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www.materialshoms.cat

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
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ANYS

TALLERS MASNOU
1923-2011

Exposició i venda:

Àngel Guimerà, 14.
Taller: Puerto Rico, 28

93 540 31 57 el Masnou

Tallers Masnou. 88 anys al seu servei
CENTRE D’ENSENYAMENT INFANTIL

A partir de 4 mesos

Ens complau dirigir-nos a vosaltres per
informar-vos que posem la nostra escola infantil a la
vostra disposició i perquè us volem fer saber que el nostre
desig és ajudar a cuidar i educar els vostres fills.
A la vegada també, si ens ho permeteu, us comuniquem que és millor
no esperar gaire a començar l’etapa dels aprenentatges infantils,
ja que el període de formació d’un infant comença en el moment
que neix. L’actuació de l’adult envers ell serà decisiva
perquè construeixi de forma rica i plena els
fonaments de la seva personalitat.
Ventura i Gassol, 29 el Masnou

93 555 57 11
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“TSUNAMI” A LA CATALANA

El 13 de març passat un terratrèmol de gran magnitud, acompanyat d’un gegantesc
tsunami, va sacsejar una part important del Japó i la notícia, escampada com una llevantada de quaresma, es féu present a tots els racons del planeta gairebé a l’instant.
Algunes imatges, esfereïdores, havien estat enregistrades en directe des d’un
helicòpter, cosa que posà a l’abast de tothom la grandària del desastre natural, que,
malgrat les previsions i prevencions de les autoritats japoneses, va arranar milers
d’habitatges, instal·lacions portuàries, magatzems, terres de cultiu i tot allò que les
aigües esvalotades van trobar al seu pas. A hores d’ara no se sap del cert quantes
vides humanes han estat engolides per les aigües, la qual cosa ha sembrat de dolor
i misèria els habitants d’aquella zona del Japó. Per acabar-ho d’adobar, el terratrèmol
causant del tsunami i les posteriors rèpliques van malmetre seriosament les instal·lacions de la central nuclear de Fukushima, radicada en la zona del desastre, han
avariat els sistemes de protecció i seguretat, i han multiplicat els efectes desvastadors
de tot plegat a conseqüència de les radiacions que, a hores d’ara, encara no estan
totalment controlades i que poden haver afectat una part important de la població més
propera i, de retop, ni que sigui en menor escala, la gent dels països veïns. Les darreres informacions que ens han arribat asseguren que aquest incident nuclear és el
més greu ocorregut d’ençà del desastre de Txernòbil. Fins aquí la notícia ja sabuda i
que ha posat en qüestió, de bell nou, els riscos “controlats” de l’energia d’origen atòmic, en contraposició a les necessitats i demandes energètiques desmesurades del
món en què vivim i del sistema consumista que campa al seu aire. Cal fer reflexions
serioses perquè ens hi juguem el panís tots plegats, alhora que ens fem solidaris amb
tots els damnificats.
Ara, canviant radicalment de tema, parlarem d’un altre tipus de “tsunami” que
s’esdevindrà el proper dia 10 d’aquest mes d’abril a Barcelona ciutat i a 19 municipis
més, amb motiu de la consulta per a la independència de Catalunya. D’ençà d’aquell
13 de setembre del 2009 a Arenys de Munt, l’onada de consultes s’ha multiplicat
arreu de Catalunya –al nostre Masnou va ser el 13 de desembre de 2009, ho recordeu?– amb nivells de participació més que esperançadors, si ens atenem a la precarietat de les condicions en què s’han hagut de realizar en la majoria de poblacions, al
caràcter no vinculant dels resultats i als bastons a les rodes dels detractors de la consulta. Un cop acabada aquesta darrera tongada del proper 10 d’abril, les consultes
s’hauran estès a un total de 552 municipis, amb una mitjana de participación a
l’entorn del 21% del cens de possibles votants, amb una immensa majoria favorable
al sí a la independència.
I el més important de tot, segons el nostre criteri, és que tota aquesta moguda cívica,
impensable fa escassos anys, s’ha gestat des de la mateixa societat civil, amb netedat democràtica, com cal, avalada per diversos observadors internacionals, que
n’han donat fe més enllà de les nostres fronteres i ha servit per entrellucar, ni que sigui
de lluny, la capacitat de plantejar la sobirania de Catalunya amb tots els ets i uts, fent
valer el dret inalienable de tots els pobles i nacions d’escollir el seu destí.
El nostre “tsunami” segueix viu. Estiguem-hi atents.
El President
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FARMACÈUTICS DEL MASNOU

24
hores
al
seu
servei
Dies en què les farmàcies del Masnou estan de guàrdia
Abril 2011

1
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4
5
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Div. Sant 22
St. Jordi 23
Diu. i Dill. 24
de
Pasqua 25
26
27
28

divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous

Viayna C
Dominguez
Dominguez
Ocata
Riera
Fàbregas
Viayna C
Dominguez
Aymar
Aymar
Riera
Fàbregas
Viayna C
Dominguez
Aymar
Ocata
Ocata
Fàbregas
Aymar
Dominguez
Viayna C
Viayna C
Viayna C
Viayna C
Viayna C
Dominguez
Aymar
Ocata

AYMAR (Maricel)
DOMINGUEZ
FÀBREGAS
OCATA
RIERA
VIAYNA (M.J.Cardona)

29 divendres
30 dissabte

Riera
Fàbregas

Maig 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous

1de Maig

Treball
Fàbregas delFesta
Dominguez
Aymar
Ocata
Viayna C
Fàbregas
Riera
Riera
Aymar
Ocata
Riera
Aymar
Viayna C
Dominguez
Dominguez
Ocata
Riera
Fàbregas
Viayna C

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 9:30 del matí a 9:30 del matí
El dissabte a la tarda està oberta només la farmàcia de guàrdia

terra, no volem excloure’n
ningú, tots hi són benvinguts; però que tingui clar
tothom que aquí es parla en
català, llegim i vivim en
català.
Gent que estimem Catalunya, no afluixem… hi tenim tot el dret.

Totes les cartes adreçades a la Bústia Oberta encara que es publiquin amb pseudònim o inicials- cal que portin les dades personals
dels seus autors: nom, cognoms, adreça, núm. del D.N.I. i signatura.
L'extensió no excedirà de vint ratlles mecanografiades a doble espai;
en cas contrari, la Redacció podrà abreujar-les.
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.

PLAZA DE TOROS
LAS ARENAS
Ja és ben fotut que haguem
de continuar aguantant
aquestes impertinències
constants i sentir-nos pixats
pels altres. Perdoneu, perquè potser no és manera de
començar una carta, però
és que no n’hi ha per menys
d’estar emprenyat. Resulta
que un capital de fora, o no,
decideix agafar una antiga
plaça de braus a Barcelona
i reformar-la per convertir-la
en un altre centre comercial
en el qual ens anirem a
gastar el “quartos” i on
segurament ens atendrà
personal bàsicament en
parla castellana i a sobre
hem d’aguantar un immens
cartell que posa Arenas. Té

Ll. V. M.
-----------------------------------------

IMMORAL
Sóc al barber i em trobo amb
una revista editada pel
govern del nostre Ajuntament, es diu “El Masnou
d`Avui”, en què pretén retre
comptes de la seva tasca en
els últims quatre anys,
només la fullejo per saber si
el luxe amb què estan impreses les tapes es repeteix a
l`interior; al comprovar-ho
m’indigno, el barber també
està indignat. En els temps
que corren, amb les finances
municipals pràcticament en
bancarrota, i tan malament
que ho està passant tanta
gent, tant de malbaratament
m’ofèn. Com podem confiar
en una gent així perquè ens
governi?

pebrots la cosa; d’això sí
que se’n diu ser cornut i
pagar el beure. Doncs sí
que anem bé per anar a
Sants. Com voleu que
assolim la nostra sobirania
si encara som tan xais que
davant de la pela o la invasió lingüistica ens deixem
trepitjar d’aquesta manera?
A Badalona no van parar
fins que no es va canviar el
nom del centre comercial
Magic pel de Màgic i em va
semblar fantàstic. No hauríem de deixar que la llengua forana és fortifiqués
constantment a casa nostra. A Catalunya es parla el
català i és l’única llengua.
Fem i hem de fer l’esforç
per entendre i atendre a tothom qui vingui a la nostra

“NOSALTRES, ELS
MARESMENCS”
-una road movie de Montgat
a Calella-

El passat 23 de març es va
presentar a Can Lleonart,
d’Alella, el documental “Nosaltres, els maresmencs”,
enregistrat l’any passat a la
nostra comarca, amb participació de diverses persones
vinculades a cadascun dels
pobles que la conformen.
El capítol corresponent a la
nostra vila, el vaig gravar des
de la meravellosa talaia sobre
el Masnou que és la masia de
can Teixidor.
Posteriorment, els dies 28, 29
i 30 del mateix mes, a 2/4 d’11
(22.30), es va passar per la
Televisió comarcal M1, en tres
capítols de 45 minuts de durada, acompanyats d’un debat
sobre si el Maresme existeix.
Si no ho heu vist, ho podeu fer
entrant al Web de la televisió
M1, on trobareu on cercar-ho.
Espero que aquestes lletres
us puguin servir per estar més
al corrent de tot el que es cou
al Masnou i al Maresme.
ALGÚ HO HAVIA DE DIR!
Joan Muray

Jordi Subirà Estapé

La punta de la llengua

(23)

Per Esteve Pujol i Pons

Continuarem fixant-nos en paraules o expressions on podem tenir confusió o dubtes quan les escrivim, no
pas quan les diem; i així continuo el tema del mes passat.
MIRAT, PINTAT, ESTIMAT… = que ja està fet (ho has mirat, ho havien pintat,…)
MIRA’T, PINTA’T, ESTIMA’T… = que ho facis a tu mateix (mira’t la cara, …)
COM = igual que, de la mateixa manera (En Pep treballa com un burro)
COM A = en qualitat de, perquè ho és (En Pep treballa com a alcalde [ho és])
APUNT = nota, anotació (vaig prendre un apunt)
A PUNT = preparat, disposat (sempre a punt!); gairebé (a punt de fer-ho)
ALMENYS = si més no, pel cap baix (almenys salvem la vida)
AL MENYS = al revés de al més (al menys simpàtic, no li ho compris)
GAIREBÉ = quasi (gairebé tots ho sabien)
GAIRE BÉ = no bé del tot, poc bé (no ho va respondre gaire bé)
ABASTAMENT = provisió (hi feien abastament de queviures)
A BASTAMENT = en quantiat suficient (de pa, en tenien a bastament)
5

En castellà: cantado, pintado,…
En castellà: mírate, píntate, ámate…
En castellà: como = igual que
En castellà: como = en cualidad de
En castellà: apunte
En castellà: preparado, a punto
En castellà: por lo menos
En castellà: al menos
En castellà: casi
En castellà: no demasiado bien
En castellà: abastecimiento
En castellà: bastante, suficientemente

DE CURRÍCULUMS
Per Joan Camps i Ortiz

La calamarsa que ha caigut en el
veïnat parlamentari per l’estrafolària
vel·leïtat de la senyora Joana Ortega i
Alemany ha excitat la meva curiositat
a saber els currículums del govern
“dels millors” que, concedint-los el
valor suposat, em permeto suprimir
les iròniques cometes “...” amb la
convicció que, si no són ni de mig tros
els millors, deuen ser el bo i millor que
l’Artur Mas ha pogut convèncer per
conjuminar el seu equip de govern. Si
el reialme espanyol, el govern a
Zapatero i, la Generalitat, fins fa poc la
presidia Montilla, ens cal aquest safareig davant la formació, i no llicenciatura en psicologia, de la vicepresidenta? Amb la que ens està caient, un
castís del quilòmetre zero diria: “Va,
Paios, que això són Pelillos a la mar”.
Atenent a la proliferació d’escoles de
psicologia oriündes del país del tango
que han format psicòlegs per un tub a
casa nostra, sumats als “legítims” llicenciats autòctons, és un mèrit que la
senyora Ortega sigui la millor, ja que,
pertanyent al col·lectiu de formats on
l’intrusisme és norma; de no haver
estat en la política ni apadrinada a dit
pel quasi ministre espanyol, Duran i
Lle-ida, vés a saber si el destí de la
senyora vicepresidenta no estaria al
puto atur.
De les breus biografies curriculars
m’ha sorprès molt no trobar-m’hi gent
de muntanya. Imaginava que, sent
molts d’ells professionals de la política
que no han donat mai cap brot fora de
l’endogàmia partidista, no facin lluir el
do més important per sobreviure-hi, ja
que ni professionalment ni per afició
cap d’ells llueix pràctica ni domini de
l’escalada.
La paradoxa que surt de relativitzar
formació i experiència professional

versus càrrec en el govern és prou
desconcertant, ja que, excloent el president Mas, que fins als vint-i-sis anys
presenta breus antecedents d’haverse guanyat les garrofes en sectors
industrials –cal precisar: en part sota
el paraigües de l’empresa tèxtil familiar i més tard en matèria de logística i
d’elevació–, la resta dels honorables
podríem dir que en teoria ho saben tot
de tot, però molt poc o gens del món
productiu que ens ha quedat coix i que
és l’os del moll cancerós que necessita d’un trasplantament medul·lar
d’urgència i avui per avui, amb
l’angoixa per pagar la nòmina de la
funció pública que té a les espatlles la
Generalitat, no veig ningú al govern
amb nassos per la feina de posar el
burro davant del carro.
Hi ha una dada persistent en els escollits, és l’acumulació de “màsters”:
aquesta titolitis esbombant que costa
una milionada, sobretot si el diploma
porta l’epígraf de les reconegudes fundacions i universitats privades, potser
també subvencionades, que pul·lulen
per aquí i que alguns dels membres
del govern han sigut becats per la perniciosa endogàmia del repartiment
caríssim dels fons públics que, abusant del poder, s’autoadministren en la
seva exclusiva formació. Des de la
meva instrucció, que només em permet aspirar a graduat escolar honoris
causa, suggereixo que el nou govern
publiqui estadístiques del fracàs universitari, en el sentit de definir d’una
vegada el que costa per càpita aquest
ensenyament, o sigui: avaluant el
nombre de llicenciats oficialment disposats a menjar-se el mercat
d’ocupació pels quals han estat facultats, i quants d’ells acaben a la cuneta
catejats per la realitat crua de ser
6

ineptes en el camp en el qual la vocació era suposada. És dolorós que
l’economia productiva estigui regida
en gran part pel talent nat de virtuosos
emprenedors i que en la funció pública, que endolla blindatge salarial amb
currículums acadèmics, no ens puguem desempallegar del cost parasitari que significa per als contribuents,
quan el grau d’incompetència el tenim
perfectament diagnosticat en l’elemental aplicació del sentit comú, que
des del 1969 proposa el principi de
Laurence J. Peter i ratificat per la llei
de C. Northcote Parkinson, que en el
1975 denunciava les paradoxes que
els ma-nuals d’economia segueixen
negant.
Del govern que ens toca patir destaca
el background de la consellera
d’educació, ja que és l’única que ha
picat pedra en el terreny que ha de gestionar: psicòloga de veritat, ha ensenyat
petits, nens, nois de primària i adolescents de secundària, entre altres tasques que l’avalen sobre el paper i que
potser la facin apta per implementar
millors decisions que el seu antecessor
Maragall, hàbil a imposar experiments
pedagògics que hagués evitat temptejant-los amb gasosa. Si aquesta dona
allibera els mestres de la burocràcia
que els ofega i els ungeix d’autoritat a la
japonesa davant d’alumnes i pares, a
més d’estalviar diners, pot ser l’impuls a
les noves generacions d’escolars que
Catalunya necessita.
Penso que el futur està en mans dels
mestres, aquells d’abans, que et donaven un clatellot col·lateral en el qual no
teníem res a veure i la mare ens avisava: “Alguna en deus haver fet! Si no
vols un clatellot dels que fan mal de
veritat, millor que no li ho diguis a ton
pare”.

Els qui donaven cops de peu a la restitució, adduint mil i un pretextos, des de tècnics (?) fins a estètics (?), intentant, com a
últim extrem, voler-les posar paral·leles a un dels dos palaus
que tenen al darrere, així, des de baix de l’esplanada només se
n’hauria vist una, i no hauria fet mal als ulls dels qui els donen
la teca. Això sí, autoproclamant-se progressistes i catalans de
tota la vida.
N’hi va haver que, per complaure els socis esmentats i seguir
gaudint de la poltrona, s’abstingueren a la votació, i això que
aquests es proclamen catalanistes.
També hi ha hagut casos de persones que hi posaren el coll, i
la resta perquè després uns s’emportessin tot el mèrit i ells quedessin en un racó.
En fi, les mesquineses de l’espècie humana, i concretament
dels catalanets de no ens fem veure
Finalment, però, s’han tornat a erigir, més o menys al mateix
lloc on estigueren, i tornen a representar el símbol més preuat
de Catalunya, la seva mil·lenària bandera, anomenada popularment de “les quatre barres”, quan en realitat, en heràldica,
són pals, les barres són horitzontals.
I, és clar, el dia de la inauguració, amb tota solemnitat això sí,
hi eren presents tots els estaments, municipals i nacionals.
Junts, els qui hi posaren entrebancs amb els qui hi estaven
d’acord. I així s’escriu la història!

Restitució de les
Quatre Columnes
Catalanes (*)
Per Joan Muray
Vocal de Cultura

Postal de 1919, de quan foren inaugurades les columnes i a
les fotografies de sota les actuals.

El diumenge 27 de
febrer es va restituir
al seu lloc el monument que l’arquitecte
Josep Puig i Cadafalch havia creat per
a Montjuïc l’any
1919, i que la Dictadura de Primo de Rivera havia fet enderrocar el 1928, en vigília de l’Exposició Universal de 1929, no fos cas que els visitants
les veiessin i preguntessin què era.
La restitució ha estat llarg i plena d’entrebancs, a més de travetes de tota mena. Les principals dates són:
1994. Comença la primera campanya per a la restitució del
monument.
2002/2004. La Xarxa d’Entitats inicia una recollida d’adhesions.
2005. El Parlament aprova una resolució sobre la recuperació
del monument.
2006. El 27 de gener l’Ajuntament de Barcelona ho aprova i
confirma que el 2007 estaria restituït.
2007. l’Ajuntament proposa diversos llocs per posar-les, com la
plaça Cerdà o el Fòrum, o que es podrien posar de cantó a
Montjuïc. El cas era no fer-se veure gaire.
2008. El 27 de juny, de nou l’Ajuntament ho torna a aprovar,
després de la pressió popular i de la Xarxa, al seu lloc,
Montjuïc.
2009. S’hi assigna un pressupost i es comença, però
s’endarrereix la data, que havia de ser aquell any, fins al setembre del 2010. S’ha fet el gener del 2011.
2010. El 5 d’octubre es col·loca la primera pedra. S’hi fan fotografies fins i tot els qui hi clavaven guitzes.
Com veieu, hi ha hagut de tot, i de tan baixa qualitat moral i cívica alhora que poc adient amb el que prediquen de portes enfora els polítics protagonistes, barcelonins, que fa veritable fàstic.

(*) Us recomano que llegiu, per entendre-ho millor, el llibre Les
Quatre Columnes Catalanes, de Jordi Salat. Llibres de l’Índex.
Editat el 2005.
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Carnestoltes 2011
Per Joan Maresma Duran
Quan un parla de música, li pot venir al
cap Bach o Beethoven. Si parlem de
pintura, un pensa en Picasso o en
Velázquez. Si és d’arquitectura, en
Brunelleschi o Forster. Si parlem
d’escriure sorgeixen un munt de noms
com García Márquez o Javier Marías.
Si pensem en ciutats antigues, Grècia o
Itàlia. I si parlem de carnestoltes, pensem en Brasil, concretament en la cidade maravillosa, en Rio de Janeiro.
I és cert allò que diuen que mai no plou
a gust de tothom. I que ens queixem
d’allò que tenim a mà i pensem que
l’herba del veí és sempre més verda…
I és que a mi, personalment, això del
carnestoltes no m’acaba de convèncer.
I això que visc a Rio de Janeiro i durant
la primera quinzena de març vaig rebre
uns quants emails en els quals em preguntaven pel carnaval carioca.
I, naturalment, té la seva gràcia. No
dic pas que no. Les escoles de samba
es preparen per a aquest esdeveniment tot l’any. Hi ha desfilades al
sambòdrom, on cada escola explica
un tema. La ciutat rep un munt de
turistes. Les televisions de tot el món
mostren imatges de Rio de Janeiro,
de les platges, de les mulates, de la
diversió desenfrenada dels brasilers.
En anys anteriors la Mari i jo haviem
fugit del carnestoltes. Aquest any ens
hem integrat una miqueta en aquesta
festa mulitudinària. Em va agradar, i
molt, un bloco anomenat Feitiço do
Villa, un bloco –ho podem entendre
com a banda de música– que barreja
música clàssica amb samba. En el
repertori hi havia la Novena de
Beethoven, la Primavera de Vivaldi, o
Mozart. I és clar, música del mestre
Villa-Lobos. I tot això, amb acords ben
animats per al carnestoltes i amb
músics de primer nivell, ja que
aquests xicots formen part de diferents orquestres. El dia d’aquest bloco
va ser el 5 de març, coincidint amb
l’aniversari del naixement d’Heitor
Villa-Lobos, un compositor brasiler
(1897-1959).
Llàstima que el dia no va acompanyar

gaire, perquè va ser tot passat per
aigua; però va tenir també la seva part
positiva: menys gent als carrers…
Durant algun passeig dels dies de carnestoltes em va sorprendre, no obstant, la brutícia i el poc civisme
d’alguns o de molts. Em sorprèn
–encara; potser a aquesta alçada ja
ho hauria d’haver assumit– com la
gent avassalla, com vol sotmetre altra
gent –o potser jo visc en un món
microscòpic, a resguard de la violència, que ha estat norma en totes les
èpoques i ho és gairebé a tot arreu.
Hi ha situacions a les quals no m’acabo
d’acostumar: em sembla molt bé que la
gent disfruti, que hi hagi música al
carrer, que la gent begui, i lligui, i vagi
disfressada i vulgui passar-s’ho bé.
Però també –penso– que s’hauria de
respectar el mobiliari urbà, ja que és de
tots, que, quan es fa fosc o ja comença
a ser una miqueta tard, s’hauria
d’acabar la música –en alguns llocs hi
havia soroll i prou; i a un volum ben alt–
i que el personal faci les necessitats
fisiològiques en un vàter i que el carrer
no es converteixi en un urinari públic
immens i que la brossa vagi a la paperera, i no a l´asfalt.
Són normes mínimes de convivència,
de respecte. I no sóc pas a favor de
posar normes i més normes i que tot
estigui regulat, perquè em sembla que
això infantilitza i prou. I tothom –em
sembla– hauria de tenir més sentit
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comú. I pensar en allò que la meva llibertat acaba on comença la de l’altre.
I entenc perfectamente que tothom
pot transgredir les lleis, o riure’s dels
codis, o cometre vileses, ja que som
humans i això vol dir que som imperfectes…. Si fos el cas contrari no existirien ni la policia ni els advocats. I el
món no és irreal, de mentida, tou, delicat com veiem a la publicitat o ens
volen fer creure a les revistas del
corazón.
Això sí, el carnestoltes va acabar el
dia 13 de març, diumenge –encara hi
va haver uns quants blocos aquest
dia–, quan ja havien passat el dijous
gras i el dimecres de cendra i érem a
la quaresma i ja havia començat el
període de dejuni i d’abstinènica. Ja
han passat, segurament, els temps en
els quals la fe era més ferma, tot i que
això últim és també una utopia, perquè –em penso– els humans idealitzem el passat.

Teatre capital
(La cartellera barcelonina)

Els dies 9 i 10 d’abril l’especialíssima Gardenia dirigida per
Alain Platel i Frank van Laecke aterra al Teatre Lliure de
Montjuïc: nou intèrprets amateurs de més de seixanta
anys, gairebé tots antigues figures del món del transvestisme, ens ballaran les seves vides a través del masculí i el
femení, entre riures i angoixes, capbussant-se en el passat
i el present.
Una agradable notícia ha estat saber que l’Almeria Teatre
reprograma El casament dels petitburgesos de Brecht
(1898-1956), i que la Sala FlyHard (www.flyhard.org) prorroga la feina ben feta i apassionada que vessa al seu muntatge Els últims dies de
Clark K., on actuen
quatre actors joves i
fantàstics: Laia Martí,
Borja Espinosa, Sergi
Bittán i Alícia Puertas
(en principi, fins al 18
d’abril).
Recordeu que el 23 és
Sant Jordi. Podeu
regalar alguns dels
últims llibres de teatre
publicats aproximadament aquest últim any.
A títol il·lustratiu, si fem
memòria: Zoom de Car- Cartell del muntatge de la FlyHard
les Batlle, El bosc de Daniela Feixas, Dues dones que
ballen de Benet i Jornet, Alba eterna de Jordi Faura, Adults
normals de Jaume Miró, El cap ple de formigues: inventari
d’objectes perduts de Joan Cavallé, Estimada Sarah de
Núria Casado, Els valents de Valor de Manuel Molins, Sang
aliena de Miquel Àngel Vidal, la solvent i ben internacional
Marburg de Guillem Clua, o bé algun llibre de memòries
dels nostres escriptors de teatre (El cant de les sirenes de
Josep M. Muñoz Pujol apareguda el febrer del 2009,
Material d’enderroc de Benet i Jornet publicada el gener
del 2010). Bona primavera. Dóna-li una flor.

Per Rosa M. Isart (rmisart@hotmail.com) i M. Josep R. Lucas (gràfics)

Bona collita, en primavera
Presentacio del nou espai escenic
El divendres 18
La Seca. 18 de marc del 2011
de març del
2011
vam
assistir a la presentació oficial
d’un nou teatre
de mig format a
Barcelona, La
Seca-Brossa
Espai Escènic (Flassaders, 40; el carrer neix a mà dreta
quan som al carrer de la Princesa, sobrepassat el carrer de
Montcada, a la zona de la Via Laietana). De fet, significarà
el final de les activitats al petitó Brossa Espai Escènic, però
no pas del seu equip directiu, que ara regentarà el nou
recinte –de propietat municipal– de tres nivells i més de
900 m2. Constituïda com a fàbrica de moneda, La Seca ara
serà un centre de creació i començarà a funcionar aproximadament per les festes de la Mercè barcelonines, al
setembre del
2011. Visiteu,
doncs, el web
www.laseca.cat
Justament és el
Brossa Espai Escènic que programa Gusev (un
conte de Txèkhov) per narrar- Gusev. Foto gentilesa Brossa Espai Escenic
nos un viatge de retorn a la llar, fins al 10 d’abril.
Atenció a les primeries de l’abril: podeu portar els menuts
de passeig a Igualada,
a uns 70 km de la Ciutat
Comtal. S’hi celebra La
Mostra, la fira de teatre
infantil i juvenil que arriba ja a la seva 22a convocatòria (enguany, del
6 al 10 d’abril). Tindreu
75 espectacles diferents, 129 representacions i múltiples tipologies: titelles, pallassos,
teatre d’objectes, dansa, teatre musical,
màgia,...
Del 7 d’abril a l’1 de Cartell de La Mostra d'Igualada
2011
maig del 2011 podem
desplaçar-nos fins al Teatre del Raval. Hi programen Quasi
(Maine), una tragicomèdia, la primera obra teatral de John
Cariani (1969).
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17 d’abril, Rams
23 d’abril, St. Jordi
1 de maig, Dia de la Mare
Fes-li saber que
l’estimes o torna-li-ho a dir

www.
florsjoan.com

I

Li gravem el nom o dedicatòria

Una rosa de cristall no es marcirà mai

Disseny en cristall

La teva floristeria ainternet

RELLOTGERIA

www.flors-isabel.com

Joaquim

JOAN
Flors i plantes

Navarra, 100
el Masnou 93 555 79 34
info@florsjoan.com

A qualsevol hora i des de qualsevol lloc

Sant Miquel, 24 · 93 555 69 92

JOIERIA

DES

DE

Per
Setmana Santa
obert cada dia
matí i tarda

1964

A Q U A S TA R

Una joia és per a tota la vida
Joan XXIII, 66 · 93 555 01 35
Barcelona, 9 · 93 555 07 76 el Masnou

consultes@flors-isabel.com

pledellibres
Quin llibre vols? Quin llibre tens?

PER SANT JORDI TINDREM TOTS ELS LLIBRES
NOVA DIRECCIÓ. VENIU-NOS A CONÈIXER.
Barcelona, 40 · 93 555 48 13 el Masnou

ART I FUTBOL
Per Emili Llinàs i Fortuny
Soci F.C.B. núm. 4419

Un amic que viu a Canet de Mar,
Jordi Loyo, l’any 1982 ajuntà
dues personalitats artístiques
entorn del Barça. D’aquesta
fructífera conjunció en sortí
“MÉS QUE UN CLUB”, suite de
gravats d’Andreu Fresquet amb
introducció d’Ovidi Montllor, que
aleshores vivia a can Manau a
Canet de Mar. Se’n van tirar 150
exemplars, tots ells numerats i
signats. L’amic Jordi Loyo me’n
regalà un, sabedor del meu barcelonisme i de la profunda admiració i afecte que sempre he
sentit per l’Ovidi Montllor. L’Ovidi
en la seva introducció deia així.
“La rivalitat, el competir entre
el gènere humà, el perfeccionar i harmonitzar l’art de l’esport, com qualsevol altre art o
professió, comporta una dinàmica social constructiva. Jo
defenso i admiro l’esport com
a espectacle, com a sentiment, com a superació física,
artística i humana de la vida.
A mi m’ha tocat en el meu tros
de vida, un país cultural i lingüístic: CATALUNYA. Com
també, i sense establir puntuacions, una classe, uns poetes, uns plàstics, novel·listes,
pensadors, etc... que m’ajuden quotidianament a aprendre i estimar tot el que m’envolta. I entre les coses que
m’estimo hi és el BARÇA.
MÉS QUE UN CLUB! Sí. Però

això deixem-ho a la consciència col·lectiva, que és qui sap
més que ningú el perquè el
BARÇA ÉS MÉS QUE UN
CLUB.
La meva consciència esportiva des dels sis anys és barcelonista, i mai no en tindré
d’altra. Milers de persones
diran: I jo! A tots ells, a tots els
que arreu del món s’identifiquen amb els seus esportistes, a tota la gent que estima
l’esport, demano, (com a mi
mateix) la superació. La superació humana. La cortesia. El
saber guanyar i perdre. La crítica i l’autocrítica. El viure el
present mirant cap al futur
(sense oblidar el passat) i
l’entusiasme. L’entusiasme
com el de l’Andreu Fresquet
en aquesta deliciosa obra fruit
del seu indestriable barcelonisme, i el seu amor a l’esport.
EL BARÇA ÉS MÉS QUE UN
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CLUB. SÍ! Però no ens quedem en la frase. Les nostres
entitats esportives han d’anar
de la mà amb la consciència i
l’esforç d’un país petit, però
gran en història, gents, cultura i resistència. Competir és
meravellós, però defensant la
superació i el lloc on t’ha tocat
viure. Que la computadora no
ens mati el cor. Que l’art prevalgui. Que el BARÇA sigui
MÉS QUE UN CLUB!
Canet de Mar – 82”
Repassant aquest text de senzilles i sentides paraules, m’ha
vingut al cap l’actual entrenador
del Barça, Josep Guardiola, que
és qui millor personifica l’esperit
d’aquest Barça, que respecta i
és respectat i que ens fa tan feliços a tots els barcelonistes.
L’Ovidi va intuir com havia de
ser, segons ell, el Barça; i el Pep
Guardiola molts anys després
l’ha construït des del cor i dirigit
amb el cap. Que sigui per molts
anys!

Històries de la vila
Per Joan Muray

IMATGES... amb HISTÒRIA
–DE MITJAN SEGLE XX– (II)
El mes passat encetàvem un seguit
d’articles per a aquest any el motiu
dels quals és i serà explicar una sèrie
d’històries per mitjà d’imatges, bo i
aprofitant l’immens cabal que ens en
va deixar la fotògrafa masnovina
Teresita Torres, imatges d’aquell
Masnou de fa cinquanta anys.
En aquesta segona entrega, la primera imatge no és ni de la mateixa autora ni del mateix segle. És una fotografia del principi d’aquesta, o sigui de fa
uns cent cinquanta anys, però que pel
seu interès en redescobrir-la, m’ha
semblat que calia afegir a aquest
recull.
És aquesta:
Carregant taronges en una barca de mitjana

CARREGANT TARONGES EN
UNA BARCA DE MITJANA
És una imatge que m’havia passat
desapercebuda i que té un gran interès. Potser és l’única del seu gènere, i
a més no en recordo la procedència.
Hi veiem una barca de mitjana varada
a la platja masnovina, d’això no n’hi ha
dubte, ja que seguint la costa cap a
ponent podem veure el turó de
Montgat i les muntanyes de la
Conreria i de rere Badalona, i al fons
la silueta de la muntanya de Montjuïc i
el seu tètric castell al cim.
Aquesta barca carregava taronges,
conreu i exportació del qual el Masnou
i el Maresme foren pioners, ja que el
lloc on es trobava varada era davant
de l’aleshores magatzem de taronges,
el mateix que després va servir per
posar-hi els primers banys de pila de
Feliu Arisa (en Feliuet llauner) i més
tard va servir de magatzem per a les
casetes de platja del mateix amo i
posteriorment de la família Muray.
Les barques de mitjana s’utilitzaven
especialment per al transport de cabotatge, tot que alguna també feia camí
d’Amèrica. Al Masnou serviren sobretot per al transport de taronges cap als

ports nord-catalans i occitans.
Solien tenir de cinquanta a vuitanta
tones de capacitat. Al mig del casc, un
pal alt tirat endavant amb la vela llatina, anomenada mestra, i a popa un
altre no tan alt, amb antena i vela mitjana, d’aquí el seu nom.

CARRETERA D’ALELLA
Aquesta carretera, que neix al
Masnou, arran de la N-II, s’enfila
Catalunya endins fins al Pirineu, és un
eix important. Al nostre tram més

Carretera d’Alella, Amadeu I. Foto Teresita Torres
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immediat arriba a Alella i després, pel
coll de Fontdecera, s’endinsa al
Vallès.
A la imatge la veiem al tros que passa
pel davant de les anomenades “Cases
Noves”, construïdes el 1922 a tall de
colònia tèxtil de “La Indústria Lonera,
S.L.”, coneguda popularment per “can
Xala”.
Aquí la veiem amb una placidesa
impressionant, si la comparem amb el
trànsit infernal que té actualment, i la
fotografia només és de la dècada dels

cinquanta del segle passat; fa uns cinquanta anys només.
Aleshores, a més de la tranquil·litat
que respirava, podem veure que hi
havia dues fileres d’arbres, que li
donaven una ombra reconfortant a
l’estiu. La filera de la dreta, davant de
les cases, fou talada en aquells anys
que l’administració tenia com una
dèria de “pelar” les carreteres.
Aquesta carretera té també una altra
peculiaritat, fou la primera en tot
l’estat on es posaren llambordes, fou
als anys vint, durant la primera dictadura del segle XX.

VISTA DES DE DALT DE LA
FÀBRICA DACHS
Aquesta mena de vall, que té com a
part més fonda el torrent Humbert, era
aleshores, als anys cinquanta, un torrent que sortia a la llum sota la masia
de Can Llanés i estava envoltada de
terres de conreu.
S’hi veu, a baix a mà esquerra, la casa
i terres de can Mallafré, tenint al seu
darrere i a ambdós costats les terres
de can Sors i, al costat esquerra de la
teulada que es veu a primer terme a la
dreta, les de can Cases; aquestes i
l’anterior eren dedicades al conreu de
flors. Ara tot són torres.
Cap a meitat de la fotografia, un xic a
la dreta, hi veiem un tros de carrer
ample, curt, és un tros de l’actual carrer de Navarra, que neix a la carretera
d’Alella i finia aleshores a l’actual avinguda de Pau Estapé i Maristany; i, un
cop a baix al torrent, tenia un corriol

Camí Antic d’Alella o Carretera del Cementiri Foto Teresita Torres

vorejat per rosers de “pitiminí”, que
arribava fins al camí del Cementiri.
També veiem, a la dreta, un tros de
carrer, ara dit Torrent Humbert, tot i
que no hi té res a veure. Aleshores,
sota seu hi havia unes escales
d’argila, protegides de garrofers, dels
quals veiem només les capçades. Pel
torrent, pujant les escales, que quan
plovia relliscaven força, s’agafava el
carrer que després, pel mig de les torres de la urbanització Montseny, la primera de la vila, la gent agafava per
anar al camp municipal d’esports.
Es destaquen, sense que res els destorbés, la masia de can Teixidor i la
torre de cal Marquès. I a mà esquerra
es pot veure part de la fàbrica de “can
Xala” i la seva xemeneia.

CARRETERA DEL CEMENTIRI
Aquesta carretera, de terra i custodiada per rengleres de plàtans, i darrere
seu camps i vinyes, és l’actual avinguda de Joan XXIII. Aleshores un plàcid
camí, que pràcticament només era
transitat per anar a cercar bolets al
turó de Monar i per Tots Sants per
anar al Cementiri. Les fulles que, a tall
de catifa, veiem a terra servien a la
mainada per fer-les voleiar i aixecar
polseguera.
Aquesta carretera rebia també un altre
nom, el més ancestral, el de Camí
Antic d’Alella, ja que menava a aquesta població. Realment començava al
Camí Ral, a l’actual avinguda de la
Mare de Déu del Carme, seguia per
aquesta avinguda pujant les escales i
travessant els carrers de Sant Pere,
Lluís Millet fins al de Buenos Aires, on
tombava a l’esquerra i seguia ja recte
amunt. Més amunt del cementiri, on hi
ha l’autopista, aleshores se’n deia els
“quatre camins”, el de l’esquerra
anava a Alella pel torrent de Rials, i el
de la dreta anava fins a Teià.

PI DE L’INDIÀ
D’aquest cèlebre pi masnoví, tot i
estar en terres del terme de Teià, se
n’ha parlat a bastament, però en
farem un xic d’explicació. El seu nom
prové del fet que estava en terres propietat de la família Bertran, de “ca
l’Indià”, família de capitans i armadors
masnovins, la magnífica casa dels

Vista des de dalt de la fàbrica de can Dachs, Joan XXIII.
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Pi de l’Indià. Foto Teresita Torres

quals, per sort dempeus, està al xamfrà de la plaça Jaume Bertran (però
dels Bertran dits de “can Gerro” o de
“can Bargilet”) amb el carrer (torrent
Xic) Bonaventura Bassegoda.
El pi, lloc de sortides i berenars, estava dalt d’un cim que dominava primer
boscs de pins, després camps de garrofers i vinyes –hi veiem el cementiri
envoltat de terres de conreu– i després el Masnou, encara amb molt de
verd, i al fons el mar.
Aquest arbre singular tenia una gran
capçada, que, si per això era cobejat
per la seva ombra, també fou la seva
desgràcia, ja que una gran ventada de
començaments dels anys seixanta el
tombà i deixà la seva mata d’arrels a
la vista. Al seu costat tenia el “garrofer
de l’Indià”, que també va tenir una fi,
natural, però tràgica, fou cremat per
un llamp. Ara el seu lloc passa pràcticament desconegut al costat d’una
vinya nova i d’una urbanització feta en
terres dels “pinetons”.

un poble força tranquil i sense pisos,
amb molts patis i pocs garatges, i
força verd. Però l’evolució no té aturador i ha estat sempre així; cada
època, per als de la precedent, sempre fou millor la seva. Sort que ara ens
en queden imatges.
A la plaça de l’església, només hi veiem
un cotxe, potser un taxi, i el fuster Sabaté
(de ca l’Andanga) anant cap a casa
seva. Hi veiem la rectoria, que aleshores
feia poc temps que era refeta després de
ser cremada durant la guerra.
A la part alta, a mà dreta, rere els grans
eucaliptus del seu jardí, hi ha Can
Genové, de què ara només es conserva la casa; el jardí fou engolit pel
ciment, un bloc de pisos dalt del turó de

la Roca de Xeix, ara avinguda Joan
XXIII, sobre les “Seixanta Escales”.
Aquest jardí, fet fer pel farmacèutic
Genové, només contenia plantes i
arbres medicinals, i fou tan formós que el
cèlebre escriptor, poeta i dibuixant
Apel·les Mestres, li dedicà un poema, en
va dir “El Niu Florit”, tota una meravella.
Davant els eucaliptus, hi podem veure
part de la finca, una altra meravella, de
Can Fàbregas; una finca amb molt de
terreny, que arribava des de Joan XXIII
fins al c/ Primer de Maig, i des de Lluís
Millet fins quasi el de Sant Miquel.
Rere can Genové, hi podem veure vinyes, on ara passa el carrer de Sant
Miquel. Rere can Fàbregas ja hi havia
cases.
La fàbrica de can Xala es veu cap al
final de la imatge i, davant de Can
Teixidor, hi veiem una entrada a mar
d’una mena de platja triangular, que
sempre hi quedava, ja que a sota hi ha
una gran base rocallosa on hi havia
l’argolla d’un amarrador romà, ara tot
tapat i desaparegut.
Cap al final de la imatge, ja en terres de
Montgat, podem veure que els turons
només són coberts de vegetació, no de
ciment com ara.
Com heu vist, hem fet un segon capítol
de nostàlgia per a uns i de coneixement
d’un passat no tan llunyà, però diferent,
per a uns altres, que anirem desgranant, com ja vam fer al primer “capítol”,
en propers relats.
Sense el passat, com fou i què va
representar, no es pot comprendre el
present.

VISTA DES DELS PISOS DE
“CAN PATATETES”
Aquesta esplèndida vista d’una part
del Masnou és feta des de dalt dels
pisos que hi ha davant la parròquia de
Sant Pere, anomenats popularment
de “can Patatetes”. També és dels
anys cinquanta del segle passat.
Què hi veiem?, doncs com en la resta,

Vista des dels pisos de “Can Patatetes” Foto Teresita Torres
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Cròniques

Per Víctor Domingo
Vocalia Recreativa

Visita cultural a
Vilassar de Dalt
El passat 6 de març un grup de Gent del Masnou vam anar
a Vilassar de Dalt per conèixer dos espais curiosos i únics
a Catalunya i a Espanya.
Primer visitàrem els forns romans de ceràmica situats al

recinte arqueològic de la Forcana, on se’n troben tres,
datats en funcionament entre els segles I i III; un, en
excel·lent estat de conservació. Ens va fer de guia la directora de l’espai arqueològic, que primer ens va mostrar un
vídeo de la història del lloc i va continuar amb una completa explicació de les característiques dels forns de ceràmica, que es troben acollits en una instal·lació ben dissenyada per a la correcta conservació del lloc i que va ser finalista en els premis FAD.
Després ens traslladàrem al centre del poble per visitar el
“Cau del Cargol”. Petit museu amb conquilles aplegades
des de l’any 1950 pel seu fundador, Jaume Bot i Arenas
(1904-1983). La col·lecció mostra conquilles de 16.000
espècies diferents, de totes les àrees zoogeogràfiques del
món. Moltes d’elles són prodigis de la natura, exemplar rars
o únics, mai vistos en altres mitjans (museus, premsa, cinema, tv), per les formes, mides i colors, d’una bellesa que
ens fa somniar en llocs exótics.

Parlem de llibres
Per Pere Martí i Bertran

Una història de
pel·lícula
Gabriel Janer Manila (Algaida, 1940) és
un intel·lectual mallorquí conegut
sobretot per la seva obra de literatura
infantil i juvenil, però que a més ha
escrit novel·les per a adults i assaigs
diversos sobre antropologia, cultura
popular… L’any 1970 es va llicenciar
en Pedagogia i l’any 1978 va llegir la
tesi “La problemàtica educativa dels
infants selvàtics. El cas de Marcos.”
La seva darrera novel·la juvenil, He
jugat amb els llops (1), precisament
recupera el protagonista de la tesi i el
converteix en un personatge literari.
Un personatge, doncs, basat en fets
reals, i més concretament, com explica el mateix Janer Manila en un “Post
escriptum” que acompanya el llibre (p,
161-162), basat en una conversa gravada amb el mateix Marcos l’any
1975. Durant anys va plantejar-se
com elaborar aquests materials i finalment ho ha fet. Com? Ens ho diu clarament en el text esmentat: “No volia
trair la veritat de la historia narrada,
alhora que no podia prescindir de tot el
que pot afegir-hi la creació.” (p. 161162) I se n’ha sortit, no cal dir-ho, perquè estem segurs que la gent jove, i la
que ja no ho és tant és clar, gaudirà

d’una prosa
molt elaborada i d’unes
reflexions
d’allò més
adients, com
ens té acostumats Janer
Manila, i alhora d’una història fascinant,
que ens resulta difícil de creure que
pogués esdevenir-se a ple segle XX.
Uns fets d’allò més novel·lescos, ja que
ens recorden aquell Mowgli tan popular
que protagonitza El llibre de la selva
(1894), però que, a diferencia del clàssic britànic, també són d’allò més terribles, ja que el protagonista és venut pel
seu propi pare i tractat com un esclau o
un animal més de la seva propietat per
part de l’amo de tot, un amo que ens
recorda altres personatges literaris, com
el “señorito” de Los santos inocentes o
en algun moment fins i tot el Sebastià
de Terra baixa. L’argument és relativament senzill: Marcos, a sis anys, és
venut pel seu propi pare a un propietari
rural perquè aprengui l’ofici de cabrer,
abans no mori l’anterior, que és qui li
ensenyarà la feina. Marcos l’aprendrà i
des d’aleshores viurà, o millor dit sobreviurà, en la més absoluta solitud, envoltat només de natura i animals, fins a 19
anys, que el descobriran uns guardaboscos i el retornaran a la “civilització”.
Tretze anys, doncs, de supervivència i
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de contacte amb uns animals que estimarà com si fossin la seva família i que
arribaran a acceptar-lo com un més
d’aquells boscos de Sierra Morena. La
serp, la guineu, l’àguila i fins i tot els
llops esdevenen uns animals gairebé
humans de la mà de l’autor, però sobretot de la mà de Marcos, perquè, com
ens diu Janer Manila al Post escriptum
esmentat, “No és tan important el que
va viure, sinó el que va creure que vivia.
Potser, la imaginació va salvar-lo de la
solitud. Mentre, jugava amb els llops i
es deixava guiar per una serp.” (p. 162)
Una obra francament interessant, que a
més a més ha inspirat una pel·lícula ben
recent Entrelobos, de Gerardo Olivares
(2010). Una novel·la a la qual només
hem de fer dos retrets, l’excessiva repetició d’alguns dels fets narrats, potser
fruit de la fidelitat de l’autor a les cintes
gravades, i l’excessiva castellanització
sintàctica de la prosa, potser també
influenciada per la narració original, en
castellà. Només un parell d’exemples,
tot i que podrien ser una dotzena més:
“Altres dies rosegava una escorça de
roure fins que li treia tota la substància”
(p. 16) o “Agafava un pal, al qual havia
tret una mica de punta, i picava sobre
aquell pal amb el picassó.” (p. 59) o
“Què va fer amb els diners que li posaren dins les mans?” (p. 73).
(1) Gabriel Janer Manila. He jugat amb els
llops. La Galera (Col·lecció “Bridge”),
Barcelona, 2010. 165 pàgines.

Contes per a adults
Per Jaume Boadella

LA JUGUESCA
Els fets ocorregueren als anys seixanta del segle passat, en un poble del
Camp de Tarragona. És un poble ni
petit ni gran, ni ample ni estret, ni sec
ni humit, però, disposava de totes les
autoritats del moment: rector, metge,
mestre i guàrdia civil. Jo crec que, amb
tots aquests indicis, no us serà difícil
localitzar-lo i verificar l’autenticitat
d’aquesta història.
Aquell vespre d’hivern, el rosari es feia
inacabable. Mn. Just el menava amb
diligència al davant de les disset senyores habituals. Mn. Just també era anomenat Mn. Cendra, i no com a referència a l’estat perible de la carn, sinó a la
cendra que es desprenia del seu cigarret permanent als llavis. Fumava mentre parlava, menjava i resava, encara
que d’amagatotis. El regalim cendrós
s’estenia des de sota del pit dret, fins al
revolt de la panxa, just on la sotana cau
a plom fins als peus. Margarida, la
majordona, l’advertia: Un dia cremareu
sotana i vós com a l’infern. Només la
menció de l’infern l’impressionava.
Contestava d’una manera molt peculiar,
triplicant les paraules: Buenu, buenu,
buenu..., que tothom interpretava com
deixem-ho córrer.
Mn. Just era un bon home, complidor,
recte i, sobretot, obedient a la Santa
Mare Església i al bisbe. No qüestionava res del que venia d’aquestes fonts
superiors. Les seves homilies eren les
mateixes, fil per randa, que trenta anys
enrere. Els feligresos se les sabien de
memòria, gran inconvenient, ja que, si
es deixava una frase, la parròquia
assistent s’inquietava, com si fessin un
salt en el temps o haguessin escapçat
un dia del calendari. Ara el rosari ja era
a la recta final dels ora pro nobis, on tothom esplaia la seva imaginació, mentre
murmura lletanies; unes pensaven què
farien per sopar, les altres en la darrera
tafaneria...; en fi, ell volia acabar aviat,
ja que tenia els peus humits del xàfec

de la tarda. Només temia que la
Miquela de Cal Tronàs l’entretingués
amb els seus pecats de sempre.
Exclamà cridant a tot pulmó: Amén!
Sempre ho feia cridant per despertar
les adormides. Apagà els llums, mentre
l’església s’anava buidant. Un cop a
fora, tot sol, fermà el forrellat del segle
XVIII. Baixava les escales mig a les palpentes, ja que era fosc i humit, quan
veié atansar-se una ombra del darrere
dels plataners. Endevinava que seria el
seu competidor, ja que era, com ell,
coneixedor dels secrets de totes les
cases; ambdós eren com la pols que es
troba a tots els racons de les cases.
Accelerà al pas amb la vana esperança
que passés desapercebut dins la foscor, camuflat amb la sotana negra i deslluïda.
─ Bona nit, Mn. Just..., –cridà el doctor
i apotecari, el Sr. Galindo, des de la distància. Tornava de les seves visites.
Mn. Just s’aturà, el temia com el dimoni
tem la llum i se n’allunyava, a l’inrevés
del doctor, que el cercava, com si el volgués convertir. Era sabut que religió i
ciència no anaven de bracet; però en
aquest cas havia de mesurar molt acuradament les paraules que diria, ja que
qualsevol referència al seu estimat
vocabulari missaire ho engegava tot a
dida; esclatava la vehemència del doctor, començant per allò de: No digui
bestieses, mossèn!
– Bona nit i bona hora, Sr. Galindo.
La cosa començava bé. Encara recordava la darrera topada amb el doctor,
quan va mencionar que soparia peix del
no-res, com per miracle..., ja que
n’havia portat el seu nebot de Salou:
Com el miracle dels pans i els peixos,
del no-res vaja! Ai, què va dir..., el doctor Galindo no es va fer esperar: No
digui bestieses, mossèn, de miracle res
de res! La paraula de Jesús arribava als
cors i trencava l’egoisme i la por. La
gent compartia el que portava i, si no,
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en comprava i encara en sobrava... En
això rau el miracle...! Mossèn Just contestà amb el seu clàssic: Buenu, buenu,
buenu... Però, d’aquestes, n’havien tingut tantes... que no en venia d’una.
– Un vespre inclement i més pels nostres anys –comentà el Sr. Galindo.
– Certament, però hem d’atendre els
nostres deures, l’obediència obliga
–afegí Mn. Cendra.
– És clar, si l’obediència no és cega,
sinó considerada amb el coneixement
de l’altre –subratllà en Galindo.
– Res, Sr. Galindo, sense obediència
no faríem res. Recordi la fidelitat
d’Abraham disposat a sacrificar el seu
fill a la pira...
Ai, què va dir... En Galindo no es va
esperar:
– No digui bestieses, mossèn! Quin
pare pot fer això! A la pira cal cremar la
ignorància i l’egoisme, no el fill! És això
el que inspirava Déu a Abraham; cremar l’egoisme de la sang, l’egoisme
que entorpeix l’evolució del fill,
l’egoisme de què parlen els psicòlegs...
Mn. Just ja no escoltava, això era
massa, atrevir-se a discutir un tema de
la seva competència.
– Calli, calli, calli..., què deu saber vostè
del que han estudiat molts sants savis...
–respongué alterat Mn. Just.
– De savis no ho sé, però, de tontos
espirituals, sí que n’eren. I em planyo
per la propera generació de joves, que
seran indiferents a...
– Prou, prou, prou...! No vull parlar més
amb vostè. Ja em vindrà a buscar o per
confessar-se o quan li arribi l’hora.
Bona nit! –digué mentre obria el portal
de casa.
– Que no sigui vostè el que em vingui a
buscar primer! Però, miri, accepto el
repte, ja no el buscaré més...
El cop del portal als mateixos nassos
del doctor va sentenciar, com un jutge
fa amb el seu martellet, la juguesca; era
ferma i acceptada per ambdues parts.
Mai més van tenir una topada. Només
es limitaven a saludar-se o parlar del
temps. Això sí, un preguntava per l’altre
d’amagat, ja que ambdós tenien bon
cor. Les medecines i els consells
mèdics arribaven igualment a les mans
de Mn. Just, com si el malalt fos la
majordona. Mn. Just reconeixia, dins la
seva provada rectitud, que el Sr.

Galindo sempre havia deixat Déu en un
bon lloc, més humà, més entenedor, i
no en el pilar tan ensucrat i distant com
ell acostumava. Ja tenia pensada la
penitència que li imposaria quan es
confessés: un parenostre, ja que
només havia comès pecat venial a
l’estar mal informat.
El temps passava, els anys cap amunt,
la salut cap avall, fins que un dia li arribaren notícies: el Sr. Galindo feia llit, llit
de mort. Mn. Just esperava un avís, un
petit senyal, per anar corrents a portarli el viàtic. El temps l’havia anant estovant i el trobava a faltar, s’estimava com
un germà aquell hom menut, però les
promeses eren les promeses i calia
esperar. Un vespre, a punt de sopar,
trucaren insistentment a la porta, El Sr.
Galindo el demanava. Havia guanyat.
Ja ho sabia per experiència que, per si
les mosques, a les portes de la mort tothom cedia. Mentre marxava a bon pas
cap a casa d’en Galindo, somniava
amb el gloriós Ego te absolvo que pronunciaria i ja en tenia un altre cel.
Saludà la minyona, entrà a l’habitació,
el Sr. Galindo respirava plàcidament,
voltat de la dona, les tres filles i altres
amics; esperava la mort.
– Estimat Galindo... –digué el mossèn,
mentre la filla posava unes gotetes a la
boca del malalt a fi que es refés.
– Estimat Galindo..., sap a què he vingut? –repetí el mossèn.
El Galindo balbucejà, però se l’entenia
perfectament.
– Mossèn..., al meu funeral podrà llegir
unes lletres que he preparat...?
– És clar, Galindo, no s’amoïni, ho faré
amb molt de gust, li ho ben prometo.
Era moment de fer totes les concessions i anar al gra.
Abans que pogués afegir res més, es
trobà amb un paperet a la mà, de part
de la filla petita. Com que era obert va
copsar dues o tres paraules que
l’obligaren a llegir el text. Mn. Just envermellí de cop, una suor freda li rajava
clatell avall.
– Però, si és un acudit verd i dels forts !,
això no ho puc pas fer...
– Ho ha promès. És la seva penitència...
– Però, però, però..., si, les penitències,
les poso jo..., què s’ha cregut!
–Vostè sap com penso i com sento.

Només l’allibero de la seva promesa si,
a les exèquies, explica quelcom coherent al meu pensament.
Tot seguit el Sr. Galindo expirà i deixà
Mn. Just amb la paraula a la boca.
Segur que s’ha mort expressament...,
pensà, mentre feia la benedicció final
d’una manera desgavellada, com si
espantés les mosques. Anava a estripar
el paperet, quan tots els presents a
l’uníson pronunciaren en veu alta:
– Ho heu promès.
La tornada a casa va ser feixuga, arrossegava els peus com un penitent, amb
el paperet a la mà, com si demanés
almoina. Ben segur que el senyor bisbe
li aixecaria la promesa, si n’hi parlava;
però, i la gent?, què diria la gent? A
hores d’ara ja ho sabria tot el poble,
amb la quantitat de testimonis presents
a la casa del Sr. Galindo.
Amb aquests mateixos pensaments i
ànims feia cap a l’església a celebrar el
funeral, amb el paperet a la mà; no hi
havia trobat cap solució; en Galindo
l’havia ben atrapat. Tronava de valent,
com si sant Pere convoqués la gent.
L’església i els carrers del voltant eren
plens de gom a gom. Tots obrien pas
com si fos ell qui anés al cadafal, quan
era tota la gentada, d’aquí i d’arreu, la
que havia de descarregar els seus càrrecs contra el doctor.
Pujà directament al púlpit amb el paperet a la mà. El silenci era absolut, fins
sant Pere silencià els trons, encuriosit
per la resposta. Als seus peus tots els
agreujats pel doctor presentaven els
seus càrrecs: per estafa als necessitats..., mai cobrava el preu just, sinó a la
baixa; per furt als pobres..., no els tornava el canvi just, sinó els el doblava;
per mentider incorregible..., quan negava als pobres, una i altra vegada, que,
el paquet amb roba i menjar, l’havia trobat al portal; per pare improvisat...,
quan, als orfes, entre consells i trucs de
màgia, els amagava un “duret” a la butxaca, pregant-los que s’afanyessin o
perdrien la pel·lícula; per amant de la
nit..., quan mai tenia un no per al malalt;
per flagell de les mares solteres..., quan
a cops d’ànim els feia estimar la vida;
per defensor dels lladres..., quan feia
comprendre al sergent de la guàrdia
civil, que la situació era difícil per a
aquella família, que ell se’n faria càrrec;
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per...
Tothom estava afectat, sobretot en
Joanet, aquell vailet de dotze anys, orfe
de pare i mare, amb el jersei regirat i les
sabates descordades, ja que no tenia
mare que el vetllés. Amagava un roc al
puny de la mà, disposat a buidar-li un
ull, si el rector faltava a la seva promesa. Mn. Just inicià el seu parlament amb
veu tremolosa:
– Estimats germans, la Santa Mare
Esglé...
Mn. Just interrompé el seu discurs, estava segur que del fèretre havia sortit la
veu del Sr. Galindo: –No comencis altre
cop...! Estossegà i continuà, mentre el
paperet voleiava per damunt dels caps:
La santa mare que et va parir, té tot el
dret de retrobar-te; però, nosaltres et
trobarem a faltar, amic Galindo; m’has
guanyat la partida, has estat una benedicció entre nosaltres, m’hauries ajudat
tant a preparar les homilies!, ara...
El mossèn seguia amb paraules entenedores per a tothom. Havia saltat no
un dia, sinó tot el calendari!, començava un discurs nou. El mestre s’atansà al
Joanet, que acotà el cap damunt del
seu pit, ja que sanglotava de valent
mentre la mà se li anava amollant a poc
a poc i el roc es desprenia cames avall.
Les paraules de Mn. Just, com abans
foren les del Sr. Galindo, li diluïen la
ràbia que portava dins. El mestre li posà
la mà a l’espatlla i, a cau d’orella, li va
fer entendre que ara ell seria el seu
pare improvisat.
I creieu-me, ja que és ben veritat: per a
un vailet és molt dur, molt dur..., quedarse orfe per segona vegada.

GAIREBÉ TOT AIXÒ ÉS VERITAT
Per Carles Maristany

CONSULTES DE CINC MINUTS,
ENTREVISTADORS I GENT GRAN FOTUTS.
Acabo de rebre un interessant fulletó.
Es tracta de fer saber als masnovins
que el nostre Ajuntament posa a disposició de la gent gran i afins un punt
d’informació adreçat a ells i als familiars
o cuidadors, a fi d’assessorar-los en
aquells moments en què la decisió a
prendre pot ser primordial per a la resta
de la vida.
A l’anvers del fulletó, un grup de nou
persones, grans però jovenívoles i totes
somrients, amb l’índex assenyalant el
cel, com si fos el punt de destinació o
bé el d’informació a elles adreçat. Vés a
saber!
Personalment em recorda haver vist en
moltes cantonades del barri antic de
Barcelona rajoles pintades amb el dit
índex assenyalant l’entrada d’un carrer
i la paraula CARROS al dessota, que,
traduït al castellà, era la concebuda
“dirección obligatoria” per a aquells carruatges, llavors tan emprats en el transport i repartiment.
Aquí un de semblant.
Una clientela en nombrosa minoria,
però amb evident majoria d’edat. Amb
una llunyana primera joventut i oblidada
segona volada, portadora sens dubte
de la tercera dentadura i que per
començar podríem dir allò de: Tan sols
li faré quatre preguntes i que, ja passats
més de cinc minuts, no han arribat
encara a la sisena de les qüestions a
esbrinar, de les moltes que n’espera la
resposta convenient i que el pugui
satisfer. La gent gran som la “repera”!
La idea és lloable, el lloc destinat idoni,
molt cèntric, l’edifici modernista (llegeixi’s molt modern). Però hi trobo una
pega, una falla, un inconvenient: l’horari
previst per portar a cap aquesta labor,
avui tan necessària, un dia de cada
mes és ben poc si es té en compte el
cens de població i l’interval anunciat.
Això, limitat al segon divendres, és
ruïnós i, si cal demanar hora per accedir-hi, encara es complica més, ja que si
són molts els sol·licitants, si del diven-

dres hàbil escollit ja s’ha exhaurit el
temps previst d’atenció al públic, caldrà
traspassar-ho a un altre mes, com si es
tractés d’una intervenció de pròtesi de
genoll.
Per sort, seran hàbils tots els mesos de
l’any ja que, si fos com allò del marisc,
en què tan sols són recomanables els
mesos que porten R, encara seria molt
pitjor, perquè maig, juny, juliol i agost
restarien sense assistència.
Dit tot el que antecedeix, estic plenament convençut que, si el servei demana millorar-ho, els nostres estimats
governants faran mans i mànigues per
poder atendre les necessitats del nostre
benvolgut Masnou.
Ara, permeteu-me com a cloenda transcriure un suposat monòleg de possibles
respostes d’algunes hipotètiques entrevistes.
M’escolta, em sent? Pensi que vaig cuidar la meva sogra fins a l’últim moment.
Em segueix? Jo ja no tinc paciència, no
m’agradaria conviure amb tants vells.
Que m’entén el sentit de la paraula?
Vostè parla català, oi?
Tot i amb l’ajut, els cèntims no
m’arribarien a final de mes.
No, els fills no ho volen així. Ells ho voldrien… tot al revés.
L’altre dia el mossèn ja m’ho va dir en
sortir de missa.
Sí, però pujant les escales em tapo.
Res d’un pis!
No, que dins de l’ascensor m’ofego. La
claustrofòbia…
De cap manera, això estaria bé, però
les mensualitats… els mesos volen!
Aquí on vostè diu és lluny de tot arreu,
veritat?
Té tota la raó; però com a casa enlloc!
La mare ja m’ho deia.
Tota la vida estalviant i ja ho veu; és que
la pensió que m’han donat és tan petita…
Bé, la meva nora ja m’ho va dir, n’estic
al corrent.
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Ja no em queda cap amiga i d’aquelles
amb qui no ens aveníem gaire, tampoc.
Sí, sí, el meu marit ja fa mes de quinze
anys que…
Quaranta anys vivint aquí i ara haver de
deixar-ho tot.
Tingui en compte que, amb els de la llibreta, no en tinc per a res.
L’altre dia el director de la sucursal ja
m’ho va dir: res d’això.
No puc signar, la mà em tremola. Que
no ho veu?
Totes les filles em volen, però tan sols
un mes d’estada a casa de cadascuna
d’elles.
No puc, encara haig de portar els néts a
la guarderia.
Res d’això, la casa no la vull pas vendre.
No m’agrada això de la incineració, vull
anar amb el meu home. Jo ja he fet el
testament vital per si de cas.
De les joies? He pensat: l’anell per a la
filla, les arracades per a la nora i el
collaret de corall deixar-lo a la Montserratona. Què li sembla?
No m’agrada fer testament. Ells s’ho
arreglaran al seu gust; no vull que em
critiquin per favoritismes.
De cap manera, no m’avorreixo mai,
sempre tinc feina! Ajudo a tothom tant
com puc.
Home, els diners més aviat escassegen, però m’arreglo.
Miri, no m’he tornat a casar, no per
manca de pretendents, ja que molts
s’insinuaven, perquè amb el primer
marit ja em vaig tenir prou. Cregui’m!
P.E. Desprès d’una fugissera asseguda
amb l’entrevistador/a de torn i seguint el
vell consell de “Donar al Cèsar el que
és del Cèsar”, m’agradaria fer constar
en aquest afegitó que la Creu Roja
Espanyola té un paper força important
en la posada en marxa d’aquest estimable servei, encara que això no es vegi
reflectit en el fulletó anunciador.

“KLAATU BARADA NIKTO”
Per Josep Condeminas

Aquesta és sens dubte la frase més
famosa o popular de la pel·lícula
“Ultimàtum a la Terra”, la que li diu la protagonista al robot i que ha passat als
annals del cinema. Mítica pel·lícula de
ciència-ficció de l’any 1951. Jo tenia deu
anys quan la vaig veure en el cinema “La
Calandria” i, a aquella edat, em va causar un gran impacte. Ara, cinquanta-nou
anys més tard, he tingut l‘oportunitat de
tornar-la a veure en format vídeo, el qual
et permet veure i recrear quantes vegades vulguis. Vista ara i amb la perspectiva del temps, per a mi la pel·lícula conserva intacte el seu encant, tot i els efectes especials bastant rudimentaris, fins i
tot quelcom ridículs. El mateix robot es
veu de lluny que és un home disfressat i
la nau és d’una senzillesa espartana;
però el conjunt és interessant i encantador i perdones aquestes deficiències,
que en el seu moment no vaig veure. Els
actors estan molt ben trobats i la trama,
encara que senzilla, és interessant i no
decau en cap moment. La versió vídeo
s’acompanya d’un altre disc amb entrevistes amb el productor Julian Blaustein,
el director Robert Wise i amb dos dels
intèrprets, Billy Gray i Patricia Neal.
Naturalment, tots diuen meravelles del
film, però resulta curiosa l’entrevista amb
el productor on confessa que amb la
pel·lícula volia trametre un missatge de
pau al món, un al·legat contra la violència, una diatriba contra la bomba atòmica com a arma de destrucció total.
Resulta contradictori que el missatge
pacifista vingui precisament dels americans, quan van ser els inventors del letal

artefacte i els únics que el van utilitzar i
van destruir les ciutats japoneses
d’Hiroshima i Naga-saki, amb els terribles “danys col·laterals” que encara avui
dia persisteixen.
Però deixant a part el discurs polític, hi
ha pel·lícules que han estat fetes de nou,
en color i amb tots els fantàstics efectes
especials de la tècnica actual, tan perfectes que fan totalment creïbles els
moviments dels dinosaures. La mateixa
“Ultimàtum a la Terra” (el títol original és
“El dia que el món es va parar”) va ser
objecte d’un “remake” fa pocs anys i,
malgrat els bons efectes especials, el
resultat va ser un engendre ampul·lós,
sense gràcia i mal plantejat, i que no li
feia ni ombra a la versió de 1951. Altres
pel·lícules fetes amb escassos mitjans
però amb molt de talent i enginy com
“King Kong” o “Rebel·lió a bord” dels
anys trenta o “Ser o no ser”, de Lubitsh,
en plena Guerra Mundial, han estat
objecte de noves versions, però cap no
va aconseguir superar la primera versió.
I és que hi ha pel·lícules que són irrepetibles. No cal dir que avui dia moltes
d’elles basen el seu interès en l’aspecte
visual, on l’argument gairebé queda en
un segon pla, on les imatges impactants

se succeeixen a un ritme trepidant al
llarg de tot el metratge, amb una violència desenfrenada i exhibicions de sexe
moltes vegades gratuïtes. El resultat final
acostuma ser un producte insubstancial,
almenys per a mi.
He estat un gran afeccionat al cinema;
però l’actual, malgrat algunes excepcions, no m’agrada. Com a espectacle ja
m’interessa poc i, en tot cas, acostumo a
refugiar-me en films d’anys enrere.
Potser és una qüestió generacional, i el
jovent d’avui dia trobarà nyonyes i antiquades les pel·lícules de la meva època.
A vegades em pregunto si, als meus
néts, els agradaran pel·lícules com
“Cantant sota la pluja”, “Casablanca”,
“Sol davant el perill”, “Un americà a
París”, “Centaures del desert”, “Els
millors anys de la nostra vida”... Com diu
una bona amiga meva, en aquest sentit
les meves preferències no han evolucionat; hauria de posar-me al dia, ja que hi
ha una gran DIFERÈNCIA entre el cinema dels anys 30/40/50 i l’actual. Si això
és així, i parodiant la simpàtica però contundent frase que li diu Spencer Tracy a
Katharine Hepburn al final de la pel·lícula
“La costella d’Adam”, VISCA LA
DIFERÈNCIA!

FINQUES MESLLOC
LLIGOÑA CAYETANO
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Arran de sòl

També voreres de la part alta de la vila, amb tota mena
d’entrebancs (pals elèctrics, cables ídem, arbres al bell mig,
etc.) que no et permeten ni passar, ni sol ni menys acompanyat, i que, si bades, et fots una bona castanya.
I també et pots trobar amb voreres tan estretes i trencades
que pots anar, per menys de cinc cèntims, de morros per
terra.
I no parlem dels carrers dels quals han tret les voreres, perquè representa que són, tot, per a vianants; però que, al
cap de poc temps de fetes, totes les rajoles ja ballen claqué; per tant, pots entrebancar-te i, si són molles, et mulles
els baixos.
També hi ha hagut carrers als quals s’ha hagut de canviar
la direcció o fer-la de doble sentit per, diguem-ne, arranjar
nyaps urbanístics. I a sobre s’han eliminat uns bancs perquè els avis hi poguessin descansar en una de les pujades
més fortes de la vila.
I els verds han fet alguna cosa per la “verdura malalta”, llegeixi’s arbres malalts, tant que fan veritable pena. A més de
no regar mai l’arbrat públic. Esperarem que plogui!
I què me’n dieu de l’enllumenat públic. Potser sí que deu
ser sostenible, però de llum poca. Em sembla que una
bombeta d’abans, d’aquelles de 15, feia més claror.
I per cloure, perquè s’ha de cloure, i no per manca de tema,
què me’n dieu del servei de neteja, que recull només burilles, fulletes, paperets, i deixa tota la resta, la veritable
brossa, inclosa la merda?
Apa, bup, bup.

Per Pledebuit
S’apropen eleccions; segurament, quan llegiu aquestes ratlles, ja estareu immersos a la campanya.
Campanya és, per si no ho sabeu, aquell temps que, a més
d’atabalar-te pels mitjans audiovisuals, d’empastifar de pasquins tot espai que troben lliure pel carrer, i quan no n’hi ha
ho posen damunt d’un altre. També és l’època aquella en què
els polítics són amables i ens prometen l’oro i el moro. Ai, perdoneu, això potser no és políticament correcte, o potser és
motiu de xenofòbia o racisme, perdoneu; avui dia s’ha de filar
tan prim que a voltes et pots passar. Et pots passar quan ho
fem nosaltres; ara, quan ho fan els vinguts d’altres llocs, o des
de llocs de l’altiplà, aleshores no, aleshores tot s’hi val. És allò
de “és català, doncs fot-li”.
Bé, ja m’avarava cap un altre tema, com si em posessin sèu.
Del que volia parlar aquest mes electoral o, millor dit, us volia
refrescar la memòria de tantes i tantes coses que pots veure,
o trobar, pel carrer, i que, cada cop que ho fas, te’n recordes
de la gent de la casa gran, d’aquells qui fa quatre anys ens
prometeren tot allò que ja he dit, que ara ho tornaran a fer, i
que després fan, o han fet, el que els ha passat pels ... (pèls,
i no el que heu pensat).
Als darrers anys s’han fet voreres (amb fanals de disseny) on,
si vas dos, quasi ja no passes; si vas amb paraigua, menys;
i si és amb carro de la compra o cotxet de criatura, tampoc.

Camil Fabra, 58 · Apartat de correus, 2
Tel 93 497 70 00 · Fax 93 497 70 10
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Diumenge amb lletres
Diu. 1 de maig a les 7 de la tarda

a

ATENCIÓ: El “Diumenge amb lletres” d’abril, per
coincidir amb el diumenge de Pasqua, s’ha
desplaçat al primer diumenge de maig

Exposicions

Vetllada artística, literària, musical...
A càrrec del Grup Rauxa de Gent del Masnou

Fins al 8/4
Pintures i dibuixos d’ILONA M. NÉMETH

ENTRADA GRATUÏTA

Del 9 al 25/4
Blancdeguix-Blancdenit, dibuixos i pintures d’alumnes
adults de l’escola Blancdeguix.

21 o 22 de maig al matí
visita al Observatori
Fabra de Barcelona.

Del 26/4 al 20/5
El món de les papallones, de Joan Condal

AMICS I ANTICS ESCOLTES
DEL MASNOU

Centre històric-científic, situat en la muntanya
del Tibidabo, dedicat a l’astronomia, la meterorologia i la sismologia.
Sortida amb vehicles propis compartits.
Inscripcions a Gent del Masnou
Laborables de 6 a 8:30 del vespre

10a VOLADA D’ESTELS
A LA PLATJA DEL
MASNOU

Txi Kung

Diumenge 17 d’abril,
de 9 del matí a 2 de la tarda.
Davant del baixador d’Ocata.
Hi trobareu: Taller d’estels i enlairada general •
• Castell infable i exhibició d’estels acrobàtics •
Xocolatada per a tots els participants

Gent del Masnou
Dimarts 26 d’abril
a les 18.30. Sessió
oberta a tothom.
Presentació i
pràctica gratuïta.

No cal inscripció.
Activitat oberta a tothom
a un estudi sobre els president
AVÍS Per
de la Casa Benèfica del Masnou,

El Txi Kung combina el moviment del cos,
l’atenció de la ment i la respiració i ens ajuden a desbloquejar les articulacions, enfortir
els tendons i els òrgans interns.

preguem a tothom que tingui una fotografia dels
presidents següents que és posi en contacte amb
Gent del Masnou o la mateixa Casa Benèfica i ens
ho faci saber.
Moltes gràcies.
Són aquests:
Victoriano PAGÈS i FÀBREGAS
Josep MARTÍ i CASALS
Bonaventura FERRER i FERRER
Josep SAMPERA i SAMPERA
Antoni ANTICH i PORTELLA
Salvador ORTA i MILLET

Cada dimarts de maig i juny, de 6:30 a 7:30
Preu: socis 45 €. no socis 55 €.
Inscripcions:
Local de Gent del Masnou
Cada tarda laborable de 18 a 20.
Vocalia Recreativa

L’ENDEVINALLA per V.D.R.
Sóc tota jo morenor,
rival de les confitures,
i tu em veuràs més d’un cop
pel nas de les criatures.
Resposta:
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la xocolata

La cuina de l’Antònia

CONCURS
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.

PASTÍS SUAU
DE XOCOLATA
AMB NOUS

Ingredients:

Va nàixer prop d’un llac aviat farà 82 anys. I als deu va haver
de seguir els pares cap al nord de l’Albera. Malgrat haver traduït son nom a la llengua oficial de l’Estat on viu, és un dels
escriptors nostrats que més ha treballat per la causa.
Començà els estudis primaris (obligatòriament en la llengua
“estatal”) a l’escola del poblet on vivia. I els estudis de Lletres
(“estatals”) en una ciutat propera i molt coneguda al llarg de la
nostra història.
En obtenir la Llicenciatura ingressà de professor en un institut
de secundària. I al poc temps va guanyar el concurs per esdevenir catedràtic de la Universitat de la capital administrativa de
son País. On romangué fins que s’hi jubilà als 65 anys.
Als 31 anys fou fundador d’un Grup d’Estudis Catalans i
ensems inicià la seva activitat com a periodista en publicacions
d’ambdues vessants dels Pirineus. I encara tingué prou energia per participar en el llançament de la UCE.
Té una activitat literària molt rica: llibres de ciència-ficció (entre
ells un d’una gosseta d’un estel proper), de contes, de poesia
en prosa i obres de teatre entre d’altres. Per tot això és considerat com un dels escriptors catalans del “Nord” més prolífic.
Als 42 anys participà en la traducció a la llengua dels trobadors
d’una de les novel·les més famosa de la nostra literatura
moderna, sobre esdeveniments de la “Guerra Incivil”. Féu un
llibre en col·laboració d’un altre escriptor del seu país
d’adopció, sobre expressions col·loquials (renecs i paraulotes)
Fou mereixedor de la Creu de Sant Jordi quan tenia 54 anys i
del premi Carles Rahola nou anys més tard. És membre de la
secció filològica de l’IEC.

4 ous amb les clares i els rovells separats. 1 pessic de
sal per muntar les clares. 175 gr de sucre.
150 gr de margarina. 150 gr de xocolata negra.
75 gr de farina d'arròs. 75 gr de nous trencades

Elaboració:
1•En un bol pastisser blanquejarem els rovells
d’ou fins que quedin ben cremosos.
2• Mentrestant, en un cassó dissoldrem la
xocolata amb la margarina fins que quedi
completament líquida.
3• Afegirem el resultat a la crema anterior i
hi afegirem les nous trossejades i la farina
d'arròs en forma de fina pluja.
4• Per acabar, donarem el toc escumós al pastís
incorporant-hi les clares muntades a punt de neu.
Quan ho barregem, intentarem crear moviments
suaus per evitar que les clares perdin el seu volum.
5• Abocarem la pasta de xocolata en un motlle
pastisser i el fornejarem uns 25 minuts. Abans,
però, ja haurem escalfat el forn a 180º.
6• Només que per sobre el cobriu amb una mica
de sucre glaç amb l’ajuda d’un tamissador, li
donareu un aspecte diferent i ressaltaran els
volums d’aquesta rosa tan especial!

EL PERSONATGE DESCONEGUT DEL FEBRER ERA : ALEIX RENYÉ
I LA GUANYADORA DEL CONCURS FOU: ROSER LLUÍS VENTEJO

SALA
AUTOMOCIÓ
• MECÀNICA I ELECTRICITAT DE

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

L’AUTOMÒBIL
• PNEUMÀTICS
• ALINEACIONS
• AIRE CONDICIONAT

www.elcullerot.cat
elcullerot@hotmail.com

De tot per a la cuina

C/. Xile, 1. Tel 93 540 42 04 • El Masnou
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CONVOCATÒRIA DE LES ASSEMBLEES DE GENT DEL MASNOU
GENERALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIES DEL 2011
D’acord amb el que disposen els estatuts de Gent del
Masnou, a través de la present es convoquen les
Assemblees Generals ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIES per al diumenge, dia 1 de maig del 2011,
a les 12 del migdia, al local social, carrer Dr. Agell, 9.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA/1 • Ordre del dia:
1/Punt únic: Renovació dels càrrecs de Vicepresident, Tresorer, Vocalia Cívica i Vocalia Recreativa(*)
(*) D’acord amb els estatuts, per presentar candidatures a qualsevol dels càrrecs de la Junta Directiva
caldrà el suport del President, la mateixa Junta
Directiva, o bé d’un mínim de 10 socis. El Cens actual de socis és a la Secretaria de l’Associació a disposició de tots els socis interessats a presentar-se
com a candidats.

ASSEMBLEA ORDINÀRIA • Ordre del dia:
1/Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de
l’Assemblea Ordinària de l’any 2010. 2/Presentació i
aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici
2010 (*) 3/Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per al 2011 (*) 4/Presentació de la memòria
de l’any 2010 i projectes per al 2011. 5/Suggeriments
i preguntes.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA/2 • Ordre del dia:
1/Punt únic: Aprovació, si escau, del nou text dels Estatuts
Socials, adaptats a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i Llei orgànica 1/2002, de 22
de març, reguladora del dret d’associació (*)
(*) El text provisional restarà a la Secretaria de
l’associació per a consulta prèvia dels socis que ho
desitgin o a la pàg. web de GDM: www.gentdelmasnou.cat. on es pot consultar el nou text provisional
adaptat dels estatuts socials, clicant sobre el botó:
“Gent del Masnou informa”

(*) L’estat de comptes del 2010 i el pressupost del 2011
són, des del dia 15 de març, a disposició de consulta
per tots els socis al local social
D’acord amb els estatuts, es poden presentar, amb el
suport mínim de 10 socis, al·legacions i mocions a la
proposta de l’ordre del dia de l’Assemblea Ordinària i
incloure-hi nous punts fins a 30 dies abans del dia de
celebració de l’Assemblea, mitjançant escrit adreçat a la
Secretaria de l’Associació.

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

1 de maig dia de la Mare

23 d’abril Sant Jordi

Cordialment, Joan Casals i Agustí. President de GDM.

23 Pastís i Pa
de Sant Jordi
Tasteu el nostre Pa de Sant Jordi. Un pa amb gust de Diada

24-25 Mones
MMACE02
(Millor Mestre Artesà
Xocolater d’Espanya 02)

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

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

PASTISSERIA · CONFITERIA

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

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

Pere Grau, 59 · 93 555 06 61 · El Masnou
Mestres Villà 87-89 · Tel. 93 555 20 89 · El Masnou

