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Diumenge 27 de febrer

Els qui ja traginem un grapat d’anys al damunt de l’esquena, hem tingut
l’experiència de conviure llargament a l’aixopluc d’un sistema social protector que,
tirant de la rifeta d’una economía creixent i d’un país on gairebé tot era per fer, ens
va facilitar la cobertura d’aquelles necessitats considerades bàsiques en els nostres verals: sanitat, ensenyament, habitatge, previsió social, etc.
Hi havia feina més o menys bona per a tothom i allà on no s’arribava amb els salaris justets de conveni s’hi feia cap amb les hores extres o les feinetes de sota mà
que no constaven enlloc, però que servien per accedir al primer “sis-cents”, per
pagar la hipoteca del piset o per comprar quatre pams de terra a terminis (moltes
lletres de canvi signades) amb la intenció de fer-s’hi, algun dia, la caseta per als
caps de setmana.
Eren temps de vaques grasses, que van propiciar aquest fenomen batejat com a
estat del benestar i que durant unes quantes dècades ens va acompanyar com si
fos la bóta de Sant Ferriol, sempre a punt de rajar. Els benestants s’hi sentien com
el peix a l’aigua i els treballadors, en general i no sense esforç, en sortien prou ben
parats. Els corrents migratoris van ser molt importants, especialment a casa nostra, amb la vinguda de gent de tots els racons de l’Espanya que aleshores caminava unes quantes passes darrere de Catalunya, a la recerca de treball.
Fins aquí una pinzellada ràpida i potser massa simplista de la història que unes
poques generacions hem escrit aquests darrers anys i que ens ha acompanyat,
sense gairebé adonar-nos-en, fins al nou escenari d’escala mundial que avui ens
aclapara, emmarcat en la globalització, la consolidació de la UE i l’euro, la desfeta
del món comunista, l’entrada en escena dels països emergents, el trontoll del sistema capitalista basat en la cruesa del lliure mercat, l’atur, la immigració estrangera impossible d’absorbir, etc. etc. L’última, la immediata reconversió de les tradicionals caixes d’estalvis en bancs, enterrant una figura i una manera d’entendre
l’estalvi i el progrés social tan a la catalana.
És cert que, de situacions de crisi, ja n’hem passades d’altres i ens n’hem sortit i tot
ens fa pensar (o així ho volem creure) que ara també ens en sortirem; però,
d’aquesta sotragada que està fent patir tantíssima gent de casa nostra i d’arreu del
món, n’hauríem d’aprendre la lliçó. Com que les dites populars sovint són molt més
sàvies que els grans savis de l’economia i de la política que ens enlluernen amb les
seves propostes, ens agrada recordar aquella tan elemental i tan oblidada que diu
que no s’ha d’estirar més el braç que la màniga.
Probablement aquesta ha estat una de les principals causes de l’ensopegada
monumental del sistema; ens havien fet creure i ens havíem empassat que això no
tenia fi i el braç consumista s’ha estirat tant que la màniga ha quedat esquifida. Tal
vegada haurem de desenterrar els vells conceptes d’estalvi i austeritat perduts pel
camí. Els nostres avis, desemparats com estaven, se les van enginyar per crear les
mútues, les caixes d’estalvi i previsió i altres mecanismes socials de resistència per
cobrir les seves carències. Qui sap si a la llarga no els haurem de recuperar?
El president
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FARMACÈUTICS DEL MASNOU
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Dies en què les farmàcies del Masnou estan de guàrdia
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St. Josep

Almeria, 14

93 555 03 81

Enamorats 2, (Enfront Estació del Masnou)

93 555 59 36

Navarra, 68

93 555 19 79

St. Domènec, 1

93 555 33 08

J.Llimona, 22 (Enfront C.Nàutic)

93 555 08 55

Prat de la Riba, 23

93 555 04 03

Els serveis de guàrdia són de 9 del matí a 9 del matí
El dissabte a la tarda està oberta només la farmàcia de guàrdia

UN VÀTER PER A
GOSSOS
Passejar pel Masnou és un
fàstic. Si bades, xaf, ja tens
una tifa enganxada a la
sabata. I la pudor de pipí?
Penso que això que els animals facin les seves necessitats pel carrer és una marranada i un atemptat contra la
higiene i la salut pública.
Preguntant-ho fins i tot a les
persones que tenen gos, tothom em diu que és clar, que
potser tinc raó, però…
I el “però…” vol dir que, si no
ho fan pel carrer, on ho han
de fer?
La resposta és fàcil: al vàter,
com tothom. És estrany que
no existeixi un vàter per a
gossos perquè facin les
seves necessitats a casa
com tothom i que els amos
ho netegin com a responsables de la cura del seu animal. No caldria que sortissin
a collir la caca al carrer, la
collirien directament a casa i
evitarien a la resta de ciutadans l’espectacle fastigós
dels gossos cagant i el teatre
de guardar la merda dissimuladament.
La merda i el pipí de gos són
merda i fan pudor, maten les
plantes i fan malbé el mobiliari urbà.
I mantenir el poble net, sense pudor i les instal·lacions
en condicions val diners, que
paguem nosaltres.
Ja sé que aquesta carta, a
molts, els semblarà exagerada, intransigent, que no estimo els animals, etc. Però
només és una queixa i un
requeriment a les autoritats
municipals perquè posin
remei a un problema de convivència i també, ja que sembla que aquestes són sordes, un requeriment als ciutadans per organitzar-nos i
dur a terme propostes a
nivell no institucional.

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 inicials. En cap cas no es publicaran cartes amb pseudònim. L'extensió no excedirà 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 mantindrà correspondència amb els seus autors.

CÀRITAS PARROQUIAL
DEL MASNOU
Volem donar les gràcies a
totes les persones que han
donat suport, un any més, a
la nostra Campanya de
Nadal per ajudar els qui més
pateixen.
Hem pogut constatar que
creix la solidaritat, quan la
realitat és més dura.
Agraïm totes les col·laboracions, que han estat moltes;
amb el treball personal, amb
vehicles, amb aportacions
d’aliments i de diners, tant a
la sortida dels supermercats
com a les parròquies; també
la presència d’una caseta de
Càritas a la Fira de Santa
Llúcia al pati del Casino; i a
totes les persones que han
treballat en la distribució o
compra de les participacions de la Loteria de Nadal,
com també a tots els establiments que s’hi anunciaven.
Cal remarcar la gran aportació d’aliments entregats pels
alumnes dels col·legis de
Religioses Escolàpies i de
Sagrada Família, i la del
grup de 4t d’ESO del col·legi
Bergantí.

Tot això ha fet possible
entregar un Lot Nadalenc a
151 famílies de la nostra Vila
i tenir una reserva per als
propers mesos.
Gràcies a tothom.
L’equip de Càritas
-----------------------------------------

NO ENS HEU TINGUT
EN COMPTE
Hola, em dic Víctor, tinc 10
anys i vaig amb cadira de
rodes. Sóc vei del Masnou.
Aquesta carta és per donar
les gràcies a l’Ajuntament
del meu poble perquè
aquest any no podré anar a
jugar al Nadalem que organitzeu cada Nadal; algú ha
tingut la brillant idea de ferho en una escola totalment
inaccessible per a mi i per
als qui, com jo, fem servir
una cadira de rodes.
M’agradaria que algú m’expliqués com podeu fer les
coses tan mal fetes?
Per què no ens heu tingut en
compte?
La meva mare està indignada i crec que té tota la raó.
Ah! Bon Any Nou.
Víctor Diez Campos
i els meus pares

Càritas en un centre
comercial del Masnou

G.M.S.
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EL MASNOU, ANY 2500.
Voldria fer algun comentari
sobre l’article de Josep
Condeminas del núm.283.
Primerament, fer un article
relacionat amb el canvi climàtic i aplicar-lo a una
microescala com la del
Masnou és del tot descabdellada. El canvi climàtic és un
fenomen natural i global, que
per causes antròpiques
estem modificant els humans i que afecta directament el sistema Terra. Ni els
informes més detallats dels
científics poden fer models
climàtics amb una escala tan
detallada com la microescala
local o fins i tot de les escales regionals. Dit això, i amb
la gran quantitat d’articles
científics i informes de
l’IPCC, es troba a faltar en
l’article dades clares sobre
els diferents escenaris possibles. Ja que la part final de
l’article sembla més una
novel·la de ciència ficció que
no un article d’opinió amb un
mínim de serietat i de rigor
científic. Segon, parlar de
Masnou 2500, quan els
models climàtics només
donen dades dels pròxims
100 anys, és fer un article
sensacionalista al 100%.
Parlem del que sabem, no
podem fer pronòstics de
geografia humana en la
zona del Baix Maresme
(migracions als pobles de
peu de muntanya) a partir
d’idees poc formades i poc
científiques. No caiguem en
la demagògia barata, siguem una mica més rigorosos
amb les temàtiques científiques. Tercera, estem parlant
d’inundacions dels pobles
costaners, quan el pitjor dels
escenaris possibles de
l’últim IPCC donen una pujada del nivell del mar de 0,5
metres. I la causa de la pujada del nivell del mar no serà
pel desgel de les masses
Continua a la pàg 7

3 de març, Dijous Gras!, coques de llardons;
Pastisseria Degustació Granja

El Masnou: Prat de la Riba, 4 · T. 93 555 04 60

i, per a la
Quaresma, bunyols.
De les pastisseries
del Masnou

Pastisseria
PASTISSERIA · CONFITERIA
Antiga Casa Pagès fundada el 1927

Pere Grau, 59 · Tel. 93 555 06 61
El Masnou

david

Itàlia, 31 · Tel. 93 555 35 64 · El Masnou

MMACE02
(Millor Mestre Artesà
Xocolater d’Espanya 02)

pastisser

antiga pastisseria Font

93 555 34 75
Navarra, 100 · El Masnou
pastisseria@davidpastisser.com
www.davidpastisser.com

Medalla de bronze
MMAPE03
(Millor Mestre Artesà
Pastisser d’Espanya 03)

Mestre Pastisser

ISABEL I NEUS

Mestres Villà 87-89 · Tel. 93 555 20 89 · El Masnou

RELLOTGERIA

I

JOIERIA

DES

DE

1964

TEIXITS - MERCERIA - TALLER D’ARRANJAMENTS

Gran varietat de
disfresses
infantils.
Teixits,
maquillatge i
complements.
Fontanills, 2 · 93 540 26 19 el Masnou

14 de febrer
St. Valentí
A Q U A S TA R

Barcelona, 9 · 93 555 07 76 el Masnou

gelades oceàniques del planeta, sinó pel desgel de les
masses de gel i de neu que
es troben dins els continents.
Per últim, voldria fer una
recomanació: la temàtica
científica (encara que siguin
temes morbosos o “estrelles”) s’ha de deixar per als
científics (dades empíriques); les simples opinions
que només es basen en
altres opinions o en el que
ha dit un mitjà o altre de
comunicació són només opinions sense cap tipus de
validesa contrastada.
Albert Alfaro Giró
Geògraf i màster en gestió
i restauració del medi natural

-----------------------------------------

ESTACIONAMENTS DEL
CARRER LLUÍS MILLET
Com a veí i veïna del casc
antic del Masnou, concretament del carrer Lluís Millet,
n. 37, volem adreçar la nostra queixa i la nostra insatisfacció envers les darreres
decisions que s’han pres pel
que fa a la circulació de vehicles i estacionament en
aquesta zona, i afegir-nos al
ja expressat pel senyor Joan
Maresma i Pujades en
aquest mateix butlletí (n.
283, gener del 2011).
Fa aproximadament un any
que es van anul·lar uns cinc
llocs d’estacionament al
carrer Rector Pineda amb la
colocació de pivots metàllics. Enguany hem estat
patint els inconvenients i les
molèsties de les obres que
es realitzaven a l’antic edifici
de correus: al final de la baixada de Lluís Millet van
desaparèixer un set llocs
d’estacionament, als quals
cal afegir tots els que es van
perdre a la plaça Jaume
Bertran.
Aquestes darreres setmanes
hem tornat a perdre uns vuit
llocs d’estacionament en ferse efectiu el doble sentit del

i a la directiva del Museu
Municipal de Nàutica, que
donaren totes les facilitats
per poder filmar-lo dins
d’espais públics municipals,
com el Museu o el Cementiri, així com als actuals propietaris de la casa on va
morir el nostre negrer, la
Núria Maynar i en Vicenç
Casasús.
I aclarir que totes les entrevistes que m’han fet per
diversos mitjans audiovisuals, com la ràdio i televisió de
Mataró, el diari La Vanguardia, la Televisió de Catalunya, etc., sempre han estat
per iniciativa d’aquests mitjans, per l’interès que els
despertaven els meus llibres
i sempre a nivell totalment
personal.

carrer Lluís Millet. No entenem aquesta mesura perquè
considerem que aquest nou
circuit no proporciona cap
avantatge a la circulació de
vehicles, ans al contrari: ens
fa donar voltes absurdes si
vols anar al centre de la
població o a la carretera
nacional.
Considerem que seria una
bona opció permetre l’estacionament a la baixada de
Lluís Millet en horari nocturn.
Com a ciutadans i ciutadanes del Masnou, paguem els
nostres impostos puntualment i creiem que tenim dret
a estacionar a prop del nostre habitatge.
Atentament.
Rafael Esquerra i Tuñí
Ma.Jesús Alamillo i García
-----------------------------------------

ALGÚ HO HAVIA DE DIR !
Joan Muray
-----------------------------------------

AGRAÏMENT
I ACLARIMENT
Sr. President,
Des d’aquestes pàgines
obertes a tots els vilatants,
vull agrair a tots els masnovins que s’han interessat pel
programa de la Televisió de
Catalunya “THALASSA” del
divendres, 21 de gener, al
Canal 33, al qual sortia un
reportatge on es podien
admirar diversos indrets de
la nostra vila i que tenia com
a referent la biografia que
vaig editar el passat 2009,
del capità Joan Maristany i
Galceran (1832-1914), titulada “PIRATA i NEGRER”.
Molts, moltíssims, han estat
els qui m’han felicitat, d’aquí
el meu agraïment; però
també m’he trobat que altres
no el pogueren veure, per
això escric aquesta carta ja
que, si ho volen, poden veure’l sempre que vulguin per
mitjà d’Internet, connectant
el web:
tv3.cat/videos
També vull donar el meu sincer agraïment a les autoritats

SOM CIUTADANS DE
SEGONA?
L’octubre de 2009 vam obrir
un compte a Caixa Penedès
per dipositar els dècims de la
loteria de Nadal i del Nen.
Vam acordar amb l’entitat
que no ens cobrarien cap
comissió i que, en cas que
ens toqués algun premi, ens
farien el pagament corresponent. Desafortunadament,
no ens va tocar res i aquí es
va acabar la història.
Aquesta tardor, i ja amb el
compte obert, tornem a dipositar els diners de la loteria.
El dia que anem a portar-hi
els dècims, però, ens anuncien que ens cobren 8,50€
per dipositar-los. Ho acceptem, tot i que de mala gana
perquè no ens havien informat prèviament dels canvis
de condicions. Un cop més,
el sorteig passa i tampoc no
ens toca res.
La història es repeteix quan
arriba el sorteig del Nen.
Tornem a ingressar els
7

diners de les participacions
venudes, però no hi portem
els dècims per no tornar a
pagar la comissió. Aquesta
vegada tampoc no ens toca
la rifa, però sí el retorn dels
diners invertits. Corresponen 4 euros per cada participació. L’endemà del sorteig
anem a cobrar els diners i
els portem a Caixa Penedès
perquè, en tant que dipositaris, ells facin els pagaments
de les participacions. Però
resulta que no volen pagar.
Ens diuen que només paguen si et toca un dels cinc primers premis. Ja emprenyats, no fem l’ingrés i marxem a demanar una segona
opinió.
Decidim anar a CatalunyaCaixa, on ja tenim un
altre compte obert. Fem
l’ingrés i l’entitat consulta el
cas. Rep l’autorització necessària i ens confirma que
ens faran el pagament de les
participacions tot i no ser-ne
dipositaris. Ja hem signat
l’autorització i, a partir del
divendres 14 de gener, ja
es poden cobrar els diners
de les participacions premiades a l’oficina 0048 de
Catalunya Caixa, situada
al carrer Barcelona del
Masnou.
Pel que fa a Caixa Penedès, hem anat a cancel·lar el
compte i els hem fet arribar
el nostre malestar explicantlos un exemple: a la sucursal
que tenen a Palafrugell, sí
que estan pagant les participacions de premis petits i
retorns de la rifa de Nadal a
les entitats del poble que es
trobaven en la mateixa situació que nosaltres. Si és la
mateixa entitat i no hem
rebut el mateix tracte... hem
de pensar que som ciutadans de segona?
Penya Barcelonista

Continua a la pàg 9

3 de març, Dijous Gras.
Botifarres d’ou i faves amb
cansalada, pasta amb bacó i
pinyons, peres amb vi, llegums
guisats, carns, botifarrons,
caves, mandonguilles,
pollastre farcit, llom,
ous i llardons.
Menjars per emportar
de
Joan XXIII. 46 Obert
dimecres
93 555 52 08 a diumenge

Mercat Mpal. P, 21
93 540 95 16

Romà Fabra, 18 · 93 555 73 95
El Masnou

www.pledepasta.com

LLEGUMS CUITS
FRUITES SEQUES
APERITIUS
PLATS CUINATS
MENJARS PREPARATS
POLLASTRES A L’AST
VINS I CAVES
EMBOTITS SELECTES

Navarra, 100. 93 555 14 82 EL MASNOU

RO
CA

Elaboració pròpia
Mercat Municipal · 93 540 39 38

XARCUTERS
Màxima qualitat en els
seus productes
El Masnou
Mcat. Municipal · 93 540 10 61
Sant Miquel, 25 · 93 540 88 02

Badalona
Mcat. la Salud, 41 · 93 388 16 87

FRUITES I VERDURES

Butifarra d’ou amb carxofes, butifarra de calçots,
butifarra de violetes,

Tasta-les!

Comandes a domicili
Collita pròpia
Mercat Municipal
93 540 03 52
Mestres Villà, 10 · 93 555 16 64 · WWW.CANRAC.COM

CAVALCADA DELS REIS
Tot arriba en aquesta vida,
fins i tot la decepció.
Després d’estar molts anys
vinculada a la cavalcada de
Reis, ja sigui per feina, per
estar en una associació que
participa en la cavalcada o
per ser membre de la Comissió de Festes del Masnou, he vist molts VOLUNTARIS, sí senyors, voluntaris
amb majúscules, interpretant
els personatges clàssics que
pertoquen en un cavalcada i
no ho dic més clar per si,
com es diu ”hi ha roba estesa”; però m’he assabentat
que aquest any, algun
d’aquest personatges imprescindibles ha cobrat per
sortir-hi i fer que la canalla
tingui aquella il·lusió, que
sembla que ells han perdut.
M’agradaria que aquesta
carta fes reflexionar aquests
personatges i l’any vinent es
podrien presentar com a
voluntaris. També vull aprofitar aquestes ratlles per
donar les gràcies a totes
aquelles persones que amb
el seu voluntariat han fet
durant molts anys que les
rues i les festes de Nadal
fossin força reeixides.
Tots, estic segura, sabeu de
qui parlo; hi ha molts noms
de gent que han mantingut la
nostra il·lusió, fer-ne una llista seria inacabable i no vull
cansar-vos.
Des d’aquí el meu reconeixement i espero que el de

seu temps per una il·lusió:
que la “Juan José” perdurés
en la memòria d’un poble i fos
reflex d’un temps i d’un ofici.
Malauradament la barca
resta esperant que algú
reaccioni i no es perdi en

molts ciutadans del poble,
que anàvem a portar la carta
al Casinet i anys després al
Patge Reial, aquell que hi
havia a la Casa de la
Cultura, més tard als envelats que es trobaven a diferents llocs del poble, i també
a l’envelat de la Plaça dels
Cavallets i a les Cavalcades.
A tots moltes gràcies.

l’oblit. Però amb el pas del
temps corre el risc de convertir-se en brases per fer
una sardinada a la qual estareu tots convidats.
Jordi Torrano Oteo

En record de David
Martínez Madero

Ma. Rosa Poch Sans
----------------------------------------

Per Jaume Oliveras i Maristany

LA BARCA D’EN JOAN DE
CA LA MARIANA
La nostra regidora de
Cultura, Marta Neira, ha
rebutjat la donació de la
barca de pesca “Juan José”,
propietat de Jordi Torrano i
anteriorment de Manel Mir i
de Joan Valls (el Joan de ca
la Mariana). Barca que ha
navegat seixanta anys per
les mars del nostre litoral,
proveint de peix quatre
generacions.
La raons de la regidora van
ser que no sabia què fer-ne,
de la barca, que no la veia en
el Museu Municipal i que no
tenia lloc per guardar-la.
La negativa a la donació va
venir després de rebutjar el
projecte documentat i valorat
econòmicament, pel qual la
“Juan José” passés a ser
patrimoni del poble. Un projecte que involucrava en la
seva restauració persones
que haurien tingut alguna
relació amb la barca i que
estaven disposats a oferir el

El passat divendres 21 de
gener ens va deixar David
Martínez Madero. Se li va
parar el cor a Milà, fent
escala de Singapur a
Barcelona. El David era fill
del Masnou i ens va deixar
només amb 47 anys. Feia
només un any i mig que el
Parlament de Catalunya el
va nomenar director de
l’Oficina Antifrau de Catalunya. El David començava una
nova etapa professional, segurament una mica més
tranquil·la que la seva tasca anterior vinculada a la fiscalia contra la corrupció i el crim organitzat. També va
estar vinculat a molts projectes internacionals contra la
corrupció, especialment en el procés d’incorporació de
Romania a la Unió Europea. Havia rebut amenaces pel
seu compromís contra les màfies que operen al nostre
país. Era una persona apassionada per la seva feina,
compromesa i oberta al diàleg per debatre amb ell els
problemes d’una societat tan complexa i plena
d’incerteses com la nostra. Ara feia un cert temps que no
parlàvem. Vaig col·laborar amb ell per tirar endavant la
llei de l’Oficina Antifrau, que va ser un dels primers
objectius que vaig tenir sobre la taula com a Secretari
General de Governació.
Encara recordo la sorpresa agradable que vaig tenir, ara
fa pocs anys, en veure la seva fotografia al diari com a
candidat a dirigir l’oficina antifrau. Ens vam retrobar després de molts anys. Havíem compartit part de la nostra
infantesa, amb ell i el seu germà: la Sagrada Família, els
Salesians de Mataró, el carrer Doctor Curell o la plaça
de l’Església són records que vam compartir on també
vam iniciar la nostra adolescència amb les festes, els
dies de platja i les nits d’estiu.
Ens vam retrobar al cap d’uns anys, una mica canviats,
amb trajectòries diferents, però compartint objectius,
entre ells el projecte de l’oficina antifrau a la qual va
dedicar tants esforços. La crueltat de la mort se l’ha
emportat. Sempre ens quedarà el seu record i el seu
exemple.
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HOME POLÍTIC, HOME SOCIAL

Per Joan Camps i Ortiz

He passat el desembre ordenant cinquanta anys de papers: un reguitzell
de paperam on entre el rebut de la
llum, una lletra pagada o una multa de
trànsit, sortia una carta d’amor, una
reflexió manuscrita, un manifest polític, la carta al director d’un diari, fins i
tot un contracte privat de treball dels
anys setanta on s’especificava el salari oficial i la remuneració en negre.
Paradoxalment, enmig de tota aquesta paperassa, m’he retrobat l’esborrany del 12 de juny del 1995, que amb
el títol “Home polític, home social”
m’ha retornat al meu pensament de fa
quasi setze anys i m’ha semblat interessant de transcriure’l per a Gent del
Masnou.
Aleshores jo escrivia el següent:
La situació política, just acabada la
contesa electoral, ens permet inhalar
un bri d’aire fresc provinent de la
societat civil. No és un vendaval prou
fort per purificar l’ambient; però, fins i
tot un ventijol és un senyal de possible
higienització moral i un indici que el
vot popular podria, si volgués, frustrar
les maquinacions dels que sense aptitud ni escrúpols volen retenir el poder
a perpetuïtat.
La nostra gent de bona fe, la majoria
d’educació cristiana i a la vegada conformista, tendeix a sentir-se bé enmig
d’un ramat on poder divinitzar els seus
ídols, entre ells, els polítics. Però
aquests i aquestes en assolir la confiança incondicional dels seus prosèlits entusiastes, també dels seus fanàtics, han regit amb un discurs desaforat de promeses vanes i brindis al sol,
que el temps ha anat demostrant que
tanta xerrameca era poc més que un
cínic intent d’embadocar amb flagrant
insult al grau mínim d’intel·ligència. No
vull generalitzar, ja que no tota la classe política és immoral; però, quan
hom accepta estar sotmès a la jerarquització vertical i militar dels partits
polítics que imposen l’obediència
deguda, aquesta submissió interessada converteix el polític en un còmplice
quan el capo del partit dicta com a
norma el nepotisme, l’endogàmia i la

corrupció.
Potser la política s’hauria de nodrir
d’homes i dones socials: gent altruista
al servei del poble. Però, diguem-ho
d’una vegada, l’animal polític, mascle
o femella, no és social, pertany a una
fauna asexuada que només té un
objectiu: el poder. Quan home o dona
se sotmet al joc partidista, sap molt bé
que, si mai obre el seu discurs, si en
lloc de maquillar-lo el fa transparent,
difícilment podrà mantenir-se en el
poder. D’aquí ve que el polític professionalitzat acaba instrumentant populisme i demagògia, fent el discurs polític que suplanta el discurs social.
Dit tot això, seria bo cercar l’home
social o la dona social genuïns i
donar-los el poder. Malauradament,
l’altruisme social no genera estímuls
per a la carrera política, però inevitablement s’excita libidinosament, donat
el component eròtic que té el poder.
Per això, quan hom social es passa a
la política, és la passió instintiva que
debilita la seva vocació altruista i el
metamorfoseja, transmutant-lo en animal polític, on pot acabar sent un traficant més d’encantaments, com n’hi
ha d’altres.
Si seguiu la trajectòria d’alguns poderosos salvadors de la pàtria aferrats al
cim del poder, convindreu que en les
conteses electorals es limiten a salvar
els mobles del despatx o, en arribarlos el relleu, fan mans i mànigues per
amagar els esquelets, vull dir les vergonyes, al fons dels calaixos. Tots a
corre-cuita, dissimulant el fracàs de la
gestió feta, quan no mediocre maldes10

tre o, pitjor encara, deixant sospita de
malversació i de corrupció.
Ens han acostumat a l’espectacle: fent
curses per la platja, vestint-se a l’estil
friqui o pedalant en bicicleta, adoptant
la patètica paràlisi facial del trenta-tres
a la boca per si la paperassa impresa
o la televisió els fotografiaven.
Potser el poble, si és que és savi, ha
de saber distingir que un discurs electoral, havent-hi un polític pel mig,
només serà creïble quantes menys
coses prometi, quant menys enlluernador pretengui ser. Perquè a la fi, els
politics, homes o dones, han nascut
com tothom, iguals i diferents perquè
hi hagi de tot: poden ser covards de
suposada valentia i patriotisme, poden
ser mentiders potencials i immolar-se
per la veritat, poden ser dropos amb
una vena treballadora, qui sap, si no
lladres, que miraculosament no posaran mai la mà al calaix; en definitiva,
vist el mostrari un polític, pot ser del
bo i millor si no mata, no menteix ni
tampoc roba. Malauradament, el discurs electoral de promeses incomplertes, al qual ens han acostumat, comporta la sospita de ser elaborat per
encobrir l’engany i mantenir la impunitat i massa sovint sembla que, quan
un polític és convicte d’un delicte, no
és que sigui millor ni pitjor que els
altres, més aviat sembla que no ha
pogut eludir la responsabilitat per no
haver cuidat el seu discurs polític.
Amb aquests antecedents, la política
posada al taler no és estrany que teixeixi un gènere defectuós, rebutjable
fins i tot per a les rebaixes

A contracor
Per Ramon Serra i Roca

Brunzia fort el despertador i ell va espantar-se d’allò més. desconegut i això m’espanta, què hi trobaré? Potser una
No recordava haver-lo posat, però sonava amb una insis- resposta?
tència desacostumada. Es va llevar d’esma i com un autò- Veus conegudes ressonaven en aquella negror, una veu de
mat es dirigí a rentar-se les dents. De cop s’adonà que el dona se li feia molt coneguda. Parlava dolçament com
mirall li retornava una imatge desconeguda per ell. Qui era entonant una tendra balada, un poema de rimes alegres i
aquell home que el mirava de fit a fit davant d’ell?
simples que arribaven i fugien en aquell èter inabastable.
Va fer una passa enrere i seguia sense reconèixer la seva Va tancar els ulls esperant trobar una resposta quan els
imatge. Una mica espantat va tornar a la cambra i, quan obris, i sí, per sort una resposta. Ara es trobava a un metre
obria l’armari per buscar una camisa, aquell home seguia d’aquell forat de llum i sentia la seguretat dins seu, com si
mirant-lo impertorbable en el mirall interior de cos sencer.
res no pogués destorbar que trobés una solució en aquella
Què està succeint aquí? Jo no sóc aquest home, es repe- incògnita.
tia una vegada darrere l’altra, fins i tot palpava aquella imat- Va travessar la llum amb calma i a l’altra banda es va troge freda, quan de sobte la mà desaparegué endins de bar que veia el seu dormitori situat darrere el mirall de
l’espill. La va treure a corre-cuita i un calfred li tensà l’armari obert. Davant seu, l’home que ell havia estat miral’esquena com una descàrrega elèctrica. És màgia o una va en la seva direcció, l’un presoner de la fosca, l’altre prebroma de mal gust?
soner de la vida.
Encuriosit va tornar a col·locar la mà, i altra volta va des- Va cridar que era allà dins, però el seu alter ego de fora no
aparèixer. El pànic va sobrepassar l’ensurt inicial. Allò no el sentia. Aquella sí que era la seva cara, el seu cos, la
tenia ni cap ni peus.
seva manera de caminar. Es va girar altre cop cap a la fosCovard com era, no gosava repetir l’experiència; però, no cor i va tornar a sentir una llibertat d’esperit infinita. No el
diem que l’home és l’únic animal que s’entrebanca més preocupava gens la seva situació dins d’una realitat difed’un cop amb la mateixa pedra?
rent, la dimensió desconeguda, es digué amb un somriure
Sentia que no era ell, que un altre ocupava el seu lloc físic, sorneguer.
tot i que mentalment era el de sempre; el problema esde- Volia veure’s per darrera vegada i va tornar a mirar a través
venia greu i una llàgrima poruga va relliscar per la galta fins del mirall de l’armari de la seva cambra i aquest cop es va
esclatar en el mosaic del terra. Què m’està passant?, es veure estirat al llit i envoltat de gent que plorava. Aquell
repetia una vegada darrere l’altra mentre la paranoia home estès, ert i blanc com un ciri, era el seu cos, que deia
començava a apoderar-se de la seva ment.
adéu a la terra per tornar-s’hi a fondre; i ell a l’altra banda
Davant tot aquell patiment, l’home, que no es reconeixia a del mirall, on era?
ell mateix, va fer el que fa la gent desesperada: va tirar pel Va seguir caminant per aquella foscor fins que va acabar
dret.
formant-ne part.
Sense gaire decisió, però cercant una explicació, va anar
contra el mirall tot esperant donar-se una bona patacada,
però va travessar-lo amb suavitat i es trobà amb ingravidesa i foscor. On era?, i què collons estava passant?
Instintivament va començar a caminar i, tot i no notar cap
sensació física de contacte amb el terra, ell avançava i el
nerviosisme de segons abans havia desaparegut com per
art d’encanteri.
No surava, caminava en la ingravidesa, que no és exactament el mateix, encara que s’hi assembli. No tenia cap sensació de perill ni d’angoixa i seguia en moviment en direcció a una llum llunyana. Volia comprovar com era el seu
cos, però no el veia en aquella foscor, i com un flaix va
recordar un somni antic on es trobava estirat al llit de casa
seva amb una opressió immensa al pit, fins que del seu cos
es va separar un cos nou i es va enlairar, fet que li va reportar una gran pau.
Però allò era un somni i ara sóc conscient de tot i busco
una llum que no sé què em depararà. Tot amb tot, he travessat un mirall i sóc a l’altra banda i no veig res, tan sols
un punt de llum davant meu on em fa por arribar, perquè és
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Carles Torrat, inventor.
Per Jaume Boadella

En Carles era inventor per vocació,
professió i d’aparences. Si el veiéssiu
pel carrer, no trigaríeu ni un instant a
endevinar-ne l’ofici; descuidat en el
vestir, distret i absent del món quotidià,
amb una llibreta sempre a punt per a
les seves ocurrències... Bé, us
l’imagineu?
La seva dona, la Josepa, anava sempre de corcoll a fi que sortís de casa
ben polit, pentinat, la camisa cordada,
la bragueta tancada... i sempre atenta i
vigilant als llocs públics, ja que en
Carles solia fer-ne una de grossa; distretament; al restaurant s’enduia la
jaqueta de l’altre o es menjava els
guarniments florals de la taula amb la
certesa que eren l’amanida... Bé, crec
que ja en teniu el perfil de persona.
En Carles treballava a la fàbrica com a
cap de nous projectes. Ja havia enllestit el nou disseny de cadira anomenada
CMP, acrònim de Cadira de Moviments
Previsibles. Es tractava d’una cadira
que s’anticipava als moviments de
l’usuari gràcies a un complicat mecanisme de molles, corrons i palanques; la
cadira es movia segons la voluntat de
l’ocupant, només calia una petita manifestació del seu desig. Així, si l’ocupant
feia una petita insinuació de girar cap a
l’esquerra, la cadira hi girava automàticament. Igualment si volia obrir un
calaix de la taula, la cadira baixava de
nivell i, al menor gest de cansament, la
cadira optava per la posició reclinada...
Era un gran invent al qual esperava un
destí gloriós, especialment en el món
del funcionariat públic, on s’esperava
incrementar el rendiment del treballador
en un cinquanta per cent.
Arribat el dia de la presentació pública a
la Fira de Hannover, amb presència
d’autoritats i periodistes, el director de la
companyia, després d’un breu parlament, no es va poder estar de fer-ne la
demostració personalment. Es va
asseure a la cadira i va prémer el botó
“ENGEGAR”.
Mai es va saber què va passar. Els tècnics no es posaren d’acord; uns deien
que per manca d’oli en una de les
rodes, altres, amb més encert, apunta-

ven a una mala interpretació, per part de la cadira, del tic de la cara del senyor director. Fos com fos, el director
va començar a girar com una baldufa,
com si fos el centrifugat d’una rentadora, fins que va sortir disparat cap a la
paperera.
Afortunadament el director no es va fer
mal; la paperera plena de mocadors de
paper i pells de plàtans va esmorteir el
cop, com si fos un casc de moto. Hem
de reconèixer que a les fotos de la
premsa no va sortir gens afavorit, però
el càstig fou excessiu; va desterrar en
Carles a perpetuïtat al soterrani de
l’empresa a classificar papers; i encara
més, en Carles tenia una ordre
d’allunyament de la seva persona, no
s’hi podia apropar ni fer-se visible, ja
que temia que, si coincidien a
l’ascensor, aquest es desplomaria i la
seva mort seria certa o, si coincidien
als lavabos, moriria ofegat per l’aigua,
només que obrís una aixeta.
Creureu que en Carles es va sentir
desafortunat?, res més lluny de la veritat, i és que els savis ja estan avesats
a aquestes mundanes incomprensions.
Ben al contrari, amb aquest petit contratemps va descobrir quin seria
l’invent de la seva vida que, com tantes
troballes, són fruit de la casualitat. La
descoberta era senzilla en la seva concepció, no en el seu disseny. Consistia
en una nova màquina; però, a diferència de la Cadira dels Moviments
Previsibles, que transformà el director
en un ser rancorós i poruc de manera
permanent, la nova màquina transmutaria l’ànim i esperit de qualsevol persona en direcció contrària: dels seus
aspectes negatius la màquina en faria
un pom de flors i virtuts, ja que les lleis
físiques són només una burda manifestació de les lleis universals que regeixen el nostre ànim i esperit. Només
calia actuar físicament en el ser humà
perquè regenerés tot el seu interior. La
màquina es diria MEP, de l’acrònim:
Màquina per a l’Excel·lència Personal.
Les aplicacions previsibles de la MEP
eren infinites: un delinqüent és convertiria en una bona persona en unes
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CMP
Cadira de
Moviments
Previsibles

quantes sessions de màquina, com si
fossin sessions de rajos UVA. El desencisat de la vida recuperaria la fe en
l’ésser humà; el descoratjat sortiria eufòric; el trist recuperaria l’alegria; els marits
se’n recordarien dels aniversaris;
l’indolent seria participatiu; l’egoista, el
primer a compartir... Només calia posarse a treballar al garatge de casa d’on,
cada vespre i caps de setmana, no sortia fins que la Josepa pronunciava les
paraules màgiques: o la MEP o jo.
– Per què no experimentes amb gats i
gossos? –recomanava la Josepa,
temorosa que en Carles no s’enrampés amb tants fils elèctrics, o es pessigués els dits en uns dels nombrosos
engranatges.
– Impossible, no val per als animals!
–responia en Carles.
Cada dia arribaven nous elements al
garatge de casa; elements musicals,
tubs d’aigua..., ja que la música i l’aigua
són determinants a l’hora de produir
canvis a l’estat d’ànim de les persones.
De tant en tant, en Carles deia a la
Josepa mentre sopaven:
– Noia, avui no posis la rentadora de
plats i apaga els llums, que necessito
tota l’energia disponible.
I a les fosques la Josepa percebia, si
no es fonien els ploms de casa o els
del barri, unes notes desafinades i una
tremolor i humitat a les parets: la MEP
funcionava. Quan en Carles es retirava
a dormir, la Josepa ullava el rostre d’en
Carles, si estava blanc com la cera, la
cosa no anava bé; i, si la vermellor li
tornava a la cara, la cosa prometia.
Passaven els dies, els mesos, els
anys..., i en Carles no se’n sortia, la
seva salut se’n ressentia i preocupava
la Josepa. Un dia la Josepa li proposà:
– Au Carles!, deixa-ho una estona,
anem a escampar la boira al passeig

marítim.
En Carles no s’hi va poder resistir, ho
necessitava. Aquella caminada li va fer
bé, aquella brisa marina li va aclarir les
idees. La salabror de l’aire era més
dolça que la mel per al seu esperit, la
cadència de les onades el tonificaven,
les gavines amb el seu vol li aixecaven
la moral..., llavors va fer la veritable
descoberta de la seva vida i exclamà
com un boig: Josepa, la MEP ja està
inventada!
–Què dius?– digué, sobtada, la Josepa.
- Sí, dona, és la natura. Que no ho
veus? És la natura, que ens retorna els
ànims, la que ens fa veure la nostra
mesquinesa, la que ens obre l’infinit
amb la contemplació dels estels, la que
humilia al poderós davant de la mort, la
que ens ensenya que tothom té un lloc,
la que ens obliga a compartir davant la
dissort de la seva força i, fixa’t si és
intel·ligent, que és imperfecta, a fi que
nosaltres aprenguem..., que no ho
veus!? La MEP és tot l’univers, que tot
ho recicla, no hi ha res mesquí!
Des d’aquell dia la Josepa va recuperar

Part hidràulica de la MEP d’en Carles Torrat al Pg. Picasso de Barcelona

el marit. La MEP d’en Carles va caure
en l’oblit, o potser no... Un dia, mentre
sopaven amb un marxant d’art, se’ls va
ocórrer mostrar-li la MEP. El marxant
va quedar enlluernat amb aquell enorme embalum de peces, fils elèctrics,
canonades, mobles... De seguida va
proposar-los que, si com a invent no
valia per a res, com a obra d’art tindria
una gran sortida. Efectivament, va
encolomar tot aquell enrenou a
l’Ajuntament de Barcelona a bon preu.
Si voleu contemplar aquest enginy, ho

podeu fer a Barcelona, al passeig
Picasso al costat de la Ciutadella, on hi
ha la part hidràulica amb els seus tubs
d’aigua dins un contenidor de vidre. La
part mecànica i elèctrica, per raons
normatives i de seguretat, les tenen en
un magatzem, on, segons tinc entès,
les reciclen per a les festes de Nadal
per fer llum pedalant.
I ja veieu, res és inútil, res és mesquí
–repetia en Carles dels versos d’en
Joan Papasseit– i a la verge més jove
li vindrà llet al pit!

AGRUPACIÓ SARDANISTA EL MASNOU
El dia 19 de desembre, a la Plaça d’Ocata, es va fer la ballada de sardanes nadalenca amb la cobla “La Blanes”. En
aquesta ballada hem de destacar la participació de nens i nenes de quatre anys de l’escola Marinada, de la classe que
s’anomena “Els ballarins”; ells i elles van fer el “Galop” i també van ballar una sardana. Els mateixos músics els van ensenyar què és una cobla i els instruments que la formen.Val a dir que tant els músics com els nens i nenes, juntament amb
els familiars que els acompanyaven, sardanistes i públic en general, ens ho vam passar d’allò més bé.

BALLADES DE SARDANES PER L’ANY 2011
16 de gener 12 h.
6 de febrer 12 h.

Pl. d’Ocata Ciutat de Terrassa
Pl. d’Ocata La Flama de Farners

27 DE MARÇ 39è APLEC DE LA SARDANA DEL MASNOU
PATI DEL CASINO A PARTIR DE LES 11 DEL MATÍ

Fotografies de Carme Pruñunosa

17 d’abril
22 de maig
1 de juliol
16 de juliol
20 d’agost
10 de setem.
9 d’octubre
1 de nov.

12 h.
12 h.
22h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h.
12 h

Pl. d’Ocata Sabadell
Pl. d’Ocata Vila d’Olesa
Pere Grau Genisenca de Taradell
Pl. d’Ocata Iluro
Pl. d’Ocata Premià
Pl. d’Ocata Marinada
Pl. d’Ocata Lluïsos de Taradell
Pl. d’Ocata Jovenívola de Sabadell

A C L A R I M E N T:
Per un error en la Programació Cultural que va repartit l’Ajuntament,
hi consta que la data de l’Aplec és el dia 6 de març. El nostre Aplec
sempre s’ha celebrat l’últim diumenge de marc. Així doncs, el 39è
APLEC DEL MASNOU ES FARÀ EL DIA 27 DE MARÇ.
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Històries de la vila
Per Joan Muray

ESPAIS COMUNITARIS d’alguns
carrers del MASNOU
Fins ben entrat el segle passat, al
Masnou encara quedaven alguns carrers, en sectors o sencers, amb aquestes característiques, trossos del que
havien sigut uns espais comunitaris,
com es pot veure en algunes imatges,
espais on, a més de jugar-hi la canalla,
d’estendre-hi la roba, s’hi feien el que
ara en dirien activitats lúdiques, però
aleshores no es gastaven tants eufemismes. S’hi feia vida de veïnat!
Procurarem descriure un xic d’aquella
vida, de quan la gent feia vida de carrer,
de quan les cases restaven obertes la
major part del dia, de quan la gent
s’entretenia de forma senzilla, de quan
s’hi celebraven festes amb una pianola,
etc. Eren temps en què no hi havia TV,
ni automòbil ni segones residències. Tot
això, amb els records dels qui ho van
viure, ara molt pocs, però que ens ho
han transmès.
Els carrers, que sapiguem que tenien
aquests espais, eren els següents
(posats amb la nomenclatura actual):
- Carrer de la Caterra (1) (era de pas i
els patis també)
- Carrer de Rafael Casanova (del de 1r
de Maig a Joan XXIII)
- Carrer de Sant Cristòfol (trossos)
- Carrer de Sant Pere
- Carrer de Sant Francesc d’Assís
- Carrer de Sant Josep

Carrers de la Caterra i Rafael Casanova, des de la fàbrica de can Xala.

- Plaça de Catalunya (sector nord)
- Carrer de la Gaditana
- Carrer de Santa Rosa
- Carrer de l’Esperança
Vegem-ne ara, un per un, com eren i
què s’hi feia.
CARRER DE LA CATERRA
Aquest carrer, ara un passatge de
només vuit cases, abans anava des de
les Seixanta Escales (av. Joan XXIII)
fins al torrent Umbert.
El primer tram, des de les Seixanta
Escales fins a l’actual c/ 1r. de Maig,
era, pràcticament, tota una esplanada,
on jugava la mainada, s’estenia la roba,
etc.
El diumenge, però, els qui hi jugaven

eren, a més dels menuts, els grans, a
jocs com els anomenats dels “ametllons”, que era com el de les baletes,
però que qui guanyava es quedava tots
els ametllons que hi hagués a la pila.
També hi jugaven a bitlles.
Per festes assenyalades s’hi feia ball
amb una pianola, després d’haver
escombrat bé i regat, per no fer polseguera.
El segon tram, també obert de dalt a
baix, era més com el que ara queda,
però amb els petits patis o horts davant
les cases, que eren oberts i s’hi podia
jugar, a més de prendre-hi la fresca tot
el veïnat.
CARRER DE RAFAEL CASANOVA
El que ara coneixem amb aquest nom
fou el que va tenir tot el de la Caterra en
temps de la república. Per tant, ja
queda explicat, sobretot al que s’ha dit
referent al primer tram de l’anterior.
CARRER DE SANT CRISTÒFOL
Aquest, ara tortuós carrer, abans anava
des de “ca l’Estudiant” (Col·legi de la
Sagrada Família) fins a les caves, on
tombava i seguia per l’interior, on ara
comença.
Només hi havia un espai comunitari, al
tram que va d’on ara comença fins al
xamfrà amb 1r de Maig, que formava
una petita plaça, anomenada “placeta

Carrer de la Caterra, des de Joan XXIII cap a 1r de Maig.
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Carrer de Sant Pere, des de l’església cap a ponent.

de ca la Vaquera”, on ara hi ha uns patis
de casa tancats. En aquest indret hi
acostumava a jugar la mainada del
barri.
El segon tram era ja pràcticament com
ara, amb patis de les cases a l’altre costat de carrer.
I el tercer tram també era sense patis,
per tant, més ample; també era lloc de
jocs per a menuts, especialment al sector de “ca la Sila” o del fuster Peretó.
CARRER DE SANT PERE
Aquest carrer, el més llarg dels que ens
ocupen, anava, i va, des de la plaça de
l’Església fins a les Seixanta Escales,
només partit per l’antic Camí d’Alella o
baixada de can Francisquet (ara Mare
de Déu del Carme).
Els dos llargs i amplis espais servien
per al mateix que els anteriors, tot i
que al primer tram, al mig els patis
tancats del mig, hi són només des
dels anys vint del passat segle.

.A la fotografia s’hi pot veure la roba
estesa del primer tros, després les
cases amb pati tancat, i finalment un
altre tram obert.

per escales, que es trobaven a començament de tram, i alguna pel mig, de
tant en tant, cada tres o quatre cases.
Pel fet de passar els veïns pel davant
d’altres cases, hi va haver conflictes
entre veïns i amb l’Ajuntament, fins que
es van revisar les escriptures i sembla
ser que per, vés a saber-ne exactament
el perquè, possiblement per amistat
entre alcalde i un veí, es va dir que el
tros de davant cada casa era d’aquesta,
i alguns, aprofitant l’avinentesa, començaren a tancar el seu tros.
Al darrer tros que quedava, corresponent a tres cases a tocar l’avinguda
Mare de Déu del Carme, fa pocs anys
van tenir problemes per poder tenir el
tros com els altres veïns. El seu tros
s’havia convertit en un niu de deixalles
(llegeixi’s xeringues, preservatius, etc.)
de les nits de cap de setmana.

Carrer Sant Josep (processó)

Al segon tram, força llarg, era obert de
punta a punta, on també es feia vida
veïnal, amb jocs dels petits, estesa de
roba, festes, etc.
En aquests trams s’accedia a les cases

CARRER DE SANT FRANCESC
D’ASSIS
En aquest carrer el tros obert a tothom
era el que va entre l’actual c/ Rector
Pineda fins a unes cases més avall.
Molt poc tros que es recordi. Potser
més temps enrere anava fins on el carrer es fa més pla.
CARRER DE SANT JOSEP
Aquí el tros comunitari anava des de
tocar a la parròquia de Sant Pere fins a
la casa que fa cantonada amb el c/
Mestre Rafael Bert, i era al final força alt
respecte al baix del carrer, com podem
veure en una imatge d’una processó.
PLAÇA DE CATALUNYA
Aquesta mena de triangle tenia a la part
nord una filera de sis cases, les quals,
com en altres llocs, també tenien una

Carrer de Sant Pere, de cara a l’església, a prop de les seixanta escales.
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Plaça de Catalunya.

Carrer de la Gaditana.

esplanada, tot i que de diferent amplada entre la casa que dóna al c/ Roger
de Flor i la que ho fa al c/ Bonaventura
Bassegoda i Amigó.

CARRER DE SANTA ROSA
Carrer també curt, que està entre els
torrents de Riquers i de Vallmora (actuals c/ de Tomàs Vives i Roger de Flor
respectivament).
No era un carrer com els altres esmentats, però sí que era tancat pel costat de
ponent, on hi havia una barana de ferro
i unes escaletes per accedir-hi.
Per aquest fet era un carrer on també
es podia estar tranquil, tot i que aleshores el trànsit només podia ser de carros,
no hi havia automòbils ni altres andròmines. Els veïns hi prenien la fresca i
s’hi celebraven festes, com la de la
revetlla de Santa Rosa, que guarnien el
carrer i llogaven una pianola.
També s’hi posaven les catifes de flors i
els altars per a la festivitat del Corpus.

CARER DE LA GADITANA
Aquest carrer, ara força curt, va només
del torrent Vallmora (ara c/ Roger de
Flor) fins al torrent Xic (ara c/
Bonaventura Bassegoda), però era tot
una esplanada que formava una mena
de terrassa, tota ella enrajolada amb la
típica rajola catalana anomenada
“tova”. Aleshores seguia fins a les escoles, al passeig de Romà Fabra.
Com els anteriors trossos, aquesta
esplanada serviria per a jocs de criatures, però no en tenim constància que
s’hi fes res més.
El nom, força singular pel que fa a la
nostra vila, es diu que li fou fet posar pel
primer que s’hi construí casa, el capità
Jaume Maristany i Alsina “Vatuadèn”, ja
que als seus viatges tocava sempre
Cadis i n’estava enamorat; però també
es diu que de qui estava enamorat era
d’una formosa gaditana.

CARRER DE L’ESPERANÇA
En aquest, el tros comunitari era el que
va des del c/ Tomàs Vives (torrent de
Riquers) fins on el carrer s’estreny
força, abans d’arribar al torrent de
Vallmora (ara c/ Roger de Flor).
L’esplanada devia ser força ampla jut-

jant per la fondària dels patis actuals de
les cases. Aquest carrer té, a més per
sort encara, una bona amplada ombrejada per esplèndids plàtans, que són de
bona acollida en temps de canícula.
També hi havia hagut uns trossos
oberts a l’actual carrer de Barcelona
(cinc o sis cases, de la farmàcia cap a
ponent). Al mateix carrer, més avall
també hi havia un tros de quatre cases,
entre elles can Matalí (ara Fortuny). I al
carrer Jacint Verdaguer (aleshores Sant
Cristòfol), des del Col·legi de la
Sagrada Família fins a tres o quatre
cases més cap a ponent. En aquest
espai hi havia unes quantes botigues,
que més tard es traslladaren on encara
són, com l’estanc Torres, can Bailon i la
pastisseria de can Cabessa.
Eren altres temps, altres plànols urbanístics, etc., que ara, si hi fossin, malauradament serien font de tota mena de
conflictes.

NOTES
1- Aleshores i ara se’n diu Caterra, però el
nom correcte hauria de ser ÇA TERRA o SA
TERRA, que és com es va dir en un principi,
quan el municipi del Masnou no existia com
a tal. Els pescadors d’Alella que s’hi feren en
un principi barraques o casetes per guardarhi els estris de pescar, deien, amb el parlar
salat característic, “que s’havien fet una barraca a ça terra o sa terra”.
FONS CONSULTATS
- Els articles “Carrers del Masnou”, de La filla
d’en Saset, números de: febrer i novembre
del 1988, i desembre del 1990.
- I les “Històries de la Vila”, de Joan Muray,
de juny del 1998 i octubre del 2003.

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer (quan es deia Sant Cristòfol i Baja)
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DERELICTES
Per Josep Condeminas

Definir d’una manera específica les
emocions que poden provocar els derelictes resulta realment una tasca ingent
ja que s’ha de descriure el dramatisme,
la violència, els elements desfermats, el
misteri i la fascinació. Històries de la
mar que han fet excitar la imaginació i a
subliminar fins i tot el que és negatiu.
Però d’una manera breu i senzilla direm
que, per a un biòleg, un vaixell enfonsat
és un biòtop, per a un escriptor, una
novel·la de misteri, per a un arqueòleg,
un tresor, per a un poeta, un poema, per
a un tractant de ferralla, un negoci... En
fi, que tot derelicte provoca un interès, a
vegades no sense la manca d’un cert
misteri.
Des que l’home va començar a navegar, la majoria dels vaixells enfonsats
a la nostra costa ens són completament desconeguts, naturalment; però
alguns sí que han estat identificats.
Sense anar més lluny, davant de
Mataró hi ha el “Nuevo Ampurdanés”,
vaixell de 1918; a Premià de Mar, les
restes d’una galera del segle XVI; a
Badalona, un vapor de 1890.
L’escriptor Josep Pla descriu magistralment l’enorme banc de sards que
habitaven dins del vapor grec
“Phedon” enfonsat prop de Cadaqués.
A dues milles de la Meda Gran,
enfront de l’Estartit, hi jeu el casc del
“Cabrera”, que va naufragar el juliol de
1921 i que s’ha convertit en un magnífic viver de llagostes. En el “Ciutat de
Barcelona”, torpedinat i enfonsat per
un submarí davant de Malgrat el maig
de 1937, hi reposen les restes de trescents brigadistes internacionals, que
mai no van arribar a fer la guerra. En
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aigües de l’Escala hi ha dos vaixells,
el “Constantin” i el “Diana Prima”,
ambdós molt visitats pels submarinistes. Fa uns anys, les xarxes d’una
barca de pesca d’Arenys de Mar va
enganxar i treure un compàs dels que
porten las torretes dels submarins,
així com també una placa metàl·lica
escrita en rus, prova que demostra
que es tractava d’un submarí soviètic;
un misteri més. No seria res d’estrany,
doncs, que davant del Masnou també
hi hagués alguns derelictes, antics o
moderns. Encara que les causes d’un
naufragi poden ser múltiples, el temporal de llevant ha estat el causant de
molts d’ells. A les galeres “Pelicana” i
“Annunziata”, les va fer estavellar contra les roques del Cap de Creus a
l’any 1654. Al 1730, el denominat
“temporal de les faves”, que acostuma
a venir a final de març, va llançar a la
platja de Pals el vaixell “Nuestra
Señora de la Concepción” i, al 1793, a
la fragata “Rosario”, la va fer embarrancar a la desembocadura del
Llobregat.

FOTOGRÀFIC

També mereixerien tot un article els
buscadors de tresors; i, encara que hi
ha una legislació sobre aquesta activitat, s’ha generat una gran polèmica
sobre els drets de propietat del contingut d’un derelicte. Potser per aquest
motiu, els serveis d’arqueologia de la
Generalitat es neguen a donar a
conèixer el lloc on hi ha l’últim derelicte romà descobert a la nostra costa i
que, segons sembla, està molt ben
conservat. Un cas sonat de depredació va ser el denominat “El tresor de
Sitges”, on es van extreure tres mil
monedes de plata del galió “La
Magdalena” enfonsat durant un combat amb un vaixell francès al 1642.
Juli Cèsar va fer de Catalunya una
regió exportadora de vi, i molts dels
vaixells que el duien a Itàlia i a França
van embarrancar o naufragar a les
nostres costes. L’antic port d’Empúries i el Golf de Roses són uns vertaders cementiris de derelictes plens
d’àmfores de vi, molts d’ells inexplorats, i potser és millor que sigui així.
Fonts consultades: “La Vanguardia”

Foto estudi Carnaval
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TENIM LES FOTOGRAFIES DE LA XVIII TROBADA DE NADONS DEL MASNOU
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14 DE FEBRER SANT VALENTÍ OFERTA ENAMORATS

GAIREBÉ TOT AIXÒ ÉS VERITAT
Per Carles Maristany

L’APRENENTATGE
“Tots els antanys són
millors que l’enguany”

T’ho creus?
D’abans fins ara ha passat molt de
temps; tant, que l’aigua que ha lliscat
per sota el pont ha esborrat més d’una
pàgina que retenia la memòria.
Recordo que el meu pare, a.c.s.,
acostumava a dir: Mira, noi, no em
parlis d’abans que, tan bé com ara, no
hi havíem estat mai; i seguia: No em
vinguis amb punyetes; que aquest
estiu fa més calor que mai, que
l’hivern que s’apropa serà llarg i cru i
que no ens guanyem la vida, de sempre que ho sento dir.
Ell, però, va deixar-nos sense haver
pogut sentir aquell polític, persona de
qui n’entren més de tretze en una dotzena, que distret i mal informat sentenciava: Espanya va bien, fins que
algú de fora va posar-nos al corrent de
la precària situació en la qual ja ens
trobàvem immersos.
Solament aixecant dos pams una cantonada de la catifa de qualsevol despatx de no importa quin ministeri i ferhi una ràpida ullada escrutadora a tot
allò que tapava amagant-ho. La
paraula més adient trobada al diccionari, per aclarir la troballa, em guardo
de transcriure-la amb el permís de
vostès, naturalment.
Un cop finida l’escola al “Cumu”
–m’explicava–, vaig fer l’aprenentatge
de manyà. La botiga, avui es diria
taller, era a la baixada de Can
Francisquet (actualment Avinguda
Mare de Déu del Carme), “pujada de
l’estraperlo” cantonada al Camí Ral.
La manyeria estava dotada d’una fornal, l’enclusa, la cisalla, unes poques
eines, que feien miracles guiades per
la mà del propietari, i d’una màquina
de foradar guarnida amb un enorme
volant de ferro colat, amb una maneta
de fusta tornejada, a la qual

l’aprenent, jo mateix, era l’encarregat
de donar vida tot fent-la girar, girar,
girar… perquè la broca donés voltes i
foradés els passamans.
Imagineu-vos una barana d’escala
molt llarga; ja que llavors encara no hi
havia soldadura autògena, haver-hi de
fer dos forats més o menys a cada 15
cm per reblar-hi les tiges corresponents. Tota una feinada!
Un cop al llit, quan agafava el son cansat de voltar, l’altra mà cercava el braç
per aturar-lo, ja que somiava que
encara feia girar el volant.
Llavors el sòl dels tallers era de sorra
ben endurida i compactada.
Mancats d’electricitat encara no
teníem llum. A l’hivern, que aviat es fa
de nit, tan sols empràvem l’acetilè
quan calia entregar una feina en una
data puntual. Ja de fosca, aprofitant la
minsa claror de la fornal, fèiem gafes
de punta per als paletes. Ho teníem
tant per la mà que fins i tot a les fosques ens en sortíem.
El diumenge era dia de festa, però
l’aprenent era l’encarregat de regar
(per evitar la pols) i escombrar el terra,
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endreçar les eines, omplir d’aigua el
gibrell de la fornal, triar el carbó, llençar les cendres i posar-ho tot en ordre.
Tan sols això? Sí, sí, això solament.
Però llavors baixava l’amo. Feia una
ullada pertot arreu i em donava un
copet amistós a l’espatlla si el resultat
de la inspecció era del seu grat.
Ja has deixat el càntir ple per a demà?
Sí, senyor!
Ja has anat a missa? Sí, senyor!
De quin color portava la casulla?
Morada.
Bé, doncs, avui, que no tens res a fer,
podries anar a Can Llomparts, ja ho
saps, el dels carros, i que et pagui
aquesta factureta, deia traient-se de
l’armilla un full de paper quadriculat
doblegat per la meitat i portador de la
trista i dolorosa nova.
En principi, la roda i l’IVA després, han
devingut dos invents importantíssims.
Llavors en aquell temps, tot era tan
barat que els aprenents no cobraven
res, res de res. Compte! La pràctica,
l’ensenyament era el jornal que substituïa la millor paga. Quina pega!
Algú de vosaltres coneix un aprenent?

CONCURS

tor, amb històries sense fi.
Històries negres i retrats psicològics en els quals l’autor
no amaga haver abocat
bona part d’ell mateix. No
dubta tampoc a barrejar en
històries delirants personatges força coneguts.
En un altre recull de narracions, aprofita circumstàncies del tot imprevisibles:
La conjunció, que no podien
intuir els astròlegs més previsors.
Com a periodista, hi té textos inserits, en una etapa molt curta,
que no arriba a l’any. Tot i que de col·laborador escadusser d’un
mitjà escrit, per la seva vàlua n’esdevingué un de regular.

Qui és aquest personatge?

Per Antoni Josep Ferrero i Balaguer
Amb aquest article-concurs convidem a participar tots els lector,
d’acord amb les bases següents: Cal endevinar de quin personatge
estem parlant i comunicar-ho a la redacció del Butlletí mitjançant
correu electrònic (gentmas@suport.org) o per correu ordinari (c/Dr. Agell,
9, 08320 el Masnou) indicant el nom del personatge i dades personals.
Entre els encertants sortejarem cada mes un CD del llibre virtual *Gaia
2148. i un exemplar de la “Rondalla Còsmica”. Avans del 20 de
cada mes, com a màxim.

Va néixer als PPCC al segle passat. I com a escriptor es mou
entre la poesia, la narració i el periodisme.
La seva vàlua li ha permès publicar a diferents indrets de
parla catalana i la seva activitat artistica ha estat sobretot a la
Catalunya del Nord
Juntament amb artistes de vàries nacions ha actuat a diferents teatres.
I la seva vessant periodística li ha permès col·laborar en diversos mitjans d’informació.
I va participar en un conegut col·lectiu artístic.
Dels seus escrits s’ha dit:
“Ensenya entre les seves ratlles la generositat i la subtilitat
dels qui, volent canviar el món, tenen la prudència de no mentir-se: una lucidesa amical, que ens és preciosa entre tots.”
En un recull seu de narracions implica la imaginació del lec-

RESULTAT DEL MES DE GENER
El personatge era:
JORDI-PERE CERDÀ,
Pseudònim d’ANTONI CAYROL.

El guanyador del concurs fou:
JORDI RAMENTOL CASANOVAS

La punta de la llengua

(21)

Per Esteve Pujol i Pons

Ja sabem que les llengües evolucionen, però no sempre
ho fan en la direcció desitjable. Són com una brúixola: si
li acostem un imant a la vora, perd el nord i es desorienta. L’influx de llengües potents al costat de les febles fa
que aquestes pateixen deformacions en contra de les
seves formes genuïnes, tradicionals.
L’ús dels verbs SER i ESTAR no és pas igual en català i
en castellà. És possible que aquestes frases en negreta
a algú no li sonin bé; potser deu ser precisament perquè
ja ens hem habituat a les formes castellanes:
El terra és moll, és sec. No pas: *El terra està moll, està
sec..
Els pantalons són nets, són bruts. NO PAS: *Els pantalons estan nets, estan bruts.
La roba ja és eixuta, encara és humida. NO PAS: *La
roba ja està eixuta, encara està humida.
El pont és lluny, és a prop. NO PAS: *El pont està lluny,
està a prop.
La gerra és buida, és mig plena. NO PAS: *La gerra
està buida, està mig plena.
El teatre serà ple, serà buit. NO PAS: *El teatre estarà
ple, estarà buit.
La fruita és madura, és verda. NO PAS: *La fruita està
madura, està verda.
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La carn és crua, és tendra. NO PAS: *La carn està
crua, està tendra.
Aquest menjar és bo, és dolent. NO PAS: *Aquest
menjar està bo, està dolent.
Aquesta sopa és salada, és dolça. NO PAS: *Aquesta
sopa està salada, està dolça.
L’aigua és calenta, és freda. NO PAS: *L’aigua està
calenta, està freda.
En Joan és a casa, és fora. NO PAS: *En Joan està a
casa, està fora.
Que hi ets, Miquel? NO PAS: *Que hi estàs, Miquel? I
molt pitjor: *Que estàs, Miquel? La frase Que estàs,
Miquel?, vol dir Que has acabat, Miquel? Ja estic, diem
quan hem acabat. Recordeu aquell nen genuïnament
catalanoparlant que, en no tenir temps per acabar un
examen, al final hi va posar: Es que no estoy.
Evidentment volia dir No he terminado; no pas que no hi
fos; si no hi era, com va poder fer l’examen?
Una recepta, no infal·lible, us pot ser útil: Quan la frase
us soni força bé amb el verb SER i amb el verb
ESTAR, la forma genuïna catalana és amb el verb
SER.
La raó és que el verb ESTAR és el que s’està menjant el
verb SER.

Teatre
capital
(La cartellera barcelonina)

Text Rosa M. Isart
Gràfics: M. Josep. R. Lucas

A, be, ce

www.materialshoms.cat

El 20 de gener de 2011 es va
fer la presentació oficial d’un
nou teatre de petit format a
Barcelona, la Sala Atrium
(Consell de Cent, 435; entre
Passeig de Sant Joan i carrer
de Roger de Flor), que, evidentment, cal no confondre
amb el macroespai escènic
baixllobregatenc
Atrium
Nou teatre.
Viladecans. Grata notícia que Sala Atrium
ens indiquin que comencen Foto:Cristina Sanchez
amb A porta tancada (Huis
clos), un text de Sartre (París, 1905-1980), l’autor que el
1938 publicà La nàusea i el 1943 L’ésser i el no-res, referents de l’existencialisme. La nova sala s’afegeix a altres
de nova creació, com ara Porta 4 (c/ de l’Església, 4; barri
de Gràcia, si fa no fa a prop dels cinemes Verdi), que va
néixer formalment el novembre passat.
Anem cap a les butaques. El dimecres 16 de febrer comencen les representacions de Conte d’hivern, de Shakespeare, al Teatre Romea. El plantejament serà suficientment innovador perquè l’equip que hi ha al
darrere és la FEI-Factoria
Escènica Internacional. En efecte,
amb direcció de Carme Portaceli,
l’elenc interpretatiu, el constitueixen David Bagès, Albert Pérez,
Gabriela Flores, Neus Bernaus,
Josep Julien i Nao Albet; les apor- Nao Albet

tacions musicals, les fan Dani Nel·lo i Jordi Prats. Aquest
cop la versió traduïda la signa Joan Sellent.
El dissabte 19 de febrer la figuerenca Angélica Liddell
porta La casa de la fuerza al Teatre Lliure de Montjuïc, en
el marc del cicle Radicals Lliure.
Del 18 de febrer al 6 de març de 2011 el dramaturg Albert
Tola presenta al Teatre Tantarantana El último secreto de
James Dean amb un tercet interpretatiu exquisit: Lina
Lambert –va extasiar-nos a Dictadura-TransicióDemocràcia–, Alícia González-Laá i Joan Diez.
El dia 24 comença a rutllar el muntatge Un mes al camp, un
clàssic del teatre rus del segle XIX escrit per Ivan S.
Turguénev, al Teatre Nacional (TNC, Sala Gran), amb
direcció de Josep Maria Mestres i intervenció, per exemple,
de Tilda Espluga i David Segú.
El divendres 25 la companyia Impacta Teatre representa
Jo també planxo (teatre-fòrum, aquesta vegada sobre la
corresponsabilitat) al Centre Cívic del Bon Pastor (plaça
Robert Gerhard, 3), al districte de Sant Andreu.
Només tres dies, del 2 al 6 de març, el muntatge TOT, guanyador del IV Premi Quim Masó (dotacions per a la producció teatral), el podrem veure al Teatre Lliure de Gràcia.
Dos factors ens hi faran anar: l’excel·lent actriu Cristina
Cervià i el signant del text, el dramaturg argentí Rafael
Spregelburd.
Tot o res. Aquest dilema, que a Madrid fa parlar sobre la
conveniència o no de l’existència de les autonomies perquè
en temps de crisi cal deixar pocs diners sobre la taula, deu
haver llegit el Sartre de l’any 1965 i la seva Defensa dels
intel·lectuals (PUV, 2006), que va traduïr a la nostra llengua
valencianocatalana el nostre dramaturg exquisit i rítmic
Albert Mestres: «vivim en el món de l’escassesa on qualsevol despesa apareix per alguna banda com un malbaratament» (2006: 33). Tornin a començar, senyors de la dreta,
i deixin de dir ximpleries. Un suggeriment inicial: fora els
grans sous vitalicis de les altes exjerarquies.

Exposició de material
de decoració
Escultor Llimona, 9
93 540 37 69 Alella

materials per a la decoració

Totes les novetats a la nostra botiga. Gran exposició de
ceràmica, pedra natural, parquet, sanitaris, cuines, aixetes,
mampares i electrodomèstics
Tota mena de materials i maquinària per a la construcció,
decoració, reforma o bricolatge. Dissa bte m atí obert fins a les 12.

Magatzem de material
per a la contrucció
Joan XXIII, Camí d’Alella
(sobre l’autopista)

93 555 81 56 el Masnou
Magatzem i oficines a Alella
Riera Principal, 48-50
93 555 97 53 Alella

TALLER DE PUBLICITAT
DISSENY GRÀFIC

Servei d’atenció a les persones

93 555 80 06

Navarra, 53 · 93 540 77 23
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41è Curs de Balls de Saló

a

Febrer-maig 2011

Exposicions

del 4 de febrer al 29 d’abril
Cada divendres de 20.30 a 22.30
Rock, tango, cha-cha-cha, vals, fox,
pas doble, mambo, etc…
Preu parella:

Fins a l’11/02/11
EL CATGANER VIATGER. Fotografies del Catganer arreu
del món.
Del 12 al 25/2
BLANCDEGUIX-BLANCDENIT. Dibuixos i pintures
Del 26/2 al 18/3
MAQUETES DE CASES, de Tomàs Soler.

Història del vi Laietà i del celler romà de Teià

EPICTET

ESCLAU DE LUCI PEDANI CLEMENT

Presentació del llibre:

Dissabte 26 de febrer a
les 7 de la tarda a GDM

Preu per parella: socis 75 €
i no socis 85 €
Telèfon: 93 126 82 20
Places limitades.
Inscripcions i
informació:
Gent del Masnou
Dr. Agell, 9 de 6 a 9 del vespre.

Organitza:
Vocalia Recreativa

Visita als forns romans de
la Fornaca i al Museu
del Cargol

El diumenge 6 de març anirem a Vilassar de Dalt a
visitar el recinte arqueològic de la Fornaca, iniciat el
1981 pel grup arqueològic del Museu Arxiu de Vilassar
de Dalt .
Veurem tres forns de ceràmica anteriors al segle I, molt
ben conservats.
Després, tot passejant anirem fins al Museu del Cargol
per visitar l’única exposició amb mostres de conquilles
de tot el món.
Sortida amb cotxes propis. Els qui no en tiguin es
podran afegir a les places lliures.
La visita durarà unes 2 hores.
Inscripcions a Gent del Masnou, fins al 2 de març.
Lab. de 6 a 8.30 del vespre. Preu: socis 1€. No socis 2€.

A càrrec dels autors: ANDREU BOSCH i RODOREDA,
director de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull i
ISABEL RODÀ DE LLANZA, arqueòloga i directora de
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
Aquest llibre explica, de manera planera, però amb rigor
històric, la història del responsable de la producció de vi del
celler a l’època romana (segle II dC), a partir de la troballa
d’un signàculum o segell de plom a les excavacions
arqueològiques de Vallmora (Teià) el 2005, que revela el
nom del personatge com a esclau de Luci Pedani Clement,
de llinatge notable a la Bàrcino romana.
El llibre, il·lustrat per Lluís Filella, explica alhora la romanització a Catalunya i a la Laietània, i la importància social i
cultural del vi a l’època romana.
El celler de Vallmora enllaça els orígens del vi a l’època
romana amb l’actual DO Alella.

L’ENDEVINALLA per V.D.R.
Quina és aquella cosa
transparent com el cristall,
una cosa molt rodona
on tothom fica el seu nas?
Resposta:

Joan Muray Vocal de cultura
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el got

Arran de sòl

La cuina de l’Antònia

Salsa
romesco

Per Pledebuit
Ja sabeu que sóc afeccionat als mots d’actualitat, i més si
se’ls dóna un ús incorrecte. Doncs als primers dies de l’any
nou, n’he llegit o escoltat uns quants que vull comentar.
Eren en boca de la classe política. No sé per què els diuen
classe, si n’hi ha que poca en gasten; potser és pel mateix
que, quan la violència va del mascle a la femella, en diuen
de gènere; per a mi el gènere és la roba, el gra, etc. Com
veieu, ja me n’anava per les branques.
El que volia dir és que s’omplen la boca (els polítics) de:
discriminació, solidaritat, sostenible, paritat, etc. Aquests
mots, de bell antuvi només els usaven els més progres; ara
ja n’ha agafat el vici fins i tot la dreta més dreta, la del país
veí, tant els qui no n’han sortit com els qui tenim a dins. Si
observeu bé, no el mot, sinó l’ús que en fan, a voltes, per
no dir sempre, té un sentit contrari.
Quan parlen de discriminació, es refereixen sempre a emigrants, que sí que n’hi ha de discriminats; però, i aquí que no
hi ha discriminació?, o si no digueu-me si no us heu trobat
que un d’aquests suposats discriminats, o algun veí de
ponent, us discrimina, i de quina forma. Ah, però això és diferent. No fa pas gaires dies, un d’aquests discriminats em va
dir, a la pròpia porta de casa i després de donar sense més
ni més una patacada a la porta, catalán de mierda.
També usen molt la paraula solidaritat. Com a l’apartat
anterior, els qui hem de ser solidaris hem de ser nosaltres.
No ho podrien ser els altres de tant en tant, reconeixent,
encara que només sigui un xic a qui els acull? No calen
grans mostres d’agraïment, només que no se’ns insultés,
com aquest que us deia.
El que també els agrada molt usar és el de sostenible. Ho
fan especialment els qui van d’ecologistes ultres, o sigui
ecòpates. I es refereixen al fet que tot ha de ser sostenible,
i sovint fan com aquell que, a un científic que caçava una
papallona per reproduir-la i repoblar una zona en perill
d’extinció d’aquella espècie al nostre país, li etzibà que era
un criminal. Aquell espècimen que li ho va dir (era de gènere) havia arribat fins a aquella muntanya en un automòbil
tot terreny. Ell, però, no s’adonava que fins arribar allà
havia malmès, no sols el terra, sinó un munt d’insectes
aixafats al davant del seu cotxe.
I per avui, va l’última. Paritat. Aquesta, com sabeu, té a
veure amb la de gènere. Els qui volen la paritat l’haurien de
cercar al cervell, no a l’entrecuix. Ja que per desenvolupar
qualsevol tasca el que importa és que la persona sigui vàlida, no a quin sexe pertany. Si un consell, un grup, etc. ha
de ser completament femení, però vàlid, doncs endavant. I
si ha de ser mascul, però vàlid, doncs també.
Entre els animals mirem, per conduir el grup, el qui més
possibilitats té per fer-ho. Hi ha grups conduïts per femelles, i no passa res.
Apa, bup, bup.

Ingredients:
4 o 5 tomàquets madurs, 100g
d’ametlles
torrades i pelades, 30g d’avella
nes torrades
i pelades, la polpa d’una nyora,
1 all escalivat, 1 gra d’all cru, una mica
de julivert, sal i una mica de vinagre,
segons
com ens agradi, 80cl d’oli d’oliva, 1 llesca de pa torrat

Elaboració:
1. Posem l’all, els tomàquets, la nyora i la llesca del
pa a la safata del forn per escalivar-ho tot. Hem
d’anar en compte que la torrada i la nyora no es cremin.
2. Mentrestant podem anar triturant les avellanes i
les ametlles.
3. Quan ja estigui escalivat tot el que tenim al
forn, ho anem afegint al que ja hem triturat. El pa,
un rajolí de vinagre, la nyora i els alls fins que anem
convertint-ho en una crema.
4. Ara acabem d’abocar-hi els tomàquets pelats, la
sal i l’oli d’oliva a poc a poc. Ho tornem a triturar
ben fi.
5. Un cop ho hem acabat, ho deixem reposar un
mica, ja que queda més gustós si ho fem d’un dia
per l’altre i guardant-ho a la nevera fins que fem la
calçotada.
6. El secret de les calçotades està en la salsa.
És una mica laboriosa de fer; però, si queda bona,
és un èxit total.

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
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SALA
AUTOMOCIÓ
• MECÀNICA I ELECTRICITAT DE
L’AUTOMÒBIL
• PNEUMÀTICS
• ALINEACIONS
• AIRE CONDICIONAT
C/. Xile, 1. Tel 93 540 42 04 • El Masnou

ASSESSORIA IGLESIAS
FISCAL • LABORAL
• COMPTABLE • ASSEGURANCES
• GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
• GESTIONS DE TRÀNSIT
Sant Miquel, 21, A, baixos • 08320 El Masnou
Tels. 93 540 40 53 · 39 95 · fax. 93 540 40 53

FINQUES MESLLOC
S e r v e i s

i m m o b i l i a r i s

e n

LLIGOÑA CAYETANO

g e n e r a l

Administració i
venda de pisos, cases i rústiques.

Propietat horitzontal
Assessoria jurídica
Mossèn Jacint Verdaguer, 14 · El Masnou
Tel. 93 555 10 60 / 17 61 • info@finquespuig.net

T/ 93.555.69.03
www.meslloc.com
Sant Miquel, 23 - 08320 el Masnou -

14 de febrer

Pere Grau, 14 · El Masnou · 93 555 64 51
E S P E C I A L I S T E S

E N

D I A M A N T S

Carnaval 2011 el Msn

Rua diabòlica

dissabte 5 de març a 2/4 de 8 del
vespre. Sortida de l’Altell de les Bruixes.

Bruixes i bruixots, dimonis, esperits,
éssers de la nit i tothom qui vulgui: us hi esperem!

Tots hi sou convidats!
Hi participaran:
La companyia de foc Ngoron’ngoro
Tabalers de la Colla de Diables
i totes les Bruixes del Masnou i voltants
Guarniu les vostres façanes, portes o balcons per al pas
de la Rua. Sortiu al carrer i veniu a l’Altell a menjar la manduca
de bruixa; la festa continuarà a Ca n’Humet a càrrec de
l’associació Xalupa amb concurs de disfresses i ball.
Recorregut de la rua diabòlica:

Disseny ▼Taller de Publicitat 10

Fontanills, Tomàs Vives, Sant Felip, Maristany Noms, Fontanills i Altell de les Bruixes.

Ho organitza:
Colla de Diables del Masnou

Hi col·laboren:

Ho patrocina

Can Rac, Forn i Pastisseria Bautista, Graneria Colomé, Pastisseria Miquel, Serralleria Tallada,
Materials Homs, Matalasseria Grau, La Fruita, De Foto’s, Celler del Mar, Teixits Oliveras I bricolatge el Masnou.

