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La crida o consigna que l’ANC promou per a la Diada d’aquest pro-
per 11 de Setembre és tan  breu com explícita: A PUNT, que és una
manera de dir: NO BADEM!
Als qui de jovenets vam tenir l’oportunitat de formar part de la gran
germanor escolta (minyons de muntanya), aquest A PUNT d’en-
guany ens refresca la memòria del SEMPRE A PUNT escolta, aque-
lla actitud personal que predisposava l’individu a restar amatent i
receptiu envers tot allò que afectés la patria i el proïsme,  amb espe-
rit de servei i  sense esperar res a canvi.
Res tan antic i tan vigent alhora.
Heus aquí, doncs, que en aquest important  moment històric que
estem escrivint entre tots, bo i fent via en l’esperançat trajecte cap a
la plena sobirania nacional, els organitzadors de la Diada ens con-
viden, una vegada més, a sortir al carrer, a una nova mobilització
massiva amb la intenció de somoure la societat civil catalana i, de
retop, els polítics que la representen des de les institucions de
govern. 
Aquesta vegada, però, mitjançant una nova estratègia de trobada
que pretén aglutinar els manifestants en cinc indrets diferents repar-
tits per la geografia catalana: Barcelona, Tarragona, Lleida, Berga i
Salt, amb la sana intenció de descentralitzar la concentració i facili-
tar, alhora, el desplaçament a llocs més assequibles, especialmen-
te a les persones grans o amb dificultats de mobilitat.
El resultat final, la suma total, serà el que comptarà i el que es visua-
litzarà en els mitjans de comunicació propers i forans.
Com en les ocasions anteriors, se’ns recomana d’incriure’ns prèvia-
ment per a una major eficàcia en la distribució de les zones i per tal que
tot es desenvolupi amb l’ordre, pau, tranquil·litat i alegria  habituals i
desitjables. Per no embolicar la troca, no esperem a darrera hora. 
A hores d’ara ningú no sap quants Onzes de Setembre més ens
tocarà tornar a manifestar-nos obertament per reivindicar allò que
és ben  legítim –tant de bo que aquest sigui el darrer–, però ens cal
tornar a ser tossuts, democràticament tossuts fins allà on calgui,
perquè ens assisteix la raó i perquè el destí del viatge s’ho val amb
escreix. Estiguem A PUNT (NO BADEM!) per tal que aquest 11 de
Setembre torni a ser exemplar als ulls del món (una vegada més
serem el centre d’atenció dels mitjans informatius d’arreu), però molt
especialment per a nosaltres mateixos, per als convençuts i per als
indecisos, per a la gent de casa nostra, que és on realment es cou
la vianda i on ens cal demostrar fermesa i coratge. Som-hi, doncs.
Que tinguem bona Diada! 

El President

Editorial A PUNT

OFRENA FLORAL
DE LA DIADA

Diumenge 11 de setembre
del 2016, a les 12, Ofrena
Floral a la plaça de l’11 de
Setembre. La Coral Xabec

hi participarà.Tots els socis i
simpatitzants de Gent del

Masnou hi sou 
convidats.

LA Coral Xabec
DEMANA 

CANTAIRES
Et proposem de venir a can-
tar a la Coral Xabec; hi seràs
ben rebut. Hi tindràs lloc com

a tenor o com a baix o bé
com a soprano o com 

a contralt.
Anima-t’hi i vine a provar la

veu qualsevol dimarts abans
de començar l’assaig, o sigui, 

una mica abans de dos
quarts de deu del vespre.

Qui canta, els seus
mals espanta!
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Què et passa pel cap en voler fer un
repàs de la teva vida?
Em ve a la memòria el primer dia al
col·legi de la Sagrada Família, tenir de
mestra la madre Maria va ser una doble
sort, es va implicar molt en la meva
infantesa i, ja de gran, a l’hora d’anar a
la mili va influir que tingués un bon destí
al servei militar a Mallorca.   
Va esclatar la guerra quan tenia 10
anys, i encara en tinc records molt
presents. Com el meu pare, jo també
vaig néixer en aquesta casa –asse-
nyala la paret del menjador i constata:
a l’habitació darrere aquest envà. El
pare era de la Lliga i es va sentir asse-
nyalat, perseguit i amenaçat. En amb-
dós bàndols, només es podia seguir el
corrent, callar o rebre. Fer de boter
m’ha fet feliç, però m’hauria atrevit a
estudiar dret o arquitectura. Però la
tradició familiar del besavi, l’avi i el
pare i les necessitats del moment van
decidir-me a quedar-me a casa;
aquest ofici que vaig mamar des de
néixer també m’agradava. Sovint,
venint del col·legi, si hi havia acumula-
ció de feina, el pare em feia anar a
picar com un treballador més.  

Quins estudis vas fer?
Vaig seguir tots els cursos que s’im-
partien a La Salle de Premià; no és
que jo fos gaire bon estudiant, però al
col·legi ens exigien molt: exagerats en
la religió, havíem de recitar de memò-
ria i al peu de la lletra l’evangeli de
cada diumenge; però, si no tenies un
deu de nota en totes les altres assig-
natures, tampoc no tenies el premi de
l’excursió que es feia cada primer
dijous de mes. Tots els alumnes delien

per poder anar a la classe de l’her-
mano Miquel Estivill; en el pati jugava
amb nosaltres i a la vegada mantenia
molt bé l’ordre; molt diferent de l’her-
mano German, molt autoritari i distant.
Un dia em va agafar pel seu compte i
em va dir: Me he fijado que rezas con
mucha devoción y fervor; deberías
apuntarte a la “Asociación de San
Tarsicio”. En aquella edat, no vaig
saber dir que no; però, voleu creure
una cosa?; el que fan les manies!: tot
va ser entrar a San Tarsicio i millorar
totes les notes. Aquella mena de favo-
ritisme em va espantar i, tot dient-me
a mi mateix “Jo vull ser el que sóc”,
vaig decidir que allò no em convenia.  

La religió imposada et va mantenir
creient?
Sí! Sóc catòlic practicant, però em ve
de família. He tingut algun desengany i
el meu pensament també ha evolu-
cionat. Et vas fent gran i veus les coses
diferents: de petits. A l’església hi havia
un ritual que era matar jueus, quan el
cinquè manament de la llei de Déu
transmesa a Moisès diu No mataràs.
Tot i tantes contradiccions, la fe em con-
forta, és un bon refugi per entendre la
vida i estar en pau en la intimitat d’un
mateix. Sent creient, m’hi trobo bé!

Digués: de qui guardes els millors
records?
La meva mare, el seu esperit de sacri-
fici! Vivia a l’Ocata; aleshores els del
Masnou i Ocata mantenien algunes
pugnes. Es va casar amb molt poca
experiència de la vida; però, davant la
realitat, va ser molt sàvia. Casant-se
amb el meu pare, va entrar a casa,

Cal Boter, un negoci familiar amb qua-
tre treballadors. Aleshores aquest
gran pati de davant era ple de castells
de fusta, però aquí casa hi havia dues
iaies i tres homes: el pare i dos ger-
mans, tots a menjar i a dormir aquí.
Casant-se es va trobar enmig d’un
enrenou de feina i la supervisió de la
iaia Rosario, que era una mica severa.

Retrates la iaia Rosario com una dona
molt dominant: de veritat ho era?
Oh! És que ella sí que era de casa
bona, era filla de can Corbes enmig de
vuit o deu germans. Tenien la drassana
de la platja on donaven forma corba a la
fusta destinada a la quilla de les bar-
ques i vaixells. Vivien a la casa amb
marquesina de la plaça de la Llibertat.
El pare de can Corbes va regalar tota la
fusta per fer l’edifici del col·legi de les
Escolàpies on va tenir molta influència,
tanta que, a una de les germanes de
l’àvia Rosario, la van nomenar directora
del col·legi. M’agradaria saber-ne més
d’aquesta història, era molt jove i en tinc
un record borrós.  

Vas acabar el col·legi a La Salle i et
van posar a treballar en el negoci
de casa; com ho vas assimilar?
Les coses anaven així! Per tradició,
sent el germà gran em tocava a mi. Just
complint quinze anys vaig entrar a tre-
ballar al taller; el meu pare va incorpo-
rar un oficial boter que es deia Not, que
va ser molt bon mestre per a mi, sé que
vivia a l’Ocata; si algú el va conèixer,
m’agradaria que me’n parlés. 

Com vas pair no poder estudiar
d’advocat o d’arquitecte com ha-
vies desitjat? 
Podeu comptar, igual hauria pogut dir
que volia ser bomber o aviador. Feia
molta patxoca poder treballar al taller
de casa. Aleshores sempre hi havia
molta fusta estibada en castells al pati
que, capiculada, s’airejava fins a
assecar-se i estar al punt per treballar-
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Nat el 15 d’abril de 1926, és vidu de Maria Giralt i Vila amb qui va tenir qua-
tre fills: Assumpció, Immaculada, Joan, Maria i Dolors, i vuit néts i un bes-
nét. Ens ha rebut a casa seva, llar i taller de quatre generacions de boters,
un ofici artesanal lligat a la història del vi. Amb 90 anys, ostenta la presi-
dència d’honor de l’Associació d’Amics de la Vinya i el Vi d’Argentona,
poble on ha desenvolupat els últims quaranta anys de la seva experiència
professional i empresarial. 

Joan Oliveras i Puigvert
L’últim boter del Masnou

Jo vull ser el que sóc

GENT AMB GENT

CONVERSES



la i fer les bótes. La fusta de casta-
nyer, la compràvem tallada a mida de
gruix i llargada, i ens arribava en
vagons de tren des de Girona, que la
Renfe deixava a la via morta que hi
havia aquí davant de casa. Era un tre-
ball d’artesà gens fàcil que exigia un
gran mestratge. Llàstima que les suc-
cessives crisis de la vinya van anar
minvant les comandes fins al punt d’o-
bligar-nos quasi a tancar.

Vas deixar l’ofici de boter; com va
ser això? 
La fil·loxera va ser la primera crisi de
la indústria vinícola: sense vi no calia
fer bótes. Això va capficar l’avi, però
ell va ser capaç d’aguantar. En vida
del meu pare també va haver-hi un
moment que donàvem per fet que
hauríem de plegar, jo aleshores ja
tenia vint-i-cinc anys, però, sortosa-
ment, se’ns va presentar la filla del
boter d’Argentona, on la vinya encara
donava per viure. El seu pare s’havia
posat malalt; de moment, va dir-me, si
poguessis venir quinze dies, no per fer
bótes noves, que no ens en demanen,
però amb la verema en tenim moltes
per reparar. I sí, sí! Vaig anar-hi per
quinze dies i m’hi vaig quedar quaran-
ta anys. Al cap d’un temps el boter va
morir i jo, en un local més gran, m’hi
vaig establir. En realitat se’m coneix
més a Argentona que al Masnou, si bé
aquí segueixo sent el fill del boter. 
Un dia jo li deia, al meu pare, Mira,
ens porten bótes fetes per l’avi per
canviar-ne els cèrcols. Si hem de can-
viar cèrcols a quatre pessetes a bótes
que tenen cinquanta anys, això no és
cap negoci!; aleshores se’m va acudir
Pare, per què en lloc de fabricar bótes
que duren tota la vida, no ens
dediquem al vi, que és de consum
diari? Així vam passar de ser boters a
ser vinaters!.  

Ja de gran vas ser regidor de l’ajun-
tament del Masnou; com va ser
aquesta experiència?
Amb en Miquel Humet érem amics
des de ben petits; fixa’t que un dia em
va dir Joan, em prometo amb la
Lourdes Llinàs; però no pateixis, que
seguirem sortint tots tres, he? El seu
enamorament ens va distanciar; ell es

va casar, però al cap d’uns anys va
ser el meu padrí de boda; aleshores
els matrimonis vam compartir moltes
trobades junts. 
Quan va ser nomenat alcalde, em va
proposar presentar-me candidat i for-
mar part del que ell anomenava el terç
familiar; aleshores en Vilalta va tenir la
majoria de vots, jo vaig ser el segon i
l’Aguilar va ser el tercer. A mi, em va
tenir com a home de confiança per
atendre temes puntuals als quals ell
no podia dedicar-se tot el que calia. A
mi, no m’anava gaire bé, el magatzem
d’Argentona em tenia molt atrafegat. A
vegades em calia anar a la Generalitat
de corre-cuita: deixar la feina, venir a
casa al Masnou, dutxar-me, mudar-
me i agafar el tren cap al Pati dels
Tarongers. Les coses no eren com
ara, no es cobrava per ser regidor. La
dipositària em deia “Has d’anar a
Barcelona” i em donava deu pessetes
per a les despeses del viatge i des-
prés em demanava el canvi, les dues
pessetes amb cinquanta cèntims que
m’havien pogut sobrar del tren. 

Com voldries que fos el món per a tu?
Vaig conèixer la meva dona, que era
de Sabadell, aquí davant mateix, a la
platja. Mira que si arriba a estar núvol
aquell dia, jo no hauria anat a la platja
i mai no l’hauria coneguda! Va ser una
gran sort: vam tenir quatre fills: un noi
i tres noies. Res no canviaria de tot
això; és clar, doncs, que el valor més
important per a mi és la família. Si en
totes les famílies hi hagués una bona
entesa, la pau social i el progrés se’ns
donarien espontàniament. Jo sempre
he treballat per ajudar, no he sigut un

llast per als pares i he estat capaç de
conservar tot el que he rebut i deixar-
ne una bona part per als fills. La pau
social sembla un valor inassolible, a la
missa ho diem “que la pau sigui amb
nosaltres”; en la política se’n fa molta
demagògia, de la pau, mentre els
estats poderosos no paren d’obrir
nous fronts de guerres que escatima
l’estimació que ens devem els uns als
altres. No vull queixar-me de la meva
sort, la fortalesa d’esperit sempre ha
estat present en els moment difícils.
Tinc el sentiment d’haver complert tots
aquells objectius a què he aspirat des
de jove. Treballar, mantenir una famí-
lia i tirar-la endavant, mantenir el que
m’han deixat els meus pares.

I del moment que viu el País, que
ens en dius?
Estem en una època de grans dificul-
tats per tirar endavant, la guerra ens
va assenyalar Catalunya com a perde-
dors i ens han collat tot el que han
volgut; som el que som gràcies els
esforços individuals, d’això sí que en
podem estar joiosos. Sense tants bas-
tons a les rodes segur que seríem una
país molt més pròsper. Si t’ho rumies
bé, els catalans sempre hem estat
gent treballadora i tot el que s’ha
assolit ho devem a l’emprenedoria i a
la imaginació individual i associativa;
és bo que continuem sent com som.   
Potser jo no ho veuré, però confio ple-
nament que el nostre poble sabrà
desempallegar-se del llast de cor-
ruptes i aprofitats, i finalment assoli-
rem ser el poble que mereixem. Que
els nostres descendents puguin estar
orgullosos de nosaltres.

5



6

bones memòries d’aquest indret.
Amb la gana a punt, arribàrem al Salt
del Pish, i començà el soroll d’aigua,
que ve a ser un veritable plaer quan
camines pel Pirineu: aigua rajant de
pedres, aigua esmicolant-se salt avall,
rierols que creues, estanys, llacs, un
regal que dringa i ho omple tot de vida.
Dinàrem i la férem petar sota l’ombra
d’un gran til·ler bord, després cotxe i
cafè a Viella. Arribàrem al refugi de
Canongles,1555 metres d’altitud,
abans situat a l’Hospital de Viella i ara
en un indret nou, un xic més al sud. 
Esplèndida nit de sorolls de somiers
alternant-se amb els ronquets dels
estimats col·legues (meus, mai!) en
una simfonia de muntanya que sem-
pre em trasllada a la meva joventut.
L’endemà el dia es presentava fosc,
carregat de boires i, al final, pluja
impertinent quan just començava l’ex-
cursió. Deliberació immediata sobre
què calia fer. Sortiren propostes sobre
el romànic de la zona, sobre anar a
badar amb el cotxe... Al final, veient
que la pluja s’apaivagava, dos o tres
–amb to decidit– vàrem comminar tot-

hom a posar-se l’equip de pluja i
començar la travessia. 
Una espessa i exuberant fageda ens
va embolcallar una estona. La pluja no
afluixava però ja estava decidida la
nostra sort. I vàrem fer bé. El cel s’a-
clarí, ens traguérem l’equip de pluja i
començàrem a caminar envoltats de
boires i una boníssima temperatura
per al temps que érem. 
Una potent pujada que no s’acabava
mai, esbufecs i alegria al cos perquè
tot anava en dansa. 
Els Dillunaires formem una corrua
humana acolorida que serpenteja
sense pressa pels Pirineus. I els
colors es van combinant. Si vols
aprendre a escoltar, vés al costat del
Josep; si tens les idees confuses, al
costat del Marià. Si et fa mal qualque
cosa, amb el Paco, metge impenitent i
filòsof; si dubtes del cotxe, en Martí; si
vas d’introspecció, l’Enric, silent i
reflexiu. Si no et quadren els números
o necessites ajuda, amb el Salvador.
El Cisco, el Jaume, el Francesc, en
Joan Anton i jo anem fent... I si dubtes
de les teves forces, mira la Queralt

Quan et jubiles la noció del temps es
trasbalsa. Fas poques coses per
estalviar-lo i en fas moltes per gaudir-
lo. Potser per allò del compte enrere
que no para quan ja tens una edat.
Per això vàrem triar el camí més llarg
per arribar a la Vall d’Aran. També el
més espectacular: el Masnou – la Vall
d’Aran, amb ascensió pel Port de la
Bonaigua des del Pallars Sobirà. 
El dia era espectacular, amb movi-
ments de boira que fan més percepti-
ble la falsa quietud de la terra.
Érem dotze, com al Sant Sopar, però
en versió mixta: amb una dona, la
Queralt, que no hi ha qui l’atrapi pujant
muntanyes.
Tot i havent esmorzat, sempre hi ha
algú que té un petit buit a l’estómac i
la Panadella és providencial per a
aquests casos d’urgent necessitat. O
sigui que calma, parada i bona lletra,
que tenim tres dies per endavant. 
Hi anàvem en tres cotxes: l’escopete-
jat, el fort i el tranquil, depenent de qui
s’aferrava al volant (Marià–Martí–Cisco).
El cotxe tranquil va fer paradeta a
Gerri de la Sal per visitar la tieta del
dillunaire Pep, amb el vistiplau dels
altres tripulants... És allò que dèiem
de la noció del temps. 
Ens retrobàrem tots plegats a l’entorn
d’unes cervesetes i, un cop sobrepas-
sat el port de la Bonaigua, admiràrem
la Vall de Ruda, una fondalada que
comença majestuosa, lenta i ascen-
dent cap a Sant Maurici i a Colomers
pel port de Ratera. 
Travessàrem la Vall d’Aran enumerant
els records que cadascú té posats en
estacions d’esquí, pobles, refugis i
hotelets. Sembla que tots retenim

Vall d’Aran, refugis de Canongles i la Restanca
Sortida d’estiu dels Dillunaires. Juliol 2016
Pep Parés
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com s’enfila, per refer-te... 
Aviat aparegueren els llacs que can-
vien gratament el paisatge, malgrat
tenir les entranyes foradades per les
companyies elèctriques.
El cansament aflorava a poc a poc i,
amb la perspectiva d’un temps molt
insegur, decidírem tirar pel camí més
curt cap al refugi de la Restanca. Camí
curt? Camí més fàcil? Ens embolicàrem
bosc avall per un sender tortuós, ple de
pedres i forats que ens deixà exhaus-
tos. Estàvem a 800 metres del refugi i
ens crèiem perduts! Dinàrem al mig del
bosc, mitja horeta de calma davant
d’una vall fonda i pregona.
L’últim esforç, sender curt i dret, i el
refugi de la Restanca (2010 metres)
davant nostre. Com se’n va el mal de
peus! Com arriba la moral ben alta! I
l’encaixada de mans amb els com-
panys! Més de sis hores de caminada
fins als 2400 metres d’alçada i baixar!
Refugi, dutxa, relax, contemplació del
paisatge i xerrada amb un grup de
joves israelians que feien la ruta dels
refugis. Vàrem parlar d’Israel i
Palestina. Cadascú amb els nostres
arguments però amb serenor i bonho-
mia. Al cap de dos mesos a aquests
joves els esperaran dos anys i mig de

L’endemà, un dia esplèndid! Això és
un luxe, nois! Ens enfilàrem cap a
l’Estany de Mar. Castells de núvols i
boira baixa de cotó fluix que emplena
les valls. Magnífic! L’Estany de Mar
tenia l’aigua uns deu metres més avall
de quan està exuberant, però ningú
no li treia l’estranya i bella mixtura de
natura i mà de l’home, que decideix el
nivell a voluntat.
Tornàrem al refugi i, un cop recollides
les pertinences, anàrem muntanya
avall fins als taxis de muntanya que
ens traslladaren al punt de sortida, el
refugi de Canongles.
Un bon dinar, passar comptes, encai-
xada de mans i tots (totes, Queralt)
cap a casa. Res, que cadascú crema
la vida com vol! O com pot!

mili i vés a saber què hauran de deci-
dir davant d’un palestí armat, o desar-
mat, davant d’una dona àrab o de la
canalla de Cisjordània que se’ls mira-
ran amb l’odi dels enemics. No voldria
pas estar al seu lloc... I són tan joves!
Sopar distret i xerrades múltiples, joc
de cartes i el dia que s’esmuny entre
penombres. A fora hi ha un fil de
cobertura i vols explicar el que estàs
veient, però les paraules no basten:
és quietud, la lluna a l’aigua, la foscor
corprenedora que t’embolcalla i el xiu-
xiueig dels amics, que són la vida, de
dins i fora del refugi estant.
Repertori de roncs (jo mai! Ja us ho
deia!). Sis dormint a dalt i sis a baix,
com llaunes de sardines, tocant-nos
els colzes (i res més, que se sàpiga).

Normalment, un in memò-
riam es fa per a persones
que hagin destacat en qual-
sevol àmbit, que hagin dei-
xat petja, i també per a gent
d’una gran humanitat, 
En el cas que ens ocupa,
fou sí un ésser molt humà,
culte, educat, amable, etc.;
tot i que en la seva vida,
curta per a avui dia, no va
destacar, ni ho volgué pas. 
Portà una vida discreta,
tant, que alguns potser en
dirien fins i tot grisa. Jo la
descriuria com una línia
recta, sense alts ni baixos,
sense estridències, mirant
sempre de passar desaper-
cebut.

Però no per aquest darrer
motiu, amagant-se, ans al
contrari, quan trobava algú
se li il·luminava el rostre, li
traspuava l’alegria de retro-
bar-se amb aquella perso-
na i mantenir-hi un diàleg
cordial.
Ens coneixíem, allò que es
diu de sempre, que en el
nostre cas era cert.
Naixérem al mateix poble,
al mateix veïnat, i havíem
anat, en la primera etapa
escolar de la nostra vida, al
mateix col·legi, l’Acadèmia
Montser0rat.
A les trobades d’antics
alumnes de l’acadèmia, ell
hi assistí sempre i gaudí del

retrobament amb els antics
companys, en aquells retro-
baments que molts comen-
cen amb aquella ja famosa
pregunta: Tu qui ets?, ja
que a alguns, que no s’han
vist en molts anys, es fa
difícil de reconèixer-los. No
era el nostre cas.
Després cadascú tirà pel
seu costat, però seguírem
vivint al mateix veïnat, a
l’entramat de petits carrers

del vell Masnou, al sector
entre les caves i el torrent
Umbert. Només cap al final
de la seva vida, i per proble-
mes de salut, va haver de
traslladar-se a la Casa
Benèfica.
Aquests darrers anys,
entremig d’alts i baixos en
la seva salut, quan ens
retrobàvem, normalment
pel carrer o alguna vegada
a l’Asilu, seguia, com he dit
abans, amb el seu to afable
i educat, interessant-se per
algun afer que li haguessis
explicat el darrer cop en
què parlàrem, sempre atent
i correcte.
Ha passat per aquesta vida
sense fer remor, discreta-
ment, tal com era el seu
tarannà. Et trobarem a fal-
tar, Joaquim!

In memòriam 
Joaquim Lladós i Tolrà el Masnou 1942-2016
Joan Muray
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Aymar (Maricel)
Almeria, 14 · 93 555 03 81                 9.15 - 21 9.15 - 14

Domínguez (Est. Masnou)      
Enamorats, 2 · 93 555 59 36            8 - 20.30 9 - 13.30

Fàbregas
Navarra, 68 · 93 555 19 79                9 - 13 i 16.30 - 20           9.30 - 13 

Ocata
JFKennedy, 5 · 93 555 33 08 9 - 20.30                  9 - 20.30

Riera (Club nàutic)

J.Llimona, 22 · 93 555 08 55 9 - 20.30 9 - 20.30

Viayna C  
Prat de la Riba, 23 · 93 555 04 03 9 - 20.30                   9 - 14

Horaris de les farmàcies del Masnou
De dilluns a divendres                Dissabte

FARMÀCIA DE GUÀRDIA
La farmàcia de guàrdia serà oberta 24 hores seguides. 

De les 9.30 del matí a les 9.30 de l’endemà.

11 de Setembre



l’ostentació. Alguns dels
retaules estan com a
capçaleres de llit (per als
hostes del multimilionari).
Aquesta informació és pro-
vinent d’un article publicat a
revista d’Aragó, i en cap lloc
no s’hi esmenta ni els mots
espoli ni robatori ni res que
se li assembli. Encara sem-
bla que n’estan orgullosos,
ja que diuen Arte aragonés
emigrado en el lujo del
coleccionismo.
Com veieu, tot depèn de si
ho té qualsevol estranger o
els catalans.
I per acabar, una metàfora:
En un camp d’enveja hi
sembraren odi.

Joan Muray
-----------------------------------------

ESTIU FATAL
Qui es passeja per la vila
del Masnou veu els carrers
bruts i les poques papere-

res del passeig de Mar
permanentment trencades.
Per solucionar la manca
de papereres, es lliguen
sacs als arbres i l’aspecte
general és encara més
deplorable.
Al mateix carrer de Sant
Felip hi ha un forat a la
vorera des de principis
d’estiu. Ja he vist diverses
persones que, per falta
d’equilibri, han caigut. No
ho denuncien perquè ja
saben que no servirà per a
res.
La policia local hi passa
cada dia per davant i en fa
cas omís. Sembla que a
aquest cos només els
hagin donat ordres de vigi-
lar si els gossos van deslli-
gats i de fer-los el control
de les caques.
Montserrat Valldeperas Roig

+ s/ SIXENA
Per informes de primera mà
i per diversos canals d’infor-
mació, voldria afegir més
coneixement sobre les
obres d’art del monestir de
Sixena.
D’aquest monestir no sols
hi ha obra a Catalunya, sinó
també en diversos museus
d’Espanya, però això no
importa gens als aragone-
sos. Tot el que sigui contra
Catalunya ja els està bé.
Com deia, hi ha obra (no en
sé la quantitat) als museus

de Saragossa, Osca, Tole-
do i Madrid. Aquest darrer
és el del Prado. 
I a part d’obres d’aquest
monestir, d’art aragonès en
general, tant pel que fa a
retaules com a altres orna-
ments com són bigues
decorades, sostres com-
plets (enteixinats), etc., n’hi
ha i força als Estats Units.
Tot aquest art aragonès es
troba a l’estat de Califòrnia,
a la finca d’un magnat amb
molta pela i poc gust, a qui
l’únic que interessava era

9

Les cartes de la Bústia Oberta cal que portin: nom, cognoms, adreça, núm. del
DNI i signatura de l’autor i es publicaran amb el nom i cognoms de l’autor o ini-
cials. En cap cas no es publicaran cartes amb pseudònim. L'extensió no exce-
dirà de 1.500 caràcters, espais inclosos; en cas contrari, la Redacció podrà
abreujar-les o rebutjar-ne la publicació. Gent del Masnou no es fa responsable
del contingut de les cartes. Seleccionarà les que siguin d'interès general i no man-
tindrà correspondència amb els seus autors.

L’ESTELADA 
El primer cop que una bandera catalana amb l’es-
tel va aparèixer en públic fou al balcó de la seu de
la Lliga Nacionalista Catalana a París. En fou el
creador Vicenç A. Ballester i Camps (Barcelona
1872 – el Masnou 1938).
La bandera estelada, tal com la coneixem, neix
de la necessitat de la creació d’una bandera de
combat i pren forma definitiva l’any 1918. La qua-
dribarrada tradicional quedava curta per a les aspi-
racions catalanes, per tant, l’estelada, es convertia
en la nova bandera de la Catalunya lluitadora per la
independència.
L’estel blanc solitari simbolitza la llibertat i, en la bandera, la independència del país que
represeta. El triangle equilàter representa l’estabilitat.
Les banderes d’estats independents o dels qui ho volen ser, en moltes hi sovintegen estels. Cuba, anti-
ga colònia espanyola fins a l’any 1898 i la seva lluita per la independència era ja seguida pels catalanis-
tes del segle XIX. 
Prenent, doncs, com a model la bandera de Cuba, Ballester, que hi residí temporalment va impulsar el
disseny definitiu de la bandera del triangle i l’estel.
Els colors tenen la mateixa simbologia que els dels ideals de la revolució francesa, posteriorment adoptats
a la banderes dels EUA i de Cuba, així com en molts altres països. El triangle blau representa el blau del
cel (la humanitat) on al bell mig llueix l’estel blanc (la llibertat).



Festes de la verema
Alella 2016
9, 10 i 11 de setembre

Veniu a la festa!
Caves
Brut

Brut Nature
Brut  Nature 5*

Vins
Rosat “Merlot”

Blanc “Xarel·lo”
“Sauvignon blanc”

Negre Coupage 
Tres ceps 

Merlot  

Vall de Rials s/n  ·  93 352 74 56 ·  Alella  · www.roura.es · roura@roura.es

VINS, CAVES, LICORS
I UNA MICA DE TOT

VINS D’ALELLA

Àngel Guimerà, 30 Alella 93 555 21 41 ferranaymar@ferranaymar.net
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Materials per a la construcció i la decoració

www.materialshoms.cat

NOVETAT!
Et podem fer 

qualsevol color 
amb pintura

Joan XXIII, 93 555 81 56 el Masnou (Ronda del Masnou (sobre l’autopista)

Tota mena de materials per a la construcció, decoració, reforma i bricolatge o jardí. Pintura 
Av. J.R. Suárez de Llanos, 43. 93 540 37 69 Teià. Totes les novetats a la nostra
botiga. Gran exposició de ceràmica, pedra natural, parquet, sanitaris, cuines, aixetes, mampares i 

electrodomèstics



No tinc paraules per descriure el que
sento en aquests moments, he perdut
un mestre, una persona en la qual
emmirallar-me i, mal m’està dir-ho per
part meva (però ell m’ho deia), un
amic.
Vaig conèixer personalment en Jordi
quan vaig entrar a col•laborar a l’IEC
(Institut d’Estudis Catalans), tot i que
ja sabia força coses d’ell, tant pel que
ja havia fet i transcendia a l’opinió
pública, interessada en els temes de
País, com per la tasca callada i poc
coneguda de filòleg voluntariós en les
classes de català a la universitat de
Càller (on anava, si la memòria no em
falla, un cop al mes i s’hi estava uns
dies), com pel que estava fent en
aquells  moments.
En Jordi no va deixar mai de viure en
català; malgrat les tortures inflingides
pels feixistes del dictador, no es va
doblegar mai a les exigències dels tor-
turadors i fins i tot li va costar que el
portessin al psiquiatre de la presó
perquè els seus botxins no es podien
creure que no es doblegués (aquesta
anècdota ens la va relatar entre rialles
una vegada que va venir a Gent del
Masnou).
Com algú ja ha comentat, en Jordi no
va ser mai un nacionalista, va ser un
NACIONAL amb tots els ets i uts, i
sempre va exercir com a tal. Quan va
fer el discurs de l’11 de Setembre a
Sant Boi, ens va posar la pell de galli-
na a tots els qui estimem aquesta
terra; era un home que no necessita-
va cap discurs escrit i, per tant, llegir-
lo, perquè el que deia li sortia de l’àn-
ima, no necessitava convèncer ningú,
perquè ell estava molt convençut del
que deia.
En Jordi va tenir estrets lligams amb el
Masnou, estava casat amb l’Hortènsia
Curell i Sunyol (filla del Masnou) i,
malgrat les èpoques d’exili i de presó,
hi venien tant com podien a buscar-hi
una certa tranquil•litat; i, segons ens
va explicar, era el lloc on l’Hortènsia

se sentia totalment arrelada, per la
qual cosa, ell, que s’estimava la seva
dona més que res al món, també va
reservar un petit espai del seu cor al
nostre poble.
Una vegada li vaig demanar si voldria
venir a fer una conferència a Gent del
Masnou (en Jordi no tenia mai un no
per a ningú [excepte per als qui ja
podeu suposar, però tampoc li ho van
demanar perquè sabien que els trau-
ria les vergonyes]), la seva agenda
sempre era molt plena, ja que no par-
ava, però li va faltar temps per posar-
se a la nostra disposició. Recordo
que, amb la Rosa Maria, el vam anar
a buscar a casa seva i, a més del
viatge d’anada i tornada, vam compar-
tir unes hores amb ell fins que la son
ens va fer plegar; us asseguro que
se’ns van fer molt curtes. Un cop arri-
bat al Masnou, i com si conegués de
tota la vida els companys de junta i els
assistents a la conferència, ens va fer
una classe magistral i, quan va
acabar, va compartir una animada
tertúlia amb tots els qui ens vam voler
quedar.
Narraré una anècdota que ens va
explicar. Ell sempre va tenir molt
respecte per les altres persones i cul-
tures, però això no privava que
destaqués certes coses, que, des del
seu punt de vista, li cridaven l’atenció.
Ens va dir que durant els anys d’exili a
París, l’Hortènsia i ell es relacionaven

amb persones republicanes de
Catalunya i de l’Estat espanyol. Un
dia, amb uns republicans de Madrid,
gent d’universitat i d’un nivell cultural
prou elevat, al mig del sopar, la se-
nyora de la parella li va engegar:
‘Jordi, mira si son raros estos france-
ses, que con los años que llevamos
con ellos todavía no nos entienden
cuando les hablamos’, i ell ens
comentava Veieu com amb aquesta
gent, per molt nivell cultural i
demòcrates que siguin, no ens hi
podrem entendre mai?, tenen els gens
imperialistes i són els altres els qui
s’han d’adaptar a ells, encara que
siguin a casa dels altres.
Em queda un buit, he perdut un refe-
rent, una persona íntegra (de pedra
picada), una persona honrada, una
persona educada i culta, un mestre,
un amic.
Després de la mort de la seva estima-
da esposa, una persona com ell,
agnòstic convençut, es va convertir en
un ferm creient (jo no m’ho podia
creure), i ara, de ben segur, deu estar
al cel de les persones bones, i des
d’allà ens vigila i encoratja a continuar
la tasca.
Pel que a mi respecta, Jordi, estigues
tranquil, la meva prudència no em farà
traïdor i per poc que pugui lluitaré
perquè es faci realitat el teu somni
(que també és el nostre) i que malau-
radament tu no has pogut veure.

11

ENS HA DEIXAT JORDI CARBONELL I DE
BALLESTER
Pere Compañó
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El monestir de Santa Maria de Sixena
es troba en aquella zona de Catalunya
que anomenem Franja de Ponent, que
és la part de Catalunya que Javier de
Burgos iniquament va posar sota con-
trol de províncies aragoneses el 1833.
És un monestir molt antic, fundat en el
segle XII. Acabada la Guerra d’Es-
panya del 1936-39 (coneguda pel mal-
nom de Guerra Civil), el monestir de
Sixena, com la gran majoria d’edificis
religiosos situats en zona republicana,
havia sofert greus desperfectes a
mans dels criminals incontrolats de la
FAI.
L’agost de 1936, després del saqueig,
l’arquitecte i historiador Josep Gudiol
va visitar el monestir, que havia que-
dat força malmès, particularment els
frescos, enfosquits pel fum dels
incendis. Gudiol va tornar a Barcelona
a cercar fons per rescatar l’art de
Sixena. Va aconseguir 4.000 pes-
setes, que li va donar el llavors con-
seller de cultura Ventura Gassol, xifra
molt alta per a l’època i molt més en
plena guerra; a més de pagar-li dos
tècnics especialistes en aquestes
tasques. Es pot dir que els catalans
s’ho van treure del plat per pagar
aquesta restauració. Val a dir que el
govern de l’estat va aprovar l’ope-
ració.
Amb l’ajut de la població de Vilanova
de Sixena es van arrencar les pintures
i es van dur a Barcelona, on es van
guardar a la Casa Amatller. El 1940,
van ser dipositades de forma segura
al MNAC i van ser restaurades el 1943
pel mateix Gudiol, acabat de tornar de
l’exili. El 1960, el qui era llavors direc-
tor d’aquest museu, Joan Ainaud de
Lasarte, va promoure el rescat de la
resta dels frescos que encara hi havia
a Sixena. D’acord amb les autoritats
de llavors, l’estat, l’ajuntament de
Vilanova de Sixena i de la mateixa
comunitat, la resta de frescos i la resta
d’obres d’art també van ser dutes a

Barcelona, restaurades i po-
sades sota protecció.
El sostre del monestir es va
ensorrar el 1990. Si Catalunya
i els catalans no hi haguessin
intervingut, totes les obres
d’art de Sixena s’haurien per-
dut per sempre.
El 1992, el llavors conseller de cultura
de la Generalitat, Joan Guitart, va
arribar a un acord amb la superiora de
la comunitat segons el qual el mones-
tir va cedir les obres d’art a la Gene-
ralitat a perpetuïtat. El pacte només es
trencaria si les obres no estaven ben
custodiades, que no és el cas. La ces-
sió va venir acompanyada pel paga-
ment de 40 milions de pessetes per
part de la Generalitat de Catalunya,
una suma considerable en aquell
moment.
Com a conseqüència de la gran dava-
llada de vocacions religioses, la comu-
nitat de Sixena havia envellit molt. El
1980, les monges van ser traslladades
a Barcelona, a Vallvidrera, amb les
companyes del seu orde, on roman-
drien fins a la seva mort. La darrera va
morir l’any 2000.
Catalunya no tan sols va tenir cura de
les obres d’art d’aquest monestir, sinó
també de les persones. Durant totes
aquestes dècades, a Aragó ningú no
va moure un dit ni es va preocupar
absolutament de res, ni es va gastar
un sol cèntim ni a rescatar, ni a restau-
rar, ni a conservar aquestes obres
d’art. Si s’haguessin deixat les obres
d’art del monestir sota la responsabili-
tat dels aragonesos, aquestes ja
s’haurien destruït, no existirien. Si
Catalunya no hagués acollit les mon-
ges del monestir, vés a saber on hau-
rien anat a parar.
Ara, amb la feina feta, els diners gas-
tats, tot el treball fet i les monges ja
mortes, els aragonesos, en comptes
d’agrair la feina feta per Catalunya,
tenen la barra i el cinisme de parlar

d’espoli i exigir-ne el retorn a Aragó;
retorn d’uns objectes que, cal insistir-
hi i remarcar-ho, si no fos per Cata-
lunya ara ni tan sols existirien. Òbvia-
ment, no diuen ni una paraula de com-
pensar Catalunya d’alguna manera
per les despeses i enrenous provocats
pel rescat, trasllat i conservació de
totes aquestes obres d’art.
Els tribunals espanyols –no podia ser
d’altra manera– els han donat la raó.
No han tingut en compte cap dels
arguments de la Generalitat, entre els
quals un de ben objectiu: un nou
trasllat malmetrà, de ben segur, les
obres de forma definitiva i potser
irreparable. Fins l’advocat dels
aragonesos ha dit públicament que
vindrà a recollir les obres amb un
camió especialitzat, com si es trac-
tessin de sacs de patates.
Tant se’ls en donen les obres d’art, el
que és important és humiliar Cata-
lunya i premiar els aragonesos que,
de tenir una identitat i un idioma propis
i d’haver defensat. fins al 1714, els
seus drets, els seus furs i el seu auto-
govern davant el rei de Madrid, les
seves autoritats i la inquisició caste-
llana, han passat a sotmetre’s de gust
a l’estat espanyol. Hi ha aragonesos
enterrats al Fossar de les Moreres,
aragonesos que sabien què hi havia
en joc també al seu país. Però
d’aquest aragonesos, pel que sem-
bla, no en queden gaires
Potser Roma no pagava els traïdors,
però Madrid, pel que es veu, sí que
ho fa.

Article de Carles Camp extret del Butlletí de la
Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya
(www.histocat.cat)

Madrid sí que paga els traïdors:
el cas de Sixena
Carles Camp.
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Entre tota aquesta munió d’esports que
hi ha a les Olimpíades –qui recorda el
guanyador de la medalla d’or d’esgri-
ma, tir amb arc o marató aquàtica feme-
nina?– es podrien proposar d’altres
modalitats que es perden quan les per-
sones creixem i les oblidem: campionat
d’escopir a distància, per exemple. Un
esport que depèn de la direcció del vent
i que exigeix un coneixement acurat de
balística a part d’una bona producció de
saliva. Un simple moviment del cap pot
significar la diferència entre l’escopina-
da a la sabata o un gargall triomfant…
Hi podríem afegir també la pixarada
més llarga i més llunyana, modalitat
únicament masculina, o el futbol de car-
rer, on juguen de tres a disset jugadors
per equip. Les porteries poden ser
peces del vestuari o motxilles i la pilota
pot ser qualsevol cosa, tot i que el COI
exigiria que fos una cosa vagament
esfèrica i prohibiria una síndria. No hi
hauria àrbitre i només hi hauria falta
quan algú encertés la canyella del con-
trari.
S’han acabat els Jocs Olímpics i aquest
mes tenim els Paralímpics. Aquests
potser no els subvenciona de manera
tan aclaparadora la cadena nord-ameri-
cana NBC, Visa o McDonalds i em
semblen molt més interessants que els
altres. Llegeixo a Internet que van
començar el 1948 com un petit esdeve-
niment al Regne Unit per a veterans de
la Segona Guerra Mundial i que es van
celebrar per primera vegada a
l’Olimpíada de Roma el 1960. Aquests
Jocs tenen, en la meva opinió, molt
mèrit i els participants mereixen molts
aplaudiments.

Dels del mes d’agost, em quedo amb
alguns moments, algunes imatges:
l’obertura va ser ben bonica, però hi fal-
tava Pelé… I o Rei era el que havia
d’encendre la pira ja que és l’esportista
brasiler més conegut; no em cau gaire
bé l’Edson Arantes do Nascimento –és
curiós com jutgem als famosos–, però
reconec que va ser un jugador més que
esplèndid i recomano el documental
Pelé Eterno de 2004. 
Un altre moment ben emotiu va ser el
de la primera medalla d’or de Brasil, la
de la  judoka Rafaela Silva. Aquesta
noia té una història de superació, una
història amb final de Hollywood, una
història de recompensa: aquesta xicota
va ser desqualificada als Jocs de
Londres per haver realitzat un movi-
ment il·legal i va ser objecte de burles i
d’insults a la xarxa –tothom es prote-
geix en pseudònims –o no– per insultar
al Facebook o als articles dels diaris;
normalment no en llegeixo els comenta-

ris… Em sem-
blen de mala
educació infini-
ta i de grolleries
incomptables– i
es va dir, literal-
ment, que era
“una mona que
havia d’estar
engabiada”…
Jo no recorda-

va res de tot això…Quatre anys des-
prés ha tingut el seu moment de glòria.
Hem de pensar que no ho ha tingut fàcil
en la vida: va néixer a la favela de
Cidade de Deus –una gran pel·lícula –,
és negra, de família humil i lesbiana.
Personalment, no m’importa amb qui va
la gent al llit sempre que tots dos –o
més– hi estiguin d’acord. I penso que el
color de la pell és un accident: tothom
admira Denzel Washington o Michael
Jordan…
No obstant, en més d’una ocasió s’han
comentat aquests “inconvenients” de la
Rafaela Silva: negra, pobra, favelada,
dona i lesbiana…És Brasil un país molt
classista. També potser que els
humans som així de bàrbars… I que els
valors canvien amb el temps. Em sem-
blen molt millors els d’ara que no els de
fa cent anys…
S’ha dit també que aquests Jocs han
estat els més gais, ja que diferents
esportistes han sortit de l’armari i han
existit algunes peticions de mà entre
persones del mateix sexe. Doncs
mireu que bé. Em sembla també una
prova de valentia i d’amor ben bonica.
No ha existit la Treva Olímpica, la pau
olímpica dels Jocs de l’Antiguitat a
Olímpia (de 776 a.C. a 393 d.C.), tot i
que no sé si alguna vegada ha exis-
tit… Avui dia, els Jocs són un negoci
gegantí. I en aquest curt període de
competicions  n’hem vist unes quan-
tes a la televisió –i això que vaig
escriure en aquest mateix butlletí que
en passaria olímpicament; ser cohe-
rent és impossible–; s’ha parlat també
del Brexit, de la consternació que
causa Trump, un tipus que no és un
excaporal ni un pintor frustrat sinó un
milionari nascut a la nació més pròs-
pera del planeta, de les salvatjades a
Síria o a Iraq o de les morts a la
Mediterrània dels qui intenten arribar a
Europa buscant una vida millor…
La Història no es repeteix, però tal
vegada les estacions són cícliques.
El final de la Guerra Freda va revigo-
ritzar –de forma exagerada?– una
creença en els valors de la democrà-
cia liberal. Però ara, que comencen a
caure les fulles dels arbres, és com
si vingués una nova estació… Winter
is coming com es diria a Game of
Thrones…

Esperit olímpic
Joan Maresma Duran

Rafaela Silva



La calorada de l’estiu no ha apaivagat
la trepidant activitat dels salvadors de
la madre patria, aquesta gent que
tenim assalariada per administrar el
bé comú, que es caracteritza per tre-
ballar molt i fer poca feina útil:
cognoms il·lustres on n’hi hagi dels
quals ja tenim un llarg historial:
Acebes, Aguirre, Alfonso, Arias, Aznar,
Barberà, Bárcenas, Barrionuevo,
Bono, Borbón, Borrell, Boyer, Camps,
Casas, Català, Chacón, Chaves,
Corcuera, Cruz, Fabra, Fernández,
Fraga, García, González, Guerra,
Jiménez, Martín, Matas, Mato, Mayor,
Montilla, Montoro, Naseiro, Pérez,
Rajoy, Rato, Rodríguez, Rubalcaba,
Tomás, Sala, Santamaria, Soria,
Urdangarin, Wert, Zapatero, Zapla-
na... i les “n” desenes que em deixo al
tinter. Tots caben al mateix sac per
respondre la pregunta retòrica que
m’he plantejat: 
Què coi tenen aquests cognoms que
ens posen la pell de gallina, quan hi
ha tanta gent normal, honesta, treba-
lladora i lleial, amb els mateixos noms
de família? 
Doncs que són noms d’herència
paterna de sagues, fills i filles que, si
no ostenten, han ostentat alts poders
de l’estat i per activa o per passiva
han fet descarrilar la democràcia
constitucional espanyola en dues ves-
sants de caire mafiós: corrupció de les
dretes i corrupció de les esquerres.
Així el poder constitucional polaritzat
entre el Partido Popular i el Partido
Socialista Obrero Español, en no
assolir la majoria absoluta, les
investidures per a la governabilitat
d’Espanya les decidia Jordi Pujol i
Soley, l’home murri que, sent punta i
cabota del catalanisme, es deixava
estimar i presumptament corrompre,
mentre anava posant peix al cova,
fent que tot seguís igual tant si gover-
nava la dreta com l’esquerra.
Vista així, la Monarquia Constitucional
Espanyola heretada de la dictadura
franquista ha degenerat inevitable-
ment en un frau de llei que adultera la
veritable democràcia i la converteix en

un règim d’aprofitats, que, si bé és
tolerat per una gran majoria d’espa-
nyols conformistes a anar perdent el
que tenen, els resultats més recents
del mapa electoral de l’estat i l’autonò-
mic, mostren que en l’òrbita d’aquest
conformisme indigne els catalans no
hi encaixem gens. Si la política espa-
nyola fos intel·ligent, no judiciària, el
debat democràtic diagnosticaria
objectivament la problemàtica social i
amb mesures democràtiques no els
caldria estar en perpètua campanya
electoral amb un discurs tronat, ple
d’ambigüitats, de brindis al sol i d’exe-
crables mentides.  
Cal recordar el superb Mariano Rajoy
lluint la medalla d’or en el pòdium de
la corrupció dels partits polítics, i alho-
ra abusant de la majoria absoluta que
ha perdut, quan s’ha passat cinc anys
menyspreant tota l’oposició, que ara
no el vol veure ni en plasma. Fem
memòria del Rajoy negant-li la mà a
Pedro Sánchez davant les càmeres
de la televisió, quan, acovardit, no va
tenir el valor de presentar-se per a la
investidura que el rei li havia enco-
manat. I per postres ara ens toca
d’escoltar la cançó enfadosa que
tanca l’estiu interpretada pel duo
Mariano i Albert, entonant “a los cata-
lanes ni agua” per captivar l’abstenció
indigna i miserable del PSOE, que
Felipe González regalaria gratis, ja
que, des de l’altre cantó de la porta
giratòria on totes li ponen, se n’hi en
fot qui governi.  

Vist el balanç de l’any que portem
sense govern, a què vénen tantes
presses? No veig pas que les coses
vagin pitjor. A l’empresa privada, quan
un executiu s’agafa una setmana de
baixa i no passa res, en no fer cap
falta se l’amortitza!, vull dir: se’l fot al
carrer, al puto atur. Mentre han gover-
nat, aquesta gent ens ha fet caminar
com els crancs, posant trens i aero-
ports on no se’n necessitaven, s’han
finançat els cubates del partit, han
conspirant des de les clavegueres de
l’estat i han manipulant la justícia.
Però des que no hi ha govern a
Espanya, totes les coses serioses
segueixen igual: el turisme, les inver-
sions estrangeres i les importacions
han augmentat i han incentivat l’e-
conomia productiva. O sigui es
demostra que la insostenible massa
salarial de la política és un llast impro-
ductiu innecessari, que en un estat
modern i just, com a mínim de la mei-
tat de tots ells, se’n podria prescindir.
Tan senzill com una equació de primer
grau: entre ser català amb una nova
constitució aprovada i referendada
pels catalans o ser català en un estat
aferrissat a seguir com ara, no és un
dilema complicat, la ment més curta
d’enteniment ho veuria claríssim. Si
ho dubten, que ens ho preguntin, la
democràcia consisteix a preguntar i
referendar, i els problemes de la
democràcia es resolen amb més
democràcia. De demòcrates de mer-
da, ja n’estem farts! 
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EL PAÍS QUE M’AGRADARIA 
Joan Camps i Ortiz

1, 2 i ... 3



15

Res no és el que sembla, les paraules
dels homes són perilloses, les dels
polítics son tòxiques, interessades,
retorçades, partidistes i fins i tot, vul-
gars.
Així pensava Eliseu McFarley, estire-
gassat en el llit d’una habitació de
pensió de mala mort. La seva ment
corria a tota velocitat i maleïa secreta-
ment tota la colla de vividors en què
s’havia convertit una feina tan noble
com l’art de la política. 
El que en un altre temps era conside-
rat un servei al País, era actualment
una agència de col·locació de mili-
tants, familiars i amiguets diversos. 
L’Eliseu venia de la lluita pacífica i
individual, sempre havia tingut clar
que els partits treballen per a ells i no
per a la societat. El més important era
no empastifar-se amb eslògans pre-
tensiosos i perseverar en el dia a dia
fent petits actes de resistència. Per no
creure’s, no es creia ni allò de fes l’a-
mor i no la guerra. 
Quins records aquells anys, on tot
semblava possible. De totes aquelles
pintades en les quals no creia, el feia
riure aquella del maig francès que
sota les llambordes s’hi trobava la
platja: i una merda, la platja! Com a
frase era molt bona, però no deixava
de ser una presa de pèl a aquells
estudiants de casa bona, que pocs
anys després asaltarien el poder per
repetir-lo.
Fart d’estar estirat en aquell llit,
l’Eliseu va fer l’esforç d’aixecar-se i es
va dirigir al davant del mirall de la
cambra de bany. Aquella imatge que li
retornava l’entristí. Qui era aquell
home? On havia marxat aquell xaval
de vint anys amb els cabells llargs i el
somriure omnipresent a la cara?
Com en una mala pel·lícula de sèrie B,
va retornar la mirada al seu propi
esguard i va deixar anar amb un to
ampul·lós: Juro que en faré una de
grossa.
La dutxa va asserenar-lo però el seu
cervell funcionava a tota velocitat,
com una moto de dos temps a dotze

mil voltes. Es vestí pausadament i
baixà al carrer amb una sola fixació:
trobar un motiu suficient per muntar
un bon numeret.
Caminant sense rumb per la ciutat i
capficat amb el tema de fer-la grossa,
es topà com per art de màgia amb un
grandiós cartell anunciant un míting
on una figura important del partit del
govern explicaria les seves prioritats
per a les properes eleccions i donaria
les consignes per a una bona aplica-
ció de tan important missatge electo-
ral.
Home –pensà l’Eliseu–, bon lloc per
muntar un pollastre; conec el teatre on
es farà i encara tinc el carnet de perio-
dista de quan treballava a la redacció
d’aquell diari pseudoesquerranós,
d’on em van fotre fora per escriure
massa contra el poder. “Es que el diari
viu de la publicitat i d’anuncis institu-
cionals i no és qüestió de mossegar la
mà que et dóna de menjar”, va dir-li el
cap de redacció.
En un moment d’inspiració va tenir
clar el que faria. De camí cap al teatre
es va aturar en una farmàcia per com-
prar l’element indispensable per a la
seva actuació. Va sortir amb un som-
riure d’orella a orella pensant que era
un geni. El camí se li feia curt, i en un
tres i no res es presentà a la porta de

servei del teatre. Amb el carnet de
premsa i després de rondinar una
estona, el van deixar passar perquè
un treballador es recordava d’ell. Un
cop dins, es dirigí a la part on els tra-
moies fan la seva feina. No hi havia
pràcticament ningú, el so dels micros i
l’equip es manipulava des de la sala.
Darrere l’escenari, tan sols un segura-
ta i un tècnic.
Hòstia, estic de sort, es digué. Amagat
del segurata però amb una càmera
fotogràfica per si de cas, li pregunta-
ven on anava; l’Eliseu s’enfilà fins a la
part de sobre l’escenari a l’alçada dels
focus que il·luminaven l’espai escènic.
Del lateral on era va creuar en direcció
a l’altre lateral, però s’aturà al mig, just
a sobre del faristol de l’orador.
D’allà on era no veia la sala, però tam-
poc no el veien a ell. El lloc era de pri-
vilegi.
Va esperar una bona estona, fins que
van acabar els taloners. Llavors va
sortir el plat fort i va començar a des-
granar una sèrie de tòpics de manual.
Els habituals –la claca– aplaudien
amb força.
Des de la seva talaia l’Eliseu es va
abaixar els pantalons i els calçotets i
es va col·locar pel forat adient un
supositori de glicerina i, passats trenta
segons, la va fer molt grossa.

A contracor
Ramon Serra i Roca

LlVMXVI
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Enguany s’escau el SET-CENTS ani-
versari de la mort de RAMON LLULL i
ERILL, nat a Ciutat de Mallorca el 1232
i mort a Tunis o tornant a Mallorca en
vaixell el 29 de juny de 1316.
Era fill de Ramon Llull i Elisabet d’Erill.
S’havia casat amb Blanca Picany
(1257), i tingueren dos fills: Magda-
lena i Domènec.
Fou entre els més grans genis de la
nostra terra: escriptor, filòsof, místic,
professor i missioner. Seria molt difícil,
per l’espai de què disposem, d’enu-
merar tot el que féu, per a això ja hi ha
una extensa bibliografia.
Per a aquest article em centraré tan
sols en la trajectòria de les seves
arrels maresmenques, així com el que
en resta documentalment a la nostra
comarca, la toponímia que hi ha a la
comarca i a la barcelonina.
Començant per aquesta darrera qües-
tió, veiem que en tenim:

AL MARESME: 
A Sant Andreu de Llavaneres, origen
de la nissaga dels Llull, encara hi
resta, a la seva toponímia, un nom
que ho recorda, el Turó d’en Llull, que
es troba al centre del poble.
També hi havia hagut la casa pairal i
una font que en portava el nom. El seu
avi encara hi va néixer. El seu pare va
néixer a Barcelona, on també tenien
grans propietats.
També hi havia membres d’aquesta
família a Mataró i a Sant Vicenç de
Llavaneres (actual Sant Vicenç de
Montalt).
A Vilassar de Dalt, al recentment creat
Arxiu Històric i provinent de l’arxiu del
castell de Vilassar, per donació dels
marquesos de Santa Maria de Barberà
i de la Manresana, parents seus, hi ha
una sèrie de documents en pergamí,
dels Llull; entre ells el testament de
Ramon Llull, l’únic que existeix.
I a la nostra vila també hi ha rastre
documental d’aquesta important famí-

lia catalana i mallorquina. Entre ell
una interessant sentència de les Corts
Reials celebrades a Barcelona l’any
1565, que tractava, entre altres coses,
d’un pagament de fustes per a la
construcció de galeres, fet a Joan
Lluís Llull, que tractaré al final.
A part dels documents, també hi
hagué parents seus, entre ells el
Comte de Llar, baró de Granera i
senyor de Castellcir, Gaietà de
Planella i de Fiveller.  

AL BARCELONÈS: 
A la mateixa capital de Catalunya,

Barcelona, on tenien grans propietats,
hi havia el Pla d’en Llull, que era el lloc
on hi hagué el Born, no el mercat que
hi va haver ni l’espai arqueològic i
museístic actual, sinó l’antic Born, el
rectangle que, partint de Santa Maria
del Mar, arriba fins al carrer del Rec,
l’indret més popular de la ciutat entre
els segles XIII i XVII, on se celebraven
tota mena d’actes: torneigs, justes,
processons, actes inquisitorials i fires
d’argenteria i de vidre. 
I també la Verneda d’en Llull, uns bos-
cos, que com el seu nom indica eren
majoritàriament de verns, tot i que hi
havia altres arbres, com veureu al
final, a més de passar-hi la riera
d’Horta i haver-hi diversos molins.
Aquesta propietat immensa era forma-
da per una mena de triangle entre tres
poblacions: Sant Adrià de Besòs, Sant
Andreu de Palomar i Sant Martí de
Provençals, les dues darreres incor-
porades a Barcelona. Ara aquesta ver-
neda, a més de ser un barri urbanitzat,
és una cruïlla de comunicacions.

A MALLORCA:
On s’havia traslladat el seu pare arran
de la conquesta de Jaume I, per les
aportacions econòmiques que la famí-
lia havia fet a la causa, reberen terres

ANY  LLULL
–Els Llull, del Maresme a Barcelona i a Mallorca–

Retrat de Ramon Llull. Observeu la mena de
barretina que duu, amb un serrell.

Tomba de Ramon Llull, a l’església de Sant Francesc de Palma de Mallorca.

Joan Muray - Historiador
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i privilegis en aquell nou regne. 
Ell, Ramon Llull i Erill, hi va néixer,
com ja he dit, l’any 1232. I va morir a
Tunis, o tornant a Mallorca en vaixell,
com se sap un 29 de juny del 1316,
ara en fa set-cents anys, i la seva
tomba es troba a l’interior de l’església
de Sant Francesc de Ciutat de Mallor-
ques, o Palma.   
I ara anem al document, segurament
inèdit, d’un pagament de fustes per a
la construcció de galeres, fet per les
Corts Reial barcelonines del 1565, a
Joan Lluís Llull, un parent barceloní
del gran filòsof, etc.
El document, força extens i amb l’am-
pul·lositat pròpia de l’època, no es pot
posar íntegre, però sí que ho faré amb
el fragment final, on hi ha les resolu-
cions, que és el que interessa. 
El fragment, que podeu llegir seguida-
ment, està transcrit en el català de l’è-
poca, un xic diferent de l’actual, però
que es pot entendre; tot i amb això, hi
ha algun espai corresponent a alguna
paraula que no s’ha pogut descriure,
però que no destorba el sentit final de
l’escrit.
Després d’aquesta transcripció, hi tro-
bareu alguns aclariments per com-
prendre millor el fet, l’època, etc. Diu
així:   

SENTÈNCIA DE LES CORTS DE
BARCELONA DE 1565
(fragment final)

En nom y per part de mossen Joan
Luys Lull donzell, en Barcelona domi-
ciliat ... affin duna sentencia dada por
los provehidors de greuges de les
Corts celebradas en la present ciutat
de Barcelona, en lo monestir de sant

Francisqus, en lo any mil cinqcents
sexanta quatra, ab lo qual lo procura-
dor jutjal y patrimonial fonch con-
dempnas enpagar al dit Joan Luys Lull
los roures y salses que li bon stats
tallats en la sua Verneda, a obs de la
fabrica de galeras que sa Ma. (gestat)
mana fabricar en las drassanas de la
present ciutat segons seran quidat
enmon ofici. E com endit mon ofici
será presa informació del numero de
roures y salses que eren stats tallats
en la Verneda, cinq roures ests carre-
gats de brancam de salses a los dits
cinq roures esser stats estimats a cinq

Escut dels Llull. Porta un minvant d’argent,
sobre un camp de gules (vermell).

Turó d’en Llull, en l’actualitat, a Sant Andreu de Llavaneres. Foto Jordi Godàs

Colom, a tocar de l’actual plaça del
Duc de Medinaceli. El seu espai l’ocu-
pen dos blocs de pisos, separats per
un passatge, amb entrada a ambdós
costats. El passatge porta el nom de
Dormitori de Sant Francesc i està
emmarcat amb un portal renaixentista,
que devia correspondre a l’antiga
entrada del convent. 
El nom del carrer li ve donat perquè,
segons es diu, en un habitatge d’a-
quest lloc abans de ser convent, l’any
1211, hi va dormir Sant Francesc
d’Assís, que es trobava de pas per
anar a Sant Jaume de Galícia.

Corts Reials Catalanes

lliuras cadahu e las sus carregas de
brancam de salses a raho de sis sous
carrega que per tot prenc firma de
vintysis lliuras setsents sous que per
indemportat de la regia cort, es fet
notament en lo llibre de notaments
comtas de dit mon ofici ... doscentes
quatorze.
FRANCISQUS FERRER
(oficial major racional)

Veiem que Joan Lluís Llull diu que era
donzell, això en aquell temps corres-
ponia a una mena de títol, com de
gentilhome.  Aquest concretament va
arribar a ser Conseller en Cap del
Consell de Cent.
Veiem que les Corts Reials es reuni-
ren al convent de Sant Francesc, de
Barcelona. En aquells temps, les corts
no tenien un estatge fix, es reunien en
diferents indrets o ciutats. 
El convent de Sant Francesc, ara des-
aparegut, es trobava davant la muralla
de mar, l’actual passeig de Cristòfol

Posteriorment s’hi alçà el convent,
però es diu que la cambra on dormí el
sant mai no es va tocar.
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El bosc, propietat dels Llull, d’on talla-
ren els arbres per construir galeres,
estava situat entre les poblacions de
Sant Andreu de Palomar, Sant Martí
de Provençals (ambdós ara dins el
terme de Barcelona) i Sant Adrià de
Besòs. Aquell bosc, que majoritària-
ment era de verns, era conegut com la
Verneda d’en Llull. Ara és un barri, i
pel bell mig hi passa la línia del ferro-
carril de Barcelona a Mataró.
Els arbres tallats i venuts, tot i que el
bosc era conegut pels verns, eren rou-
res i salses, fou el nombre dels roures
de cinc, i de salses només en tallaren
el brancam, que devia servir per a una

part menor de les galeres. El preu que
en pagaren era  de vint-i-sis mil lliures
barcelonines i set-cents sous.
Per a la construcció de galeres, i
segons pel tipus que fos, s’empraven
diferents fustes, com ara: faig, avet,
roure, alzina, àlber, pi, vern, om i sal-
ses. Els roures comprats a en Llull,
foren emprats per a la construcció de
la quilla i les quadernes.
Les galeres es construïren a les
Drassanes Reials de Barcelona, per
ordre reial. Aquestes drassanes són
l’actual Museu Marítim, un meravellós
conjunt del gòtic civil català, únic al
món.
Aquestes galeres eren els vaixells de
l’època, i en tenien totes les potències

marítimes d’aleshores, o sigui els reg-
nes cristians i el poder otomà, des de
sempre en lluita, però agreujada a
partir del 1555 amb la presa de
Béjaïa, per nosaltres coneguda com a
Bugia, a Algèria. Precisament fou tor-
nant de Bugia quan va morir Ramon
Llull. 
Des d’aquell 1555 i fins al 1571, any
en què tingué lloc la batalla de Lepant,
a l’actual Peloponès (Grècia), alesho-
res en poder turc, s’armaren moltes
galeres. Possiblement les que foren
armades a les nostres Drassanes
Reials, i amb fustes de la Verneda
d’en Llull, devien participar en la cèle-
bre batalla que fou inici del declivi
otomà a la Mediterrània. 

La punta de la llengua (78)                Esteve Pujol i Pons

Sovint trobem una confusió en l’ús de les expressions
–més aviat simples verbs– escaure i escaure’s. Diguem
d’antuvi que no podem fer servir de manera indiferent tal
cosa escau i tal cosa s’escau. L’ús erroni, el trobem fins
i tot en documents i escrits oficials municipals i, de mane-
ra especial, en ordres del dia de moltes reunions d’asso-
ciacions i entitats.
Aclarim-ho, doncs. Escaure significa que allò que hom fa
és convenient, adient, corresponent, que cau bé… en la
situació on es fa; per exemple: això que dius no escau
(=no correspon) amb la teva cultura; el vermell no escau
(=no s’adiu) amb aquest lila; als grans ens escau (=ens
correspon) de ser assenyats; escau (=pertoca) al presi-

dent de seure al primer lloc; proposem l’aprovació del
pressupost, si escau (=es veu adequat)…
En canvi, Escaure’s vol dir que coincideix en un lloc, en
una data…; per exemple: Nadal s’escaurà en diumenge;
el teu aniversari s’escau el mateix dia que el meu; si la
festa no s’escau en un dia assolellat, no se celebrarà;
per la Festa Major del Masnou jo m’esqueia a Amèrica i
tu t’esqueies a Oceania…
Alerta, secretaris: els punts de l’ordre del dia s’aproven si
escauen i es refusen si no escauen; mai si s’escauen
(amb què coincideixen?).
Resumim: escaure és convenir, ser adequat; escaure’s
és coincidir.

Portal (vista actual) d’entrada a l’antic con-
vent de Sant Francesc, a Barcelona. Foto
Joan Muray

Galera, del segle XVI. Museu Marítim de Barcelona. Foto Joan Muray
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Les dones en la
vida d’un home
Josep Lorman (Barcelona, 1948) és
un escriptor amb més de trenta obres
publicades, que s’ha fet un nom en la
literatura per a joves, tot i que també
ha fet algunes incursions en la narrati-
va per a adults, com és el cas de la
seva darrera novel·la: La venus negra.
Es tracta d’una obra protagonitzada
per en David Vidal, un home de 48
anys, obsessionat per les dones,
culte, propens a filosofar i amb aires
de novel·lista, que s’assembla molt
(característiques socials, actituds
vitals, obsessions...) als Joans que
apareixen en obres anteriors, com ara
La mirada obscura, El pardal vermell o
La font de Ceres. És el mateix Vidal
qui ens narra la seva darrera aventu-
ra, ja que li forneix l’argument que tant
buscava: la trobada casual, en un viat-
ge a l’Àfrica, amb una negra de ban-
dera de la qual s’enamora bojament,
la Mado, i que no para fins a fer-la
venir a Barcelona i casar-s’hi, malgrat
que tothom li diu que fa un disbarat. I
el fa, ell mateix ho reconeix, ja que
des del moment que són casats li
comencen a passar coses estranyes,

dubta de la noia i la seva vida es con-
verteix en un infern. 
L’obra, narrada en primera persona,
com he dit, es divideix en quatre parts,
cadascuna introduïda per una citació
literària molt ben triada. Unes parts
que corresponen clarament a l’estruc-
tura clàssica de la presentació, el nus
i el desenllaç, més un epíleg molt breu
que sembla obrir-nos el camí a una
nova aventura, amb una altra dona, la
Glòria, que, aquesta vegada sí, serà
la definitiva, la Dona que ha buscat al

llarg de mig segle de vida. Una vida
que el mateix Josep Lorman no dubta
a qualificar de tragicomèdia, ja que
“viure no és res més que això: impro-
visar, resoldre com millor saps i pots
les situacions que et planteja el fet
d’existir.” En David Vidal no hi ha
dubte que viu intensament i tampoc
no n’hi ha que moltes de les seves
vivències tenen un sentit tràgic, amb
greus conseqüències que l’acaben
afectant profundament, al costat d’un
de ben còmic, que sovint té la ironia
d’un Pere Calders i algun cop l’astra-
canada d’un Tom Sharpe. Una
novel·la de molt bon llegir, tant per la
llengua, com per l’estil, com pel re-
guitzell de personatges secundaris
que la recorren de cap a cap i que
esdevenen veritables històries dins de
la història, petits relats que voldríem
una mica més llargs i tot. Penso en la
Victòria i el seu dit amputat; en les
peripècies del cos difunt de l’àvia Lola;
en l’enamorament desenfrenat de la
Neus Duran; en les vides de la cosina
Adela; en les teories d’en Pere Vives,
l’agent de la propietat immobiliària;
etc. etc. etc. Una novel·la que, n’estic
segur, no podreu deixar. 

(1) Josep Lorman. La venus negra.
Editorial Documenta Balear (Col·lecció
“Magatzem Can Toni”, 102), Palma, 2016.
349 pàgines

UN BON LLIBRE PER AL 
COMENÇAMENT DE CURS

Parlem de llibres
Pere Martí i Bertran

Què vol dir que els fills o els alumnes s’esforcin? En què, com, quan i
quant s’han d’esforçar? Quina part els toca a ells i quina als educa-
dors? Com els respectem la llibertat? Com educar-los assenyadament
la intel·ligència i la voluntat sense violar santuaris sagrats? Com tenir
esperança, optimisme, davant la realitat tantes vegades adversa?… 
El nou llibre d’Esteve Pujol i Pons, Esforç, prudència i llibertat. Parlant
d’educació (Editorial Fonoll. Juneda 2016. 128 pàg.), Premi Joan
Profitós d’Assaig Pedagògic 2014, proposa respostes a les preguntes
que ens podem fer els adults que procurem educar fills i alumnes,
respostes raonades i apuntalades per l’experiència i per les paraules
de pensadors que al llarg de la història han cavil·lat entorn de la condi-
ció humana.
Un nou començament de curs és una data ben apropiada per llegir-lo, per rumiar-lo, per fer-ne objecte de
reflexió individual, en parella o en grup d’educadors. El podeu demanar a les llibreries.



ÒSCAR, UNA MALETA, DUES MALETES, TRES MALETES
Elisenda Guiu 

Cròniques 

Començo pel final: forts aplaudiments,
entusiasme al pati de butaques i, al
meu costat, una dona que no conec
es gira cap a mi i exclama “Que curt
s’ha fet, oi?”. L’obra va durar una hora
i mitja, que va passar volant. Més
aplaudiments, algun bravo, i comen-
taris entre espectadors que mostren
en to alt la seva aprovació.
Mentrestant, dalt l’escenari, saluden
els actors, amb aquell punt d’emoció
tan especial, que delata la lògica sa-
tisfacció de missió complerta, una bar-
reja d’alegria i alleujament: tot ha sor-
tit bé. Acte seguit, també des de l’es-
cenari, el director de l’espectacle, el
Francesc Fàbregas, agraeix a tots
l’assistència i dóna peu a fer un petit
col·loqui per si algú vol dir alguna
cosa. Se sent una veu al fons: “Que
tot molt bé!”. I la resta de públic assen-
teix amb convenciment. Aleshores, el
director, agraït, explica com d’impor-
tant resulta veure el teatre ple i rebre
aquesta bona resposta, després de
tanta feina i dedicació. I és que si
alguna cosa caracteritza la gent que

fa teatre és precisament la passió que
hi posen i gràcies a la qual els projec-
tes tiren endavant. 
Així doncs, dit això i sabent-ne el
resultat final, què és el que vam
veure? Doncs un clàssic de la comè-
dia d’embolics, amb la següent
història: El Senyor Barnier, interpretat
com a màxim protagonista pel Josep
Ducat, és un empresari ric que viu
plàcidament amb la seva dona i la
seva filla, papers que van interpretar
respectivament la Cristina Gomila i la
Nora Rodríguez. La família té un
majordom, a qui va donar vida en
Joan Ma Martí; una minyona espavi-
lada interpretada per la Mireia
València; un curiós massatgista
representat pel Ramon Raventós i un
xofer, que va fer l’Arnau Peirot. A
casa, tot rutlla a la perfecció. Però
aquesta harmonia es trenca quan un
dels seus empleats, interpretat per en
Guillem Vidal, demana un augment
de sou per casar-se amb la seva
promesa, la Nonna Soler. Aviat
sorgeixen els malentesos que
emboliquen la troca. Marc Panal i
Pilar Alcoba van completar el reparti-
ment d’aquesta història, on res és el
que sembla i on tot es complica amb
l’aparició de tres maletes aparentment
idèntiques però amb continguts ben
diferents.
L’obra, escrita per Claude Magnier,
va ser popularitzada al cinema per
Louis de Funès a la dècada dels sei-
xanta. A la cartellera teatral barceloni-
na es va poder veure fa uns anys al
Teatre Condal, sota la direcció de
l’Abel Folk i amb el Joan Pera en el

paper principal, un personatge que en
aquesta ocasió va interpretar amb
molta gràcia en Josep Ducat, que va
estar gairebé tota l’estona a escena.
Tot i que no tinc el referent de la ver-
sió que es va fer a Barcelona, el que
sí puc dir és que la del Grup Rauxa
que es va veure a l’Espai Escènic de
Ca n’Humet va estar a l’alçada de les
expectatives de tots aquells que
volíem passar una estona divertida,
exercitar els músculs de la panxa i
segregar unes quantes hormones de
la felicitat per cloure la Festa Major.
Sota una direcció que es fixava en els
petits detalls, els personatges van
jugar amb la comicitat dels defectes, i
el grup va brodar els gags en un mun-
tatge àgil en què es va notar la feina
de tots, inclosa la part tècnica i l’esce-
nografia. En definitiva, tothom va
aportar el seu granet de sorra per
aconseguir l’èxit. I arribats a aquest
punt, torno al principi o, més ben dit, al
final: quan l’obra s’acaba, els aplaudi-
ments arranquen i una espectadora
exclama “Oh, que curt s’ha fet, oi?!”
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Cròniques 
CONCERT DE FESTA MAJOR DE LA CORAL XABEC
Esteve Pujol i Pons
Vespre del diumenge 3 de juliol, al
capdavall de la Festa Major d’en-
guany, a Sant Pere, a les 8 del vespre.
Església plena com poques vegades;
hi havia expectació; havien corregut
les novetats: en aquest Concert de
Festa Major –cloenda de la d’en-
guany– ens acompanyarien uns dan-
saires de l’Esbart Sant Jordi de l’Orfeó
Badaloní. Seria cantar i ballar, ja que
cantaríem balls i dansaríem cançons.
A guisa de primera part una pavana, la
dansa cortesana més popular a tota
l’Europa del segle XVI: Amor que tens
ma vida (Anònim, s.XVI). I continuem:
una múcura per als cubans i un cru-
chon per als francesos és el mateix:
una gerra d’aigua; a La Múcura (gua-
racha cubana d’Antonio Fuentes) se li
trenca de mala manera a la guajira
que la porta –i, a sobre, en dóna la
culpa al nostre bon patró, sant Pere!–,
mentre que a Margoton va t’à l’iau
(popular francesa/harm F. Poulenc), la
Margoton s’aprofita que li ha caigut la
càntera al fons de la font per escar-
mentar els seus pretendents galants i
vanitosos, que se’n volen aprofitar. I
com que som al Masnou, vila marine-
ra, la quarta cançó va ser Barcarole
(J.Barbier i M. Carré/J.Offenbach/P.S-
chnur i P.Thibaut), que ens va convi-
dar a gronxar-nos per les tendreses
de les ones en plena nit d’amor, més

dolça que el dia. I per acabar aquesta
primera tongada, Valse avec choeur
(Georges Bizet), una invitació delicio-
sa al ball per a tots els qui estimen.
I vam tornar a casa. A tall de segona
part, un xotis ben popular al Masnou:
Les cabòries d’en Peret (schotichs
humorístic masnoví/F.Ramentol/G.
Maristany/M.Llagostera); en Peret ha
de fer valer tots els seus mèrits per
trobar muller. Ara el Jaume i l’Eva,
dansaires de l’Esbart Sant Jordi, van
ballar amb un gust excel·lent; només
calia veure la cara d’alegria de tot el
pùblic, ja estava tot dit. I més dansa
masnovina El Cantaire del Masnou
–Vals de les Pepones– (J.Costa/
M.Llagostera); hem dit manta vegada
que sense el Vals de les Pepones no
seria Festa Major. I més dansa enca-
ra: El ball de Sant Ferriol (trad.catal./
J.L.Guzman i Antich). I per tancar la
cantada-ballada, Dansa de Castell-
terçol (trad.catal./ J.Serra/ M.Oltra/ A.
Armengol de Badia); ara van ser dues

parelles de l’esbart badaloní, el
Jaume, l’Eva, l’Àlex i la Clàudia, que
van brodar aquest ball tan senyorial,
conegut a tot Catalunya. Els aplaudi-
ments, llargs i sonors, van premiar el
bon fer dels dansaires i també, és clar,
de la Coral, dirigida per la Montserrat
Llagostera i acompanyada al piano
per la Bàrbara Llacay.
El bis d’agraïment va ser també ben
original: el Vals de les Pepones va
servir de pretext perquè dansaires i
públic poguessin ballar aquest valset
amb tot el gust del món al llarg i ample
de la nau parroquial: quin goig que
feien les parelles que, sense comple-
xos, van cloure festivament, bella-
ment, la Festa Major del 2016.
I que bonic el record gràfic amb què
en Calet, el nostre Joan Casals, va
obsequiar els dansaires de l’esbart; el
podeu veure en la il·lustració que
acompanya aquesta crònica.
Vam cantar i vam ballar… i continua-
rem fent-ho.

CORAL               XABEC

Diada Nacional de l’Onze de Setembre 2016 
La Coral Xabec participarà en l’Acte de l’Ofrena Floral del Masnou a 

partir de les 11.30 a la Plaça de l’Onze de Setembre.

Acompanya'ns-hi!
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VAGÓ DE CUA
Avui, si m’ho permeteu, voldria sortir
del pas amb un curt relat que en prin-
cipi no té “ni cap ni peus”, però que
seguit d’un altre tant o més curt i tan
insuls com el primer, ajuntant-los, vos-
altres, intel·ligents i amics lectors,
sabreu trobar-ne la connexió, el lligam
que els uneix, la vostra innata intuïció
posarà en clar sobradament tot el que
pretenc: Som-hi? Endavant! 
Després de l’accident… la companyia

de ferrocarrils N.N. (de nom fictici) va
posar el personal idoni més qualificat
per fer un estudi relacionat amb els
accidents ocorreguts en els darrers
cinc anys, en els quals alguns dels
passatgers de l’últim vagó perderen la

vida o patiren danys superiors als pas-
satgers dels vagons que el precedien.
Inspectors d’assegurança de la pròpia
companyia i de la seguretat estatal, de
l’afectada per la possible fatiga dels
materials emprats i del personal de
manteniment per tenir-ho en bon
estat, van descartar cap negligència a
la conducció. 
Van sortir dels calaixos carpetes, ar-
xius, dictàmens, una tal munió de
papers i documents que ompliren les
taules dels despatxos, a la recerca

GAIREBÉ TOT AIXÒ ÉS VERITAT
Carles Maristany

S’ha acabat l’estiu o això és el que indi-
ca el calendari. Tornem a la feina. És
també l’inici del curs escolar. Enrere
queden els dies de platja i piscina, les
escapades a la muntanya o els viatges
als pobles de la família o a l’estranger. 
Fa uns anys que es va començar a
diagnosticar la síndrome postvaca-
cional, un estat de malestar i dificultats
d’adaptació després d’un període de
vacances. Sí que hi ha gent que en
pateix els símptomes, com són el
cansament generalitzat, la tristesa o la
falta de motivació. Hi ha una base
important en les expectatives. Posem el
llistó molt alt, pensant que les vacances
seran l’alliberació de tots els nostres
mals i preocupacions. I la veritat és que

així ens ho creiem, fins a tal punt que la
tornada és comparable a la caiguda
d’un setè pis. Les vacances sempre
se’ns fan curtes. I en volem més. Un
cop s’acaben, tornem a la realitat del
que fa unes setmanes fugíem deses-
peradament.
Una solució, la podem trobar en el canvi
de la nostra actitud. L’estat o modalitat
“d’estar de vacances” és quelcom que
podem aconseguir en qualsevol mo-
ment de l’any. 
Què, no t’ho creus?
Continua llegint. 
És qüestió de situar les expectatives
en el dia a dia. De creure que en el
dia a dia podràs gaudir, descansar,
desconnectar, animar-te... En qualse-

vol moment, cada dia per poc que
sigui. Es tracta de posar-se les ulleres
de les vacances, per tal de captar tots
els petits detalls. Per exemple, pots
escollir començar el dia fent una mica
d’esport. També, si ho prefereixes,
pots llevar-te una mica més d’hora i
anar amb calma a la feina o a acom-
panyar els teus fills a l’escola. Els
migdies són un altre gran moment per
trobar temps per a tu. Un espai del dia
a dia per poder llegir, fer un aperitiu
amb els amics o amigues, o simple-
ment fer una becaina. I tampoc no
ens oblidem dels caps de setmana. Si
els aprofitem bé, aquests dos dies
ens poden donar molt de joc. Es
poden convertir en l’espai ideal per
poder recarregar les piles, ja sigui
podent sortir, fer activitats d’oci o fins
i tot algun viatge exprés.
El fet d’estar de vacances contínues és
una actitud mental. Una manera dife-
rent de viure la vida. Potser sembla difí-
cil que aquests petits moments puguin
omplir tant, però la veritat és que, ben
aprofitats, ho fan. La vida està feta per
gaudir dels petits moments. Potser
aquest són els que la fan gran i a la
vegada més atractiva.
Algun dia ens adonarem que la salvació
no es troba a buscar en un calendari
com desesperats les tres setmanes de
vacances. Algun dia potser provarem
de posar-nos aquestes ulleres i desco-
brirem que tenim al nostre abast molt
més del que ens pensem, i així traurem
més profits i felicitats de tot l’any.

Som
Com ho podem fer perquè siguem tots una mica més feliços i gestionar
millor els nostres conflictes...
Oriol Lugo Real
Psicòleg & Coach Executiu i Personal
Expert en Teràpies Neurocientífiques
www.oriolugoreal.com  /  http://owlinstitutpsicologic.com/

VACANCES INACABADES



El significat d’aquesta dita és força
obvi: els catalans som capaços de
treure profit de qualsevol situació ne-
gativa.
L’origen el trobem en una expressió
castellana nascuda durant la brutal
repressió sobre els pobles de
Catalunya exercida per les tropes de
Felip V, abans i després de la derrota
dels austriacistes per part dels Borbons
que va determinar-se en caure Barce-
lona l’onze de setembre de 1714 des-
prés d’un llarg setge.
A mesura que anava avançant la guer-
ra es van incendiar nombroses pobla-
cions, com Poblet, Vila-real, Calaceit,
Xàtiva, Lleida, Terrassa, Sallent, Manre-
sa, Moià, Sitges, Peramola i moltes més.
Es va imposar l’anomenat ‘delme de
la forca’ a totes les poblacions, que

consistia a executar un de cada deu
homes triats a l’atzar. Per exemple, a
Sant Quintí de Mediona van ser pen-
jats més de 800 civils. També, a més
de suprimir les institucions catalanes
com les Corts, la Diputació del
General, la Reial Audiència, el Consell
de Cent, les vegueries, etc., van
imposar tot un seguit d’impostos abu-
sius impossibles de pagar, com ara
les ‘quizenades’, que calia abonar
cada dues setmanes.
Per fer front ja a les primeres quinze-
nades la gent de pagès es va veure
obligada a vendre’s els animals, que
eren la base de la seva subsistència, i
després a desprendre’s dels pocs
estalvis que tenien, tant en diners com
en joies, i que havien ben amagat sota
les pedres del voltant de la casa.

D’aquí que alguns dels invasors, tot
fent-ne escarni, escamparen la frase
‘els catalans treuen diners de sota les
pedres’, la qual, en popularitzar-se
entre els felipistes, es convertí en ‘los
catalanes de las piedras sacan
panes’, que en catalanitzar-se va
quedar com la coneixem, i canvià així
el sentit despectiu original en voler
expressar la capacitat dels catalans
per sortir-se’n exitosos davant qual-
sevol adversitat.

Dites i personatges populars (32)
Albert Vidal

PER QUÈ DIEM que…

ELS CATALANS, DE LES PEDRES,
EN FAN PANS
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d’una paraula aclaridora: el perquè?
Tothom hi deia la seva. Tothom tirava
pilotes fora. Ningú no era el causant
responsable dels accidents, però una
cosa va sorgir ben palesa: en el vagó
de cua dels trens sempre, sempre, es
comptabilitzaven més afectats que en
la resta dels vagons.
Ments preclares van arribar a la con-
clusió que l’única cosa a fer era
suprimir el vagó de les desgràcies,
l’últim, sigui perquè darrere seu no
tenia cap subjecció a la part posterior
com tots els altres que el precedien.
Tot aclarit: treure l’últim vagó i tot
arreglat…
NOTA: Renfe, quan va electrificar la
línia de la costa, feia el servei amb
locomotores DIESEL i seguia usant
els mateixos vagons d’antany; van dir
que abolirien la classe tercera.
Tardarem a veure-ho, vaig pensar jo!
Cap problema per portar-ho a cap: la
categoria estava marcada amb
números romans davant i darrere de
cada unitat. “Un especialista titulat” en

canvis de categoria va llevar un dels
palets de fusta del número III i va
quedar ben visible el número II.
Possibilitats de l’Estat i genuïnes de
les grans empreses.

Bé, prou de trens! Ja hi som a la se-
gona part: la curta!
El Banco de España pagará al porta-
dor la cantidad de… (en oro o plata).
Queda ben entès que el banc mai no
paga res. L’assortia, però, de bitllets
nous molt difícils de falsificar i això
donava al tenidor una certa garantia. 
Els nostres avantpassats navegants
sempre feien constar que el pagament
es feia: en monedas de oro o plata
(res de paper).
Actualment, de bitllets amb valor
facial, n’hi ha de cinc, deu, vint,
cinquanta, cent, dos-cents i diuen que
també de cinc-cents, hi ha gent que
n’ha vist. 
España va bien! Tot i això, a molta
gent, els mesos se’ls fan llarguíssims i
sobretot el “sobre” triga, triga… per-

què del dia vint ençà ja surten núme-
ros vermells en el compte.
Cada dia a les notícies sentim que
aquell o l’altre ha desviat, distret,
malversat o adjudicat erròniament
sucoses quantitats de diners en llocs
impensables i difícils de recuperar. 
El robatori no està contemplat encara
en aquesta modalitat de frau.
Els diners s’esfumen sense deixar
rastre. Una ment preclara, per abolir
aquest desori, ha proposat treure de
circulació els bitllets de 500 euros
amb la finalitat de fer més difícil la
recaptació i que omplir la bossa de les
deixalles amb el mateix volum, però
de bitllets petits, sigui menys onerós
per al nostre benvolgut Estat.
La puerilitat del seu raonament és
(trobo jo) de la mateixa categoria que
la d’eliminar l’últim vagó del tren.
Pugeu tan sols a l’últim vagó si el tren
se us escapa.
Pagueu amb bitllets grossos, tan sols
si no en teniu de petits.
I arrisqueu-vos a les conseqüències!    
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Arran de sòl
Aquest estiu que encara no ens ha deixat, amb la seva
calor, amb la seva humitat, amb el seu enganxament, al
qual cerquem les ombres, siguin del tipus que siguin, vaig
tornar a patir pel nostre únic passeig, el Camí Ral, la manca
d’arbres en alguns trossos.
Ja us ho havia comentat algun altre any, però es veu que
no ho devia llegir ningú que hi pogués posar remei, i així
estem.
Per si fos poc, els que hi ha, estan malalts.
Com deia, als trossos desarborats, el sol et fot una clatella-
da que et deixa esmaperdut, vaja, que no tens ni esma de
seguir endavant. Al Camí Ral quan hi peta el sol de ple, i
amb la pantalla que fan les cases, la garrotada calorífica és
encara més forta.
Vaig tenir la santa patxorra de seguir tot el passeig «de ca
la cul a can Targa», o dit d’una altra forma, des del cul
d’Ocata fins a la riera d’Alella, bo i comptant els espais
buits, n’hi ha un fotimer de ple de buits. 
En total, i en números rodons, vaig comptar que en falten
uns seixanta, i això que no vaig comptar el tros estret del c/
de Mossèn Cinto, ni de la riera d’Alella fins al final o comen-
çament de poble. Pel costat d’Ocata vaig comptar des de
les cases que hi ha a tocar dels jardins on hi ha la Nimfa.
I parlant d’aquest monument, o andròmina, ja que no saps
ben bé el que és o representa, tot i el seu nom, us heu fixat
que és ben lletja, tant com el monument que hi ha a la
rotonda de Montgat, aquella mena de porta, que a més
porta un lema en llengua forana, i que sembla fins i tot mal
escrit en aquella llengua. Aquell també es porta l’oli, llevat
que no sigui el que va engreixar el canut del qui la va crear.
La «nostra» nimfa, com a mínim té els escrits en català, a
més del poema del poeta masnoví per excel·lència, Josep
Pujadas Truch.
Per altra banda, si critiquem, també hem de dir quan tro-
bem alguna cosa ben feta. Aquesta fou que tots els trossos
de voreres del Camí Ral, quan hi surten els carrers que bai-
xen fins al passeig, estan anivellats, no com abans que
havies d’anar pujant i baixant, fet que devia resultar perillós
per als invidents, per a la gent gran i, és clar, per a mi, que
sóc un quisso de potes curtes. A voltes, abans, al pujar i
baixar aquell graó, m’hi fregava la panxa. Com podeu ima-
ginar, si em patajava tot el Camí Ral, quedava ben encetat. 
Veus, si hi passeges de tarda és més agraït, ja que l’ombra
de les cases supleix la manca de la dels arbres. Tot i que,
si sou observadors, deveu haver vist que, a mesura que
l’estiu avança, el sol es pon més cap a Montjuïc i seguei-
xes com al matí, rebent els seus raigs.
Bé, ja us he donat prou la tabarra amb el sol, les ombres,
el Camí Ral, la manca d’arbres en alguns trossos, i les for-
moses andròmines.
Me’n vaig a jóc, com les gallines, que ho fan tan bon punt
l’astre rei ho fa.
Apa, bup, bup. 

Pledebuit

Ingredients:
3 albergínies llargues, oli d’oliva, 50 gr de pinyons
6 tomàquets secs adobats amb oli, 3 anxoves, un

ramet d’alfàbrega, 10 llesques de pernil, 2 boles de
mozarella de 125 gr cada una

1. Tallem les albergínies en làmines ben fines; la pell
fosca dels costats ens servirà de decoració. Les pin-

tem amb oli i en una planxa calenta, les marquem uns 3
minuts per cada banda. Les separem.

3. Torrem els pinyons en una paella i els posem al
got de la batedora amb els tomàquets secs, les

anxoves, mitja cullerada d’oli d’oliva i la majoria de
les fulles d’alfàbrega.

4. Ho amanim al nostre gust amb sal i pebre i ho
batem fins a obtenir-ne una pasta. 

5. Sobre una làmina d’albergínia, n’hi posem una de
pernil, vigilant que no sobresurti gaire pels costats.

Hi estenem una mica de la pasta que hem fet.

6. Trenquem la mozarella en petites parts i en
posem un tros en cada un dels costats amb una fulla

d’alfàbrega. Ho enrotllem i, perquè no s’obri, ho
punxem amb un escuradents llarg. 

Ja està llest per servir! Bon profit!

La cuina de l’Antònia
El cullerot

El Masnou, Sant Felip, 45 · 93 540 97 41
Badalona, Canonge Baranera, 75 · 93 384 43 51

Igualada, Rambla Nova, 29 · 93 804 22 25

www.elcullerot.cat
elcullerot@hotmail.com

De tot per a la cuina

Embolcalls



El Petit Vailet

Esco la  bresso l

ENS AGRADARIA SER L'ESCOLA BRESSOL 
DELS VOSTRES FILLS!

Ventura i Gassol, 29, el Masnou 

www.petitvailet.com · 93 555 57 11

OBERTA LA MATRÍCULA PER
AL CURS 2016 - 2017

A PARTIR DELS QUATRE MESOS



Exposicions
Del 3 al 29/9
Persones i personatges del Masnou (I i II) de Maribel
Grau. FEM
De l’1 al 27/10
Dibuixos de Jordi Fortuny

I n f o r m a
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Grup Rauxa de GDM
Diumenge amb lletres
25 de setembre a les 7 de la tarda

Vetllada artística, literària, musical...
Teatre de Gent del Masnou

ENTRADA GRATUÏTA

Classes de ioga
Els dimarts de les 19.30 a les 21 
Aprendreu tècniques de meditació, 

respiració i relaxació.
Curs impartit per Ivet Compañó, professora de

Kundalini-ioga.
Cal portar una estoreta (o matalasset), 

tovallola, coixí petit, pareo i roba còmoda.
Preu trimestral 80€ socis 70€

Inscripcions a Gent del Masnou 
Tardes laborables, de 6 a 2/4 de 9

Vocalia Recreativa
Més info: ivet@latercerapell.com · 607 74 74 99

L’enigma V.D.R.

Solució del mes de juny: 
Va reparar 30 motos i 10 cotxes.

Enigma de setembre:
Distribueix el nombres de l’1 al 9 dintre de la quadrícu-
la de 3 x 3. Cada fila, cada columna i totes dues diago-
nals han de sumar 15.

GENT 
DEL MASNOU

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ DE SOCI

Empleneu i retalleu la butlleta i feu-nos-la arribar

GENT 
DEL MASNOU



Cap a la República
I n f o r m a c i ó  m e n s u a l  d e l  P r o c é s  C o n s t i t u e n t

ANC-Al Masnou Decidim · Stb16 · elmasnou@assemblea.cat
Espai publicitari contractat. Gent del Masnou no té cap vincle amb el que s’expressi en aquesta pàgina. 

Què és un procés constituent?
És un conjunt dʼactuacions que culminen en lʼelaboració dʼuna nova Constitució. Quan un poble
decideix constituir-se formalment en Estat, després dʼhaver iniciat un procés dʼindependència,
acostuma a engegar un procés constituent.

Catalunya, líder de patents a l’Estat
La innovació catalana supera Madrid en
nombre de sol·licituds per primer cop en
tres anys.  http://ara.cat/_61963e3f

Forcadell rep la notificació del TC
que l'avisa de possibles sancions
"En els estats democràtics els conflictes
polítics es resolen políticament amb dià-
leg", assegura la presidenta del Parlament
http://www.ara.cat/politica/Forcadell-notificacio-TC-pos-
sibles-sancions_0_1634236669.html

13 medalles olímpiques per als
esportistes residents als Països
Catalans
Han aconseguit 4 ors, 5 plates i 4
bronzes per a les delegacions
espanyola, francesa i croata
www.vilaweb.cat/noticies/13-medalles-olimpiques-pels-
esportistes-dels-paisos-catalans/

Una diada imprescindible més 
Els coordinadors de l'ANC de les quatre
últimes diades conviden a assistir-hi
enguany http://www.vilaweb.cat/noticies/una-altra-

diada-imprescindible/

Penja o renova la teva senyera o estelada. I recorda-ho, no la
despengis! Convida la teva gent també a fer-ho.

Rigau demana potenciar el cata-
là a l'ensenyament i reivindica la
llengua com una "qüestió d'estat"
L'exconsellera i la Universitat Jaume I de
Castelló han rebut el premi Canigó per la
seva trajectòria a favor de la relació cul-
tural i cívica entre els Països Catalans
http://www.ara.cat/societat/Rigau-potenciar-lensenya-
ment-reivindica-questio_0_1637236373.html

Les exportacions catalanes
creixen un 2% durant el primer
semestre i marquen un nou
rècord
Les vendes de Catalunya a l’exterior con-
centren el 25,4% del conjunt de l’Estat,
segons el Ministeri d’Economia i
Competitivitat 
http://elmon.cat/noticia/167690/les-exportacions-cata-
lanes-creixen-un-2-durant-el-primer-semestre-i-mar-
quen-un-nou-record%23.V709_GF-V0A.email

Munté a la Fiscalia: ‘Seguirem
endavant. Les urnes no s’im-
puten ni ara ni mai’
En un escrit, dos dels magistrats acusen
Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau de
desafiar obertament la suspensió del TC
el 9-N 
http://www.vilaweb.cat/noticies/munte-a-la-fiscalia-
seguirem-endavant-les-urnes-no-simputen-ni-ara-ni-mai/

El passat diumenge 21 d'Agost es
va celebrar una gran festa reivin-
dicativa a la platja d'Arenys.
Amb el títol de Per Terra, Mar i Aire, es
van realitzar diverses activitats. Els parti-
cipants van arribar-hi per terra, mar i aire,
demostrant una vegada més que els inde-
pendentistes tenen la voluntat de no atu-
rar-se. També es va comptar amb la pre-
sència i parlaments dels alcaldes de les
poblacions dels Maresme i del president
de l'ANC. 




