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Va ser un avalot ocorregut molt a prop del Masnou,  
a Sant Andreu de Palomar, el 7 de juny de 1640

Ara fa tot just 382 anys, festivitat del Corpus Christi, protagonitzat per 
un grup de segadors en el marc de descontentament generalitzat 
al Principat pels costos que estava ocasionant la Guerra dels Trenta 
Anys (1618-1648). La diada del Corpus de Sang esdevingué el 
punt inicial de la revolta de Catalunya contra el govern del comte-
duc Olivares, privat de Felip IV de Castella, i el desencadenant de 
la Guerra dels Segadors (1640-1659). «Visca la terra!», «Moiren los 
traïdors!», «Muira el mal govern de Felip!», «Visca Catalunya i els 
Catalans!», van ser alguns dels lemes que els segadors cridaren.
Mentre rellegia aquest capítol de la nostra història  i advertia que 
llavors també es feien pràctiques d’espionatge per part dels qui 
ostentaven el poder, ens va sorprendre “The New Yorker” destapant 
la notícia de l’espionatge a ciutadans catalans per part de l’Estat, 
utilitzant el programa “Pegasus”. Posterior ridícul de la ministra de 
Defensa en seu parlamentària negant el més evident i, posteriorment, 
quan ja no es podia tapar més, nou ridícul de les més altes instàncies 
estatals.

Els elements de les clavegueres de l’Estat, com era d’esperar, no 
n’han tingut prou d’espiar els líders independentistes catalans i també 
els seus entorns, advocats, familiars i alts càrrecs de la Generalitat.  
Diuen que també ho han fet al propi president Pedro Sánchez i a un 
parell dels seus ministres. Potser per diluir la gravetat dels fets? Una 
cosa és segura, l’escàndol no tindrà les greus conseqüències que 
caldria esperar en una democràcia de debò. Per intentar apaivagar els 
ànims, el govern de Madrid s’ha limitat a destituir la directora del CNI.  

Quan encara fumejava el desgavell, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va dictar l’execució de la sentència del 25 % del castellà, 
obligant la Generalitat al seu compliment en el termini de 15 dies. 
Tot un despropòsit jurídic, amanit amb més de 40 faltes d’ortografia. 
S’entossudeixen a judicialitzar la política quan el resultat de les urnes 
no els plau.

La història i els esdeveniments actuals s’obstinen a espatllar-nos 
aquest mes de juny i l’inici de l’estiu, però intentarem que no ho 
aconsegueixin, animats com estem en aquesta fase de sortida de la 
pandèmia, que ens hauria de permetre un estiu el més normalitzat 
possible.
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Bustia oberta
Les cartes de la Bústia Oberta cal que portin: nom, cognoms, adreça, núm. del DNI i 
signatura de l’autor i es publicaran amb el nom i cognoms de l’autor. En cap cas no 
es publicaran cartes amb pseudònim. L’extensió no excedirà de 600 caràcters; en cas 
contrari, la Redacció podrà abreujar-les o rebutjar-ne la publicació. Gent del Masnou 
no es fa responsable del contingut de les cartes. Seleccionarà les que siguin d’interès 
general i no mantindrà correspondència amb els seus autors.

RESPOSTA CARTA BUTLLETÍ 407 SR. 
FRANCESC SOLÀ I XIFRA

Seria d’agrair poder debatre sobre urbanis-
me. Però amb mitges veritats i amb afirma-
cions interessades  no en pot sortir res d’in-
teressant per als lectors i lectores d’aquesta 
revista ni per als masnovins i masnovines en 
general. Llàstima, senyor Solà, perquè hauria 
pogut ser un debat enriquidor.

Tanmateix, voldria aprofitar aquest espai 
per parlar una mica més del Masnou que 
volem. El Masnou va quedar urbanísticament 
decidit amb l’aprovació del Pla general del 
2001. Allí es va decidir fer urbanitzable la 
pràctica totalitat del municipi i es va decidir el 
model de poble que ara ens hem trobat.

Quan ara fa set anys vam accedir a la Re-
gidoria d’Urbanisme, teníem clar que el poble 
que els masnovinsi masnovines volien no era 
el del 2001, i ens vam proposar actuar amb 
rapidesa per a canviar i millorar el que encara 
no s’estigués executant. Però, canviar per a fer 
què? Dues idees creiem que són fonamentals: 
l’habitatge assequible i l’espai públic.

L’habitatge assequible és una de les 
coses que més preocupen als masnovins i 
masnovines. És evident que havíem d’actu-
ar en aquesta direcció i crec que ho estem 
fent, aconseguint parcel·les per a habitatges 
de protecció oficial: als 40 habitatges de 
la Caserna i als 67 de la plaça Nova de les 
Dones del Tèxtil, que ja estem construint, 
hi hem d’afegir més de 150 habitatges al 
carrer d’Almeria, al carrer de Montevideo, al 
carrer de Pau Casals, a la Colomina, a Can 
Bernades i seguim treballant més possibili-
tats que ben aviat esperem que siguin una 
realitat.

I aquests habitatges han de ser per als nos-
tres veïns i veïnes que ho necessitin, perquè 
per accedir-hi s’haurà d’estar o haver estat 
empadronat al Masnou. I seran sobretot per 
als nostres joves, perquè no ens podem per-
metre que els nostres fills i filles, que els nos-
tres nets i netes, que han crescut a la nostra 
vila, no puguin començar al Masnou el seus 
projectes vitals.

L’espai públic és fonamental en un muni-
cipi petit com el nostre. Del model de poble 
que es va impulsar l’any 2001, n’hi ha poc i 
està mal distribuït. El nostre compromís havia 
de ser, doncs, que cada actuació signifiqués 
un augment de terrenys públics, per a desti-
nar-los a zones verdes i equipaments. I crec 
que estem aprofitant totes les ocasions que 
hem tingut: la Colomina, carrer d’Almeria, 
carrer de Mèxic, Pau Casal si Montevideo, Can 
Bernades, Can Mandri...

Tanmateix, on més necessitat hi ha d’es-
pais verds és al barri antic. Ens agradaria que 
el Casino veiés la conversió del pati en plaça 
pública com una possibilitat de millorar molt 
la vida de tots els veïns i veïnes i com una 
oportunitat d’aprofitar el suport de l’Ajunta-
ment per donar un nou impuls a l’entitat.

I, abans d’acabar, una ultima consideració. 
En la nostra cultura, el carrer és l’espai de 
relació de les persones i és també l’element 
bàsic de la nostra mobilitat. Estarem d’acord 
que convertir un carrer en una àrea de vianants 
millora la qualitat de l’espai i el benestar de 
veïns i veïnes, però també hem d’admetre que 
per a molts dels nostres veïns i veïnes el ve-
hicle és un element necessari. Trobar el punt 
d’equilibri pot suposar canvis, però estem se-
gurs de poder aconseguir l’objectiu.

Desde l’Ajuntament, seguirem treballant 
per un model de poble pensat per a tots els 
masnovins i masnovines.

Ricard Plana i Artús, 
Regidord’Urbanisme i Obres

JUBILATS USUARIS DE LA PISCINA
Benvolgut president,

Ja s’han superat tres mesos, amb es-
creix, des de l’enregistrament de la instància 
E2022001141 del 25 de gener de 2022. Un 
grup de 28 usuaris de més de 75 anys de la 
piscina municipal vam adreçar-nos a la màxi-
ma autoritat del Masnou presentant una queixa 
per l’augment del 55% de la quota. Queda pa-
lesa, una vegada més, la consideració que la 
gent gran de la vila mereixem als regidors de 
l’Ajuntament: el més absolut silenci o menys-
preu a la nostra petició. Com més cobren, més 
s’allarga el silenci administratiu.

 Mentrestant, però, han fet una inversió 
electronico-mecànica per controlar qui acce-
deix o surt de les instal·lacions i l’hora en què 
ho fa, tot ignorant si al reduït vestuari número 
1 hi ha 4 o 15 persones, sense tenir present les 
distàncies Covid-19. Aquesta inversió és insu-
ficient a simple vista perquè, un cop dins, so-
vint passen llista per comprovar si hi som tots.

La generació anterior a la dels nostres 
representants municipals hem tingut prou 
ocasions al llarg de la nostra singladura de 
conrear l’esperit crític i de comprovar que el 
sistema polític democràtic és el menys imper-
fecte de tots els possibles a comparar. Però, 
perquè els governs demòcrates funcionin bé, 
cal que entre tots, polítics i ciutadans, ens po-
sem d’acord a l’hora de decidir les prioritats 
del moment que millor convinguin a la soci-
etat. O sigui, amb molt de diàleg i honesta i 
sincera col·laboració.

Ara, però, als vells ens apugen la quota 
sense cap justificació ni diàleg possible. Ig-
noren el nostre feble estat físic, no tenen en 
compte les minses pensions de la majoria o 
l’ensurt de l’augment del cost de la vida su-
perior al 9%, sols en els 4 primers mesos de 
2022. 

Haurem de tornar a manifestar-nos pel 
carrer, com quan érem joves, per reivindicar 
els drets d’éssers humans adults i demòcra-
tes que som encara? Perquè els regidors de 
la Benèfica Vila del Masnou no semblen voler 
dialogar amb els jubilats usuaris de la piscina.  

Àngel Zamora García

RESPOSTA A L’ESCRIT DE LA PORTAVEU 
D’ERC SILVIA FOLCH. Butlletí 407
Cal respondre quan algú t’acusa sense fona-
ment i entra a fer judicis de valor erronis. La 
portaveu d’ERC diu el següent: “respecte a 
la plusvàlua, el que ha fet aquest govern és 
aplicar la sentència 182/2021 del Tribunal 
Constitucional”, “la plusvàlua, a partir d’ara, 
només s’aplica quan hi ha benefici derivat 
de la transmissió d’un immoble, passant del 
tipus del 13,20% al 23%”. La sentència no 
fixa el tipus impositiu ni obliga l’Ajuntament 
a apujar la plusvàlua gairebé un 80%. Aquesta 
ha estat una decisió unilateral i política. En tot 
cas, el govern desconeix amb certesa la pre-
visió de la recaptació de l’impost (i ho afirmo, 
ateses les previsions d’ingressos i perquè ho 
he preguntat al govern). 
Respecte de l’increment del tipus impositiu de 
l’IBI, dono per fet que la portaveu d’ERC ja deu 
saber la diferència entre una pujada lineal de 
l’impost (la que realment ha aplicat el govern, 
i que suposa el mateix percentatge per a tot-
hom) i una de progressiva (com és l’IRPF, i 
ens vol fer creure que també ho és l’IBI al dir: 
“que afecta una mica les propietats de més 
valor”). Del que també s’oblida és que hi ha 
propietats en mans de persones jubilades que 
han vist minvada la seva capacitat econòmica 
i que, per tant, són més susceptibles a l’aug-
ment d’impostos.
Sobre els salaris del govern i dir que casti-
guem l’activitat política pública, només cal 
comparar el total dels salaris de govern del 
Masnou (més de 450.000 euros anuals des de 
l’entrada a govern del PSC) amb els de Premià 
de Mar (uns 183.000 euros anuals). Per tant, 
el govern sí que aplica una redistribució de la 
riquesa, sí: apuja els impostos als ciutadans 
per incrementar la despesa total del govern.

Romà López Bolart, 
Portaveu del grup municipal JuntsxCat-Units 
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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

juny

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

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

Juliol

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

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

Bona Festa Major
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Des de la finestra, aquella dona observava núvols 
de cotó fluix enormes, canviants, viatgers... També 
els crepuscles rogencs que l’embadalien. Admirava 
l’església immensa del seu poble que confirmava 
l’existència de Déu amb les seves formes pètries i 
altíssimes: qui la podria negar si se li oferien aquests 
monuments gegantins, més enllà de la desmesura, 
entre castells i barraques humils. I enmig d’aquests 
paisatges de natura impertorbables que continuen 
sobrevivint als segles, ella patia pels seus des de 
la pobresa, feta vida, sota un teulat maldestra que 
ni els podia aixoplugar d’un xiu-xiu benigne. Les 
notícies sobre les pandèmies arribaven a ritme de 
cavall i podien ser aterridores segons la fantasia 
de qui les narrava. Amb una roba cobrint-li la boca 
i el nas,ella volia allunyar la pestilència que envaïa 
carrers i llars. La població moria com a rates, (o per 
les rates, també) en aquella pesta negra de mitjans 
segle XIV. Diuen alguns historiadors que els gats (la 
imatge del diable) foren exterminats de gran part 
d’Europa. Les creences,doncs, aixecaven barreres 
a la higiene i a la depredació natural dels animals 
que convivien amb les persones i que n’eren font 
de contagis, com la xenopsylla cheopis, paràsit 
de les rates, i també les puces, habitants naturals 
del cos humà. La Pesta Negra va ser considerada 
un acte de Déu. També acusaren els jueus i els 
gitanos per intoxicar la gent i enverinar pous per no 
perdre l’infaust costum de cercar culpables entre 
els diferents. La mirada aterrida d’una europea com 
aquella dona s’encongia amb la processó de carros 
de cadàvers que travessaven les ciutats i els pobles. 
Ni les oracions ni l’empara de cap sant servien de 
res. S’arrasaven famílies senceres fins a extingir un 
terç de les nissagues de pobres i rics. 

La supervivència era destinada als més forts i als 
més afortunats, que solien ser els més benestants. A 
vista de la torre del senyor, la preocupació era gran: 
sense servents, pagesos i menestrals, qui conrearia, 
qui produiria menjar, qui els pagaria impostos sobre 
collites, animals i cases? A vista de miserable, la 
mort podia ser un alliberament –encara que ningú 
la volia- en un món on la cebes i el pa conformaven 
la proporció més gran de la dieta social. La mort 
era una veïna familiar molt propera. Treia el cap ben 
aviat, quan s’arribava als 35 o 40 anys, per endur-se 
aquella gent ja envellida.

DES DE LA FINESTRAVivències

L’avui, que n’és de diferent! Tot just guarit del 
còvid-19, observo els núvols de cotó-fluix des 
de la finestra de casa  i un crepuscle rogenc que 
m’embadaleix. I penso en aquella dona imaginària. 
En aquelles persones valentes que sobrevisqueren 
fa segles a terribles malalties. El meu còvid ha estat 
com un grip estrany i curt que ha aparegut i s’ha 
fos en nou dies. Recordo els temps més durs de la 
pandèmia, quan notícies terribles arribaven per tots 
els mitjans haguts i per haver i, malgrat ser molt més 
ràpides que el cavall, també ens creaven confusió i 
desconcert. 

En els contagis ja no s’hi podia interpretar la ira de 
Déu però sí la promiscuïtat de milers de viatgers 
d’arreu del món, la mala sort, les malalties afegides i 
les mesures d’higiene desateses. 

Puc ben dir que sóc el beneficiari de quasi dos anys 
d’intensa investigació. Que sóc el beneficiari de tots 

Les notícies sobre les pandèmies arribaven a 
ritme de cavall i podien ser aterridores segons 

la fantasia de qui les narrava

els vastos pressupostos d’estudis i vacunes que 
s’han esmerçat a tort i a dret. Sóc el beneficiari de les 
tres vacunes rebudes que m’han convertit el còvid-19 
en un grip qualsevol que em prolonga la immunitat 
després del contagi!

Podem maldir de les farmacèutiques i l’inhumà 
negoci de la salut però sense barrejar-ho amb 
la vàlua de les vacunes per salvar vides. Podem 
malparlar de l’economia global que ho mercantilitza 
tot. Però potser la rel de tot plegat la podríem cercar 
en el  sistema ultraliberal que s’està imposant, amb 

Pep Parés

Miniatura de Pierart dou Tielt. Pesta Negra.

foto JOAN CASALS

corporacions -sense escrúpols ni fronteres- més 
potents que els propis estats. Potser el món hauria 
de tornar a un capitalisme acotat més humà, com les 
social democràcies progressistes i redistributives que 
beneficiaven tothom.

Han passat segles amb una evolució ingent de la 
medicina i sobretot de la biomedicina des de fa 
uns 40 anys. El segle  XXI canviarà el paradigma de 
moltes malalties amb l’ajut de cíborgs, cèl·lules mare 
i algoritmes. Una prolongació de la vida inaudita. 
Potser ens caldrà més que mai pensar el futur amb 
optimisme i mantenir el coratge i la mirada d’aquella 
dona que, malgrat les desgràcies, era capaç 
d’embadalir-se, des de la finestra, en l’observança 
de les coses belles, de núvols inquiets i crepuscles 
ardents. 

El segle XXI canviarà el paradigma de 
moltes malalties amb l’ajut de cíborgs, 

cèl·lules mare i algoritmes.

fusteries exteriors • dissenys propis personalitzats
mobles a mida • portes i tarimes 

restauració fusteries nobles

630 462 904 • 937 566 168 • femflocs@gmail.com • www.femflocs.com 

https://femflocs.com/
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MARTA TARRIDA
“Hem de reajustar el pensament”

Fem poble

Núria Fusellas i Santi Duran

La Marta Tarrida és del Masnou. Va 
estudiar al Bergantí, escola que el seu 
pare va ajudar a impulsar i després es 
va llicenciar en psicologia.
Que li agrada del Masnou? Que se sent 
com a casa.
Parlem de la situació actual, de l’estat emocional 
de la població de les seves conseqüències i 
possibles formes de millora.
Hi ha conseqüències de la pandèmia, d’haver 
passat el còvid, emocionals, però també físiques. 
Per exemple, el longcòvid. Al web “Tu apoyo 
en red” on col·laboro, hi ha el testimoni d’una  
metgessa que el pateix. Ha passat de fer triatlons 
a no poder fer res i sentir-se malament, unes 
conseqüències físiques molt limitants. Anar al 
metge i dir-li que no té res. Com que no hi ha 
un nom pel que li passa, la malaltia no existeix. 
Emocionalment, és traumàtic: una dona activa, 
esportista, amb tres fills adolescents, ha d’agafar 
la baixa. Molt tocada a nivell físic, però que com en 
altres malalties, com la fibromiàlgia, tenen fortes 
conseqüències emocionals.

Creus que ens costa tornar a arrencar amb 
normalitat després del còvid? Tornarem a la vida 
d’abans?
Totes les consultes de psicòlegs, les dels meus col-
legues i la meva pròpia, estan saturades. Això és real. 

A la població jove, la de 16 i 17 anys, els ha afectat 
molt el fet de no anar a escola, perdre continguts, 
parar el ritme, tallar amb la vida social,...  Encara 
que hi hagut classes on-line no és el mateix, se’ls  
exigeix com si no hagués passat res i a més a més 
s’intenta recuperar tot el que s’ha perdut.

Angoixant, no?
És una edat clau, on l’impacte ha estat molt alt. 
Cadascú tenim una manera de ser, d’adults. Si tens 
tendència obsessiva, una mica hipocondríaca, i 
t’estan dient que el virus és a tot arreu, et fomenta 
les teves pors. La situació ens ha convidat a viure 
amb una sensació d’alerta constant.

El cervell té diferents capes, i hi ha una part que 
és més instintiva i que està preparada davant del 
perill: davant d’una amenaça respons amb un 
mecanisme per sobreviure, que passa per sobre 
de tota la resta de prioritats. Hem estat molt de 
temps responent des d’aquí, des d’aquesta part 
del cervell que regula els elements bàsics de la 
supervivència, denominat cervell reptilià.

Com si estiguéssim en mig del bosc, en alerta, 
una amenaça, durant dos anys. I aquesta sensació 
de perill no desapareix: empalma amb Ucraïna, 
el tema del transport i els aliments, etc, etc.Les 
notícies ho fomenten, ens afecten molt, i ara encara 
més, perquè estem en una situació emocional límit.
 
La població no es vol deixar d’informar, però 
alhora, té una gran repercussió en com ho viu. No 

hi ha notícies agradables, neutres. Tot és negatiu. 
I amb un toc sensacionalista. Això no ens ajuda 
a estar millor. A deixar l’estat d’alerta i cuidar-nos 
emocionalment. Estem perpètuament activats 
davant del perill. 

Estem a la jungla esperant a veure per on ve el 
tigre?
És aquesta part més visceral. A consulta han 
augmentat els problemes d’ansietat. Sembla 
que no sigui directament pel còvid, però quan 
comences a rascar si que es veuen aquestes 
vivències durant la pandèmia difícils de gestionar. 
Persones que ja tenien tendència a l’ansietat, o 
altres que han agafat por a sortir de casa, o a 
tornar a sortir de casa, que va ser la “zona de 
confort” durant la pandèmia. Però és clar, ara et 
diuen que tornis a sortir i costa. 

Més agreujat en l’adolescència, pot ser?
Si, amb adolescents també ha passat: s’han 
quedat més reclosos. Agreujat per la part 
acadèmica: de cop se’ls hi demana un ritme que 
no poden seguir. S’ha gestionat com s’ha pogut. 
Cal tenir en compte que pels profes també ha estat 
molt dur, adaptar-se a l’on-line, i fer el seguiment de 
cada alumne i proporcionar-li la atenció necessària, 
no ha estat fàcil. No han pogut fer la seva tasca 
normal. A tots i a totes, cadascú des del què li ha 
tocat viure,se’ns ha afegit una càrrega que ara 
costa de gestionar.

Por instal·lada, que sembla contínuament 
alimentada pels mitjans de comunicació. Sembla 
que estem a la fi de l’esperança.
Molta joventut té instal·lat que en breu el món 
s’acaba. Que faran el que podran, però que ho 
donen per perdut. 

Això de “quan sigui gran” sembla una utopia per 
ells i elles. L’altre dia un noi sensibilitzat amb el 
tema del medi ambient em responia a la pregunta 

de “com veus el futur” i em respon “crec que 
estarem tots fent autoconsum, tenint les nostres 
granges, en una economia de subsistència”.

Tot se’n va en orris i tornem a començar.
El futur és incert i així ha estat per totes les 
generacions. Però pensàvem que hi havia un futur. 
La sensació que tinc ara és que no el veuen. Mirin 
cap a on mirin, és fosc. 

Si pots somiar un futur, tens una motivació que 
et porta cap allà. Però si desapareix, en que 
t’il·lusiones?. Angoixa, desesperança. 

Creus que en general estem alterats 
emocionalment?
Hem estat molt temps sobrevivint físicament, 
però no s’ha previst la repercussió emocional que 
tindrien i tenen les notícies. I segueix passant: és 
un bombardeig

El psiquiatra Rojas Marcos ha escrit “Optimisme 
i Salut”, i en ell explica que les notícies estan 
buscades des de la por. I portem molt temps així: 
tenim el cervell segrestat, és un tema fisiològic.

Millor no estar tan pendents de les notícies, 
donen una visió catastròfica del món. 
Hi ha un altre autor, Mario Alonso Puig, metge que 
ara es dedica a temes de comunicació. Explica 
que si s’activa la part de la defensa, el perill, el 
segresta i actuem per sobreviure. Ell ho compara 
com si tinguéssim un tigre de bengala davant. I 
estiguéssim lluitant per la supervivència física de 
l’espècie. Aquest mecanisme també es pot activar 
davant d’una creença: hem de vigilar perquè la 
nostra fisiologia està així muntada.

Ja ho diuen que “la por paralitza”. A més, se’ns 
fica dins. Penso en pares i mares que han tingut 
protegits als seus fills i filles tant temps a casa. 
Ara els deu costar tornar a treballar conceptes 
que eduquen, com l’autonomia, el risc.
Aquesta hiperactivitat davant les pròpies pors és 
possible que es projecti en els fills i filles. L’angoixa 
ens porta a pensar tot el que pot passar i a intentar 
controlar-ho. I encara que s’intenti raonar “que els 
hi pot passar a causa de la pandèmia?”, hi ha una 
reacció de protegir la camada davant d’aquest 
perill i tots els que puguin sorgir.

Pobres fills, que ara que poden sortir ens tenen 
tot el dia a sobre vigilant que no els passi res...
En una situació tan estressant com la que hem 
viscut, s’ha agreujat un tema que ja venia d’abans 
que és la sobreprotecció. La situació ens ha posat 
al límit, això és real. Els mecanismes alliberadors 
que teníem, durant aquest temps han desaparegut: 
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Mestres Villà 101, el Masnou
935 551 664 • www.canrac.com

676 584 039
@can_rac  
canrac

Per Sant Joan i Sant Pere monta-t’ho bé!
Safates d’embotit de Can Rac, 
ibèric o de formatges

Vicenç Linares
Italia 16 - 935 559 562 

Ametllers 12- 935 558 391

SUBMINISTRAMENTS
FERRETERIA

ELECTRODOMÈSTICS

S.E.F. us desitja bon estiu i bona Festa Major

l’esport, quedar amb els amics, l’art,... Tots tenim 
les nostres tensions diàries i ens anem autoregulant 
com podem. Si te les tallen...

Receptes per millorar aquesta situació i aquesta 
angoixa?
Validaria els mecanismes alliberadors que tingui 
cadascú, i fer un esforç. Hi ha gent que porta 
tan temps sense veure els amics que li costa 
tornar: “no m’ha trucat, doncs jo tampoc el truco”. 
Truca’l, si us plau. Segur que hi ha hagut un motiu. 
Esforçar-nos a sortir del forat, encara que no ens 
vingui de gust, perquè va bé, perquè té una funció 
a la vida. 

Més coses! 
Tenir més consciència de la part emocional, estar 
més pendents. Portem tants dies atents a la salut 
física, en una alerta extrema del nostre físic i de la 
nostra salut,  que se’ns ha oblidat escoltar-nos i 
cuidar-nos emocionalment. Tenir més intel·ligència 
emocional, fomentar-la amb tallers, llegint, fent el 
que sabem que ens va bé.

Moltes gràcies Marta.
Si no ets conscient d’un problema, no pots posar 
solucions. 

Es clar! I a partir, cadascú dels seus recursos. 
Teràpia per alguns, però hi més mecanismes: 
quedar amb gent, l’art, l’esport, la música, la 
cuina... Tots sabem el que ens aporta aquesta 
calma que ara necessitem.

Tot i la por, fer-ho.
El cervell té varies capes, i el cervell reptilià és el 
que s’activa davant les situacions de perill. No 
distingeix entre si és real o imaginada. Si et parlo 
de la llimona i del seu sabor, ja salives, oi? Doncs 
el mateix. Hem de reajustar el pensament, filtrar la 
realitat, per no distorsionar-la. 

RAS I CURT
El primer que fas quan et lleves Dutxar-me Menjar 
preferit Steak tartar Estació de l’any Estiu Mar, 
muntanya o ciutat Mar Quin super-poder t’agradaria 
Des-cobrir autenticitats i contagiar comunicació 
genuïna En el temps lliure... Descans i amics 
Tens algun mestre El meu mentor argentí, Alberto 
Hugo Dupen Pel·lícula o sèrie, quina? Código 
Desconocido, de Michael Haneke Actor/actriu 
favorit? (no en tinc de favorits però si escullo 
alguna) Meryl Streep Tatuatges: sí o no i on? No tinc 
cap tatoo     Un llibre Martes con mi viejo profesor 
de Mitch Albom Música... Cool jazz Tens una vareta 
màgica, que faries pel poble de Masnou Més zones 
verdes naturals Color Blau pacífic 

foto @yasiajgisper

Un moment de l’entrevista 

Com en qualsevol crisi, també hi ha hagut coses 
positives?
Coses positives: adaptació al canvi. Personalment 
i en els centres de treball.  El teletreball, per 
exemple, les reunions on-line, que ajuden a 
gestionar millor el temps. La conciliació ha millorat. 
Flexibilitat. Més hores amb la família. Relativitzar la 
importància de les coses. Parar a pensar, trencar 
amb el pilot automàtic. Després de les crisis, també 
venen les oportunitats. Per això es necessari posar 
consciència, per determinar i prendre decisions. 

il·lustracions NÚRIA FUSELLAS |
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http://www.canrac.com/
https://www.cadena88.com/es/store/sefelmasnou
https://www.blancdeguix.com/
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Vegem primer, l’entrada que tenia al llibre (2). Diu així:

ANY 1825-35
S’URBANITZA EL PRIMER EIXAMPLE 
DEL MÓN
 
Tot i que no es pot datar exactament, sí que 
podem constatar que, al primer terç del segle XIX, 
el Masnou va urbanitzar una part del seu territori, 
fins aleshores hortes i terra erma, conegudes com 
la partida del camp, i algun tros com la quintana, 
d’aquí que el carrer que coneixem com a Pere 
Grau, primer es digués de la Quintana.

Eren dues llenques de terra pertanyents a Can 
Casas i Can Fontanills. La primera, abans de 
convertir-se en blocs de pisos, era coneguda com 
a Mas Nou. La segona era la que encara segueix 
dempeus, la masia que hi ha al Casino.

EL PRIMER EIXAMPLE 
DEL MÓN

Històries de la vila

Joan Muray

Al segle XIX, el Masnou va tenir un munt de fets en què fou capdavanter, com 
ara: portar cap a Amèrica el primer vi català a aquelles latituds, o portar d’allà els 
primers fesols de Lima (les populars mongetes), tenir grans caphorniers(1), tenir 
una flota de més de quatre-cents (400) vaixells o arribar a tenir vuit-cents (800) 
capitans, però, urbanísticament parlant, també podem presumir d’haver urbanitzat 
el primer eixample a la nostra vila, abans dels de Barcelona, Viena o Chicago.

L’arquitecte municipal, Miquel Garriga i Roca, en 
va fer la urbanització, tal com demostra el plànol 
de 1846, que té un excel·lent dibuix del mateix 
arquitecte. Altres eixamples del món foren fets: 
el de Barcelona, a partir de 1860, i també el de 
Viena (Àustria), i el de Chicago (EUA) a la dècada 
següent.

Per tant, com veieu, al del Masnou li correspondria 
ser el primer.

Fou projectat per l’arquitecte municipal Miquel 
Garriga i Roca (1808-1888), que va néixer al que 
ara és l’actual terme del Masnou, quan encara (fins 
al 1846) era terme d’Alella. Entre les seves múltiples 
obres, les més destacades podríem dir que són, al 
municipi, l’Ajuntament i la parròquia de Sant Pere, 
que havia començat el seu avi i va continuar el seu 
pare. I a Barcelona el Gran Teatre del Liceu.

També, en un butlletí del Centre Excursionista 
de Catalunya, en un escrit de 1867, signat per 
Francisco Agell(3), trobem una relació explicativa 
dels trossos que componien l’antic Masnou, com 
eren: Masnou, Camp i Ocata. Crec que és prou 
interessant, i aclaridor, posar el tros corresponent a 
aquests tres termes, ja que tot l’escrit excedeix els 
límits d’aquestes històries. Diu així:

...La primera (Masnou) comença, entrant a la 
població per la part de ponent, per un caseriu, 
no ben unit al que segueix de la mateixa, 
anomenat Alella de Mar, perquè la jurisdicció 
d’aquest poble arribava antigament fins a 
aquesta platja; el qual caseriu fou agregat 
més ençà a aquest terme municipal. A més 
comprèn aquesta partida tot el que segueix 
fins al torrent que hi ha al costat de l’actual 
Casa de la Vila, conegut amb els diferents 
noms de torrent de Teià, perquè condueix a 
aquesta població; torrent de la Poca Farina, 
per anomenar-se així, des de molt antic, un 
escamot de cases que, formant un petit barri, 
toca en el susdit torrent, pel qual té també 
algunes de ses entrades.

La segona partida, o del Camp, és la que 
s’estén des del torrent esmentat, seguint cap 
a llevant, fins un altre torrent anomenat torrent 
d’Ase.

La tercera partida, o d’Ocata, corre des del 
torrent d’Ase fins a la fi de sol-ixent d’aquest 
terme municipal(4).

Sembla que queda prou clar que, a la segona 
partida, dita del Camp(5), és on es va urbanitzar el 
primer eixample del Masnou i del món. 

Notes
(1) Caphorniers és el nom que es dona als capitans de vaixell que han travessat amb èxit el temible Cap d’Hornos, al sud del continent americà. Els capitans Francesc i Pere Millet «Fita» ho 
feren dotze cops.  (2) «Cent dates de la història del Masnou que cal conèixer». De Joan Muray. Quaderns d’història local, núm. 7. (3) Aquest Francisco Agell no creiem que tingui res a veure 
amb el Dr. Josep Agell, nat al Masnou. (4) Es refereix a tocar el terme de Premià de Mar. (5) Formada per dues llenques de terra de les antigues masies de Can Cases i de Can Fontanills.

Sector del plànol de la vila, fet per Garriga i Roca. El tros senyalat és el que correspon a l’eixample, i que 
aniria entre els actuals carrers de Dr. Agell i Mare de Déu de Montserrat. D’un mapa de 1905. 

Xamfrà de Sant Felip amb Dr. Agell, on començava l’eixample.

Per tant, tenim que aquest eixample aniria, més o 
menys, des de l’actual carrer del Dr. Josep Agell 
fins al de la Mare de Déu Núria (torrent d’Ase), això 
pel que fa a l’orientació paral·lela al Camí Ral, o 
sigui de ponent a llevant.

Quant a profunditat, des del Camí Ral cap a 
muntanya, foren, en aquella primera fase, al primer 

Finques Puig S.L.
COMPRAVENDA - ADMINISTRACIÓ - ASS. JURÍDICA

Bon estiu i bona Festa Major
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

Plata i complements

Prat de la Riba, 95 el Masnou
935 5556 241 - elivinyals@yahoo.es

Eli Vinyals
bon estiu i bona Festa Major

finquespuig.net
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terç del segle XIX, pocs carrers. Va començar per 
l’actual carrer de Pere Grau (aleshores c/ Quintana) 
fins a l’actual carrer de Jaume I (aleshores c/ del 
Rastillo).

Mentre que als actuals carrers de Sant Felip, 
Mestres Villà i Jaume I, les cases estan totes 
orientades de cara a mar, i tenen a la part del 
darrere esplèndides eixides, al carrer de Pere Grau 
hi ha cases orientades de cara a mar i de cara a 
muntanya, ja que al projecte inicial, aquest carrer 
estava destinat a ser un bulevard.

Abans de cloure aquestes històries, cal fer un 
aclariment: al cap de poc temps de començar-les(6), 
al número 16 d’aquest butlletí, vaig escriure’n unes 
que titulava “L’Eixample... del Masnou”, però en 
elles em referia al segon eixample de la vila, que 
fou cap als anys vint del passat segle (aleshores 
desconeixia aquest primer eixample, precedent 
mundial).

El segon eixample anava des de l’actual carrer de 
Roger de Flor (torrent Vallmora) fins a l’avinguda de 
Joan XXIII (camí antic del cementiri), tot això a partir 
de les Escoles Municipals i la Casa Benèfica.

En fi, una gran fita per a la nostra vila. 

C/ de Jaume I (aleshores Rastillo).

Cal Senyor, al xamfrà del Camí Ral amb Mare de Déu de Montserrat.

Notes (6) Aquelles històries eren les corresponents al núm. 8, i les actuals corresponen 
al núm. 347.
Fons consultats Arxiu Històric Municipal del Masnou / Centre Excursionista de Catalunya

bona Festa Major
Sant Miquel 25 - el Masnou • 93 540 88 02
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Commandes: 93 555 06 61
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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)

Mestre Pastisser
Finalista (Millor Pasta té d’Espanya 15)
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Prat de la Riba 4 - El Masnou
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Hi ha dues modalitats: tallers puntuals 
i cursos continuats a la teva mida. 
Recolzament individual per cada projecte, on 
experimentar i aprendre diferents tècniques.

Pel material no cal patir: la botiga n’és 
plena. Més de 300 models de papers la 
converteixen en un espai de referència.
I per si no fos prou, el dimarts al matí ganxet.

Per poder donar lloc a tants somnis, l’horari 
és ininterromput des de les 10 del matí 
a les 8 del vespre, de dimarts a divendres.  
Dilluns i dissabte al migdia tanca. 

No cal pensar-s’ho doncs: si tenim una idea 
al cap, a l’Atelier de Carlota trobarem tot 
el material i el suport de la Carla per fer-la 
realitat. 

L’ATELIER DE CARLOTA

Joan Muray

El mes passat us parlava 
d’un mercat sui generis, 
però aquest també ho 
és, encara que no pels 
mateixos motius.

fem poble

Allà hi havia cridòria, aquí poca. Allà hi havia 
un poti-poti de colors, aquí més igualat. Allà un 
atapeïment de gent, aquí més ordre.

Tot això ve perquè aquest mercat és aquàtic, sí, 
tal com ho llegiu. En aquest mercat, compradors i 
venedors van en barca, una mena de barques més 
semblants a una piragua de les que coneixem.

Damnoen Saduak es troba a 100 quilòmetres de 
Bangkok, la capital de Tailàndia, a la província de 
Ratchaburi, i és un poblet molt famós, precisament 
pel seu mercat, tot i que allà molts són així, ja que 
als natius els és més fàcil anar d’un lloc a l’altre en 
barca que per carretera, ja que hi ha molts rius i 
canals i poques carreteres. Aquest tipus de mercat 
se’ls anomena Talaam Naat.

Els que hi anàvem com a visitants, circulàvem per 
uns passadissos que hi havia arran de les cases, 
i el que hauria sigut el carrer, eren els canals per 
on anaven venedors i compradors. Majoritàriament 
eren dones, i anaven remant tot apropant-se, 
les compradores, a la barca que duia el gènere 

MERCAT 
DE DAMNOEN SADUAK

Cròniques d’ultramar

que necessitaven, i si no ho feia la venedora cap 
a on fes falta. No hi vaig veure cap accident de 
circulació.

L’únic problema per a nosaltres, els guiris, era 
que badant podies caure a l’aigua, que era ben 
fangosa. El mercat, per als turistes, és pràcticament 
només per gaudir de la vista i la diferència amb 
els nostres, ja que el que s’hi ven són productes 
agrícoles, que les mateixes venedores conreen als 
seus poblats. 

Com a pràcticament tota aquella zona del sud-
est asiàtic, hi fa molta calor i moltíssima humitat, 
i, tant les venedores com les clientes, duien un 
típic barret de palla o alguna altra fibra vegetal, en 
forma de pagoda, que no queda arran de pell com 
els nostres barrets, sinó que se cenyeix al cap per 
mitjà d’unes tires com de vímet, que formen unes 
arcades; així, entre el barret i les arcades hi passa 
una corrent d’aire molt agradable. 

Assessoria d’empreses i particulars des del 1984
Assessorament i gestió fiscal, comptable i laboral

Assessorament jurídic mercantil
Herències, donacions

Torrent Vallmora, 16 local - 08320 El Masnou 
935 400 673 • tonitrillo@elmasnouassessors.cat

Flors i Calcat, 10 - 08320 El Masnou • 669 107 732 • pintandomonas@latelierdecarlota.net
www.latelierdecarlota.net • @pintandomonas

Núria Fusellas i Santi Duran

Amb més de 20 anys d’experiència, 
la Carla t’acompanya en qualsevol  
projecte de manualitats: 
restauraració, pintura decorativa, 
enquadernació, scrap, lettering, 
cartonatge...

+ RESTAURACIÓ DE MOBLES + ENQUADERNACIÓ + LETTERING
+ TÉCNIQUES DE PINTURA DECORATIVA + SCRAP + GANXET

Un espai creatiu ple de possibilitats
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https://latelierdecarlota.net/
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Va ser un curs llarg i segurament vam tocar molts 
temes i àrees diferents i, com tot en la vida, quan 
tractes d’evocar allò que va ser, t’arriba el que 
t’arriba, i el que recordes pot ser que no sigui del 
tot real. 

A mi, d’aquell curs em van sorprendre un parell de 
conceptes. Més ben dit, un parell d’evidències que 
no he oblidat i que faig servir habitualment en el 
meu dia a dia.

La primera fa referència a planificar i, en funció del 
pla, organitzar el temps. A tenir metes i , al final, 
reflexionar sobre tot plegat.
La segona, em va ajudar a comprendre que tots 
tenim una estructura personal per assolir l’èxit. Uns 
passos concrets que, si els seguim, ens fan sentir 
satisfets de la nostra feina. 

... i tot això, ho penso i ho vaig anotant mentalment 
mentre a la coral, director i cantaires comentem i 
analitzem com ha anat l’últim concert.

Després de cada cantada, dediquem un estona a 
palar de com ens hem sentit, com ens sembla que 
ha sonat, quines impressions hem rebut del nostre 
públic...

En aquesta ocasió, el nostre director ens ha 
fet reflexionar sobre el que hem fet cadascú 
personalment per arribar a pujar a l’escenari amb 
seguretat i decisió. Es a dir, quins passos hem 

EQUILIBRIS

Veus

seguit per arribar a una sensació personal d’èxit. 
Després, com hem traduït la feina personal en una 
feina “coral” i com aquesta sensació de feina ben 
feta, s’amplifica.

Ens ha animat a recordar tot allò que ens ha anat 
bé, afegint, com aquell qui no diu res, que no ens 
hi hem de conformar. Que, per avançar, cal sortir 
de la zona de confort.

... treure la pols a antigues evidències sempre 
va bé. 

Elena Bosch

Joan Camps Ortiz

PEGASUS: L’espia troià del CNI

La senyora Paz Esteban López ha estat destituïda 
del seu càrrec com a únic cap visible de l’espionat-
ge secret. Quaranta anys de tasques enigmàtiques 
sota el paraigües de les clavegueres del CESID de 
mala memòria i del modern CNI. Una empresa ama-
gada en la foscor amb un pressupost multimilionari 
i una disposició sense límits de fons reservats, amb 
els quals ha tingut en nòmina a l’imam de Ripoll 
Abdelbaki es Satty, responsable intel·lectual dels 
atemptats de Cambrils i Les Rambles de Barcelona. 

Davant del secret d’aquest mullader nauseabund hi 
caben tota mena d’especulacions. En data d’avui, 
dia 11 de maig, en plena ebullició política permet 
un nombre infinit de relats imaginaris, però parlant 
clar i en català crec que hi ha sobrats indicis per 
raonar una teoria amb el màxim rigor lògic. 

Si a mi m’oferissin un lloc de poder absolut com és 
el cas d’ocupar de facto ser el CEO - Cap Executiu 
Oficial del CNI- , àmbit intrigant on les punyalades 
per l’esquena són freqüents, el primer que faria 
seria buscar-me una persona de perfil gris i introver-
tida cedint-li, en obediència deguda però ben paga-
da, la titularitat executiva de les ordres i accions de 
poder que jo vulgui administrar i implementar, en 
la condició, que la meva gestió en el CNI quedés 
blindada en el més estricte secret. En resum: si no 
vull fracassar en tan alta  funció de poder absolut 
obligat al secretisme, per la pròpia seguretat del 
càrrec, cal disposar d’un CAP DE TURC, una vícti-

En la mitologia grega, Medusa prenyada per Poseidon va ser decapitada per Perseo 
i del seu coll sagnant brullà el cavall alat  Pegasus, metàfora que na Paz Esteban 
López ha encarnat en cos i ànima de manera inversa, ja que a ella li han tallat el cap 
pel suposat mal ús del Pegasus, l’espia troià que ha infectat la fràgil democràcia del 
Regim del 78, deixant-la gairebé insalvable.

Ja fa molt de temps, quan començava a fer de 
mestra, em vaig matricular en un curs que portava 
per títol “El equilibrio del profesor”. Bàsicament 
era un curs on es treballava el coneixement 
personal, les qualitats i els recursos de que 
disposa cadascú, i la millor manera d’aplicar 
aquestes qualitats en la nostra tasca diària.

ma propiciatòria la qual se la pugui incriminar amb 
la responsabilitat total, donat que la implementació 
intel·lectual de qualsevol acció reprovable,  per molt 
execrable que pugui semblar, ha de quedar prote-
gida pel Secretisme d’Estat. La majoria de tasques 
d’espionatge serien impossibles sense mentir, a ve-
gades robar i, si és necessari, fins i tot excepcional-
ment, cal assassinar. Pretendre que el responsable 
màxim de més de 30.000 funcionaris de la plantilla 
del CNI, més els confidents, sicaris i infiltrats que 
cobren en negre directament dels fons reservats, 
fos visible, és inconcebible. Partint d’un grau mínim 
d’intel·ligència, el poder absolut del CNI, mai ha 
estat ostentat per persona coneguda, i si la senyora 
Paz no estigues compromesa pel Secret d’Estat, 
segur que ella si que sap qui és, però per la seva 
pròpia seguretat, haurà de callar per sempre i a 
partir d’ara acollir-se a ser testimoni protegit del 
més alt ranc reservat als Caps de Turc, predestinats 
a ser destituïts per obediència deguda. 

Opinió

930 061 831 
Francesc Macià, 66 - el Masnou

Pastisseria
Forn de pa amb degustació
Coques de revetlla

BONA REVETLLA

3er TEMPS 
el bar del poliesportiu
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segueix-nos         

Av J.F. Kennedy 20-22 nau A, El Masnou • T. 935 403 347
667 697 242 • comercial@mosiluminacion.com 

Material elèctric
Il·luminació LED 

i decorativa
www.firststopmasnou.com

c/ Itàlia, 12 • El Masnou - 935 409 971 • 625 045 546

Pneumàtics • Alineació de direcció
Manteniment cotxe i moto

Revisions ITV • Diàgnosi electrònica

Il·lustració NOEMÍ MORRAL (del llibre “Portes endins”)

http://www.mosiluminacion.com/
www.firststopmasnou.com
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La cuina de l’Antonia
SALTAT 

D’ALBERCOCS

Preparació
1 Peleu els albercocs, els hi traieu els pinyols i els 

talleu a daus.
2 Coeu la mantega i el sucre en una paella a foc 

lent fins que comenci a tenir un color a caramel.
3 Abaixem el foc i afegim els albercocs amb un 

pessic de pebre mòlt. Salteu-ho tot uns 2 o 3 
minuts

4 Només cal escalfar una mica la paella abans de 
servir-ho, acompanyat d’una bola de vainilla

Varietats Pansa Blanca
Bodega Alta Alella
Denominació Origen Alella
Criança 4 mesos
Ampolla 37,5 cl.
Graduació 13,5% vol.
Anyada 2016

Les nespres és un fruit estacional de calor, ara estem en temporada. 
És una melmelada molt versàtil, tant es pot fer servir per postres, 
com en una taula de formatges o un bon foie. Per aquest motiu tot 
i ser un maridatge dolç i una mica contundent, hem triat un vi dolç 
excepcional de la nostra terra.

El Blanc de Neu del Celler Alta Alella. Un vi dolç a base de Pansa 
Blanca elaborat a partir d’una crio maceració i envellit en botes de 
roure francès durant 4 mesos. Un vi almivarat, però amb un bon 
equilibri, tot i ser un vi amb notes de fruites d’os, com el préssec i ser 
bastant glicèric, tenim notes extremes a cítrics i torrades. Un vi, que 
acompanya aquesta melmelada, li suma les notes torrades i equilibra 
el nostre maridatge amb la seva bona acidesa. Una elecció arriscada, 
atrevida i al mateix temps sorprenent. 

Ingredients
• 12 albercocs

• 4 cullerades de sucre
• 1 cullerada mantega

• 1 pessic pebre negre mòlt

El cullerot

BLANC 
DE NEU

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 vi de l’Enric
El Rebost dels Sentits

?

www.estudisantielena.com
santi@estudisantielena.com

699 775 558Disseny gràfic • Il.lustració

https://servifruitmasnou.com/
https://7devi.com/
https://estudisantielena.com/
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Penso que està bé que hi hagi una reflexió del 
passat. No el podem mirar ni jutjar amb els nostres 
ulls ni amb els nostres valors, que canvien i no 
són sempre millors que els dels nostres pares. 
Està bé pensar que la Mare de Déu de Montserrat 
presideix l’església del monestir de São Bento de 
Rio de Janeiro. Però és blanca: els negres anaven 
a una altra església ja que la dels benedictins era 
la de la classe benestant. I pensar que els que 
van arribar a Amèrica al segle XVI es preguntaven 
si els indis tenien ànima o no! Observar que les 
dones no tenien ni veu ni vot fins no fa massa! 

Joan Maresma

Escric aquestes ratlles a l’inici de maig. 
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CARNAVAL 
A L’ABRIL

Corresponsal del Brasil

En una reunió a finals de desembre de l’any 
passat, els batlles de Rio de Janeiro i de São Paulo 
van decidir traslladar les desfilades de carnaval de 
les escoles de samba, de l’inici de març al festiu 
de Tiradentes -heroi brasiler del segle XVII- el 23 
d’abril, data en què se celebra la seva mort -i la 
de Sant Jordi-. El carnaval al carrer també va ser 
cancel·lat a la mateixa reunió i aquest any gairebé 
no han sortit les comparses.

El batlle de Rio, Eduardo Paes el seu nom, va 
comentar dies abans de l’inici de la festa de la carn 
a l’abril -Carnaval després de Setmana Santa!- 
la seva importància econòmica: cada real que 
inverteix l’ajuntament suposen 6 reals de retorn; 
a la festa hi treballen més de 150.000 persones; 
el 2019 la ciutat va rebre més de 2.000.000 de 
turistes, aquest any una mica més de la meitat… 
Unes xifres que, suposo, encara es deuen poder 
veure a l’Instagram del Dudu -és l’hipocorístic 
d’Eduardo, alguns l’anomenen així-  i que reforcen 
la importància d’aquesta cadena productiva, 
sofisticada i complexa.

Les desfilades de les escoles de samba són 
essencials a la política: les sambes, les al·legories, 
les disfresses... carreguen significats, informen, 
eduquen. Després de dos anys sense desfilades 
a la Avenida Marquês de Sapucaí -és el nom del 
sambòdrom- els gremis han tornat amb noves 
històries. Torna l’alegria després d’un període de 
dol; torna la celebració de la vida.

Aquest 2022 han destacat els temes “africans” -ho 
han anomenat així-, tal vegada seguint el corrent de 
manifestacions antiracistes arreu del món després 
de la mort del negre George Floyda mans d’un 
policia blanc. Molta gent segueix un sincretisme 

religiós: les religions del 
continent negre -els orixás, 
el candomblé-; Sant Jordi 
és Ogum, ja que els esclaus 
van portar al Brasil la cultura 
africana i les seves religi-
ons; la devoció a Nossa 
Senhora Aparecida, que és 
la patrona del Brasil i és ne-
gra com la nostra Moreneta 
-o els pobles indígenes-. 
Fa poc, un dels cacics 
yanomami va afirmar que la 

seva tribu era la que protegia els boscos tropicals 
i preguntava qui els protegia a ells dels miners 
il·legals, de la tala d’arbres, de la contaminació dels 
rius o de Bolsonaro.

Carnestoltes Sambòdrom

Nossa Senhora Aparecida

c/ Xile 1 - 08320 El Manou 
935 404 204 • 628 908 523 • www.salaautomocio.com

bon estiu i bona Festa Major

• MECÀNICA DE L’AUTOMÒBIL
• DIAGNOSIS I ELECTROMECÀNICA
• PNEUMÀTICS
• AIRE CONDICIONAT
• CANVI OLI CANVI AUTOMÀTIC

3030anys
al seu servei

Hem de ser conscients d’aquest fet que arriba 
a pocs. No sé si a les faveles del Brasil, a les 
zones miserables d’Àfrica o a l’Afganistan tenen 
aquestes prioritats.

Tornant al carnaval, aquest és l’any del bicentenari 
de la independència del Brasil -ho celebrarem el 
dia 7 de setembre- i el tema no ha aparegut a cap 
escola de samba. Potser és aquest el missatge al 
president contra el Brasil…

Bon estiu i bona Festa Major! 
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que també hi escauria l’adjectiu 
de tràgica), ja que el Guim, un cop 
fets els 18 anys fa realitat el seu 
somni de tenir la primera “moto 
grossa”, amb la qual té un accident, 
i justament sense anar acompanyat 
de la Clara, l’altra protagonista i 
narradora de la història, sinó d’una 
altra companya, la Xènia Boldú, i 
queda tetraplègic.

A partir d’aquí tot es complica, 
sobretot per al Guim, és clar, per 
molt que la seva força de voluntat 
i les ganes de viure li facin fer 
progressos que sobten a tothom, 

Parlem de llibres
Títol La llista de les coses 

impossibles
Autora Laura Gonzalvo

Editorial Columna
Lloc i any d’edició Barcelona, 2022

Nombre de pàg. 348

Més que un amor del segle XXI

La primera novel·la de la mataronina 
Laura Gonzalvo (1978) és, sense 
dubtes, un merescut “XI Premi 
Carlemany per al foment de la 
lectura”, convocat pel govern 
d’Andorra i “votat per noies i nois 
d’entre catorze i setze anys”, com 
diu la contraportada del llibre. He 
volgut destacar la intervenció del 
jurat juvenil, perquè estic segur 
que la novel·la atraparà, i de quina 
manera, els lectors a partir dels 
14 anys, cosa que no vol dir que 
no ho faci amb els de qualsevol 
edat. Hi ho farà, fonamentalment 
entre els joves, perquè l’argument 
es pot resumir en una història 
d’amor clàssica, que podem 
qualificar de juvenil, ja que quan 
els protagonistes comencen la 
relació i es van enamorant l’un 
de l’altra, tenen uns 16-17 anys, 
i d’aparentment impossible (tot i 

Pere Martí i BertranPERSONES DE SUPORT 
EMOCIONAL (PSE)

Dr. ORIOL LUGO REAL

Som

Ara atura’t per un moment i pensa, com haguessis 
viscut aquests successos si haguessis disposat 
de la companyia d’una persona que t’hagués 
mostrat un suport emocional incondicional. És a 
dir, sí haguessis tingut al teu costat algú capaç 
d’escoltar-te sense jutjar-te, de fer-te companyia 
quan més ho necessitaves, de donar-te consell o 
paraules d’escalf?

Probablement, haguessis viscut la problemàtica 
d’una forma molt menys intensa i desagradable. 
Fins i tot, en alguns casos haguessis pogut refer-te 
d’aquell cop d’una manera més ràpida i positiva. 
Aquesta és la tasca de les persones de suport 
emocional, una nova figura professional que 
ens pot acompanyar en moments de transició o 
situacions de desafiament.

Alguns dels possibles escenaris on aquestes 
persones ens poden donar suport són:

• Mort d’amics i familiars (acompanyament a casa, 
tanatori, funeral).

• Acomiadaments laborals (presència a les oficines o lloc 
de treball).

• Presentacions públiques (desplaçament a l’acte públic).
• Citacions judicials (acte de presència en les 

disposicions judicials).
• Hospitals o consultoris mèdics (acompanyament a 

l’hora de rebre males notícies).
• Signatures de contractes o presa de decisions 

importants (presència en oficines bancàries o d’altres).
• Reunions on s’han de donar males notícies 

(recolzament en entorns socials).
• Ruptures sentimentals (suport en trobades amb la 

parella o en moments de solitud).
• Conflictes amb familiars (acte de presència en reunions 

familiars).
• Discussions amb amics/gues o grups d’iguals 

(acompanyament en l’esfera social).
• Morts de mascotes (acompanyament al veterinari o en 

la llar).
• Pèrdues materials que tinguin un alt impacte emocional 

(recolzament emocional en l’entorn de la persona).
• Accidents o processos de recuperació (acompanyament 

a la casa o en les sessions de rehabilitació).
• ...

Les persones de suport emocional són individus 
que poden ser en molts casos psicòlegs/ògues 
o terapeutes, i que ja disposen d’una base a 
l’hora de poder treballar amb la gestió emocional. 
Aquest és el gran diferencial si ho comparem 
amb un amic/ga o familiar. En si, no es tracta 
d’un procés de psicoteràpia, sinó d’aportar de 
forma específica i puntual (hores concertades) un 
servei de presència i escolta activa a la persona 
que està transitant aquesta problemàtica. El 
fet d’acompanyar-los físicament en l’escenari 
problemàtic, no virtualment, és un gran diferencial 
respecte a una teràpia que s’efectua en un despatx 
o consultori.

A Nova Zelanda la llei exigeix a les companyies 
l’opció que els seus treballadors puguin portar 
una persona de suport emocional a les reunions 
disciplinàries, les quals poden estar relacionades la 
gran majoria de les vegades amb l’acomiadament 
potencial del treballador/a.

A OWL INSTITUTE creiem que aquesta figura 
cada vegada serà més necessària i ja disposem 
d’aquest servei, que no substitueix a una 
psicoteràpia, sinó que és més un ajut puntual i 
específic en l’espai i en el temps acordats.

Perquè ara és el moment de deixar-se cuidar en 
qualsevol situació o moment. 

Al llarg de la vida passem per molts 
esdeveniments que emocionalment 
poden resultar autèntics reptes. Durant 
aquests recents anys, malauradament 
n’hem viscut molts d’aquests.

Per a més informació d’aquest servei:
www.owlpsicologia.com

però també per a la família i per a 
la Clara, que continua enamorada 
del Guim, per molt que tothom, 
pares inclosos, li digui que és una 
bogeria, cosa que sovint també es 
diu ella mateixa, al llarg de “sis anys 
de trauma” (p. 329). 

L’argument, les vivències, els 
costums i les relacions entre els 
joves, atraparan els lectors joves, 
com he dit, però també hi ajudaran, 
el registre lingüístic, la narració 
en primera persona, l’estructura 
capitular que va alternant el punt 
de vista de la Clara amb el del 
Guim, l’ús de recursos literaris 
molt propers i assequibles als 
joves (comparacions, metàfores, 
repeticions...), les ganes de viure 
dels protagonistes, amb tocs 
d’humor i tot, malgrat la duresa de 
molts moments... Tot embolcallarà 
el jove lector i el farà gaudir d’un 
món que podria ben ser el seu. 
Però, com he apuntat, el lector 
adult, el que vagi més enllà 
d’aquesta història d’un amor tràgic 
del segle XXI, també valorarà i 
gaudirà d’una versemblança molt 
aconseguida en tot i, sobretot, de la 
voluntat de l’autora, ben reeixida a 
parer meu, de fer literatura. No us la 
perdeu. 

https://www.frankfurtparera.com/
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ASSIGNATURES 
PENDENTS

Fins al 5 de juny Les bones 
intencions, de Marc Artigau, 
es representa al Centre de les 
Arts Lliures Brossa (Flassaders, 
40; cantonada amb carrer de 
la Princesa, zona Via Laietana), 
amb (chapeau!) Míriam Iscla i 
Joan Negrié.

Del 5 de juny fins al 17 de juny 
volem gaudir d’un petit format, 
molt off, molt de barri. Anem, 
doncs, a La Casa dels Contes 
(Ramon y Cajal, 35; referència: 
Torrent de l’Olla amb Travessera 
de Gràcia), amb l’excusa del 
cabaret Entre Picardias (60’) amb 
Madame Birgitte i el pianista 
Marcelo Arnal 
(https://www.casadelscontes.com)

Teatre Capital 
(La cartellera barcelonina)

El 22 de juny (fins al 3 de 
juliol) El jardí, de Lluïsa Cunillé 
(Badalona, 1961), aterra (tornem-
hi) al Centre de les Arts Lliures 
Brossa, amb direcció d’Albert 
Arribas (Centaure Produccions), 
i interpretació de Màrcia Cisteró i 
Antònia Jaume (75’).

Fins al 27 de juny de 2022 La pell 
fina (75’) es pot veure a la Sala 
Flyhard (Alpens, 3; referència: 
a 10 minuts a peu de la Plaça 
d’Espanya, per Carretera de 
la Bordeta i després carrer de 
Gavà), escrita i dirigida per 
Carmen Marfà i Yago Alonso: 
El Nacho i la Miranda, una jove 
parella de Barcelona, visiten 
uns amics que acaben de ser 
pares. Maternitat, fraternitat, 
humanitat, relacions de 
parella, com a assignatures 
pendents (#LaPellFinaSF). Amb 
Ángela Cervantes, Biel Duran, 
Francesc Ferrer i Laura Pau. 
Moltes assignatures pendents. 
Solucionem-ho, abans del temps 
de platja. No feu tard. 

El 12 de juny de 2022 acaben 
les funcions al Teatre Nacional 
(TNC) de l’obra dramàtica El 
pes d’un cos, de la masnovina 
Victoria Szpunberg (Buenos 
Aires, 1973). Laia Marull 
protagonitza una obra (90’) 
en què també hi participen 
Quim Àvila, Carles Pedragosa i 
(musicalment) Sabina Witt. Es 
pot repescar, en tot cas, el 18 
de juny: es podrà veure a l’Espai 
l’Amistat (Sant Antoni, 60) de 
Premià de Mar.

Rosa M. Isart - 
rmisart@hotmail.com

Victoria Szpunberg

Trobaries les roses al carrer.
Trobaries les roses a l’estanc
quan compraves el paper petit de fumar.
Trobaries les roses als meus ulls.
Trobaries aquesta flor roja i intensa
al costat dels fogons
quan encetaves el dia amb un cafè.
Trobaries que no hi hauria cap espina.
Trobaries el meu cor com un tel subtil
que vol protegir-te en els dies i les fosques arbitràries o cabrones.
Trobaries.
Em trobaries a mi.
Immensa de joia si puc mirar-te.
Trobaries que el cistell de vímet hi té joguines: per torçar
les vides que vénen cruels.
Trobaries que el cabàs de la compra té verdura, peix i carn fresca: per enfortir
el teu cos prim, forçut, alt.
Trobaries que els deu centímetres
que diferencien els nostres dos cossos de dona
són poc obstacle
quan volem besar-nos apassionadament.
Trobaries tots els colors del món
i de la meva ànima un xic desorientada 
-per l’edat, pel pas dels anys-,
quan t’aboquessis als meus ulls
si et tinc al davant, o ben present:
que això  ve a ser sinònim de ‘sempre’. 

Rosa M. Isart

Espai poètic

TO 
FIND 

Rosa M. Isart. Dramaturga outsider masnovina, freelance teatral, poeta. Va 
estudiar a l’antiga Escola Marinada i a l’Institut Mediterrània del Masnou.  

93 555 69 03
www.meslloc.com

FINQUES MESLLOC 
La seva immobiliària del Maresme
Bon estiu i bona Festa Major

Sant Miquel 23 - 08320 El Masnou

LLIGOÑA CAYETANO

Pere Grau, 11 • El Masnou • 615 022 086
   la.lluna_creperia      “LA LLUNA” CREPERIA

Bon estiu i bona Festa Major
Av. Joan XXIII 66 - El Masnou

615 599 579 / 935 550 135

motoscarrau.com
BONA FESTA MAJOR

https://www.meslloc.com/
https://creperia-la-lluna.negocio.site/
http://www.motoscarrau.com/
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Passatemps
7 diferències
El Masnou s’omple de festa i tradicions per Sant Pere.
I ja estem juganers! Afina la vista i busca...

Elena Feliu

L’enigma V.D.R.

Qui és la mare de la sogra de la dona del meu germà?

Resposta: La meva àvia

Albert Vidal

Quan algú evita un perill en l’últim 
moment.

Es diu quan s’aconsegueix fer alguna 
cosa quan gairebé ja no s’hi és a 
temps, quan s’arriba a un lloc a punt de 
fer tard, etc.

L’origen de la dita el trobem en èpoques passades, 
quan per ingressar a l’Armada espanyola no 
s’exigia saber nadar. Per compensar d’alguna 
manera aquest dèficit, era costum dels mariners 
deixar-se els cabells força llargs a fi de poder ser 
rescatats d’una fortuïta caiguda al mar, ja que 
podien ser agafats per les melenes per mà dels 
seus companys. En qualsevol cas, ells se sentien 
més segurs amb aquesta peculiaritat pilosa.

Però aquest costum se’n va anar en orris quan 
Josep Bonaparte, germà gran de Napoleó, fou 
proclamat rei d’Espanya el 6 de juliol de 1808 des-
prés de retenir a l’exili Ferran VII, en plena Guerra 
de la Independència, després de la revolta del 2 
de maig a la ciutat de Madrid. Dos dies després de 
la seva arribada a la capital, Josep I promulgà la 
coneguda com a Carta de Baiona, mal anomenada 
en segons quins tractats Constitució de Baiona, en 
ser de redactat imposat i acceptat per unes Corts 
residents en territori francès. En ella es concedia el 
poder de dictar les lleis només al rei, al marge de 
les Corts malgrat poder ser escoltades, essent res-

Per què diem...  SALVAR-SE PELS PÈLS
Dites i personatges populars

ponsabilitat dels ministres la seva aplicació. També 
els jutges serien nomenats pel rei.

Tornant als mariners i als seus cabells, el 15 
d’octubre de 1808 fou nomenat ministre de Marina 
el tinent general  de l’Armada Antonio de Escaño, 
qui dictà diverses ordenances destinades a la 
uniformitat, la higiene i el bon aspecte dels militars, 
entre elles l’obligatorietat de “portar un adequat 
tall de cabell tant per part de la tropa com de la 
marineria, amb el mateix estil”, cosa que es traduí 
en una esquilada general. Molt abans, en plena 
Edad Mitjana, ja s’havia prohibit als arquers dur 
els cabells llargs a fi d’evitar que s’enredessin amb 
l’arc i les fletxes amb conseqüències nefastes.

L’ordre de rapar-se promoguda per Escaño fou 
rebuda amb grans protestes per part dels afectats. 
Un grup d’artillers de la Marina arribà a enviar una 
carta al rei en la qual exposaven la utilitat de les 
llargues cabelleres, ja que eren útils per veure de 
lluny les possibles víctimes caigudes al mar, a 
més de ser un element indispensable per al seu 
rescat. Adjuntaven a l’escrit una “petició de gràcia” 
per tal que fos derogada l’ordenança, la qual fou 
acceptada pel rei que dictà una Reial Ordre el 26 de 
novembre de 1809, deixant sense efecte l’anterior.

Malgrat això, però, els comendaments de l’Armada 
al·legaren que es tractava d’una disposició de 
règim intern del departament a la qual no afectaven 
les ordres reials i que, per tant, continuava vigent. 
Mai no va tornar a ser revocada i es manté en 
l’actualitat. 

www.asm.cat/roda
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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!

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
PINTURES
Del 7/5 al 2/6/2022, de JOAN MILLAN

PINTURES I OBJECTES ARTÍSTICS 
Del 4 al 30/6, “Un jubilat que no s’avorreix”
de FREDY URBIOLA

CONCERT DE FESTA MAJOR

CORAL XABEC
Diumenge 26 de juny, a les 12:00 
Espai Escènic Iago Pericot (Ca n’Humet).
Concert gratuït

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

Estanc
Maria Arnau

Navarra 51 - El Masnou 
937 822 297 

www.estancarnau.cat

us desitja bon estiu i 
bona Festa Major

Tabacs. Cava de cigars. Regals. Papereria. Fotocopies

Jardineria Eloy Borrallo
649 700 551
Construcció 
i manteniment de jardins
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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)

Sobirania Pl. 1d'O 3-22.qxp_Maquetación 1  23/5/22  18:47  Página 3
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u - 2022 - 

FESTA MAJOR

Del 25 al 29 de juny 

Repicó de Festa Major
Del 30 de juny al 3 de juliol

de Sant Pere


