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• El repartiment d’aquest butlletí als 
socis es fa amb el suport de

De guerres no n’han mancat mai. Des que tinc ús de raó, he viscut 
pocs anys sense sentir a parlar d’alguna guerra. I ho dic bé, en sentia 
a parlar, sentia i veia notícies però no les vivia tan intensament com 
en aquesta guerra d’Ucraïna. Hi ha hagut algunes guerres les notícies 
de les quals ens colpien especialment, com la dels Balcans, ben 
propera, a l’altra banda de l’Adriàtic, que vam viure horroritzats. 

Aquesta d’Ucraïna, a més de sentir l’horror i la pena per les víctimes, 
ens fa sentir veritable por. Pena pels ucraïnesos i pena pels dissidents 
russos. Però també por pel perill que degeneri en una tercera guerra 
mundial i por per les greus conseqüències econòmiques de les quals 
ja n’hem fet un tast.

Aquesta, com totes les guerres, es fa per alimentar ànsies de poder, 
megalomanies, desigs desmesurats d’enriquiment... les guerres fan 
molts pobres i enriqueixen a pocs. 

És molt dur veure els drames familiars, les morts, els ferits, les cases 
destruïdes i com un país sencer, on fa pocs dies la gent feinejava, 
festejava, ballava... fent  vida normal, ara només pensa a salvar la vida. 

I què podem fer per ajudar aquesta gent? Els governs ja han pres 
mesures de caire econòmic. Els ciutadans acollim refugiats, recaptem 
aliments, medicaments, roba i diners per pal·liar la trista vida dels 
ucraïnesos però, n’hi ha prou amb això? La sensació és que no n’hi 
ha prou i això ens fa sentir impotents. 

Mentre, la vida continua a casa nostra: persones fent una gran tasca 
de voluntariat; periodistes sense escrúpols, d’algun canal de televisió 
d’àmbit estatal, buscant el sensacionalisme; creients, que troben 
consol en l’oració, fent als sants i a les marededéus multituds de 
precs. D’altres, com si no passés res, es limiten a queixar-se del preu 
de la benzina...  

Nosaltres, els catalans, ara que ve la seva festivitat, demanarem al 
Senyor Sant Jordi, que era d’aquelles contrades, que faci més que 
els governants; en cas contrari... 

Malgrat tot, MOLT BONA DIADA DE SANT JORDI !
El President

fes-te soci de
GENT DEL MASNOU
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www.gentdelmasnou.cat
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La seva immobiliària del Maresme
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retornat el Govern legítim de Catalunya.
Per la Llibertat, t’hi esperem!
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Sempre és d’agrair poder debatre sobre 
urbanisme. He llegit l’escrit del senyor 
Solà i he pensat que fora interessant 
d’aportar-hi algunes consideracions, que 
podran compensar el que sembla ser un 
cert desconeixement del municipi. Un 
dels grans objectius del govern munici-
pal és la transformació urbana cap a un 
model pensat en els veïns i veïnes que 
vivim al Masnou. Durant les darreres dè-
cades, en bona part durant els governs 
de CiU, el Masnou ha tingut un creixe-
ment desmesurat, amb una mobilitat 
pensada en el cotxe, sense política per 
obtenir un parc d’habitatge assequible i 
amb molt poca sensibilitat vers la preser-
vació del nostre patrimoni arquitectònic i 
mediambiental. Per això, des del govern 
d’ERC, hem anat introduint modificaci-
ons en l’actual planejament urbanístic 
per tal de corregir aquesta tendència: 
adquisició de sòl públic, densificació del 
creixement, projecció de nous habitatges 
de protecció oficial i guany d’espais per 
al vianant enfront del cotxe.

El senyor Solà parla del model de poble 
que teníem i que creu que ara quedarà 
desvirtuat, però cal dir la veritat. El plane-
jament actual, que tant defensa, es basa 
en unes previsions de creixement segons 
les quals els masnovins i masnovines ha-
víem de passar de 16.087 habitants l’any 
1985 a 25.071 l’any 2008. Un increment 
de més del 50% de la població en poc 
més de 20 anys! I, és clar, fruit d’aques-
tes previsions, es va justificar la urbanit-
zació de Can Jordana, Can Orfila, Can 
Barrera, Caramar, Voramar, Camí del Mig, 

la Bòbila, la Colomina, l’Estampadora i 
Can Targa, entre d’altres. Aquest model 
de creixement desmesurat és el que el 
senyor Solà pensa que s’ha de preservar. 
Això sí, sembla estar molt preocupat pels 
canvis de Can Bernades. Amb la modifi-
cació de planejament en fase d’aprova-
ció, el promotor passarà de 12.000 m² 
a només 6.000 m² de terreny –on podrà 
construir 70 habitatges enlloc de 50–, 
guanyem un espai verd –que augmentarà 
de 1.900 a 6.000 m²–, tenim més ter-
reny per a usos educatius, obtenim una 
parcel·la de 1.000 m² per construir-hi ha-
bitatge sociali recuperem la Fabriqueta, 
fins ara qualificada de residencial, per tal 
que passi a ser un equipament públic, tot 
rehabilitant el nostre patrimoni industrial. 
No crec que es pugui discutir l’interès 
públic d’aquesta proposta.

També té dubtes sobre les necessitats 
dels nostres fills i filles, perquè entén 
que no tenen un problema d’accés a 
l’habitatge i creu que això és una “can-
tarella popular”. Si alguna cosa la nostra 
societat té clara és que tenim un proble-
ma greu amb l’habitatge. Podria donar-li 
moltes dades concloents per refutar la 
seva sorprenent teoria del creixement 
natural negatiu, però el millor que mo-
destament puc recomanar-li és escoltar 
amb més atenció els joves masnovins i 
masnovines i la realitat del municipi.

Que cadascú en tregui les seves con-
clusions. Des del govern continuarem 
treballant per un model de poble pensat 
perquè els masnovins hi puguem viure i 
gaudir d’un espai públic de qualitat.

Ricard Plana i Artús
Regidor d’Urbanisme i Obres

IMPOSTOS 
MUNICIPALS S.A.

En el passat ple de febrer vàrem viu-
re com el govern ERC-PSC va tornar a 
pujar els impostos. No és pas un acudit. 
Després de pujar impostos i taxes l’octu-
bre de 2021, entre d’altres l’IBI i la taxa 
de recollida selectiva comercial (enmig 
d’una crisi econòmica), ara li toca a la 
plusvàlua, que s’ha apujat gairebé un 
80%.

Enfront d’una escalada de la inflació que 
posa en risc l’economia familiar dels 
masnovins i masnovines, sembla inex-
plicable que la resposta del govern sigui 
apujar impostos. Però si hi ha  una ex-
plicació clara, el pacte de govern d’ERC 
amb el PSC no ha sortit de franc. L’Al-
calde ha comprat els vots del PSC, però 
els ha comprat amb els diners dels mas-
novins i masnovines. La despesa dels 
salaris de l’equip de govern s’ha disparat 
fins a més de 450.000 euros anuals, el 
govern més car de la història, i d’algun 
lloc han de sortir els diners.
 
Davant d’aquest despropòsit, el nostre 
grup municipal actua amb rigor i res-
ponsabilitat, fent una política proactiva 
i constructiva, presentant propostes a 
cada ple sobre les problemàtiques que 
ens trasllada la ciutadania; alhora que 
denunciem i lluitem contra totes aque-
lles injustícies i irregularitats que detec-
tem. Treballem per millorar El Masnou, 
preservar la seva identitat i fer del nostre 
municipi un lloc millor per a viure.

Romà López Bolart
Portaveu del grup municipal Juntsx-

Cat-Units pel Masnou

Abril

1 divendres Aymar
2 dissabte Ocata
3 diumenge Ocata
4 dilluns Fabregas
5 dimarts Viamar
6 dimecres Domínguez
7 dijous Aymar
8 divendres Ocata
9 dissabte Riera

10 diumenge Riera
11 dilluns Ocata
12 dimarts Domínguez
13 dimecres Fàbregas
14 dijous Aymar
15 divendres Aymar
16 dissabte Aymar
17 diumenge Aymar
18 dilluns Aymar
19 dimarts Domínguez
20 dimecres Fàbregas
21 dijous Viamar
22 divendres Riera
23 dissabte Fàbregas
24 diumenge Fàbregas
25 dilluns Domínguez
26 dimarts Fàbregas
27 dimecres Ocata
28 dijous Riera
29 divendres Fàbregas
30 dissabte Viamar
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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

Maig

1 diumenge Viamar
2 dilluns Aymar
3 dimarts Ocata
4 dimecres Riera
5 dijous Fàbregas
6 divendres Viamar
7 dissabte Domínguez
8 diumenge Domínguez
9 dilluns Ocata

10 dimarts Riera
11 dimecres Fàbregas
12 dijous Viamar
13 divendres Domínguez
14 dissabte Aymar
15 diumenge Aymar
16 dilluns Riera
17 dimarts Fàbregas
18 dimecres Viamar
19 dijous Domínguez
20 divendres Aymar
21 dissabte Ocata
22 diumenge Ocata
23 dilluns Fàbregas
24 dimarts Viamar
25 dimecres Domínguez
26 dijous Aymar
27 divendres Ocata
28 dissabte Riera
29 diumenge Riera
30 dilluns Viamar
31 diimarts Fàbregas
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L’avió volava des d’Anchorage, Alaska, fins  a 
Magadan, Sibèria. Un primer vol autoritzat que 
pretenia iniciar un servei regular entre Estats 
Units i Rússia en aquella part del món. Era a 
finals de  juliol de l’any 1991. Anàvem a gravar un 
documental sobre la Vall dels Guèisers i els volcans 
a la península de Kamchatka. Aquest viatge em va 
connectar amb els primers russos que coneixia en 
la seva pròpia terra. Alguns lluïen els ulls ametllats 
propis d’Àsia però s’hi veia una bona barreja de 
trets eslaus, ben europeus. 

LA DESMEMÒRIA
A Magadan comença la carretera de Kolyma, tam-
bé coneguda com la carretera dels ossos, constru-
ïda pels presos dels camps del Gulag i que arriba 
fins a Yakutsk, dos mil quilòmetres més a l’oest, 
al cor de Sibèria, la ciutat més freda del planeta. 
Aquesta ruta amaga sota el seu ferm els cadàvers 
dels milers de condemnats que la construïren. 
En diuen el cementiri més gran del món. Stalin hi 
va enviar a desenes de milers de presos polítics i 
desafectes. Treball d’esclaus quasi sempre premiat 
amb la mort per fred, malaltia o inanició.

Al 2007 Vladimir Putin deia: Les victòries són més 
importants que els capítols més foscos de la 
història. Amb aquestes paraules tot el país inicià el 
camí de la desmemòria. A  Stalin ara se’l recorda 
com el vencedor de la segona guerra mundial. 
Res se’n diu dels seus crims de guerra contra la 
humanitat, contra el seu propi poble. Ni que va 
deixar morir de gana milions d’ucraïnesos.

EL CENTRALISME
L’horari de l’aeroport de Magadan marcava la una 
de la matinada però als nostres rellotges eren 
les nou del matí. Tots els vols anaven a l’hora de 
Moscou malgrat els sis mil quilòmetres que la 
separaven d’aquí. Alguns dels oligarques que s’han 
fet arximilionaris amb Putin han guanyat eleccions 
en aquest extrem oriental del país. Es presenten 
emparats pel partit del president i hi fan una visita 
un cop a l’any. Tot controlat, sobretot els negocis 
extractius. Per a nosaltres, aquest era el primer vol 
domèstic rus que preníem des de Magadan fins a 
Petropavlovsk-kamchatsky. Seients sense cinturons 

RÚSSIA, UN PAÍS ESPECIAL
Vivències

de seguretat, esparracats, viatgers molt amables 
amb les seves gàbies de gallines i conills… Els va 
agradar saber que érem espanyols. Algun record 
de la nostra guerra civil i Maradona i Julio Iglesias. 
Ens van oferir gentilment de tot, també un vodka 
fortíssim que no podíem rebutjar. La seguretat aèria 
també queda tan lluny de la capital!

LA CORRUPCIÓ
Per quatre xavos els responsables del nostre grup 
van contractar un helicòpter groc, enorme, de les 
forces armades per endinsar-nos en una terra 
sense camins, cap a la Vall dels Guèisers. Després 
tornaríem navegant pel riu Zhupanova. Natura ver-
ge en estat pur, amb tota la cadena de depredació 
intacte des de l’ameba o el salmó fins al llop i l’ós. 
Meravellós. Ens trobàrem un Dersu Uzala, un home 
d’uns 50 anys que vivia sol tot l’any cuidava una 
datxa de la Nomenklatura russa. Ell en la misèria 
però allà no hi faltava de res. Un heliport i, dins d’un 
barracó, un tanc tot terreny amb una cadena de 
dos metres d’alçada capaç d’anar pel mig del bosc 
aixafant els arbres al seu pas. Ara en Putin gaudeix 
de la residència del Cap Idokopás, al sud de Rús-
sia, més coneguda com el Palau d’en Putin. Una 
història de corrupció amb suborns i vendes fictícies. 
Aparentment l’ha venut a un amic. Res canvia.

LA LLENGUA RUSSA
Els joves russos de Sibèria que ens acompanyaven 
eren un encant. Lentament anaves entrant en la musi-
calitat del rus i et venien ganes d’aprendre’l. Això em 

passa amb moltes llengües. Les cançons d’aquests 
nois russos en els campaments a la vora del riu no 
se m’oblidaran mai. Joves alegres amb una vida que 
potser ens semblaria propera a la misèria.

Aquell mateix any vaig estar a Txecoslovàquia, tres 
mesos abans d’esdevenir dos països separats. 
Tots els amics txecs parlaven rus però l’odiaven i 
evitaven emprar-lo. Ja no l’ensenyaran als seus fills. 
A Polònia els passa el mateix. Lliguen una llengua 
amb els dictadors que els oprimiren. Quin greu per 
Dostoyevski, per Navokov, Gogol, Tolstói, Chejov… 
Ha de ser meravellós poder-los llegir en la seva 
llengua materna. Molt sovint la política fa malbé la 
cultura sense entendre que les llengües són una 
riquesa per a tots.

El país amb més armes nuclears del món 
continua sent un país pobre.

LA DEMOCRÀCIA
Ens va venir de poc per a no quedar atrapats a 
Magadan de tornada cap a Alaska.

Aquells dies la línia dura del partit comunista rus 
i el KGB van deposar Mijail Gorbachov durant 
tres dies perquè no els agradava el programa de 
reformes en favor de les repúbliques soviètiques 
en el Nou Tractat de la Unió. Es van tancar totes 
les fronteres però nosaltres ja havíem arribat a 
Anchorage.

Rússia no ha conegut mai la democràcia. Tampoc 
ara. El país amb més armes nuclears del món 
continua sent un país pobre sota una democràcia 
formal que esdevé una dictadura camuflada. Fa 
riure si no fos tan trist, que Putin posi l’edat de 
jubilació a 65 anys tot i sabent que la mitjana de 
vida dels homes és de 67 anys a causa de l’alcohol 
i la pèssima atenció sanitària.

Putin voldria ser un gran líder, però la negació 
dels Drets Humans més elementals li ho 
impedeix. Ara fa arribar el dolor i la violència a 
Ucraïna. Pobres russos, manipulats i abatuts 
per l’ultraliberalisme d’un dictador corrupte i 
sense escrúpols. Putin no és Rússia. Penso en 
aquells joves que vaig conèixer i sento una pena 
molt gran pel poble rus que ha demostrat tantes 
vegades la seva dignitat. 

fusteries exteriors 
mobles a mida

portes i tarimes
restauració fusteries nobles

dissenys propis personalitzats...

Polígon Industrial BUVISA 
Ptge. Oest, 6J 

08329 TEIÀ (Barcelona)
630 462 904 • 937 566 168 

femflocs@gmail.com • www.femflocs.com 

Pep Parés

Carretera dels ossos humans

Presoners del Gulag, i Yuriy Tyutyunnyk, general ucraïnès assassinat per Rússia
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Com vas arribar al Masnou?
Vaig venir per amor! En Miquel és de Premià de 
Dalt de tota la vida, i ell tenia clar que el restaurant 
el volia aquí, al Masnou. Però jo no volia treballar 
amb ell. Es que treballar amb la parella.... saps? 
Jo seguia el meu camí, investigant el microcultiu 
d’algues tòxiques, perquè sóc biòloga marina. 
En Miquel va obrir el restaurant i jo anava a Sant 
Carles de la Ràpita a treballar: cap aquí, cap allà. 

I com va ser que hi has acabat de quatre potes?
El restaurant va obrir al 2009, i encara que es 
parlava de crisis, no semblava que seria el que 
després va ser. El 2010 i 2011 semblava que 
s’acabés el món, però el restaurant anava molt 
bé, i quan et dic molt bé, és molt bé. De sobte, al 
2012, vam deixar de facturar d’un dia per l’altre. A 
fer zero de facturació, tots els dies. En Miquel em 
necessitava a la sala per reduir personal. “Vinga, 
va, som-hi”, em vaig dir. Sóc molt feliç així i aquí. 
Sóc molt feliç al Masnou. 

I no t’agradaria tornar a treballar en el teu camp?
Molts amics m’ho pregunten. “Tants anys 
estudiant...” No m’ho plantejo. Sóc feliç. Si estigués 
amargada i no m’agradés, es clar que faria un gir. 
Vull treballar sent feliç, perquè et passes més hores 
treballant que no. Per tant, has d’anar contenta 
a la feina. I jo hi vaig. Donant  el millor de mi, de 
nosaltres, de tot cor. Si treballés en una altra cosa, si 
fos fustera, seria el mateix. Treballis del que treballis, 
has de fer-ho contenta i donant el millor de tu. 

Aquesta actitud, a més de enriquir el temps dedicat 
a la feina, millora la vida. 

I si no es possible, llavors millor canviar. A 
vegades, surten les excuses. “Perdo l’antiguitat”... 
I què? T’estaràs vint anys  lligada a això? Has 

UNA ESTRELLA AL CAMÍ
Fem poble d’agafar el toro per les banyes i canviar. Em 

quedo esparverada de la gent que va a la feina 
sense ganes, només per comoditat. Perquè això 
condiciona tot: no tindràs ganes de fer res, ni 
d’estar amb la teva parella, ni amb els teus fills. 
Perquè estaràs trista. Només jeure i que el temps 
passi. Hem de posar color a la vida, treure el gris, 
que grises ja n’hi ha moltes de coses. 

Com ara, el Còvid?
Això! Qui ens havia de dir el que passaria amb el 
Còvid? Ara, que t’haig de dir una cosa: vaig estar 
molt bé. Pensa que treballo moltes hores i som 
al restaurant sempre. Econòmicament, va ser un 
desastre. Però esmorzava, dinava i sopava a casa 
cada dia. Això no ho havia fet mai a la meva vida. 
Tenia temps per mi, d’avorrir-me!. Si volia dormir, 
dormia, perquè no passava res. Pensa que la meva 
ment no para mai: llegir, ceràmica, treballar,.. Va ser 
una aturada que vaig viure plenament. 

Set veu una dona feliç.
A veure, tinc moments. Tinc anècdotes que us 
farien flipar. 

Explica’n una.
Aquest dilluns una clienta d’uns cinquanta anys, no 
una nena, va anar a fumar al lavabo. Era el mateix 
fer-ho allà que a fora, el lavabo és al costat de la 
porta. Acte seguit em criden l’atenció d’una altra 
taula explicant-me que el lavabo està ple de fum i 
fa pudor a tabac. Entro i semblava un submarí allò! 
En serio? És com surrealista.

Quan dius: -ja ho he vist tot i no em pot sorprendre 
res-  Te’n ve alguna de més grossa.

El projecte era d’en Miquel i tu et vas afegir, entenc?
En Miquel estava a l’Alkímia, després de fer-ho en 
molts restaurants i va tenir un accident molt greu. 
Una vegada recuperat es va plantejar continuar 
aprenent en un altre restaurant o muntar el propi. 
Es va decidir per la segona opció, amb l’ajuda del 
seu pare. No pensàvem, però, que jugàvem a la 
lliga de l’Estrella Michelín. 

Quan comences tu?
Al 2012 entro, i aquell mateix any sortim 
recomanats a la guia. No fèiem ni menús 
degustació. Era molt familiar, de gent que 
venia cada setmana. Molt de tu a tu. La gent 
em deia: ”Núria, cuineu super bé, us donaran 
una estrella”. Jo havia estat treballant a Can 
Jubany, a Calldetenes, per pagar-me la carrera. 
Per cert, allà vaig conèixer al Miquel, que era 
cuiner. La infraestructura d’en Nando Jubany 
és impressionant. És com si compares els Tres 
Macarrons amb una muntanya. Aquest era el meu 

referent d’una Estrella. Ho veia molt lluny: no fèiem 
menús degustació, no teníem ni tenim aquella 
infraestructura. Molt lluny. 

Can Jubany va ser la teva entrada en aquest món?
-Si, per casualitat. No volia que els pares em 
paguessin els estudis i el meu tiet em va dir que 
allà necessitaven algú. No sabia a on anava, a 
casa no érem gens gastronòmics. Tant és així 
que el dia que vaig provar a Can Jubany un 
arròs d’espardenya – jo no sabia ni que eren les 
espardenyes – gairebé ploro de bo que era. Però 
en aquell restaurant eren vint cuiners, deu persones 
a la sala... Jo era sola a Els tres macarrons  amb el 
meu sogre. I en Miquel a la cuina. 

Amb aquest referent devies pensar que no era 
possible que us la donessin? 
“Si nosaltres no juguem a aquesta lliga, que no ho 
veieu?” Els hi deia. I de cop i volta, la Michelin. Vaig 
quedar en shock. Absolutament inesperat. Al meu 
sogre pensava que li agafava un atac de cor. 

Això va ser el 2015, oi? Com va afectar a la 
dinàmica de: Els Tres Macarrons?
Vam passar de ser un restaurant de gent habitual, a 
tenir mil cinc cents mails de reserves d’un dia per altre. 

Que fort!
Era inviable gestionar-ho. El telèfon no parava de 
sonar. Tres televisions filmant-nos. I jo que havia 
d’escombrar, fregar, fer els lavabos.... No rigueu, 
no: va ser molt fort. I les reserves de cap de 
setmana es van transformar en tenir ple fins a sis 
mesos vista. Molta gent va venir per dir que hi havia 
estat, i per posar-nos a prova. Pensava que ens 
traurien l’estrella, un feed-back molt estrany.

La cuina és emoció i sentiment.
Si no ets feliç, no rendeixes el que has de rendir, 
i no fas el que has de fer. Amb la pintura et deu 

Núria Fusellas i Santi Duran

La Núria Orra parla tant amb els llavis 
com amb els ulls i les mans. És una 
persona vivaç que ens  explica com 
un restaurant  familiar ha  arribat  a 
tenir una Estrella Michelin.

“Hem de posar color a la  vida”

Sala del restaurante Tresmacarrons  
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passar, i a mi amb la ceràmica. Vinc capficada 
en una altra cosa, i se’m torça tot. El dia que vinc 
superhappy, estic inspirada i surt tot. A en Miquel 
li passa igual, el menjar surt millor quan és feliç. 
I els sis mesos que van seguir després de rebre 
l’Estrella van ser molt estranys, molt poc familiars, 
que és la característica del nostre restaurant. 

Què creus que has aportat tu, personalment, a 
Els Tres Macarrons?
En quan a Sala, disciplina i fer bé les coses. No em 
serveixen les excuses. Tots ens podem equivocar, 
tots hem d’aprendre, però s’ha de posar interès. 
Al dia a dia, sóc més caòtica, però a la feina sóc 
molt endreçada, disciplinada. Sinó, el restaurant no 
funciona. Quan vaig arribar, els cambrers feien una 
mica el que volien. Un tant de  descontrol entre sala 
i cuina. S’ha de pensar com un equip. Si la sala no 
ho porta bé, la cuina no surt bé. S’ha d’organitzar 
bé i es necessiten bons imputs de la sala per que 
la cuina vagi com un rellotge. Compenetració. Em 
falta una mica de relacions públiques, vaig més al 
gra. Això ho hauria de treballar, ja, ja, ja.

Com definiries Els Tres Macarrons?
No som un restaurant molt refinat, continuem 
sent molt familiars, amb estrella Michelin i tot. Per 
exemple, Lasarte és molt protocol·lari, tenen tres 
estrelles Michelin i ho han de ser. Nosaltres no 
estem a aquest nivell, intentem ser més propers 
que no pas refinats. Això no agrada a tothom, però 
no es pot pretendre fer-ho.

Els clients habituals són els que venen cada quatre, 
cada sis mesos. Jo ja no tinc clients de cada 
setmana. No te sentit amb un menú degustació, 
que és el que tenim ara. Som el restaurant de 
les celebracions. Encantada de que sigui així, de 
pensar en nosaltres quan hi ha alguna cosa que 
celebrar. Saber que la feina està ben feta és això: 
saber que tornaran.

Per què vàreu optar pel menú degustació?
Va ser a partir de la pandèmia. Quan només 
podíem obrir la terrassa, és a dir, tres taules, sis 
persones. No es podia fer carta, és caòtic. I vam 
començar amb el menú degustació. I ens van 
començar a felicitar més que mai. Així que el 
Miquel pot estar més per totes les elaboracions, no 
llencem la meitat del menjar, menys cambrers... Tot 
millor. Hi ha clients que ens comenten que queden 
massa tips, però només faltaria, que et quedessis 
amb gana! Hi ha llocs que pagues molt i passes 
gana. A Els tres macarrons no. 

Això és el llegat de Ferran Adrià?
Adrià va ser un revolucionari, un pioner, i espumes 
i esferificacions es van posar de moda. Però la 
gent està molt cansada d’això. Això és un canaló: 
ja, perquè tens el pollastre per un cantó, i la pasta 
per un altre, i un aire de beixamel. Crec que hi ha 
gent que vol un canaló, com el que li feia la iaia, i 
que quan el provin puguin dir: és el millor que he 
provat mai!  Perquè està fet amb cuixa de pollastre 
de pagès, i la cansalada del coll confitada que cou 
setanta graus quatre hores i... El millor que m’he 
menjat  mai, però és un caneló!. Cuina catalana 
clàssica. Cigrons amb cap i pota, per exemple. El 
nostre client és nacional, de Catalunya. Esqueixada 
de tonyina, pèsols amb botifarra negra i tripa de 
bacallà,...

RAS I CURT
El primer que fas quan et lleves Treure el meu gos, 
el Llúpol Menjar preferit Les patates Estació de l’any 
Hivern Mar, muntanya o ciutat Muntanya Quin super-
poder t’agradaria Parlar tots els idiomes del món 
En el temps lliure... Ceràmica, m’ho passo super 
bé Tens algun mestre no Pel·lícula o sèrie, quina? 
Pel·lícula Orgullo y prejuicio i sèrie The sinner Actor/
actriu favorit? Johnny Depp Tatuatges: sí o no i on? Si 
dos, el peu i l’engonal Un llibre El Hobbit Música... 
Els Amics de les Arts Tens una vareta màgica, que 
faries pel poble de Masnou Castigaria a la gent que 
no recull les caques del seu gos Color Vermell 

Com vàreu anar a parar al local on sou? Perquè 
mira que és un lloc especial, per no dir estrany.
-Volíem mar i volíem pàrquing, que és fonamental.  
Al 2009, tot allò que hi ha al nostre cantó on 
ara son les caravanes, era de Coperfield, una 
promotora. Ens van ensenyar els plànols plens 
d’edificis i zones enjardinades fins a Premià 
de Mar. Serem pioners! I ens hi vam anar, molt 
entusiasmats amb aquest projecte. El resultat ha 
estat que som l’últim establiment del Masnou. Hi ha 
gent que em truca perquè no ens troben. Sembla 
que estem en un polígon industrial. 

Sembla que va per llarg, no?
L’Ajuntament ens diu cada any que aquest és 
el darrer. I amb la pacificació de la Nacional II, 
potser si que serà la solució. Perquè hi ha prevista 
una rotonda per accedir a la nova entrada de 
l’autopista. A veure...

És que no hi havia ni gas. Vam haver de fer una 
nova instal·lació amb propà perquè allà el gas no 
arribava, això va suposar modificar la cuina, més 
obres, etc. 

Doncs mira: encara té més mèrit l’Estrella i 
com us ha anat de bé!. A mi em sembla que us 
n’haurien de donar dues.
-No, si us plau. 

Quin és el teu lloc preferit del Masnou?
Per descomptat, Blanc de Guix. M’hi passo els 
dilluns fent ceràmica. L’espai, el fang... A vegades, 
però...  quan em surt un plat xulo, em sento 
explotada per Els tres macarrons perquè me’n 
demanen vint i cinc.

El Masnou mola, eh?
M’agrada perquè no haig d’agafar cotxe per res: 
vaig a peu a la feina, al gimnàs, i, per descomptat, 
a Blanc de Guix. Jo soc molt de poble i això 
m’agrada. Però està molt brut, i no és un tema de 

l’Ajuntament, és un tema de la població, de les 
deixalles, de les defecacions del gossos.

Les coses que m’encanten del poble i que no en som 
conscients son: El tren, que passa cada deu minuts. 
Quan veig a la gent corrent per agafar-lo, em donen 
ganes de dir-los-hi:- no t’alteris, si ja en ve un altre!

Hi ha coses que em costen, com la humitat i el vent. 
I coses que m’apassionen,com tenir mar i muntanya. 
El mar em te enamorada: les postes de sol, la lluna 
al vespre, som uns privilegiats. El Masnou m’encan-
ta, però potser em jubilo i me’n vaig a La Plana. 

Pot ser... El temps dirà! 

Plat inspirat en l’aquarel·la fet a les classes 
de ceràmica de Blanc de Guix
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Joan Muray

Aquestes no són unes pròpiament 
dites històries de la vila, però sí 

un fet històric viscut per un monjo 
montserratí, vinculat familiarment amb 
dues cases ben masnovines, com són 

els Ripol Millet, tant de Can Genové 
com de Can Patatetes.

El monjo a qui li va tocar rebre el jerarca fou Andreu 
Ripol i Noble, oncle d’aquestes dues famílies. 
Abans de continuar, vegem una cronologia de la 
seva vida:
1910 Neix a Barcelona. | 1927 Ingressa com a monjo 
al Monestir de Montserrat. | 1928 Estada a l’abadia 
benedictina de Santa Maria Laach, Alemanya. | 
1933 Canta missa al Monestir de Montserrat. | 
1940 Visita d’Einrich Himmler, cap de les SS, a 
Montserrat. | 1953/64 Estada a Colòmbia, a l’abadia 
benedictina de Santa María de Medellín, de la qual 
era cofundador. | 2002 Mort a la residència alellenca 
Can Torres, a noranta-dos anys. | 2003 Funeral i 
entrega de les cendres a Montserrat.

Per això he cregut oportú fer-les, sobretot perquè 
de la història que us contaré1, tot i que coneguda 
en altres àmbits, al Masnou se’n desconeix la 
vinculació amb la nostra vila.

Era el 23 d’octubre d’aquell 1940, quan l’Abadia 
de Montserrat va rebre una visita ben insòlita i poc 
agradable, la del Reichsführer Einrich Himmler, 
cap de les Schustzstaffel (les SS), que com molts 
nazis tenia l’obsessió de la recerca del Sant Grial2, 
i quan altres nazis visitaren l’estat espanyol, ell 

MONTSERRAT 1940 

Històries de la vila

també va venir a Barcelona i després al Monestir 
de Montserrat, on una llegenda situava el Greal, a 
veure si el trobava. Res més lluny de la realitat.

La comunitat benedictina, en assabentar-se d’aital 
visita, miraren d’escapolir-se’n com pogueren. 
L’abat Marcet i el seu coadjutor l’abat Escarré 
se’n desentengueren, sembla que eren fora del 
monestir, i li tocà rebre’l al pare Andreu Ripol, l’únic 
monjo que sabia alemany, pel fet, com ja he dit, 
d’haver estudiat al monestir benedictí alemany de 
Santa Maria Laach.

El nazi Himmler, la visita 
cercant el Greal

Himmler va arribar a Montserrat la tarda del 23 
d’octubre, acompanyat del seu nombrós seguici, 
entre els quals figurava: un general, un coronel, un 
tinent coronel, dos capitans, un tinent i ajudants, 
així com el redactor en cap del diari de les SS 
Das Scharze Korps. Com veieu tota una tropa, 
que segons va dir el pare Ripol, eren unes setanta 
persones. 

Quan el pare Ripol fou presentat a Himmler, el 
general Wolf li va dir: Sa Excel·lència no ve aquí a veure 
el monestir, que no li interessa gens.

Començaren la visita pel claustre romànic, després 
la biblioteca, on li mostren els nombrosos còdexs i 
incunables, però ell destapa la seva dèria i demana 
el que havia anat a cercar, la documentació sobre 
el Greal, i en dir-li que no existeix, es mostra tal 
com és, un malcarat, i es pregunta doncs què hi 
fan tantes referències a ell i a aquest monestir. No 
fou gens fàcil per al pare Andreu, ja que el jerarca 
nazi estava convençut que el Sant Greal es trobava 
a la santa muntanya, i no s’estava per brocs.

Prendré unes frases d’un dels llibres més 
documentats sobre el tema3, ja que defineixen 
esplèndidament com era el nefand personatge 
i com fou la seva visita al nostre monestir més 
preuat. Diuen així:
...era arrogant, antipàtic i altiu
...amb pretensions pseudointel·lectuals i 
motivacions esotèriques.
...la seva visita va deixar un malestar al monestir 
que costaria d’esborrar.
...era Montserrat, el Montsalvat wagnerià, el lloc 
artúric on havia estat amagada la copa utilitzada 
per Jesucrist al Darrer Sopar, i que més tard fou 
usada per recollir la sang de la ferida, feta durant la 
crucifixió.
...copa que es deia que concedia la immortalitat a 
qui d’ella begués.
...a Montserrat va visitar el monestir i n’admirà 
els formosos paisatges, especialment els que es 
veuen des del funicular que puja a Sant Jeroni.

...de totes les imatges que va deixar la seva visita, 
la més inquietant fou quan va saludar la Moreneta.

Referent al personatge i la seva recerca (infructuo-
sa), he trobat un informe4 que diu que: ...Himmler 
era un membre destacat de l’Ahnenerbe, una soci-
etat pseudocientífica oficial alemanya interessada 
en l’ocultisme i l’esoterisme i dedicada a investigar 
i difondre estudis sobre la raça ària, de la qual la 
propaganda del règim de Hitler afirmava que pro-
venien els alemanys. ...Segons les investigacions 
fetes per aquella societat, a l’abadia de Montser-
rat s’hi trobava una de les armes o relíquies, la 
possessió de les quals havien de garantir la victòria 
final d’Alemanya contra els seus enemics: el Sant 
Greal. No obstant això, per desencís de Himmler, 
els monjos de Montserrat no sabien res del que 
aquell misteriós jerarca nazi els estava demanant.

Quan Himmler es va acomiadar del pare Andreu li 
va dir que li enviaria un exemplar del Mein Kampf, 
tot i que mai el va rebre.

1940. En un dels claustres del monestir

NOTES
1 Història publicada tant en premsa com en llibres, aleshores i ara.
2 El Sant Greal és una llegenda sobre el calze del darrer sopar de Jesucrist, al qual li atribuïen el miracle de la vida eterna. 
3 Nazis a Barcelona. De Mireia Capdevila i Francesc Vilanova. Citat a bibliografia.
4 Informe que es troba a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

Agraïment: A Claudi Ripol Millet i família.
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1940. La comitiva s’encamina cap a l’interior del monestir.

Jove Andreu Ripol Noble, com a monjo montserratí 1940. Arribada d’Einrich Himmler a l’esplanada del monestir

Imatge de 1941, a l’esplanada del 
monestir, amb l’abat Escarré i familiars

Casa Genové Casa Millet-Martí
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Organitza Taller de publicitat foto Xavi Cardona i Jan 
Puig distribució Ajuntament del Masnou col·labora 
Estudi Santielena agraïments a Silvia Folk, Quim 
Fàbregas, Servei de Manteniment i Policia municipal 
de l’Ajuntament del Masnou, Jutjat de Pau del Mas-
nou i a l’Associació Gent del Masnou

FARMACIA AYMAR - Maricel - 
c/ Almería, 14 - 935 550 381

FARMACIA DOMÍNGUEZ 
c/ Enamorats, 2 - 935 409 852

FARMACIA FÀBREGAS 
c/ Navarra, 68 - 935 551 979

FARMACIA OCATA 
c/ Jf Kennedy, 5 - 93 555 33 08

FARMACIA RIERA 
c/ J. Llimona, 22 - 935 550 855

FARMACIA VIAMAR 
Prat de la Riba, 23 - 935 550 403

Farmacèutics del Masnou
al servei dels vostres nadons 

les 24 h. del dia

m a t a l a s s e r i a G r a u
QUALITAT EN DESCANS - ROBA DE CASA - SOMIERS BASES - COIXINS PILLOWISE

Sant Miquel 6, El Masnou • 935 551 538
matgraumasnou@gmail.com

Cuidem el descans de les famílies

Navarra 45, El Masnou • 938 072 128 • info@mumokids.com
MODA INFANTIL I COMPLEMENTS • www.mumokids.com 

935 552 251 
622 421 132
c/ Josep Estrada 27
El Masnou
@calarita1967

PORTES OBERTES 
9 D’ABRIL 2022
CITA PRÈVIA

Ot Abelló Puig  11 02 2021
Aran Garcia Gomez 10 03 2021
Vera López Pecho 10 03 2021
Inés Franco Aragon 03 05 2021
Gina Danes Farreras 16 05 2021
Noah de la Parra Valls 20 05 2021
Nil Rodríguez Xandri 03 06 2021
Arnau de la Cruz Turet 10 06 2021
Dafne Martín Garzón 12 06 2021
Ona Pizzorno Clavillé 16 06 2021
Lila Illa Allworthy 28 07 2021
Hugo Jover Gomila 13 08 2021
Moi Ochoa Cruells 23 08 2021
Leo López Fernández 05 09 2021

29a Trobada de Nadons del Masnou
El Passat diumenge dia 27 de març del 2022 es va fer la 29a Trobada de Nadons 

del Masnou. Les precaucions de pandèmia i la predicció de mal temps van fer 
que aquest any fos una mica menys concorreguda i en participessin, 28 dels 125 

naixements del Masnou l’any passat. Tot i així la Trobada fou un èxit. Als petits i 
petites se’ls veia contents de poder intercanviar somriures, mirades, xerroteigs 

i plors. El reportatge fotogràfic, i per gentilesa de l’Ajuntament del Masnou, 
s’enviarà a la família de les criatures. Per a qualsevol dubte: ll.valls@yahoo.es o al 

660 09 23 81. Us presentem les i els protagonistes. Moltes felicitats i salut.

Núria Vidal Verdaguer 06 09 2021
Noa Torres Rovira 17 09 2021
Adama Diarra Hidalgo 20 09 2021
Dana Spadaccini Pérez 04 10 2021
Maxi González Ausina 05 10 2021
Sara Vicente Borrego 18 10 2021
Haritz Sanz López 20 10 2021
Mei Cuxart Cima 27 10 2021
Gabriel Egido Llacay 30 10 2021
Carla Torrecilla Dalmau 05 11 2021
Arlet Cortina Valencia 06 11 2021
Axel Rial Hilbert 28 11 2021
Chiara Grau Vicente 17 12 2021
Ivet Codina Echeverria 23 12 2021

EDUCACIÓ Infantil, 
Primàriai Secundària 

obligatòria
Fra Juníper Serra 46,  El Masnou • 935 554 950 - www.escolaberganti.org

50 anys acompanyant 
l’aprenentatge

https://www.instagram.com/calarita1967/?hl=en
https://www.escolaberganti.org/
http://www.matalasseriagrau.cat/
https://mumokids.com/
http://www.escolaberganti.org/
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29a Trobada de Nadons del Masnou nascuts el 2021
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Gramàtica o Llengua que és aquella matèria 
que quan érem petits i anàvem a l’escola no 
acabàvem d’entendre perquè ens la feien estudiar. 
Una cosa era aprendre a llegir i a escriure, cosa 
molt útil i pràctica, i una altra ben diferent, quan 
començàvem amb la morfologia i més endavant 
amb la sintaxi.

La morfologia, es adir l’estudi de les categories 
de les paraules. La seva classificació en articles, 
noms, adjectius,verbs ...

Després s’anaven complicant les coses i venia la 
sintaxi, es a dir la combinatòria de les paraules per 
formar oracions.

Es difícil fer entrar als alumnes en la idea que la 
llengua es la base del pensament però, per petits 
que siguin, si que poden entendre que les idees es 
formulen en paraules i, per tant, com més paraules 
coneixen més idees poden tenir. I que aquestes 
paraules ben ordenades són les que formulen els 
conceptes.

Per formular conceptes precisos cal ordre i claredat 
de pensament. Valgui aquest preàmbul per parlar 
de la paraula coral. Coral com a nom comú, i coral 
com a adjectiu.

CORAL 
COM ADJECTIU

Avui això va de 
gramàtica

Veus El nostre director, en Jordi Lalanza, ens ha fet notar 
com en els mitjans de comunicació, la radio, la 
premsa escrita, s’utilitza amb molta freqüència la 
paraula coral com a qualificatiu. 

Sentim que els jugadors han fet un partit coral, 
que el govern ha donat una resposta coral, que cal 
formar una comissió coral...

... en tots els casos, coral ens suggereix: grup, 
escolta, empatia, diàleg, ajustament, flexibilitat...

Es un adjectiu que dona molt de joc!

L’any 2007, els meus alumnes de 1r de primària 
i la coral Xabec vam fer “Un exercici coral”. Vam 
passar una tarda junts. Vam parlar i escoltar, 
dibuixar i pintar. Finalment, vam assajar i cantar.
Pau Subirós i Neus Ballús, van gravar el so i les 
imatges de la tarda. El resultat va ser un reportatge 
preciós, va ser un bon exercici coral. 

Elena Bosch

Una producció d’El Kinògraf per a Gao Lletres. 
Amb la participació dels alumnes de 1º de primària de l’escola Escolàpies de la 

Inmaculada - El Masnou, i la coral Xabec de Gent del Masnou
Novembre 2007

Manila 12
tel. 935 559 704

Italia, 9B
tel. 677 230 583

El Masnou
625 667 602

info@cancolome.com
www.cancolome.com

CUIDEM LA 
TEVA MASCOTA

Rambla Àngel Guimerà 18 - Alella
 935 551 045

Menú diari
dimecres tancat

Restaurant Can Duran
“Cafe de Baix” desde 1780

https://www.cancolome.com/
https://blancdeguix.com/
http://restaurantcanduran.com/
https://www.finquespuig.net/
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Visitant el Japó, a la seva illa principal, Honshu, on 
hi ha la capital, Tòquio, entre altres grans ciutats, 
ens dirigíem vers les muntanyes de Tochigi, per 
visitar un dels seus santuaris, quan, en travessar 
la carretera pel bell mig d’un bosc, observàrem un 
grup de simis que seguien la mateixa ruta, vers el 
nord, cap a les muntanyes, però ho feien carregant 
entre els seus llargs braços 
un munt de fruites, fruites que 
emmagatzemen a les coves 
que els serveixen d’habitatge. 

Aquesta illa de Honshu és 
una de les quatre grans que 
componen el país, a més de 
tres mil més, però d’inferior 
territori. Avisàrem el guia, que 
ens informà que quan això 
es veia, era senyal que aquell 
hivern seria molt cru, i que per 
això aquells animalons, que ja ho preveien (sense 
home del temps) feien acaparament de menges 
per quan arribessin els freds, perquè no els agafés 
desprevinguts; com diu la dita (nostra), que no els 
agafés amb els pixats al ventre.

Llàstima que l’autocar en aquell sector no podia 
anar més a poc a poc, i per tant no poguérem 

SIMIS, FRUITA I HIVERN
Joan Muray

Cròniques d’ultramar
fotografiar aquell espectacle tan inaudit, si més no 
per a nosaltres, ja que no era un ni dos, sinó una 
munió, escampats pel bosc. El guia ens contà que 
aquells simis vivien a les muntanyes, per aquesta 
recollida de queviures (sense passar per caixa), 
com aquella dita nostra que diu: a la vinya del 
padrí, agafar i fugir.

A casa nostra també tenim un 
fenomen semblant, però que 
molts no hem pogut gaudir; és 
el protagonitzat pels esquirols, 
que també emmagatzemen 
menjar si saben que l’hivern 
vinent serà cru. Normalment 
recullen fruits secs als seus 
nius. 

Aquests simis són de pelatge 
fosc, de pèl llarg, no els 

confongueu amb els seus parents més famosos, 
aquells de pèl clar i cara vermellosa, que es passen 
el dia en remull, en una mena de spa natural, amb 
aigua ben calenta, i que no deixen apropar-s’hi a 
ningú.

Com veieu, a voltes els animalons tenen uns sentits 
que nosaltres hem perdut, o no hem tingut mai. 

I quina vida tan rica i plena, tan trista
i moixa, tan riure i rauxa, tan dura i
crua,  tan viva i bona, tan llarga i eter-
na, tan simple i curta.
No pretenc ni de bon tros comparar-me,
en escriure això, amb en Pau Riba;
només intento descriure el que diria que
va ser la seva vida i que vaig tenir el
goig de viure, mirant-la de bastant lluny.
El seu tarannà, la seva música, la seva
persona i la seva manera d’entendre-ho
tot plegat.  
Vaig néixer sis anys després d’ell i el
vaig conèixer com a músic a les aca-
balles dels anys seixanta gràcies a la
finestra que es va obrir a Catalunya
amb la Nova Cançó i el Grup de Folk
que van marcar-me, com a persona,
juntament amb l’escoltisme. Només
vaig parlar amb ell, molt breument, una
vegada davant de l’innovador Zeleste –
del qual ell n’era un dels fundadors– al
carrer de la Plateria, ara en diem, molt
encertadament, carrer de l’Argenteria –
i que per sempre més–. Ell no era sant
de la meva devoció, però en Pau era
indubtablement un puntal impres-
cindible que aguantava la cultura musi-
cal i poètica catalana que va renéixer
aquells genials anys. M’agradaria poder
parlar d’ell amb un llenguatge ric i crític,
poder fer servir paraules cultes i ben
apreses i comentar la seva obra com-
parant-la amb la dels grans de casa
nostra: Verdaguer, Pla, Guimerà,
Segarra, Rodoreda, Espriu... però ni jo
m’ho creuria. Ell defugia aquests
autors, tot i que els coneixia bé, i ho feia
vestint-se de pubilla amb la cara ben
“emputanada” dalt l’escenari per fer
esgarrifar la patum culta del nostre país
amb les seves actuacions, comentaris i
manera de ser, des de principis dels
setanta fins als nostres dies. 
Nascut al 1948, fill de bona casa i net
de Carles Riba, des de molt jovenet en
Pauet ja duia cabòries a ca seva volent
sortir a jugar amb els nanos del carrer
com qualsevol trinxeraire. En la seva
joventut, la gent dels Setze Jutges no el
va voler admetre, suposo que no l’ente-

nien ni podien acceptar les seves astra-
canades. Com a cantautor, músic i poe-
ta, va ser l’infant terrible del moviment
català; les seves rareses i impertinèn-
cies no sempre eren ben vistes. Va ser
el precursor de la vida en comuna a
casa nostra i un dels primers autèntics
hippies. Fou el glosador dels movi-
ments underground, avanguardista i
trencador, pacifista i antibèl·lic català,
als quals s’ha mantingut fidel i inamovi-
ble fins avui. 
El passat 6 de març  se’l va endur, com
deia ell, una cabra, que al bestiari del
mar és el nom amb el qual es coneix
una mena de cranc. No sé si va canviar
alguna cosa –si és que les coses es
poden canviar– però el que sí que us
puc afirmar és que si llegiu i també
escolteu sincerament la seva obra, hi
trobareu una persona compromesa
amb el que creia; i la genialitat de les
seves lletres sobrepassa normes i
paràmetres encara que, potser, el seu
problema era que sempre va estar bus-
cant papallones blanques damunt la
neu o que quan va ploure sobre el seu
cap, i li va créixer herba ben fresca,
també li van néixer flors on es posaven
papallones i ocellets i les abelles tot i
que patia perquè se li feia llarga l’es-
pera de la mort de l’amor i que tot s’a-
cabés per tornar altre cop a començar;
ell, desesperat, va demanar a un taxista

que el portés al cel perquè a la terra no
hi havia feina i potser al cel en trobaria;
si tampoc al cel no en trobava, li podrien
donar un pa amb tomàquet i un bon tros
de pernil serrà… i mil idees, textos, ver-
sions i cançons que encara no sé si
quedaran en el record.
Ell volia ser el Dylan català; roker i
transgressor, se’m fa difícil definir-lo i
catalogar-lo, però us haig de dir amb el
cor que, tot i no conèixer massa bé la
seva obra, hi ha cançons que per a mi
són obres d’art i el seu treball de recu-
peració i respecte pel que fa a la música
popular catalana és de total reconeixa-
ment per part meva. Li agraeixo el seu
ple sentit de país; orgullós i amant de la
terra a la que pertanyia. No va vendre
mai ni un gram de la seva persona.
Poques vegades havia vingut com a
músic aquí al Masnou tot i que,  casual-
ment, ja fa anys, i pels volts de Nadal,
havia tingut e l plaer d’escoltar-lo assa-
jant nadales amb en Toti Soler que
havia viscut un temps sota de casa
meva. També, una amiga comuna,
l’havia convidat a una activitat que es
va fer a la platja. Era músic i un autèntic
trobador i es guanyava la vida mostrant
el que feia i sabia i, com altres com-
panys col·legues seus, no feia fàstics ni
rebutjava cap feina per simple o humil
que fos; ell vivia d’això. Les noves gen-
eracions de músics reconeixien la seva
feina i l’admiraven, de fet, el meu fill,
que va participar com a organitzador en
un festival, el va incloure en el cartell
d’actuacions i sempre me n’ha parlat
molt il·lusionat. Cantava a la vida, a
l’amor, al dol i a l’univers, als déus, als
somnis, a la terra, al possible i a l’im-
possible, al bo i al dolent i sobretot can-
tava a la gent. Gràcies.  
Pau, hem v iscut els mateixos temps, el
nostre temps, amb tot el que comporta
i, tard o d’hora, ens tornarem a trobar,
potser. Eres home de poques paraules
i difícil d’entendre però la petja que has
deixat difícilment l’esborrarà la pols del
camí.

A l’amic Ramon Serra i Roca

Pobre home, “té uns grans ulls absents, tristos, verds i
oberts i una vida fins que els tanqui.” A Pau Riba.
Lluís Valls Marí

Sobirania Pl. 1d'O 3-22.qxp_Maquetación 1  23/3/22  21:48  Página 2

Des de l’aigua, contemplo la línia
de les hores que visc: cap recança
de l’ignot, de l’etern, del desig...
Només tinc tamarius que, impossibles,
difuminen capritxos de verd
entre formes sorrenques de platja.
I la tanca que imita el velam
reposant en el blanc de les barques.
I, al damunt, aquest cel que m’explica
la raó de ser blau malgrat la mort
i el dolor escampat per la història;
de ser blau en bandera d’amor.

Espai poètic

BANDERA PRÒPIA 
PLATJA DEL MASNOU

El poeta, professor i gestor cultural Vicenç Llorca i Berrocal -covilatà 
nostre- ens ofereix aquest poema dedicat a la vila del Masnou; la seva 

mirada poètica és a l’ensems una reflexió sobre la història i la vida 
humana.. 

Vicenç Llorca

Del llibre Calendari d’instints (Editorial 
3i4, 2014). Recollit a l’antologia La 

frase immutable (Quaderns de la Font del 
Cargol/Cossetània, 2019)
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La cuina de l’Antonia
ESTOFAT 
DE SIPIA 

Preparació
1 En una cassola amb oli hi posem la ceba ratllada 

i la deixem fer a foc lent fins a que quedi daurada
2 Hi afegim els grans d’all, la fulla de llorer, la 

farigola i el vi blanc tot remenat-ho una mica. 
3 Ara ja hi podem afegir la sípia, neta i tallada a 

trossos. Es deixa coure amb poc foc i la cassola 
tapada, remenant de tant en tant. 

4 Quan ja es gairebé cuita, ho sabreu quan la 
punxeu amb un ganivet i estigui tova, hi tirem 
la sal i aigua suficient per a cobrir les patates, 
tallades a quadrets, i els pèsols pelats que hi 
aboquem. 

5 Es tapa de nou i ho deixem uns 20 minuts més. 
6 I.... Et voilà!!!! A punt per sucar-hi pa!!!! 

Varietats Chardonnay i Macabeo
Bodega Castell del Remei
Denominació D.O. Costers del Segre
Raïm Macabeu i Chardonnay
Ampolla 75 cl
Graduació 13% Vol.

Per aquest estofat de sípia, hem triat un dels millors blancs del país 
elaborat per un dels cellers més emblemàtics de Costers del Segre, 
com és Castell del Remei.

L’Oda blanc elaborat amb Macabeu i Chardonnay, amb una criança 
de 6 mesos sobre lies, en bótes de roure americà i amb un treball de 
battonage molt acurat. Això fa que sigui un blanc corpulent i glicèric, 
amb una entrada greixosa i un pas per boca amb una acidesa més 
tranquil·la però persistent, que al mateix temps que acompanya la 
textura de la sípia i la patata, neteja el paladar i deixa un pas llarg en 
boca amb certa salinitat.

Aquest vi pels seus aromes elegants a fruita madura i notes 
particulars de la fusta, per la seva complexitat, és sens dubte la millor 
tria i un dels vins més recomanats a casa nostra. 

Ingredients per a 4 comensals
• 800gr de sípies 
• 250gr de pèsols 

• 500gr de patates
• 1 ceba

• 2 grans d’all
• Llorer, sal i una tasseta d’oli d’oliva

• 1 gotet de vi blanc
• 1 branca de farigola

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

El cullerot

ODA BLANC
2019

El vi de l’Enric
El Rebost dels Sentits

www.estudisantielena.com
santi@estudisantielena.com

699 775 558Disseny gràfic • Il.lustració

https://estudisantielena.com/
https://servifruitmasnou.com/
https://7devi.com/
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COM PARLAR DE 
LA GUERRA ALS NENS/ES

Dr. Oriol Lugo i Ana Farré
Som

Si bé com a adults podem estar amoïnats per tot el 
que està succeint, és important també tenir present 
com ho poden viure els infants, ja que el seu filtre 
a l’hora de captar la informació no és el mateix 
que el dels adults. És per a aquest motiu que a 
continuació et presentem 10 punts que poden 
ajudar-te com a pare/mare o educadors/es a l’hora 
de parlar d’aquesta temàtica:

1. Com a adults hem de prioritzar els fets i les 
notícies verificades. En l’era de les “fake news” 
parlar de situacions poc provades o d’hipòtesi és 
quelcom que ens pot arribar a causar més neguit 
i només genera confusió i malestar en el nostre 
entorn. Hem de ser una mena de filtre d’informació 
que els arriba als infants.

2. S’ha d’adaptar el llenguatge i la manera 
d’explicar la guerra als nens/es. Vivim en una 
societat on la violència es troba molt present, 
la gran majoria està dissimulada a través dels 
videojocs, dibuixos animats o pel·lícules. És per 
això, que és important no banalitzar el que està 
succeint i diferenciar la ficció de la realitat.

3. Hem de posar en context als nens/es. La 
percepció que ells/es tenen del món no és 
la mateixa que la que en tenim com a adults. 
Si bé es cert que la guerra està present dins 
d’Europa, aquest conflicte bèl·lic no suposa cap 
perill immediat per a les nostres comunitats més 
properes. S’ha de conscienciar des de l’empatia 
sense fomentar l’angoixa i la por.

4. Es recomana poder fer una dieta 
hipoinformativa, ja que estar ben informats pot ser 
una manera de poder desenvolupar un pensament 
crític però, no és necessari que estiguem exposats 
tot el dia a les notícies. I és important que els 
infants no ho estiguin tampoc.

5. És vital limitar les imatges o vídeos que siguin 
impactants. Tots/es podem tenir ben clar que no 
exposaríem els nostres fills/es a pel·lícules que 

no fossin aptes per ales seves edats, tampoc 
es recomanable fer el mateix amb les imatges o 
gravacions de guerres.

6. A casa o a l’escola en podem parlar sobre el 
tema, però sempre des d’un enfoc crític i construc-
tiu, explicant que la guerra és una conducta real i 
totalment detestable, i fent apologia sobre la pau. 
D’aquesta manera podem reafirmar valors com la 
concòrdia, la germanor o la solidaritat.

7. Podem implicar els nostres fills/es en activitats 
de cooperació com les següents: recollides 
d’aliments, donacions de roba o manifestacions de 
suport al poble ucraïnès...

8. Si sorgeixen dubtes o preguntes és important 
que puguem donar resposta a aquestes i en el cas 
de no saber la resposta és interessant ser sincer/a i 
fer una recerca. Així és com podem cultivar l’esperit 
crític en els més petits.

9. És fonamental que puguem fer una bona gestió 
de les nostres emocions com a adults, ja que és 
la millor forma de no generar un contagi emocional 
cap als més petits/es. Pel que respecta a les emo-
cions dels nens/es és rellevant que puguin haver-hi 
espais on ells/es puguin esplaiar-se. Només si 
ens permetem expressar els nostres sentiments 
podrem iniciar un camí de processament. 

10. Un recurs interessant és el dels contes infantils 
que parlen sobre la guerra. És una forma de poder 
empatitzar amb els personatges que pateixen i així 
també poder parlar dels sentiments dels nostres 
fills/es. Aquest punt és clau en aquells infants que 
demanin més informació o es mostrin encuriosits 
pel tema. Si no demanen més informació, ens 
limitarem a centrar-nos en els anteriors apartats. 

més concretament de la seva obra 
El lleopard de les neus (1978/ 
2005 en català), que li fa de guia, 
de referent reflexiu, d’esperó, que 
rellegeix durant el viatge i ens n’ofe-
reix fragments, sempre relacionats 
amb la seva situació personal, sigui 
física, pel lloc en què es troba, sigui 
espiritual, per les vivències interiors, 
els estats d’ànims...  Cognetti deixa 
clar des de bon començament que, 
al cap de quaranta anys del viatge 
de Matthiessen, ell, que acaba de 
fer els quaranta anys, emprèn la 
mateixa ruta, la llarga caminada a 
través del Dolpo, una regió recòndita 
del Nepal, de cultura tibetana, on 
encara perdura una concepció del 
món i de la vida que al Tibet està 
sent substituïda a marxes forçades 
per la Xina. Encara en podrà gaudir, 
però és conscient que, com als seus 
Alps d’adopció (hi trobem algunes 
comparacions interessants, sobretot 
relacionades amb un dels seus 
amics i company de viatge, el Remi-
gio), aquestes formes ancestrals de 
vida tenen els dies comptats, com 
ja havia anunciat Matthiessen al seu 
llibre quaranta anys enrere. 

L’obra, doncs, és el quadern 
d’aquest llarg viatge, amb apunts 
pictòrics inclosos, escrit amb una 
prosa rica, amb descripcions breus 
i precises, amb reflexions que 
gairebé semblen aforismes, com per 
exemple el rebuig de les fronteres 
(p. 91-92), “la nostàlgia dels llibres 

Parlem de llibres

Títol Sense fer mai el cim. Viatge 
a l’Himàlaia Autor Paolo Cognetti 
Traductor Xavier Valls i Guinovart 
Editorial Navona Lloc i any d’edició 
Barcelona, 2019 pàgs. 131

Paradisos perduts?
De Paolo Cognetti (Milà, 1978), 
en català ja en podíem llegir tres 
obres: El noi silvestre, Nova York és 
una finestra sense cortines i Les vuit 
muntanyes. Navona ens n’ofereix 
una altra, Sense fer mai el cim. 
Viatge a l’Himàlaia, també en la línia 
d’apropament a la muntanya, a la 
natura i en definitiva a un mateix. 
Com en obres anteriors, Cognetti no 
s’està d’esmentar els seus refe-
rents (Henry David Thoreau, Rigoni 
Stern...), però en aquesta obra 
diria que va una mica més enllà, ja 
que la seva aventura, el seu viatge 
físic i espiritual, o interior com us 
estimeu més, durant un més llarg 
per l’Himàlaia, segueix en bona part 
les petjades de Peter Matthiessen i 

Pere Martí i Bertran

www.owlpsicologia.com

El dijous dia 24 de febrer ens vam llevar amb les notícies de que 
Rússia havia iniciat la invasió militar d’Ucraïna. No ens imaginàvem 
com després de tot el que havíem patit durant la pandèmia i la post 
pandèmia ara tocaria preocupar-nos per una guerra tan propera.

A continuació deixem algunes referències:
• Anna Frank. La Biografia Gràfica. Novel·la de Sid Jacobson. S.A. 

NORMA EDITORIAL • L’Enemic. Davide Cali. Takatuka. • Akim Corre. 
Claude K. Dubois. Loguez Ediciones.
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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

acabats” (p. 92) o la importància 
i el valor de caminar (p. 111-114) 
sense necessitat de fer el cim, 
com apunta el títol. La riquesa de 
la prosa la trobem tant en alguns 
recursos literaris que utilitza,com 
en la poeticitat d’alguns fragments, 
com aquest protagonitzat pel vent, 
precedit d’uns tocs d’humor que el 
fan més proper si cap: “Inspirat en 
l’escena, vaig pensar que al reialme 
del vent, aquelles teles descolorides 
i esparracades tenien l’objectiu de 
venerar-lo. El vent no es veuria si 
no hi hagués res que voleiés: les 
banderes fan visible l’invisible.” (p. 
76). De recursos permeteu-me d’es-
mentar-ne dos que m’han semblat 
d’allò més encertats: les compara-
cions, com aquesta en què expressa 
el seu cansament i la dificultat per 
adaptar-se a l’alçada: “pujava els 
peus com si fossin dues pedres 
lligades als turmells, uns peus d’una 
altra persona.” (p. 102); i una mena 
de leitmotiv que recorre l’obra, com 
ja recorria la de Matthiessen: el lleo-
pard de les neus, que Cognetti, com 
li va passar a l’estatunidenc, va tenir 
a tocar, però mai no va poder veure: 
“I allà dalt, en algun lloc, hi havia el 
lleopard de les neus, per recor-
dar-me que no tot el que existeix és 
visible als ulls, no tot és compren-
sible (...) «I en aquest no veure-hi 
estic content», escrivia en Peter.” (p. 
122). Una obra més que recomana-
ble, i no només per als amants de la 
literatura de muntanya. 

https://www.finquespuig.net/
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Joan Camps Ortiz

PUTIN A 308 
ANYS DE FELIP V 

Avui 10 de març, escoltant la tertúlia de Jordi 
Basté, se m’ha trastocat l’esmorzar en sentir les 
divagacions dels seus tertulians de torn afligits 
per la inatenció d’Ada Colau al Floquet de Neu, el 
primat que caçadors assassins dels seus dos pares 
van deixar viu per ser blanc. Això m’ha fet pensar 
en els milers d’africans sotmesos a l’esclavatge 
dels nostres ancestres, nobles vilatans negrers 
enriquits amb el tràfic d’esclaus a principis del segle 
passat, si bé no cal anar tan lluny, quan la Unió 
Europea està tolerant que la Mediterrània segueixi 
sent cementiri dels milers d’emigrants adults, 
adolescents i infants que, disposats a treballar igual 
que esclaus, s’ofeguen al mar amb l’esperança 
d’estar entre nosaltres per un salari de merda. 

Reflexió difícil de justificar quan, fa just dues 
setmanes, Rússia ha declarat la guerra a Ucraïna, 
mentre les institucions europees badant, cantaven 
I’ara hi anem sense anar hi anant. Sortosament, 
una vegada més ha sigut l’altruisme anònim que, 
en set dies, s’ha mobilitzat amb mitjans propis i 
ha gestionat l’allau de fugitius escapant del que 
amenaça ser la tercera guerra mundial.
No cal fer-nos la pregunta de si som xenòfobs 
o no, la resposta és evident: quan no hi ha 
interès, amistat o amor, l’altruisme és molt fútil i 
la indiferència ens reclou dins el nínxol del nostre 

confort, la qual cosa justifica que uns s’estimin 
molt el Floquet de Neu, altres prefereixin gaudir 
de l’atrocitat d’una cursa de braus i jo gosi fer un 
judici de valor quan precisament m’estava menjant 
una cuixa de pollastre que m’havia sobrat del 
brou del dia abans. Pollastre que, de portar-me 
davant d’un Nuremberg gallinaci, en bona justícia 
aconseguiria la sentència de cadafal. Culpa que 
reconec amb el següent al·legat d’atenuants: 
Mentre siguem uns ‘’putos’’ manats del 
capitalisme, el nazisme i el racisme que imposen 
el genocidi, l’esclavitud i la guerra, crec que 
podem seguir menjant animals sacrificats sense 
escarafalls, polifàgia que o és una dependència 
inherent a la nostra genètica animal o és un dret 
de la gràcia de Déu. Ara bé, si motu proprio volem 
estimar tot el que ens envolta -vull dir la natura, la 
fauna, tot el gènere humà i tot l’univers on som- 
pot ser que aquest sigui l’únic tresor i mèrit que 
tenim a l’abast; val la pena defensar-lo i poder 
gaudir-lo en llibertat. 

En resum, el que en justícia aniria bé per a Ucraïna 
avui és que no li passi el que li va passar a 
Catalunya l’11 de setembre de 1714!  

Estem encallats en la COVID-19, 
amb cues de malalts peremptoris en 

desatenció letal, quan la justícia persisteix 
a deixar sense sostre milers de famílies 

d’ancians i infants, quan per postres 
els salvadors de l’ordre mundial estan 
pensant en donar sortida a les armes 
nuclears acumulades i a punt de ser 
llançades a tort i a dret i resulta que  

Barcelona, la capital de Catalunya aspirant 
a ser un Estat independent, té la urgència 

ineludible d’una colla de ciutadans 
engrescats a erigir un monument en 

honor i glòria del Floquet de Neu.

MASNOVINA
Joieria - Rellotgeria

c/ Barcelona 14 - El Masnou
935 550 776 - masnoviajoieria@gmail.com

Joan Maresma

GAIREBÉ DOS ANYS

Corresponsal del Brasil

Tot i així ens escarrassem a explicar la nostra 
curta existència amb fets cronològics, malgrat 
que – potser –  la vida no es pot explicar i resulta 
extraordinari que la humanitat porti tots els segles 
dels que tenim coneixement dedicats a reportar.

Sí que recordo l’última vegada que vaig ser a la 
vila: va ser del 21 al 28 de febrer de 2020. Després 
va arribar aquesta pandèmia 
inacabable i vam començar 
amb el maleït “home office” – 
més fi escriure -ho així?; és una 
enredada em fa l’efecte– que ens 
ha permès fer poques activitats 
i els mesos d’aquests dos 
últims anys no els recordo amb 
precisió.

El dia 21 de gener d’enguany 
hi vam arribar de nou. Una sort 
que hem pogut ser-hi. Sóc molt 
afortunat doncs sempre he pogut venir al Masnou 
quasi cada any. He conegut gent a Rio de Janeiro 
que va marxar de la península a la infantesa i va 
retornar-hi al cap de trenta anys o més: penseu en 
les esposes dels marins masnovins que trigaven 
anys a tornar o que no tornaven. Hem tingut la 
sort de passar un temps amb la mare, que és molt 
bona persona – crec que això és el més important 
en aquest temps tan breu: tractar bé als altres, 
cuidar-se a un mateix, intentar no fer malifetes; 
poca cosa més –. La mare té el cap clar tot i que 
se li nota el pas del temps; segur que ella també 

em veu tot calb i amb la barba tota blanca quan no 
m’afaito… Aquesta vida está mal pensada: quan 
un és jove se n’assabenta de molt poc; encara 
menys dels seus pares. Només molt més tard, 
amb la treintena ben acomplerta –  si hi ha sort – 
comença un a mirar-los com a les persones que 
van ser, han estat i són molt més que els pares. 
Arriba el desig de compensar-los – de compensar 
a la mare actualment – d’escoltar-los de debò, 
de preguntar-se pels seus sentiments i inquietuts 
molt més enllà dels fills. Hem tingut la sort de 
no haver arribat tard i haver-la vist i haver passat 
moments amb ella. Hem tingut també la sort de 
gaudir uns dies de la companyia de les germanes, 
cunyats i nebots. De veure una estona molt curta 
a la tia Rosa i als set cosins en diferents instants. 
D’estar amb bons amics que feia temps que no 
compartíem una estona cara a cara. Un temps que 
sempre serà breu i escàs. Malauradament, no he 
pogut veure a tothom que hagués volgut. Queden 
aquestes vacances a la memòria, tot i que aquesta 
es va fent pàl·lida i poc definida; almenys hi ha 
consciència del fet. El record com refugi, tot i que, 

de vegades, es converteix en un 
lloc distant i nebulós. 

Com nebulosos i confosos 
han estat els dos últims anys. 
Potser el nostre estat natural és 
la foscor. Penso que tots tenim 
tendència a creure el que ens 
diuen. Com a mínim el que 
ens diuen els familiars o els 
amics. Menys el que apareix 
a la televisió o als diaris. Però 
els últims vint-i-quatre mesos 

han estat massa i jo m´he tornat molt desconfiat 
i escèptic: notícies falses, polítics mentiders, 
voluntat d’imposar una uniformitat de pensament, 
tones d’informació que no serveixen de res… Què 
creure? A qui creure?

No som capaços d’afirmar gairebé res, encara que 
ho fem constantment. El món és tèrbol i la nostra 
memòria és efímera, dubitativa i canviant. 

Malgrat tot, estic molt, molt content d’haver passat 
uns quants dies a la vila. 

Suposo que en el conjunt d’una vida, l’ordre 
cronològic va perdent importància i, possiblement, 
ja no se sap distingir el que va venir abans i el que 

va venir després; tampoc els actes de les seves 
conseqüències.

Foto familiar  al Nàutic de Masnou

La mare a Can Padellàs
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Però si es clava canya vol dir que s’està esbroncant 
un tercer. En qualsevol cas, sigui quina sigui la 
frase emprada i amb el sentit que s’apliqui, l’origen 
es el mateix referit sempre a una canya.

La locució, ara emprada en els temes i circums-
tàncies exposades més amunt, té el seu inici en el 
món de l’ensenyament. En el segle 
XIX els mestres, que sovint havien 
d’haver-se-les amb una mainada in-
disciplinada, sorollosa, moguda, poc 
atenta i mandrosa, disposaven d’un 
mètode que ells creien infal·lible.

Tenien al seu costat una llarga canya 
amb la que, des del seu lloc i dalt la 
trona de la impunitat, tustaven el cap 
de l’alumne que, segons ells, “es 
portava malament”.

Aquest  era el seu sistema d’imposar l’ordre, a 
cops de canya. Però anaven mes lluny encara. 
Quan el nen o la nena semblaven rebels, amb 
motiu o sense, infligien càstigs força més durs. No 
dubtaven en fer estendre les mans dels escolars 
davant d’ells i clavar-los-hi un sec i dolorós cop de 
regla o amb altre instrument que tinguessin a mà. 
Hi havia vegades, per aconseguir més escarni i 

Per què diem... DONAR CANYA
Es diu que es dona canya quan s’estimula algú a fer alguna cosa, a tirar endavant 
un projecte, etc. També quan es cuita un altri a accelerar el ritme d’un ball, la 
velocitat d’un cotxe... es a dir, en general, quan s’apressa un tema, moment  en què 
se sol emprar l’expressió més col·loquial fotre-li canya.

Dites i personatges populars (73)

rudesa, que els plantaven un fort cop amb la mà 
plana a la cuixa o a la galta, una bufetada que 
potser feia més mal mental que físic, sobretot si el 
castigat era innocent del que se l’acusava.

De vegades, els mestres, practicaven un sistema 
per a descobrir el culpable de la suposada malifeta: 

si no sortia l’autor voluntàriament, en 
triaven un parell o tres a l’atzar, o un 
de cada cinc o deu, a qui ventaven 
ferms càstigs corporals.

Al fer referència a la canya, s’ha 
dit que això passava en el segle 
XIX... però aquesta violència fou 
habitual fins mitjan segle XX, sobretot  
administrada per ‘professors’ amb 
bigotet  i que donaven ordres a cop 
del timbre que tenien sobre la taula. 

I a qui, de vegades, calia saludar amb el braç dret 
alçat i la mà plana.

Una locució castellana diu:” La letra con sangre 
entra.” I ells s’ho prenien de manera literal. Val a 
dir i defensar que no tots els mestres eren així. 
N’hi havia d’extraordinaris, magnífics ensenyants 
que, els qui foren alumnes seus fa un munt d’anys, 
recorden amb afecte i, fins i tot, amb estimació. 

Albert Vidal

Passatemps12 diferències
En Julián surt a rondar pel Camí Ral, va a repartir la llet. Elena Feliu

3er TEMPS el bar del poliesportiu
Ciutat de Sant Sebastià, 14 El Masnou

L’enigma V.D.R.

El senyor i la senyora Llopis tenen 6 filles i cada filla té un germà. 
Quantes persones formen la família Llopis ?

Resposta: Són nou persones. Cada filla té el mateix germà, per tant són : 2 pares, 6 filles i un fill.
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sopa de 
lletres

cerca noms 
relacionats amb 

els nostres 
anunciants

mumokids, el masnou assessors, masnovina, servi fruit, can duran, colome, la fruita, el cullerot, matali, 
david, la moraneta, farmacies, fontsere, matalasseria grau, ca la rita, mcdonalds, fem flocs, tercer temps, 
mes lloc, finques puig, bergantí i can ventura

B L A M O R A N E T A M U S E R V I F R U I T M
E A C A N D U R A N O M E C E M F S A I A B E C
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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. 

ActivitatsADRECES 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”.

EXPOSICIONS
Del 12/3 al 7/4/2022
COL·LECTIVA DE PINTORS MASNOVINS
Del 9/4 al 5/5/2022 - Pintures 
de Rafael Sevilla i Mónica Caravaca
RELATS DE VIDA

FIRA
ANEM PER FEINA
Diumenge 3 d’abril, a partir de les 10 h. a la 
Plaça de les Dones del Tèxtil. 
La nostra entitat participarà en la Fira de la 
Patronal “Anem per feina” (promoció de les 
empreses, entitats i productes catalans).

CONCERT
CONCERT DE SANT JORDI DE 
LA CORAL XABEC
Dissabte, 23 d’abril, a les 19 h. al Casino 
del Masnou, lectura de poemes i concert a 
càrrec de la Coral Xabec.

ASSAMBLEA
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
DE SOCIS 2022.
Convocatòria de l’Assemblea General 
Ordinària de socis de l’any 2022, a les 12 h. 
a la sala d’actes de Gent del Masnou.

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

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

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!

Uns putti són els amorets, 
els angelets amorosits, als 
quadres antics. Un Putin és una 
cabronada rotunda, visceral, 
imperdonable, inhumana,, que 
estem sofrint ara. (Pausa).

..I volíem riure. Enmig de la 
barbàrie (de la ‘putinada’) men-
cionada. Riure setanta minuts 
abans de tornar a pensar-hi. En 
la vergonya aliena i el sense sen-
tit. La visita a la Sala Aquarel·la, 
via Anexa, ens va proporcionar 
una comèdia fàcil, simpatiquís-
sima. Els tòpics de la parella 
que no acaba d’entendre’s els 
vam transferir a una esfera lgtb. 
Meritxell Huertas reafirma amb 
aquest espectacle còmic per a 
dues actrius -després de Los 
monólogos de la vagina- que 
és una grandíssima actriu de 
comèdia. Chapeau! Maria Garrido 
li dona un molt bon contrapès, 
també està esplèndida, en el seu 
paper més pijo i estiradet. No us 
perdeu, doncs, Elles s’estimen, 
que fa temporada a l’Aquarel·la 
fins a finals de maig, un text de 
Pierre Palmade i Muriel Robin, amb 
adaptació i direcció d’Edu Pericas. 

Rosa M. Isart - rmisart@hotmail.com

Teatre Capital 

JORDINA 2022: PUTI(N)
(La cartellera barcelonina)

23 d’abril. Santa Jordina. (Sant 
Jordi en l’idioma antic, heteropa-
triarcal). Podem comprar alguns 
llibres ben atractius, per exem-

ple: • Teatre reunit (2006-2021) 
de Davide Carnevali (Arola Editors, 
Tarragona), un dramaturg excel-
lent, doctor en Arts Escèniques 
per la UAB. 472 p. 24 €
• El record de la bellesa 
(Altra Editorial), d’Oriol Broggi, 
fundador i director artístic de 
la La Perla 29; un recull de 
converses al voltant del teatre i 
la creació artística que neix de 
la complicitat entre Broggi i el 
periodista i crític Andreu Gomila, 
amb pròleg de Marina Garcés. 
144 p. 16 €.
• Dramatúrgia valenciana con-
temporània (editat per Coma-
negra i l’Institut del Teatre), que 
inclou les obres El fill que vull 
tindre, de Pont Flotant (2016), I 
tornarem a sopar al carrer, de 
Begoña Tena i Xavier Puchades 
(2017), Instruccions per a no 
tenir por si ve la Pastora, de 
Núria Vizcarro (2018), La sort, de 
Juli Disla (2020), i La confiança, 
de Guadalupe Sáez (2021). 260 
p. 22 eur.

Vingui la confiança i la pau, si us 
plau. Prou guerra, Putin. Putin: no, 
niet. 

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/

L’ANC i Òmnium del Masnou convoquen la 
ciutadania, cada dimecres a les 7 de la tarda
davant l’Ajuntament del Masnou fins que sigui 

retornat el Govern legítim de Catalunya.  
Per la Llibertat, t’hi esperem!

La teva presència és la nostra força

LLIBERTAT I
RETORN
D’EXILIATS
POLÍTICS

LLIBERTAT I
RETORN
D’EXILIADES
POLÍTIQUES

Envia paraules de suport a la nostra
gent injustament exiliada

Toni Comín i Oliveres. Clara Pontsatí i Obiols.
Lluís Puig i Gordi. Carles Puigdemont i Casamajó

Josep Miquel Arenas-Valtònyc
Avenue de l’Avocat 34, 1410 Waterloo - Belgique

Marta Rovira i Vergés
Carrer Calàbria, 166 · 08015 Barcelona

Anna Gabriel i Sabaté
Ateneu Rocaus. Sta. Llúcia, 1 

08650 Sallent (Barcelona)
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A l’abril  
Mones i 
pastís de 

Sant Jordi

PASTISSERIA • CONFITERIA
Itàlia 31 - El Masnou

935 553 564

VENDA ONLINE
Navarra 100 • 93 555 34 75 • El Masnou

pastisseria@davidpastisser.com
www.davidpastisser.com

MMACE02  (Millor Mestre Artesà Xocolater d’Espanya 02) 

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

PASTISSERIA DEGUSTACIÓ 
GRANJA

Prat de la Riba 4 - El Masnou
93 555 04 60

de les pastisseries del Masnou

La tradició  de les Mones marcava 
que el padrí de bateig o avi regalava 

una coca com a símbol de protecció. 
Antigament les mones portaven tants 
ous durs com anys tenia la fillola o el 
fillol fins a l’edat màxima de 12 anys. 


