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contingut dels articles signats pels 
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• El repartiment d’aquest butlletí als 
socis es fa amb el suport de
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“No hi ha esclavitud més vergonyosa que la voluntària”

A voltes els pensaments dels clàssics, malgrat el pas dels segles,  
ens fan reflexionar sobre la recerca de la veritat i ens il·luminen sobre 
les incògnites de la vida. La reflexió del filòsof cordovès ens fa pensar 
en com és de còmplice una àmplia part de la societat amb els tirans, 
tot fent-los la gara-gara.

Tenim coll avall l’espoli que l’estat exerceix sobre el nostre país, la 
frustració amb uns referèndums prohibits en nom d’unes lleis que 
haurien de garantir les consultes populars, el refús de la monarquia, 
el malbaratament del manteniment de l’exèrcit, una justícia que no 
podem reconèixer, etc. Una llarga llista de greuges que, malgrat 
tot, mantenen una part important de la societat fidel a un estat del 
qual s’hauria de considerar esclava. En les xarxes socials veiem, 
ben sovint, reclamacions sobre la necessitat d’abolir molts privilegis 
de la classe política, del desviament per part de l’estat de fons de 
la caixa de la Seguretat Social per pagar partides que s’haurien de 
cobrir amb els pressupostos generals de l’estat, etc. És aquí on rau 
la reflexió de Sèneca d’esclavitud voluntària i, per tant, vergonyosa. 
Aquesta part de la societat és el fruit de l’adoctrinament per part de 
certs partits polítics, que volen perpetuar les prebendes de l’estat i, 
per aconseguir-ho, desinformen i intoxiquen. I ho fan amb un mètode 
infal·lible, tossudament i constant, mentint i desinformant tant com 
calgui. Aquí tenim la resposta del perquè la societat no es mobilitza 
com seria d’esperar. 

ANY NOU, VIDA NOVA?

No ha començat a caminar l’any amb les millors passes. L’ofensiva 
per terra, mar i aire contra el sistema educatiu català, la constatació 
del retrocés de l’ús social del català entre els  joves, les noves 
variants del coronavirus que van fer la guitza a les trobades familiars 
i socials nadalenques, la tornada a les escoles i centres educatius, 
l’allau de baixes laborals, amb les negatives conseqüències 
econòmiques per a negocis i treballadors, etc.

No obstant, siguem optimistes i donem marge al nou any per refer-
se de tots aquests entrebancs. Que es comenci a abaixar el preu 
de l’electricitat i del gas, que encara tenim molt d’hivern pel davant. 
Esperem que sigui certa la previsió que, amb un ampli sector social 
contagiat i consegüentment carregat d’anticossos per l’òmicron, 
sigui assolida la immunitat de ramat i comenci a normalitzar-
se  l’economia, l’ensenyament i les activitats socials, culturals i 
esportives. Que tinguem una Vida nova!

El President

fes-te soci de
GENT DEL MASNOU

931 268 220
www.gentdelmasnou.cat

gentdelmasnou@gmail.com

Vols rebre 
el Bulletí a casa

NULLA SERVITUS TURPIOR EST QUAM VOLUNTARIA
(Sèneca, Epístoles 47,17)

Disseny gràfic • Il.lustració

https://estudisantielena.com/
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Bustia oberta

Març

1 dimarts Viamar

2 dimecres Domínguez

3 dijous Aymar

4 divendres Ocata

5 dissabte Riera

6 diumenge Riera

7 dilluns Viamar

8 dimarts Domínguez

9 dimecres Aymar

10 dijous Ocata

11 divendres Riera

12 dissabte Fàbregas

13 diumenge Fàbregas

14 dilluns Domínguez

15 dimarts Aymar

16 dimecres Ocata

17 dijous Riera

18 divendres Fàbregas

19 dissabte Viamar

20 diumenge Viamar

21 dilluns Aymar

22 dimarts Ocata

23 dimecres Riera

24 dijous Fàbregas

25 divendres Viamar

26 dissabte Domínguez

27 diumenge Domínguez

28 dilluns Riera

29 dimarts Fàbregas

30 dimecres Viamar

31 dijous Domínguez

FEBRER

1 dimarts Aymar

2 dimecres Ocata

3 dijous Riera

4 divendres Fàbregas

5 dissabte Viamar

6 diumenge Viamar

7 dilluns Aymar

8 dimarts Ocata

9 dimecres Riera

10 dijous Fàbregas

11 divendres Viamar

12 dissabte Domínguez

13 diumenge Domínguez

14 dilluns Ocata

15 dimarts Riera

16 dimecres Fàbregas

17 dijous Viamar

18 divendres Domínguez

19 dissabte Aymar

20 diumenge Aymar

21 dilluns Riera

22 dimarts Viamar

23 dimecres Fàbregas

24 dijous Domínguez

25 divendres Aymar

26 dissabte Ocata

27 diumenge Ocata

28 dilluns Fàbregas
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24 hores al seu servei
Farmàcia de guàrdia

La farmàcia de guàrdia serà oberta 24 hores seguides
de les 9 del mati a les 9 de l’endemà

Horaris de les farmàcies del Masnou
telèfon de dilluns a divendres dissabte

AYMAR - Almería 14 93 555 03 81 de 9 a 21 h de 9 a 14 h

DOMÍNGUEZ - Enamorats 2 93 540 98 52 de 8 a 20.30 h de 9 a 13.30 h

FÀBREGAS - Navarra 68 93 555 19 79 de 9 a 13 i 16.30 a 20 h de 9.30 a 13 h

OCATA - JF Kennedy 5 93 555 33 08 de 9 a 20.30 h de 9 a 20.30 h

RIERA - Josep Llimona 22 93 555 08 55 de 9 a 20.30 h de 9 a 20.30 h

VIAMAR - Prat de la Riva 23 93 555 04 03 de 9 a 20.30 h de 9 a 14 h

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 600 caràcters; 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.

PUNTUALITZAR ALGUNES
AFIRMACIONS...

No és la nostra intenció entrar, en 
aquestes pàgines del butlletí de Gent 
del Masnou, en polèmiques vincula-
des als debats que es produeixen en 
el plenari municipal entre els grups 
municipals. Malgrat això, ens ve-
iem obligats a puntualitzar algunes 
afirmacions que fa el portaveu del 
grup municipal de JxC. Dir, a par-
tir d’alguns errors de transcripció 
en la revista municipal “El Masnou 
Viu”, que es menteix i que fa que 
es converteixi en un pamflet polític 

EL CARRER SANT FRANCESC I 
ELS LLIBRES

El carrer Sant Francesc comença, a 
la vora de la carretera, amb una pu-
jada que en la cartografia masnovi-
na és coneguda com ”la pujada de 
l’estraperlo”, per raons que caldria 
explicar històricament malgrat la 
claredat del terme popular. 

Els contenidors que se situen a la 
part dreta del carrer, just davant del 
que havia estat una finestra apara-
dor mítica per a molts infants del 
Masnou, la de can Bailón, sovint 
no són exemple del comportament 
cívic d’una part del veïnat. Malgrat 
el nombre de recipients destinats a 
la separació de deixalles i la nitidesa 
de significat dels seus colors, sovint 
els diferents objectes llençats es 
dipositen a l’exterior, esdevenint un 
racó de brutícia i deixadesa.

Alguns dies, però, el material llençat 
ha estat una troballa interessant, com 

ens sembla fora de lloc i una manca 
de respecte pels professionals que 
s’hi dediquen. Sobre les ordenances 
fiscals, és veritat que es va aprovar 
un molt lleuger augment que afecta 
fonamentalment als valors patrimo-
nials més alts, no pas a la majoria 
de ciutadans. En temps de crisi ens 
cal augmentar la despesa social. No 
sabem de quins projectes megalò-
mans parla el portaveu de JxC:  es 
refereix a prioritzar la despesa social, 
per exemple, recuperant la gestió di-
recta de les escoles bressol munici-
pals? a l’aposta d’inversió en projec-
tes vinculats a la sostenibilitat i a les 

energies renovables? a la millora 
de l’espai públic, de voreres i car-
rers de la nostra vila? a la peatona-
lització? a continuar avançant amb 
el parc de Vallmora i a la millora de 
les instal·lacions esportives ? o a 
guanyar un espai públic per a tot-
hom, com l’actual pati del Casino,  
que ajudi a vertebrar un gran espai 
ciutadà al centre de la vila que con-
necti el municipi des del Camí Ral 
fins a la plaça Nova de les Dones 
del Tèxtil i el parc de Vallmora?

Silvia Folch, portaveu del grup 
municipal d’ERC-AM

el possible buidatge d’una biblioteca 
personal veïna. La persona que s’ha-
via volgut desprendre dels llibres, 
els havia anat dipositant en dife-
rents piles al voltant del contenidor 
del paper, sense gosar llençar-los a 
dins, amb temor d’abocar literatura 
universal damunt d’una pila de pa-
pers de diari, embolcalls de regals, 
cartrons de mil capses i caixes... 
Precaució, potser, com qui comet un 
pecat però vol tenir la consciència 
tranquil·la o, tal vegada, generositat i 
confiança que algú del veïnat aprofi-
tarà l’ocasió per endur-se cap a casa 
algun volum.

Aquell matí assolellat de tardor, 
bicentenari del naixement de Fio-
dor Dostoievski, un exemplar de la 
seva novel·la L’etern marit, traduïda 
directament del rus al català l’any 
1929 per Francesc Payarols per a 
l’editorial Proa, era a tocar d’una 
roda del contenidor de la tapa blava. 
Les inconfusibles cobertes de color 
taronja de la col·lecció “A tot vent”  

eren una mica brutes; es tractava de 
l’edició de la novel·la de 1969, una 
vegada retornada l’editorial del seu 
exili a Perpinyà després de la guerra 
i assumida per edicions Aymà.

Ja havíem pogut observar que 
aquesta zona del barri antic té dife-
rents punts on s’hi dipositen llibres, 
llocs d’intercanvi d’exemplars que, 
una vegada llegits, tenen una sego-
na oportunitat per enriquir la lectura 
d’algú altre. Llibres que, quan algú 
els pren, tenen una nova vida. Però 
cal deixar-los en llocs més dignes, 
que facilitin el flux d’una casa a l’al-
tra. O fer una simple cerca al nave-
gador per comprovar que hi ha molts 
llocs de compra i venda de llibres de 
segona mà.

Mentrestant, no deixaré de remenar 
ens els prestatges improvisats que 
sovint apareixen pels nostres carrers, 
sempre hi ha alguna joia esperant.

Maria de Neri Pinyó
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Els concerts en directe són la connexió més 
genuïna i transparent amb la música, sobretot 
els de petit format, sense amplificació, on tens 
els intèrprets a prop. Al Masnou hem gaudit 
d’un seguit de concerts al Teatre del Casino els 
dissabtes a la tarda (gràcies Joaquim Pera!), 
algun coincidint amb cantades de la Coral Xabec 
(quin greu!). D’altres, organitzats per l’ajuntament 
(bé!). Són audicions de qualitat per a nosaltres, els 
masnovins, que em doldria perdre’m.

En el poema Música de cambra en Joan Margarit escriu: 
En una sala de concerts, quan s’acaba una peça

i jo encara la sento dintre meu,
familiar i alhora tan llunyana,

hi ha uns instants, només meus, on el silenci importa.
Però milers de mans comencen a aplaudir,

fins i tot hi ha algun crit.
De sobte és com haver caigut en un parany.

Prefereixo ser aquí, en la petita sala.
Violoncel, piano, alguns amics.

Que una sonata avanci a poc a poc
mentre, a la finestra, es va enfosquint la tarda.

Em resulta difícil escoltar 
entre una multitud. M’extravio sovint

dins del bosc de les pròpies nostàlgies.
Per això, tants de segles no han pogut 

esborrar aquest nom: música de cambra.

ELS CONCERTS

Vivències Lluís Llach i el piano com un tot, la veu 
sensible, rica en matisos, sonora.

ens ha tocat viure amb joventut, enamoraments, 
maduresa;  amb somnis personals, polítics, 
projectes i anhels.  

En Llach ens trasllada a diferents etapes de la 
nostra vida i de la història del país. Algunes de les 
seves cançons són com punts de llibre en el meu 
diari afectiu i social: Com un arbre nu, Venim del 
nord, venim del sud, L’estaca, Alè; Cal que neixin 
flors a cada instant, Que tinguem sort (Si em dius 
adeu,vull que el dia sigui net i clar...), Damunt d’una 
terra (Vailet, et diuen que a les guerres tan sols hi 
ha tristeses, no s’hi guanya mai. Damunt d’aquesta 
terra encesa tot allò que és feble vol ignorar els 
mals...); La gallineta (La gallineta ha dit que prou...).

Després de l’u d’octubre del 2017 les esperances 
de canvi polític han xocat amb la dura realitat d’un 
estat profund que no vol perdre ni un àtom de 
control del país. Presó, exili, judicis i multes injustes 
pel mig. Per això algunes cançons desprenien 
significats diferents (No és això, companys, no és 
això...). Sonaven més tristes i melangioses.  Però 
el concert també va servir per il·lusionar-nos en la 

Em sembla suggerent i molt propi d’una sensibilitat 
tan acurada com la del poeta. Però també sabem 
que hi ha molts tipus de concerts.

Concerts multitudinaris que van més enllà 
de la pròpia audició, com el d’en Lluís Llach 
del desembre del 2021. El seu retorn va lligat 
al compromís polític que exerceix amb  una 
coherència impecable: un concert per al Debat 
Constituent... i per a tots nosaltres! 

No hi vaig assistir en directe per diferents raons  
però el vaig gaudir per TV3, des de casa.

En Lluís Llach, recolzat en l’escenografia de 
l’arenyenc Lluís Danès, demostra, altre cop i des 
d’un punt de vista estrictament artístic, que es 
manté en forma! Ni rastre del declivi natural que 
a ell i a tots ens espera un dia o altre. Llach i el 
piano com un tot, la veu sensible, rica en matisos, 
sonora; ample de registres com en la vella cançó 
del Bandoler. Artista generós que comparteix 
escenari amb altres veus catalanes per crear  
belles polifonies amb les seves pròpies melodies. 

Música que forma part de l’imaginari popular, 
sobretot dels que ens sentim coetanis d’aquests 
sons, d’aquestes lletres; d’aquest temps que 

Pep Parés

Jo només tinc un desig d’amor, 
un poble i una barca ...

força de la nostra gent i en la voluntat d’enfrontar el 
futur amb més esperança i expertesa (L’estaca, tot 
un himne de lluita internacional).

Quan va cantar al meu poble amb els Setze Jutges, 
en Llach tenia divuit anys. Jo en tenia setze. L’he 
anat seguint tota la vida però en aquests últims 
anys el sento al meu costat! 

Concerts al Teatre del Casino del 
Masnou els dissabtes a la tarda

De com el violoncel de l’Anna 
Comellas, masnovina, pot descriure 
melangia i tristor en el Cant d’enyor, 
dedicat a Muriel Casals, amb les veus 
d’en Llach, de la Gemma Humet i la 
Ju. Entre els cants i els silencis de 
tantes tonades l’Anna enlaira el so de 
l’arc i les cordes i vola, harmoniosa, 
per les cançons d’aquest concert.
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No vas néixer al Masnou, oi? Com es que vas 
atracar en aquest port?
Quaranta i escaig. I va ser per una novia que tenia 
aleshores. Després de quaranta anys, ens hem 
tornat a veure un parell de vegades. I com canviem! 
Que ja vaig per seixanta cinc i sense retiro! Demà 
aniré a la perruqueria, com que vaig de gira... haig 
d’anar guapo.

De gira vas? Amb l’Enrique Bumburi? Com heu 
assajat, a distància?
Fins dissabte passat hem estat un mes assajant 
cada dia, tot el grup, aquí. Ara anem cinc o sis 
dies abans per assajar amb el Bumburi. Ell viu a 
Los Angeles. Nosaltres gravem els assajos gairebé 
com si fóssim a un estudi. Li enviem, i ell diu coses. 
“En este tema, no vamos mal. La guitarra no se qué. 
Cuidado la percusión el el trozo no se quantos...”La 
setmana abans de començar assajarem amb 

QUINO BÉJAR, 
D’ACAPULCO A LA 

CUA DEL PA
Núria Fusellas i Santi Duran

En Quino Béjar diu d’ell mateix que no 
és músic. Tot i que porta onze anys de 
percussionista amb Bumburi, després 
d’haver passat per Jarabe de Palo, La 

Plateria, El GatoPerez, entre d’altres, 
i començar amb en Sisa. Un pou de 

modèstia. Gaudim del sol del Masnou al 
pati del Santi i ens explica com ha anat 

això de no ser music.

fem poble gent estudia més... La música es com qualsevol 
altra cosa: si toques un instrument, has d’estudiar 
l’instrument, la tècnica de l’instrument. És una 
formació paral·lela. Hi ha molts músics que ni papa 
de llegir i en canvi toquen molt bé, perquè tenen 
una mica el Dó, i a més toquen i toquen i toquen, i 
escolten... Però bé, si algú em demanés consell, li 
diria: sí, estudia

Tu practiques cada dia?
Jo ara perquè haig d’anar a fer la gira. Sinó, passo 
temporades que no me’n recordo. Sona una mica... 
Però no me’n penedeixo. Perquè mira on he arribat 
i sense fer res...

Però assages a casa? A vegades passo pel 
carrer i et sento tocar.
Si, ara aquests dies repasso, miro les cançons, toco 
amb el que esta gravat. S’han de memoritzar. Quan 
tinc el checklist començo amb un txitxixi, després 
continuo amb una pandereta, després uns quants 
sons amb un aparell que tinc rarrraraaaaa, després 
una caixa, tot per tenir-ho al cap, perquè a vegades 
m’ho apunto, i no entenc la lletra, o no veig: “que 
posa aquí?“ En mig d’un concert això és perillós!

“no em considero músic”

La música és la teva professió, la teva vida?
És del que cobro. A mi m’agrada la música. Com 
qui seu a casa i escolta música. Però no em 
considero músic. 

ell, a Acapulco. És un tio  molt inquiet, molt 
perfeccionista. Al final, diu “OK, perfecto”, i ja ho 
tenim.

A vegades també fas solos, no?
Bé, si, en alguna cançó, en algun moment. Una 
vegada en un tema que ara ja no es toca, i una 
de les poques improvisades en directe , perquè 
encara que no ho sembli, no hi ha improvisació (i 
quan dic nada és nada). En aquell concert hi havia 
un espai, un moment d’un tema que es quedava 
rram-iuxu-rram, i aleshores vaig començar pla -rru– 
pla. I en acabar em diu “alargaste el trozo aquel”, 
“si, como vi que el otro se enrrollaba...” “Pués lo 
vamos a hacer así”.

Com vas començar amb el tema de la música? 
Com vas decidir dedicar-t’hi? 
Mai no ho he decidit. Quan tenia onze anys, amb 
un amic que després també va ser músic, vàrem 
anar un dia al Cinema Versalles, a veure les varie-
tés. Feien dues pel·lícules i varietés per 25 pesetes. 
En sortir, vàrem anar a casa seva, i sense més, ell 
va agafar una guitarra i jo una caixa amb dos llapis 
per fer de pals. Després als quinze, setze anàvem 
un dia a la setmana a un local i tocàvem. Als 18 ja 
vaig començar a tocar al Celeste amb el Sisa.

“Jo tocava per tocar”

El teu inici professional.
Jo tocava per tocar. De fa uns anys cap aquí la 

Ens el mirem amb estupefacció.
Per considerar-se músic s’ha de ser un tiparraco 
que ha estat no se quants anys al conservatori, 
que toca no se quantes hores al dia,... Després, li 
donarà la seva empremta personal, tindrà més o 
menys gràcia. Estudiar ajuda. 

I consideres que tu no hi ets aquí?
No. M’agradaria haver pogut dir: he estat estudiant 
sis, set anys. Encara que estudiar i practicar no ho 
deixes mai: sempre t’estàs informant, aprenent, in-
vestigant això nou que ha sortit, aquell col·lega que 
fa, a veure per quina moda vaig... Aquí estaria jo. 

Sempre has pogut viure de la música?
Malvivir de la música. Mira quins callos tinc a les 
mans! Però si, no he fet mai res més. 

Una llarga carrera. Per quins grups has passat?
Primer amb el Sisa dos anys. El primer bolo 
que faig fer amb ell era al Teatre Monumental 
de Madrid. Per mi, als divuit anys, agafar el tren, 
anar-te’n de bolo: era la bomba. Set anys amb La 
Plateria, el GatoPerez, també amb grups d’aquests 
que no et menjaves una rosca. Amb la Lucrecia. 
Jarabe de Palo, amb els que vaig estar set anys, i 
després d’ells, l’Enrique Bumburi, des del 2.011. 

Deu n’hi dó, l’historial. Per ser que no ets 
músic!!! 
Jo era bateria, amb el Sisa. Vaig començar a tocar 
els bongós amb el GatoPerez. Amb el temps, 

©
Jo
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Manel Joseph, Sisa, Dolors Palau, Quino Béjar, Franco, Xavier Riba

fo
to

 M
ar

tí 
D

ur
an

 |

Banda d’Enrique Bumburi
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RAS I CURT
El primer que fas quan et lleves? Mirar quin dia 
fa Menjar preferit? Peix Estació de l’any? Estiu Mar, 
muntanya o ciutat? Mar i montanya Quin superpoder 
t’agradaria Fer i desfer i eliminar fantasmes En el 
temps lliure... A cada moment lliure ja sé que s’ha de 
fer Tens algun mestre Jo mateix Pel·licula o série, quina? 
Documentals d’animals Actor/actriu favorit? Marlon 
Brandon Tatuatges: sí o no i on? Si, m’agraden Un 
llibre No llegeixo, és una pena Música... Funk, latín 
balades i melodies maques Tens una bareta màgica, 
que faries pel poble de Masnou Canviar la nacional de 
lloc Color Vermell i blau mar

Video concert Enrique Bunbury 
Concierto Básico 40 Opel Corsa.
En el minut 33:47 el Quino ens fa 
un solo

estava més a gust aquí que allà. I després, tota la 
resta. He tingut molta sort.

Tal com parles, sembla un món petit on tothom 
es coneix, el boca-orella, ...
Es clar, coneixes l’època que et toca a tu i per on 
et mous. Per això passes d’un grup a un altre. 
Jo era a “Jarabe”, i uns quants del grup havien 
anat amb el Bumburi. L’Enrique va comentar que 
volia fer un disc de versions llatinoamericanes i 
necessitava percussió, i els meus col·legues li van 
parlar de mi. Vaig enviar un vídeo de La Plateria 
tocant el bongo, i em truca el mànager i tal qual 
em diu: “Enrique quiere que vayas a grabar el 
disco. Tanto por la grabación de tal dia a tal dia.” 
Qué pots dir?: “Ah, vale.” No es concep que 
contestis una altra cosa, es com si et truques Deu. 
Era a Tornillo, a Estats Units. Te n’anaves un mes 
allà, a un ranxo que es dedica a fer això i nous. En 
mig de la polvareda, brins de palla rodolant.. Com 
a una peli de l’Oeste!. 

Si que sembla de pel·lícula, si!
Aquesta primera vegada que vam tocar m’havia 
de coordinar amb la bateria...”Cuidaó que 
vas patrás, cuidaó que vas palante,...”, i a la 
tercera veig que l’Enrique no hi és. “Ha salido un 
momento”. I era fora Brrrrrrrrr!!!!! Després ja va 
anar bé, tant, que quan vàrem acabar la gravació, 
l’Enrique: “Bueno, chicos, estoy muy contento del 
trabajo que habeis hecho, muy satisfecho, y vamos 
a hacer una gira genial, y además como Quino 
va a estar con nosotros ahora...” I tu allà, “eh, oh, 
ahhh!!”. Sense preguntar i donant-ho per fet. Així 
és el món del rock & roll: afirmacions, preguntes 
poques. 

“La vida em motiva més que la música”

Tanta música t’ha deixat temps per alguna altra 
cosa?
Puc escombrar, rentar els plats que embruto, treure 
el gos,... La vida em motiva més que la música. 

És molt important viure la vida, no viure la vida a 
través de. 

“El meu lloc preferit? 
La vista de la Plaça de l’Església”

El teu lloc preferit del Masnou?
La vista de la plaça de l’Església. I la platja: aquest 
estiu que ha fet molt bon temps hi he  anat cada 
dia. Tenim un tresor. 

La música t’ha dut a veure món?
Sobretot a partir de Jarabe vaig començar a voltar. 
Amèrica del Nord i Latinoamèrica. Amb el Enrique 
cada any fem de costa a costa. La primera vegada 
en bus, viatjant per la nit. I tocant a locals mítics 
de Sant Francisco. Als House of de Blues que hi 
ha a aquestes ciutats... Com que allà està ple de 
mexicans i és el públic nostre. La primera vegada 
que vaig anar a Colombia amb els Comediants  
tinc la imatge al cap d’arribar el vespre i començar 
a aparèixer <sers> que sortien de casa. Als Estats 
Units igual, a San Francisco van anar a un motel 
que era per agafar una cadira, plantar-te a la porta 
i no moure’t: que comenci l’espectacle! Són barris 
on hi ha els excombatents,  fets puré, i  d’altres 
penjats, no se: hi ha una hora que surten tots i que 
tots son així. 

Del Masnou que vas trobar quan tenies 20 anys a 
ara, quins canvis?
Que podies aparcar a la porta de casa jajaja. 
Urbanísticament, si que hi ha canvis, els camps 

s’han omplert de cases, els carrers s’han asfaltat. 
Pot ser abans era més d’estiueig o dormitori, i ara 
la gent hi fa vida. Hi ha molt qualitat de vida: el 
clima, la platja, la muntanya...

Vius a Lluís Millet?
Si, carrer de músics.

Veí i el meu primer professor de cajón, comenta 
el Santi.
És un dels pocs alumnes que he tingut. Eren un 
grup, venien pel Club del Ritme i al final es va 
quedar sol. I es clar, vam haver de plegar, però aquí 
ens tens!

Irromp la conversa un WhatsApp de la seva filla, 
de vint-i-un anys. Comencem a parlar de filles i 
fills, de les seves parelles, de la convivència... 
Això dona per una altra entrevista! 

fo
to

 M
ar

tí 
D

ur
an

 |

Enrique Bumburi i Quino Béjar

C/ Sant Felip, 18 - LOCAL 1 -
08320 EL MASNOU 

info@finquessol.com 
935 559 598

Vols comprar, llogar o 
vendre un immoble?

Contactar

CURS FOTOGRAFIA

col·labora:

a partir del 1 de març - #vitaminespelcervell

654 330 889
www.blancdeguix.com

http://www.finquessol.com/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt5A-lV8bU1k%26t%3D2991s
https://blancdeguix.com/
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El Masnou del primer terç del segle XX. La casa 
del Dr. Torrúbia és la que té tres balcons.

12 | www.gentdelmasnou.com

Josep Torrúbia i Zea va néixer a Colmenar 
(Màlaga), el 27 de novembre de 1885, i va morir a 
Tolosa de Llenguadoc (Occitània, estat francès), 
l’11 d’octubre de 1978.

Era fill del periodista José Torrúbia Rojas, que havia 
dirigit un diari i fou condemnat per apologia de 
regicidi, per la publicació d’un poema del poeta 
portuguès Abílio M. Guerra Junqueiro, que donava 
ales al moviment revolucionari republicà.

La seva mare, Dolores Zea Urbano, fou una 
mestra que fundà l’escola racionalista de 
Flammarion de Barcelona, activista també de la 

DR. JOSEP TORRÚBIA

Joan Muray

Històries de la vila

Sociedad Progresiva Femenina. Era de família 
lliurepensadora, amb antecedents maçònics.

El Dr. Torrúbia, abans de la carrera de medicina, 
havia estudiat la de mestre, i va fer classes a 
l’escola que dirigia la seva mare.

Un cop acabada la carrera de medicina, el 1926, es 
traslladà, com a metge ja, al veí poble de Montgat, i 
l’any següent, per defunció del metge del Masnou, 
Dr. Josep Curell i Sampera, vingué a cobrir la plaça 
vacant, tot i que no aconseguí la plaça de metge 
titular fins al 1935.

Al Masnou, tot seguit, destacà com a conferenciant 
i per la seva dedicació a la professió. Fou membre 
de la Junta Local de Sanitat i prengué iniciatives 
a favor d’una renovada assistència social, 
col·laborant alhora amb la institució Moncelimar, 
creació de Joaquim Cusí i Furtunet, que acollia 
mainada desvalguda i els oferia estudis i un ofici.

Es va casar amb Pilar Duarry Esteve, i tingueren 
dos fills, Afeli i Horaci. La seva tendència política 
no s’apartà mai de la línia del socialisme, militant a 
Unió Federal Nacionalista Republicana, Federació 

Un metge català i humanista, amb forta petja 
a l’exili durant la II Guerra Mundial

El Dr. Torrúbia fou un metge que, tot i haver nascut a Andalusia, es 
va sentir català d’adopció, i així ho testifiquen les fonts consultades. 
Vegem primer un xic de la seva biografia.

Catalana del PSOE, Unió Socialista de Catalunya i 
Partit Socialista Unificat de Catalunya.

Durant els anys de guerra en què visqué al 
Masnou, es va comprometre en dos projectes: la 
conversió de la Casa Benèfica en casa de repòs i 
la instal·lació de la Clínica Pinetons (2), i també va 
ser un dels impulsors de la Creu Roja local.

Al final de la guerra, i amb les tropes sublevades 
a punt d’ocupar el Masnou, va haver de marxar a 
l’exili amb la seva família. Es va establir a Tolosa de 
Llenguadoc, on moriria trenta-nou anys més tard.

Allà també va dur una vida activa com a metge, i 
en pro dels que patien els estralls de la II Guerra 
Mundial. Ara veurem la segona part de la seva vida, 
la d’exiliat.

Ell, com haureu vist pel lloc de la seva defunció, 
Tolosa de Llenguadoc (Occitània, estat francès), 
va anar a viure a aquesta ciutat, capital de l’antic 
comtat de Tolosa, on seguiria exercint la medicina, 
i a més s’integraria en el que s’anomenà «el nucli 
de Tolosa de Llenguadoc», que a més publicava 
la revista La medicina catalana, amb el subtítol de 
«Portaveu de l’Occitània mèdica».

Dr. Josep Torrúbia i Zea

Colmenar (Màlaga), on va néixer el Dr. Torrúbia.

Tenien reunions periòdiques amb l’Institut de 
Fisiologia i la Facultat de Tolosa, així com contactes 
clínics entre la Facultat de Montpeller i Barcelona.

La Revista de Catalunya, que aleshores s’editava 
a París, aporta dades i dates dels metges catalans 
del grup tolosenc. Era a començaments de l’exili, o 
sigui l’any 1939, ja que entre maig de 1940 i l’agost 
de 1944 la premsa catalana va estar prohibida 
a França, ja que va ser l’època de l’ocupació 
alemanya.

El 21 i 22 d’abril de 1945, quan faltava un xic més 
de quatre mesos per a l’acabament de la guerra, 
es va celebrar a Tolosa una important reunió, la 
primera assemblea de l’Agrupació de Metges 
Catalans pro Renovació de la Medicina, en què es 
presentaren i discutiren importants ponències. Al 
Consell Directiu el Dr. Torrúbia n’era un dels vocals.

En aquesta agrupació també hi figurava un altre 
masnoví, a la delegació tolosana, en Pere Grau, fill 
del jutge de pau masnoví, en Pere Grau i Pagès.

Encara amb la guerra fent estralls, un grup de 
metges, entre ells el Dr. Torrúbia i en Pere Grau, 
es comprometeren a assistir els guerrillers que 



14 | www.gentdelmasnou.com www.gentdelmasnou.com | 15

Els polítics són com els animalistes que s’estimen 
només els seus animals de companyia per la seva 
domesticitat i servitud, i no tenen cap escrúpol 
a predicar i practicar la depredació imposada 
per la naturalesa, digues-li per la gràcia divina o 
per supervivència, i afavoreixen el comportament 
carronyer de menjar-nos, sense cap remordiment,  
carn d’altres animals excloent els de la pròpia 
corda, de casa o del partit.

Tots aquells que donen gràcies a Déu exalçant la 
gran obra de la creació, seria bo que reflexionessin 
preguntant-se: Quina mena de ment perversa 
podia tenir el creador que, havent-se passat una 
eternitat sense donar un brot, decidís muntar un 
parc zoològic en el planeta terra on la majoria dels 
éssers vius, per sobreviure, haguessin de menjar-
se els uns als altres?

Penso que Adam i Eva, si és que van existir mai, 
no van ser temptats i castigats per menjar la poma 
emmetzinada. Tot i no saber esbrinar el misteri de 
què va ser primer: si l’ou o la gallina o, millor dit,si 
l’espermatozoide o l’òvul. La meva lògica, sense 

NOTES
Trobareu més informació al núm. 359 del nostre butlletí, publicat el gener de 2018, amb el títol de «Moncelimar 1933-1940».
Aquesta Clínica Pinetons estava situada a la famosa Torre Xina (en realitat Villa Montevideo), propietat de Gabriel Pla i Sanjuan “Bilonet” o “Biló Pla”.
La casa d’aquest jutge estava situada a la «plaça dels cavallets» (Marcel·lina de Monteys), de la qual encara queda un tros de la façana 
enmig d’un bloc de pisos. A la casa, encara avui en dia alguns masnovins li diem «cal Jutge».
Aquest Comitè estava presidit pel cèlebre pintor Picasso.
Ara un conjunt d’habitatges, sense perdre l’estructura original, es troba al carrer de Barcelona, núm. 17.

FONS CONSULTATS
• L’Exili Mèdic Català a França (1939-1949) i les seves iniciatives. De Ferran Sabaté i Casellas. Institut Català de la Salut, Sabadell. Gimbernat, 2006. 
• Josep Torrúbia Zea. Biografia. Viquipèdia. • Biblioteca Arxiu Joan Muray. El Masnou.

DEIXEM DE MENTIR
Joan Camps Ortiz

Hi ha moltes maneres de mentir, fins a l’extrem de reconèixer que la mentida pot 
ser pietosa i en múltiples variants totes perverses: callant la veritat, fugint d’estudi 
amb llenguatge buit i demagògic, dissimulant dades i també dient mitges veritats... 
fins a arribar a la mentida il·lustrada de la política parlamentària, on causa vergonya 
aliena contemplar els salvadors de la pàtria aplaudint estúpidament els seus propis 
portaveus fent passar bou per bèstia grossa.

desmarcar-me del rígid Criteri escrit per Balmes,em 
fa creure que fou l’instint animal genèticament predo-
minant en Adam i Eva la causa de comportar-se 
com un Joan Carles i una Bàrbara dels nostres diesi, 
igual d’avorrits de no saber què coi fer, es posessin a 
fornicar sense parar imitant els conillets més mansos 
de l’Edèn que, sotmesos als atacs de les ferotges 
àligues afamades, han mantingut fins avui la supervi-
vència de la seva espècie igual que nosaltres.

Ahir, abans de posar-me a escriure, vaig veure a la 
televisió un llarg documental on Stephen Hawking 
negava la teoria creacionista i, contradient Einstein, 
plantejava la inexistència de la matèria, i deixava 
l’energia reduïda al no-res i a l’infinit com a única 
explicació de l’ànima humana o, millor dit, de la 
virtualitat infinita del pensament humà. Avui, en una 
tertúlia del matí, escoltava les quatre vaques més 
sagrades de l’univers Covid i, tots d’acord i amb la 
boca molt petita, actualitzaven Sòcrates: “Només 
sabem que no sabem res”. Aleshores se m’ha 
acudit trucar als meus tres fills i sis nets i, excusant-
me, els he dit: “Heu de saber que els reis mags 
són els pares!” 

actuaven al sud de França, corrent el risc que 
fes falta per portar la medicina fins a aquests 
combatents.

A la tardor de 1944, quan els alemanys es 
retiraren de França, també arribaren, recentment 
alliberats, els sobrevivents espanyols dels camps 
de concentració nazis, la qual cosa va mostrar la 
necessitat de tenir un hospital per atendre’ls, i per 
això es va crear l’Agrupación de Guerrilleros de les 
FFI espanyoles. Crearen l’hospital Varsòvia, dit així 
per estar situat al carrer d’aquest nom a Tolosa.

El director i organitzador fou el Dr. Josep Torrúbia. 
L’equipament els fou donat pels serveis francesos 
de sanitat militar, i una part de la medicació l’havien 
arrabassat els guerrillers a la poderosa Wermarcht.

L’hospital, que al final de la guerra era un centre 
militar, va passar a l’esfera civil. Aleshores els ajuts 
els venien de: Joint anti-fascist Commitee de Nova 
York, Societé des Amis de l’Espagne Démocratique 
de Praga, Comité de Ayuda a los Republicanos 
Españoles en Francia (4), etc.

L’hospital va estar actiu fins a l’octubre de 1950, 
quan el Ministeri de l’Interior francès va dissoldre 
l’Amicale des Anciens FFI et Résistants Espagnols.

Heus aquí la història poc coneguda d’un metge, 
català de conviccions, que deixà la seva petja al 
Masnou, on, tot i no haver-hi residit gaires anys, la 
seva casa (5) encara es coneguda per molts com a 
cal Dr. Torrúbia. 

Torre Xina (Villa Montevideo), que es va 
convertir en la Clínica Pinetons.

Tolosa de Llenguadoc, Occitània, on va viure l’exili.Montpeller, Occitània, ciutat amb què va tenir contacte
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M. Àngel Molina

Finques Puig S.L.
Mossèn Jacint Verdaguer 14 - El Masnou

93 555 10 60 • 93 555 17 61 • fax 93 555 28 90
www.finquespuig.net • info@finquespuig.net

COMPRAVENDA - ADMINISTRACIÓ - ASS. JURÍDICA

PETITS ENCANTS 
A BENEFICI DE DISMA

A partir del dia 2 de febrer podeu 
passar pel local social de Gent 

del Masnou, de 18 a 20 hores, a 
fer donació de qualsevol objecte 

o andròmina que sigui aprofitable 
per a una venda posterior(Data 

pendent de confirmació). 
Recordem que és indispensable 

que no siguin objectes de gran 
volum i que, sobretot, estiguin nets 

i en bon estat de conservació. La 
recaptació obtinguda serà lliurada 

íntegrament a DISMA.

Us agraïm per endavant la 
col·laboració i generositat.

CURSETS DE DANSES I BALLS 
TRADICIONALS DEL MON  

Divendres vespre  Info: gentdelmasnou@gmail.com
C/ Dr. Josep Agell, 9 - Tardes laborables de 19 a 21 h. 

Decoració d’interiors 
Estucats venecians

Pintura d’interior i exterior

606 077 808

Des del 2 de febrer, La Cubana 
presenta Adéu, Arturo al 
Teatre Coliseum, a la Gran 
Via (cantonada Rambla de 
Catalunya). Dues hores de 
disbauxa i embolics amb guió i 
direcció de Jordi Milán, música 
original de Joan Vives, i vestuari 
de Cristina López. I olé!

 
El 5 i 6 de febrer l’actor i 
dramaturg Ramon Madaula 
presenta el seu text (Premi Recull 
2020) Els Brugarol, una comèdia 
sobre una família actual de la 
burgesia catalana, al Teatre de 
Sarrià (c/ Pare Miquel de Sarrià, 8).

Rosa M. Isart @rmisart

Teatre Capital 
FEBRER (SABORÓS) DE 2022(La cartellera barcelonina)

Fins al 13 de febrer a la Sala 
FlyHard (c/ Alpens, 3; prop de la 
Plaça d’Espanya) s’hi representa 
Família (Im)Possible, de Carol 
López, una comèdia sobre els 
prejudicis, el món transsexual, 
i els nous tipus de família, amb 
Jordi Andújar, Dolo Beltrán, Ian 
Bermúdez i Paula Jornet.

El 18 de febrer comencen 
les funcions de L’oreneta, de 
Guillem Clua (Barcelona, 1973), 
amb direcció de Josep Maria 
Mestres i interpretació d’Emma 
Vilarasau i Dafnis Balduz, a 
La Villarroel. L’obra, inspirada 
en l’atac terrorista al bar gay 
Pulse d’Orlando (EUA, 2016), 
està protagonitzada per una 
professora de cant, està en 
cartellera fins al 3 d’abril de 2022.

També des del 18 de febrer, 
un clássic, Terra baixa d’Àngel 
Guimerà, si bé des d’una 
perspectiva molt personal i 
moderna, a través de la direcció 
escènica de Roger Bernat 
(coproducció FFF); al Teatre 
Lliure de Gràcia.

El 26 i 27 de febrer els menuts, 
tota la família, pot gaudir al 
Teatre Romea d’un espectacle 
bonic bonic i suggeridor (35’): 
PintaMúsica!, amb direcció de 
Gisela Juanet i Lluís Juanet. 

Més de 25 anys d’experiència 
al sector publicitari

 935 550 986 | www.estampadosarenas.com

La teva oficina del Masnou sempre amb ATENCIÓ PERSONAL
Agència d’Assegurances Exclusiva de Mapfre Familiar S.A.

C/ Sant Miquel 49, Local 2 • 08320 El Masnou (BCN)
T. 93 555 75 04 • F. 93 540 08 76 • marquem@mapfre.com  

https://www.finquespuig.net/
https://www.estampadosarenas.com/


18 | www.gentdelmasnou.com www.gentdelmasnou.com | 19

Mestres Villà 101, el Masnou • 935 551 664 • www.canrac.com
676 584 039        @can_rac        canrac

Ramon Oliver i Valls és l’artesà alimentari darrere 
la històrica cansaladeria Can Rac, la primera 
que es va obrir a l’antic mercat Municipal del 
Masnou l’any 1956. Aquesta empresa familiar és 
part indispensable del teixit comercial del barri 
d’Ocata i en Ramon continua una nissaga que 
estima el que fa, respectant la tradició i el producte 
de qualitat, però també amb un ull posat en la 
innovació.

Gràcies a aquesta filosofia i valors, en Ramon ha 
rebut diversos premis els últims anys en el Concurs 
Nacional de Botifarra d’Ou Artesana:

RAMON OLIVER I VALLS, 
L’ÈXIT DE LA TRADICIÓ

Miguel Lagoma

L’artesà alimentari i l’empresa familiar Can Rac han rebut 
premis… i ens fan gaudir a taula!

fem poble

• 2017: Menció Millor Botifarra d’Ou Artesana Innovadora
• 2019: Menció Millor Botifarra d’Ou Artesana Singular
• 2021: 2a Millor botifarra d’Ou Artesana Tradicional

Però, això no és tot! El 2021, Ramon va rebre el 
Diploma de Mestre Artesà Carnisser-Xarcuter. A 
més, la innovació i exclusivitat quant a qualitat 
de Can Rac ha tingut encara més distincions: la 
botifarra de pilota i la vianda freda de porc o cap de 
porc han estat incloses en el catàleg de productes 
de la gastronomia local Tasta el Masnou, així com 
al Catàleg de productes de la terra i artesania 
alimentària del Maresme. Quina gana, oi? 

24 de febrer Dijous Gras
Per esmorzar - entrepà de botifarra d’ou
Per dinar - un bon plat de mongetes amb cansalada
Per sopar - escudella calentona amb bull negre
I de ressopó... pica un llardó

Jo ja m’he explicat moltes vegades. He explicat 
per què canto i per què he fet servir la música i 
les cançons al llarg de la meva vida, tant a nivell 
personal com a nivell professional.

Ara, però, tinc una resposta nova. I la resposta me 
l’ha donada la meva neta petita. 

L’Àsia és una nena d’un any i mig. És una nena que 
encara no parla però, tot i que encara no sap dir les 
coses pel seu nom, sap comunicar-se molt bé i sap 
demanar clarament el que vol. 

Les coses que vol de mi són que l’amanyagui o 
li canviï el bolquer o li doni berenar. Però, a part 
d’això, una de les coses que “reclama” de mi és 
que li canti. No només sap demanar-me que li canti 
sinó que sap demanar-me quina cançó vol que li 
canti. No articula gaires paraules, però entona!

LA LLUNA, LA PRUNA
Elena Bosch

I tu, per què cantes? -m’han preguntat fa poc-.

Vaig rescatar un llibre d’una capsa plena de 
cosetes que he anat guardant per si mai tenia nets. 
És un llibre que es diu Jocs i cançons per a infants, 
amb il·lustracions de la Mercè Llimona. És un llibre 
que ara es veu molt clàssic, es veu antic, però és 
un llibre que a mi m’agrada. Em va agradar per als 
meus fills i ara l’he recuperat per a la meva neta. 

Cada pàgina il·lustra una cançó. Cançons de 
bressol, rondalles, petits poemes... La nena em 
porta el llibre i m’assenyala la pàgina. M’escolta i 
aprèn, entona, balla... Ens entenem!

Què és abans, l’ou o la gallina?

Què és abans, la música o la paraula?

Cantar o sentir cantar?

Jo tinc clara la resposta. 

Veus

L’Àsia i el seu avi. | dibuix CARME BRUGUÉ |
A partir de febrer

ELS DILLUNS TANCAT

http://www.canrac.com/
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La cuina de l’Antonia

El vi d’en Miquel

LLENTIES A LA 
JARDINERA

Preparació
• Saltegem la ceba a foc lent amb l’all ben picat 

amb una mica d’oli d’oliva.
• Mentre posem les llenties en remull.
• Quan la ceba estigui tova, hi afegim els pebrots 

i ho saltegem uns quants minuts. Fem el mateix 
amb la pastanaga.

• Amb les verdures ja cuites, hi afegim la fulla de 
llaurer, el pebre vermell dolç, la pebre i un pessic 
de sal. Hi incorporem les llenties, ho cobrim amb 
el brou de verdures i ho tapem per a que faci 
xup-xup.

• Ho deixem coure uns 40 minuts. Podem remenar-
ho de tant en tant i si veiem que hi falta caldo en 
podem afegir una mica.

• Si ho fem a l’olla a pressió, el temps de cocció 
canvia a sols 20 minuts.

• Ho servim amb una mica de julivert per sobre. 

Varietats100% Garnatxa negra
Bodega Bouquet d’Alella
Denominació Origen  Alella
Raïm Shray
Ampolla 75 cl
Graduació 14,5% Vol.
Temperatura de servei  entre 14ºC i 16ºC

Vi d’agricultura ecològica de vinyes velles. Verema manual en caixes 
de 18 kg i una estricta selecció de raïm a la vinya. Després de la 
verema els raïms es refrigeren en una cambra de fred. Després 
es derrapa i es  fa una maceració llarga durant la qual es realitza 
la fermentació alcohòlica. Posteriorment es premsa suaument i 
finalment es realitza la fermentació malolàctica.

Nota de tast Color grana d’intensitat baixa amb rivet rosaci i reflexos 
blavosos. D’Intensitat Mitja, aromes frescos agradables de fruites 
vermelles de bosc, maduixes silvestres, gerds, prunes i amb suaus 
tocs cítrics de pell de taronja. Un clar exemple varietal a la zona 
mediterrània. Pas per boca lleuger, amb records de la fruita tot 
destacant la pell de les prunes vermelles, final desacomplexat amb 
certa calidesa. 

Ingredients per a 5 comensals
• 1 ceba

• 2 dents d’all
• 2 cullerades d’oli d’oliva

• 1 pebrot vermell
• 1 pebrot verd
• 1 pastanaga

• sal i una fulla de llaurer
• uns grans de pebre negre

• 1 cullerada petita de pebre vermell dolç
• 500gr de llenties pardines
• 750 gr de brou de verdures
• una mica de julivert fresc

Temps de preparació: 50 minuts

www.elcullerot.cat • elcullerot@hotmail.com

DE TOT 
PER A LA CUINA

El Masnou - Sant Felip 45
93 540 97 41

Igualada - Rambla Nova 29
93 804 22 25

Pg. Romà Fabra 18, 
El Masnou / 935 557 395

Can Ventura
des de 1964

Vedella • Xai • Porc 
Pollastre • Embotits

C/ Sant Miquel, 41
08320 El Masnou
933 330 570
servifruitmasnou@gmail.com
www.servifruitmasnou.com

servei a domicili

El cullerot

Bodega Xarel.lo

BOUQUET 
GARNATXA 

NEGRA 2021

https://servifruitmasnou.com/
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Joan Maresma

Visconde de Mauá és un lloc ben petit, 
com comentava a l’anterior butlletí. 
Una pedania plena d’encants on ens 
agradaria tornar sempre, encara que 
repetíssim els llocs, o els restaurants, o 
les pousades. Les persones que viuen 
a l’interior són molt més educades i 
amables que les de la gran ciutat.
O Pico da Pedra Selada, de 1.755 
metres, és una de les múltiples 
atraccions d’aquest lloc tan bonic. 
Aquesta pedra sembla una sella de 
muntar a cavall. D’aquí el nom.

Ja quasi al cim, ens trobem un grup que puja i els 
avancem. Millor. Són dotze persones que porten 
música i que no paren de cridar. M’adono que cada 
vegada tinc menys paciència amb la gent que fa 
soroll. Em faig gran.

Arribem al cim. Només es pot arribar a un pic 
de la Pedra Selada. A l’altra punta només s’hi 
arriba escalant. La vista és fantàstica. Hi ha 
alguns núvols que deixen entreveure la ciutat de 
Resende, al fons. També és possible veure el 
Parque Nacional das Agulhas Negras, un dels 
primers parcs creats al Brasil. Ens quedem mitja 
hora al cim. Parlem amb alguns que ja hi eren i 
compartim aigua i uns piscolabis. Hem trigat una 
hora i quaranta-cinc minuts per pujar. No estem 
tan malament…

Comencem a baixar. Quan ja som gairebé al final, 
una dona amb dos fills ens pregunta si és difícil fer 
tota l’excursió. El sol ja escalfa, els nanos no estan 
gaire motivats i li diem que comenci més d’hora la 
propera ocasió. Un vailet va amb música. No en-
tenc això de la presència de la música a la munta-
nya; però ja hi ha moltes coses que no entenc.

A l’arribar ens trobem el propietari de la fazenda. Té 
un petit bar. Li demanem una cachaça –l’aiguardent 
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O PICO DA 
PEDRA SELADA

Corresponsal del Brasil

Arribar-hi és complicat perquè no hi ha gaires 
indicacions. Seguim les indicacions que ens dona 
la persona de la pousada i arribem a la fazenda 
on comença el camí sense perdre’ns gaire. 
El propietari de la petita finca ens rep amb un 
somriure, ens indica on deixar el cotxe i paguem 
la taxa per fer ús del camí. Són 35 reals, gairebé 6 
euros. L’home afirma que es triga d’una hora i mitja 
a dues hores per fer el cim.

Comencem a pujar per un sender agradable 
sense vegetació als voltants. Seguim un rierol. A 

mesura que anem pujant, veiem com s’escampa 
la boira matinera i comencem a veure la Pedra. 
Ens endinsem dins d’un bosquet i a partir d’aquí 
el pendent ja comença a ser fort. Pendent que ens 
obliga a alentir el pas i a caminar a poc a poc. Ens 
creuem amb gent que baixa. Tothom ens saluda de 
forma ben amable. Al tercer grup de baixada, els 
preguntem com és que ja baixen, si nosaltres hem 
començat a caminar cap a les 08:00. Ens diuen 
que han pujat a la Pedra a la nit per veure la sortida 
del sol. Un espectacle espaterrant, diuen. Potser ho 
podrem fer a la propera ocasió. Continuem pujant 
i ens trobem tres nois que baixen. Els preguntem 
si falta gaire. Esperem la típica resposta: no falta 
gaire, ja quasi hi sou, trenta minuts… Un xicot ens 
contesta amb precisió matemàtica: heu fet dos 
terços del camí. I més o menys tenia raó.

típic del Brasil–, una mica de formatge i aigua i fem 
petar la xerrada amb ell i la seva esposa. No fa falta 
demanar més. Tot és sensacional. I sense música 
horrorosa. 
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Dr. Oriol Lugo Real

Posar límits és quelcom necessari en la criança dels fills/es.

POSAR LÍMITS ALS FILLS/ES
Som

Una de les queixes que més escolto 
a consulta és la de mares i pares 
preocupats perquè no saben com 
respondre davant  les pressions dels 
seus fills/es en el dia a dia.

Tant si ets pare, mare, avi, àvia segur que en el 
teu entorn convius amb nens/es o adolescents. 
És per a aquest motiu que en el següent article 
t’explicarem la importància de posar límits i com els 
podem establir.

Quan pensem en un nen/a o adolescent hem de 
tenir molt clar que els límits són una part essencial 
en la seva educació. El gran problema ens el tro-
bem en moltes mares i pares que tractant de donar 
una educació molt més lliure (en contraposició a un 
model més autoritari, que és potser el que van viure 
de petits), es troben amb greus dificultats a l’hora 
que els seus fills/es els facin cas. 

Els límits són vitals, ja que és la millor manera de 
poder equilibrar la balança en una relació, sigui 
del tipus que sigui. Sense límits es perd el respecte 
i no permet que cada part tingui el seu espai i 
la seva responsabilitat. És per aquest motiu que 
hem d’interioritzar la idea que dir “no”, expressar 
contrarietat o delimitar molt bé les normes a casa 
o en altres entorns és bàsic per a poder fer una 
correcta criança. Si no ho fem descobrirem en un 
futur que els nens i nenes es convertiran en adults 
que no encaixaran en una societat on sí que estan 
presents tota mena de límits.

És per aquest motiu que si tenim dificultats a l’hora 
d’establir aquestes limitacions, és important que 
ens preguntem per la intenció positiva. Per a què 
ho fem? Quin és el propòsit de poder dir “no” als 
nostres fills/es? La resposta: volem que creixin de 
forma equilibrada podent també desenvolupar les 
seves competències emocionals com la tolerància 
a la frustració, la capacitat d’escoltar, el fet de  
poder d’empatitzar...

Com fer-ho? La resposta consisteix a ser lògics i 
conseqüents. Vivim en un món de causa i efecte. 

Si jo no vaig a treballar és molt probable que a la 
feina em diguin quelcom o si deixo de cuidar-me, 
a la llarga, puc acabar emmalaltint. Això se’ns 
oblida quan estem amb els infants o adolescents. 
Ens costa posar límits conseqüents perquè ens 
sap greu la seva reacció o perquè ens aferrem a 
un rol més de pares amics/gues que no de pares 
íntegres.

La proposta és determinar quins són aquells 
aspectes o situacions en els quals volem que els 
nostres fills responguin o s’impliquin. És important 
explicar el que realment esperem d’ells/es de 
forma clara i precisa, no el que no volem. En el 
cas dels joves i adolescents és vital poder arribar 
a pactes i a acords. Llavors en el cas que no es 
compleixin allò que hem pactat és quan aplicarem 
les conseqüències, que no són càstigs, sinó 
respostes causals als seus comportaments.

Per exemple, si el nen/a o jove no endreça la seva 
habitació, la conseqüència és deixar que l’habitació 
estigui desordenada fins que ell/a s’adoni que el 
gran perjudicat és ell/a mateix/a (quan vingui un 
amic o un familiar a casa segur que reaccionarà). 
Si segueixen sense voler endreçar l’habitació 
llavors, passarem a poder limitar certs privilegis 
com podrien ser les pantalles (per ús d’oci, no 
d’estudi). Hem de remarcar que no és un càstig 
sinó que ell/a mateix/a s’està auto limitant, ja 
que les pantalles (per oci, no per estudi) són un 
privilegi, és a dir, un element extra.

El mateix podem fer amb les hores d’arribada per 
quan surten els nostres fills/es. Quan determinem 
un horari de retorn, si aquest no es compleix, 
llavors el marge de temps sobrepassat és resta 
de la propera sortida. Així, el que fem és establir 
unes conseqüències lògiques per tal que aprengui 
la importància de la puntualitat. No ets tu com a 
pare/mare qui l’està castigant, sinó que és ell/a qui 
s’està limitant en trencar les pautes establertes.

Igual succeeix amb la roba bruta si el nen/a 
o jove no decideix posar-la a rentar o recollir-

la. Podem determinar que no rentarem més la 
seva roba fins que compleixi amb els mínims 
establerts (important tenir present l’edat del 
fill/a). Això genera la conseqüència que al 
trobar-se sense roba neta pugui fer-li reaccionar. 
És una manera d’ensenyar-li autonomia i auto 
responsabilitat. 

Posar límits és primordial, però no podem 
oblidar el fet de mantenir espais de comunicació 
i de connexió amb els nostres fills/es. Només així 
equilibrarem la balança de la relació. 

lles, reals o no, hi tenen un paper 
important i hi esdevenen símbols 
de vida, de mort, de país... Al segon 
apartat, “Temps que va ser”, també 
hi trobem una dotzena de poemes, 
i dues il·lustracions, que gosaria 
qualificar d’íntims, escrits a partir 
de moments-records familiars que 
transcendeixen perquè tothom se’ls 
pot fer seus ja que són una mostra 
claríssima d’humanitat. El tercer 
apartat, “Poemes que no hauria 
volgut escriure”, el formen quatre 
poemes, i una il·lustració, que po-
dríem qualificar de circumstàncies, 
si més no en relació a la resta, si no 
fos que, com ens recorda Oriol Pi de 
Cabanyes al pròleg i fent servir pa-
raules de Goethe, “Tots els poemes 
són poemes de circumstàncies.” 
(p. 12), ja que ens parlen del dolor, 
del dol, de les víctimes d’injustí-
cies flagrants... Uns poemes que, 
com indica molt clarament el títol, 
l’autora mai no hauria volgut haver 
d’escriure i que s’allunyen molt, 
com he apuntat, de la lluminositat, 

Parlem de llibres
Títol L’any de l’estrella

Autors Teresa Costa-Gramunt
Il·lustradora Adelaida Murillo

Editorial Trípode
Col·lecció “Poesia”

Lloc i any d’edicióBarcelona, 2021
Nombre de pàg. 75

Moments poètics
El darrer llibre de poemes de Teresa 
Costa-Gramunt (Barcelona, 1951) 
és una petita joia (pel format, pel 
disseny, per les il·lustracions i, 
naturalment, pels poemes que 
inclou) que no em puc estar de 
recomanar-vos. 

Es tracta d’un conjunt de trenta-set 
poemes, d’extensió diversa i tots 
escrits en versos lliures, distribuïts 
en quatre grans apartats, potser 
escrits en moments diferents, com 
apunta la datació que la mateixa au-
tora inclou al final de l’epíleg, d’allò 
més aclaridor, cal dir-ho, sobretot 
pel que fa a la polisèmia (augmen-
tada pels usos metafòrics que en fa 
l’autora i n’ha fet la poesia al llarg 
dels segles) de dos mots claus en 
el poemari, que alhora n’uneixen 
les diverses parts: estrella i llum. 
El primer apartat, titulat “L’any de 
l’estrella”, dona títol a tot el volum i 
està format per dotze poemes i tres 
il·lustracions en què les estre-

Pere Martí i Bertran

de la vitalitat, del goig que trobem 
en la majoria dels altres poemes. 
El quart apartat, “Càntic o oració”, 
té nou poemes i tres il·lustracions, 
que tenen en comú un alt grau de 
transcendència, de simbolisme, 
potser de misticisme i tot, pre-
sents tant en els temes com en el 
llenguatge, molt més metafòric i en 
algun moment hermètic i tot. Val la 
pena destacar, tot i que ja m’hi he 
referit d’escallimpada, que el volum 
també inclou tres textos molt útils 
per comprendre els poemes més a 
fons: el pròleg d’Oriol Pi de Caba-
nyes, titulat amb molt d’encert “Una 
arriscada poesia de la innocència”, 
que apunta les grans línies de la 
poesia de Teresa Costa-Gramunt; 
l’epíleg de la mateixa autora, titulat, 
també molt encertadament, “Llum 
que desperta” i que ens eixampla 
o aclareix lectures que haguéssim 
pogut fer d’alguns dels termes 
fonamentals dels poemes; i unes 
“Endreces”, amb els noms dels 
destinataris o inspiradors d’alguns 
dels poemes, majoritàriament fami-
liars. No vull acabar aquestes ratlles 
sense esmentar els epígrafs que 
obren cadascuna de les parts i fins 
i tot algun poema solt, ja que són 
triats amb el rigor i complicitat amb 
els textos a què ja ens té acostumats 
la Teresa. Com he dit, un llibre rodó, 
malgrat la diversitat que trobem en 
les seves parts, unides per aquestes 
estrelles i aquestes llums que tan 
necessàries se’ns fan a la vida. 
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Dimecres 9 i dijous 10 de 17,30 a 18,30 h i dissabte 12 d’11 a 13 h.
Demaneu cita prèvia a: secretaria@fundacioberganti.org / també al 935 554 950

Fra Juníper Serra 46,  El Masnou •  www.escolaberganti.org

EDUCACIÓ Infantil, Primària
i Secundària obligatòria acompanyant l’aprenentatge

Per trobar l’origen de la dita cal remuntar-
nos als primers segles de la nostra era i a les 
terres centreeuropees, habitades per pobles 
germànics com els vàndals, els frisis, els 
teutons, els sueus, etc.

En algunes d’aquestes cultures s’havia estès una 
competició singular que se celebrava en festes 
assenyalades de la comunitat. Començava penjant, 
d’una corda travessera, un ànec viu per les potes, 
cap per avall, a una alçada adequada perquè un 
genet pogués arribar-hi alçat sobre la sella d’un 
cavall. Tot seguit, un dels participants més aguerrits 
de la localitat s’enfilava sobre el seu cavall i, a tot 
galop, enfilava cap on estava penjada la pobra 
bèstia i, sense deturar-se ni minvar la marxa, havia 
d’arrencar el cap de l’animal tot deixant el cos lligat 
a la corda. Segons els costums de cada lloc, es 

Per què diem... FER L’ÀNEC
Quan algú fa l’ànec vol dir que s’ha acabat la vida per a ell. 
Dit d’altra manera, que ha mort.

Dites i personatges populars (73)

podia tallar amb una espasa pertanyent al guerrer, 
amb un pal o amb les mans nues estirant fort per 
separar el cap del cos.

Després de la caiguda de l’Imperi Romà i les inva-
sions bàrbares al sud d’Europa iniciades al segle V, 
el ‘divertiment’ s’escampà cap a les regions per ells 
dominades, entre les quals hi havia també el nostre 
país quan encara no s’anomenava Catalunya.
Algunes poblacions autòctones, envaïdes pels gots 
arribats de les llunyanes regions del nord d’Europa, 
van adoptar més o menys lentament alguns dels 
costums i de les festes dels nouvinguts, entre els 
quals hi havia el degollament violent de l’ànec.
D’aquí l’eufemisme fer l’ànec com a sinònim de 
morir, com tants altres amb el mateix significat, per 
exemple fer nyec, potser relacionat amb el soroll 
del coll de l’ànec al trencar-se. 

Albert Vidal

93 555 69 03 • www.meslloc.com

FINQUES MESLLOC 
LLIGOÑA CAYETANO

La seva immobiliària del Maresme

Passatemps

E L A S A B C A R N A F U P U B L I A R E N A S
L F A R M A C I E S O B R M U E D S N D A A E M
C U E M A P F R E N U I T E A R A G C A A R S O
U N I F O G A A T A A A A S C G A T U V V F L M
L A C A P R A S E R V I M L M A T A L I S S O X
L F I N Q U E S O L L M P L A N N U F D X L O I
E A M A S R I N T A C A A O A T D R V A I L C U
R A R A E I A G E A F S O C V I U A A N A A A G
O A A C A N V E N T U R A F A I A R A C O S T D
T A S S E S S O R I A E M A T G U E S A M P C B

6 parelles
Aquesta patinadora 
té un malson la 
nit abans de la 
competició. Els 
patins del grup de 
xou han muntat una 
festa! L’ajudes a fer 
les parelles? 

sopa de lletres
cerca noms 

relacionats amb els 
nostres anunciants

bdguix, molina, mapfre, fontsere, servifruit, finquesol, elcullerot, canrac, meslloc, fpuig, anc, berganti, 
assessoriaema, publiarenas, canventura, matali, david, lamoreneta i farmacies

Elena Feliu

https://www.meslloc.com/
http://www.escolaberganti.org/
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Havíem sortit de l’aeroport de Schiphol, a 
Amsterdam, direcció al Japó, però com que era en 
temps de la Unió Soviètica, no deixaven volar pel 
seu espai aeri, i la ruta passaria per sobre Escòcia, 
Groenlàndia, Alaska, i pel pol Nord aniria a sortir pel 
nord del Pacífic cap a Tòquio. Ja vegeu quina volta.

L’avió en què volàvem era un Jumbo Boeing 747, 
amb uns cinc-cents passatgers a bord, més la 
tripulació.

De totes maneres, i ja que arreplegàrem un dia 
clar, la visibilitat era excel·lent. No sé el moment 
exacte, potser en apropar-nos a Alaska, en què 
algú dels occidentals va anar al lavabo. Estava 
ocupat, i en esperar-se, va aprofitar per mirar per 
la finestreta. I què va veure? Doncs una superfície 
gelada i, casualitat, un os polar. Va dir-ho als que 
tenia més a prop, i la majoria dels occidentals 
ens «llençàrem» a veure-ho i fotografiar-ho per la 
finestra que tinguéssim a prop.

AVIÓ. ORDRE NIPÓ I 
ANARQUIA OCCIDENTAL
Joan Muray

Aquest títol podria semblar una pel·lícula política, però res més lluny, és només 
l’efecte que van causar, en un moment determinat, els passatgers d’un avió de les 
línies aèries del Japó. Vegem com va anar.

Cròniques d’ultramar

El fet va causar un gran rebombori de la meitat 
de l’avió, el que ocupàvem nosaltres, ja que 
l’altra meitat, tots japonesos, giraren el cap, i amb 
cara de no entendre res, ens miraven sorpresos. 
D’aquí, d’aquest comportament tan diferent entre 
occidentals i orientals, sobretot japonesos, ve el 
títol d’aquestes cròniques, ja que nosaltres, i també 
especialment els llatins del Mare Nostrum, som 
més expressius, més desordenats, i per qualsevol 
cosa fem gran gatzara, al revés dels nipons, que 
són molt ordenats i de poc soroll, d’aquí la cara 
que posaren.

Un altre tret diferencial el veiérem observant l’interior 
de l’avió, des de la cua, ja que a la meitat occidental 
hi havia diferents alçades, diferents colors de cabell, 
etc., mentre que a la part nipona, semblaven tots 
més iguals de mida i de color de cabell.

Com veieu, no sols ens diferenciem en color de pell 
i costums, sinó també en comportament. 

Blava, verda, lila,
mirall de cels clars,

a tot el planeta
jo dono color.

Immensa i profunda,
sóc mare dels núvols
que porten les aigües
endins, terra enllà.

Acullo els rius dolços
de les serralades

fent goles i deltes,
fiords i estuaris.

Constant, poderosa,
modelo el paisatge
esculpeixo roques,
i creo les platges.

Ardit i valent,
aquell qui em travessa;

traçut i pacient,
qui pesca el meu peix.

Intrèpid i llest,
qui sap bé les rutes

atent i assenyat
qui em coneix els vents.

Sóc aigua i color
turquesa o maragda,

daurada pel sol,
i amb lluna, argentada.

Aquest poema fou llegit pel seu autor 
en el Concert de Festa Major de la Coral 

Xabec, celebrat dissabte 26 de juny de 
2021, als jardins de Can Malet.

(Vegeu-ne la referència a l’article d’Elena Bosch “VEUS. 
Concert de Festa Major” publicat al Butlletí de Gent del 
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Espai poètic

Enric Badal i Valls

“Emmirallats” Taula Poesia Amics del Brossa. Any XII. 
Dipòsit legal: B 16465.2019
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Activitats
ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC
A fi i efecte de poder mantenir informació 
ágil i puntual de les activitats de Gent 
del Masnou, recordem als socis que ens 
poden facilitar la seva adreça de correu 
electrònic. Només cal que ens enviïn un 
correu amb aquest text:
“Autoritzo a Gent del Masnou a utilizar aquesta 
adreça de correu electrònic per a  informació i 
comunicacions de l’entitat”.

CURSETS DE GAITA ESCOCESA 
Dimecres de 18,30 a 20 h. 
Informació a: gentdelmasnou@gmail.com

AVÍS (cultural) ALS SOCIS
Per causa dels temps que vivim, en pandèmia, 
també se n’ha vist afectada la programació 
de la nostra Sala d’Art. Les galeries 
convencionals, normalment, quan afluixen 
les sol·licituds per exposar, tiren dels seus 
fons d’art, cosa que Gent del Masnou ja va fer 
al passat any, però per enguany, hem cregut 
que podríem utilitzar una altra fórmula, 
que seria la que els nostres socis, vosaltres, 
deixéssiu obres de la vostra propietat, ens 
referim a quadros, o sigui pintures, siguin olis, 
aquarel·les, dibuixos, etc. per a ser mostrats al 
públic, i que cuidaríem amb summe compte. 
Evidentment seria dins l’anonimat que 
especificaria el títol: Col·lecció particular. A 
no ser que volguéssiu que hi constés el nom 
del propietari. I ens hem referit específicament 
a quadros, ja que altres tipus d’art, com 
escultures, tapissos, etc., són més problemàtics 
per exposar. La quantitat de quadros que seria 
òptima per exposar, seria d’uns vint, de mida 
mitjana. En cas de ser, o més petits o més 
grans, ja en parlaríem quan ens poséssim en 
contacte. El contacte podria ser que, els que hi 
estiguéssiu interessats, passéssiu per l’entitat 
i deixéssiu el vostre nom i telèfon. Nosaltres ja 
ens posaríem en contacte amb vosaltres.

Vocalia De Cultura

T’AGRADARIA CANTAR EN UNA CORAL
Vols venir a cantar a la Coral Xabec? Hi tens lloc 
com a tenor, baix, soprano o contralt. Posa’t en 
contacte amb Manel Pérez al 679 999 509

Qui canta, els seus mals espanta!

CLASSES DE IOGA
Els dimarts de les 18,45 a les 20 h. 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. Tardes 
laborables, de 18 a 20 h. Preu trimestral 80€ socis 70€ 
Inscripcions a ivet@latercerapell.com • 607 747 499

L’Assemblea Nacional catalana va ini-
ciar la campanya “JO PAGO A CATALU-
NYA”, el novembre del 2020, amb la que
s’animava la societat catalana a pagar
tots els impostos, que habitualment re-
capta la hisenda espanyola, a l’Agència
Tributària de Catalunya (ATC).
Amb aquesta acció,  es pretenen tres
objectius: enfortir l’ATC; dotar de poder
econòmic al Govern de Catalunya i
mostrar el poder que tenim les perso-
nes, les empreses, les institucions i les
entitats catalanes. 
El setembre del 2015, l’Ajuntament del
Masnou va aprovar per majoria absolu-
ta, la moció per tal que l’Ajuntament fes
sobirania fiscal però mai no es va arri-
bar a fer. Des de l’Assemblea de Base
del Masnou hem insistit en el tema i
hem fet diverses reunions amb l’Al-
calde, sense gaire èxit. 
Al darrer ple municipal (27/01/22), el
grup municipal JUNTxCAT-UNITS pel
Masnou va presentar una moció perquè
l’Ajuntament del Masnou pagui els
impostos a l’Agència Tributària Cata-
lana que es va debatre però no es va
arribar a votar per tal de valorar algunes
esmenes. Els punts que bàsicament
comportaren desacords eren el referents

a la temporalitat (es demanava temps
per posar-ho a la pràctica, la qual cosa
suposaria que hi hauria tot l’any 2022 per
reorganitzar els pagaments) i als possi-
bles problemes/riscos que podrien sor-
gir. Finalment s’acordà votar aquesta
moció en el ple del mes de febrer.
Cal saber que pagar els impostos a
l’Agència Tributària Catalana és del tot
legal i se sustenta en els articles 61 i 64
de la Llei General Tributària i la mateixa

hisenda espanyola (AEAT) ha donat
com a vàlid el pagament davant l’ATC en
les seves resolucions. A la pràctica, nom-
brosos ajuntaments, entre ells Alella, i
alguns consells comarcals fan sobirania
fiscal, des de fa temps, sense cap pro-
blema legal.
L’ANC del Masnou insta els represen-
tants polítics del municipi a aprovar la
moció i a dur-la a la pràctica tan aviat
com sigui possible.

Ajuntaments de Catalunya per 
la sobirania fiscal! 

I El Masnou què?

Una trentena d’alcaldes d'ajuntaments de Catalunya es van aplegar el passat 27 de gener de 2022
davant el Palau de la Generalitat per instar el govern a fer sobirania fiscal.  Els batlles emplacen tots
els ajuntaments a pagar els seus impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. 

Article esponsoritzat per l’ANC del Masnou

Adreçat a tothom qui pagui els impostos: IRPF, IVA o Impost de Societats.
• És una acció senzilla, no requereix més temps ni tràmits que els que estàs invertint, ara, 

pagant a la hisenda espanyola. 
• És una acció legal, ja que la llei general tributària contempla aquesta possibilitat.

• Es té coneixement que diverses entitats i persones físiques ho venen fent des del 2012 sense 
problemes legals ni inspeccions.

Informa’t a la web:
https://sobiraniafiscal.assemblea.cat/
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MMACE02 
(Millor Mestre Artesà Xocolater 
d’Espanya 02) 

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