villalobos,
de conspiracions com les de La Ca-
marga amb Alícia Sánchez Ca-
macho de vedets o d’aforats com
Rita Barceràque encara no ha en-
tonat el mea culpa. Però sorpre-
nentment tots tenen premi amb un
bon escó patrocinat per Mariano
Rajoy, ja sigui a les Corts espa-
nyoles o al Senat.

I així és impossible continuar.
De moment, Ciutadans ja se’ls ha
menjat un bon grapat de milers de
vots, mentre la majoria de dirigents
populars opten per llepar-se les fe-
rides, sense prendre mesures per
acabar amb tot un seguit d’escàn-
dols que afecten Madrid, València
i Galícia. Amb una motxilla tan car-
regada de nefasta munició, la in-
vestidura resta molt lluny i Rajoy ja
no hi pot aspirar. Si el cas del tre-
sorer Bárcenas ja fou letal per a ell
personalment, per al PP la cor-
rupció que ha envoltat alguns des-
tacats presidents autonòmics els ha
deixat pràcticament KO i amb la
necessitat de regenerar-se des dels
bancs de l’oposició.

Al llarg de les properes setmanes
se succeiran molts esdeveniments
que avui encara són imprevisi-
bles. Però allò que sembla cantat
és l’adéu de Rajoy, per molt que no
pensi ni vulgui rendir-se, com ha
afirmat aquest darrer cap de set-
mana.

T

Pere Lladó

RAJOY, SENTENCIAT
«Amb una motxilla tan
carregada de nefasta
munició, la investidura
resta molt lluny i Rajoy
ja no hi pot aspirar»

Jordi Arbonès (Nif)

FLAVIÀ

«Per la Catalunya seca i la
molla corre una altra ànima
com la d’en Flavià, en Pepe
Rubianes. Esperits descordats»

Opinió
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