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• L’entitat Gent del Masnou no es fa 
responsable, necessàriament, del 
contingut dels articles signats pels 
seus col·laboradors.

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

El nom del grup, inspirat en el títol d’una cançó de Muddy Waters, 
es va haver d’improvisar en una entrevista per promocionar aquesta 
primera actuació. Al cap de 60 anys, han encetat una enèsima gira 
mundial, que els ha dut a actuar, ara fa uns dies, a Madrid.

Durant una bona colla d’anys, la majoria de la gent que no era 
incondicional a grups més minoritaris, manifestava la seva preferència 
pels Rolling o bé pels Beatles. Melòman com sóc, a mi sempre 
m’han agradat més els Beatles per les seves melodies i pels seus 
arranjaments per instruments i sons no estrictes de l’àmbit rocker. 
No obstant, sempre he mantingut una certa simpatia pels Rolling, 
amb més dosi de rock-and roll pur. També per la seva dilatadíssima 
trajectòria, pel camí de la qual han desaparegut alguns dels 
components inicials, però mantenint l’esperit de la formació, sobre tot 
l’incansable cantant Mick Jagger, Sir Michael Philip Jagger, amb els 
seus quasi 79 anys. Llarga vida als vells rockers!

Quan als Beatles, pocs són els de la meva o properes generacions, 
que no puguin taral·larejar, si més no, una desena de les seves 
cançons. O no s’emocionin, en segons quins moments, sentint 
algunes de les seves emblemàtiques Eleanor Rigby o Let it Be. 
Respecte als Rolling, qui no coneix Satisfaction o Angie? 

Cançons la lletra de les quals no enteníem, però que ens colpien 
d’admiració. Tot era nou, diferent, fresc i ens transportava a 
l’Anglaterra, a l’Europa que, per nosaltres, era símbol de llibertat i 
modernitat. Ens allunyava de la grisor de l’Espanya franquista i això 
ja era molt. Grisor no solament en el pla de les llibertats, també quan 
al panorama musical ibèric on, tret d’algunes excepcions, la majoria 
es limitava a imitar els grups estrangers. Cosa ben diferent era el 
moviment català de la Nova Cançó, ambel Grup de Folk i els Setze 
Jutges, que ens motivaven especialment.

Des d’aquest panorama musico-festiu, aprofito per desitjarals socis 
i als lectors d’aquest Butlletí o Revista, com li vulgueu dir, un BON 
ESTIU i unes ben merescudes i reparadores vacances. Que la forta 
calor no ens ho espatlli!

El Presidentfes-te soci de
GENT DEL MASNOU
gentdelmasnou@gmail.com

Vols rebre 
el Bulletí a casa
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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

Agost

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

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

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

Setembre

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

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

Les Farmacies del Masnou 
us desitgen bon estiu
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plaques solars de totes les naus industrials i els 
teulats dels edificis. Produir l’energia neta on es 
consumeix és una de les claus d’un futur més 
ecològic. Les noves construccions ja haurien de 
tenir tots els sostres coberts de plaques solars, 
però sense fer trampes com fins fa uns anys que, 
un cop passada la inspecció oficial, ningú pensava 
més en el manteniment de la mínima energia solar 
que  s’instal·lava.

Potser avui me n’he anat massa cap a la defensa 
dels postulats del Capità Enciam. Però creieu-me 
que el sento molt a la vora, com si me’ls digués a 
cau d’orella. 

Passàvem dels quatre mil vuit-cents metres 
d’altitud. Els petits boscos havien quedat enrere i ja 
feia un parell de dies que el paisatge era ben alpí: 
neu, grava, pedres, roques, muntanyes imponents 
i una aigua bellugadissa, de color gris clar, que 
s’escolava per les valls des de les glaceres de 
l’Himàlaia. Cada cop la vida humana es feia 
més dura a aquelles alçades. Quant als animals, 
només podíem veure els iacs, que servien per al 
transport de menjar i mercaderies, i alguns ocells 
que sobrevolaven  aquestes rutes tan cobejades 
pels muntanyencs en el seu periple cap als grans 
cims. De sobte, arribem a un petit llogarret de 
tres o quatre cases al servei dels excursionistes, 
les famoses  tea-houses, disseminades per totes 
les rutes. Era un dia assolellat. Per un costat, uns 
xerpes feien el menjar amb el foc produït pels 
excrements secs dels iacs, l’únic combustible que 
es podia trobar en aquelles alçàries. Per l’altre, 
un altre grup de xerpes coïa el menjar amb un foc 
solar: unes plaques platejades que concentraven 
els raigs del sol sobre una olla. El passat i el 

EL SOL, EL VENT, L’AIGUAVivències

present. O més ben dit: l’antigor i el futur. El poble 
xerpa, per la seva actitud i valors, ha tingut sempre 
la solidaritat dels alpinistes que, quan han tornat als 
seus països d’origen, no han dubtat en enviar-los 
tota mena d’estris per facilitar-los la vida. També 
s’hi veien alguns petits molins de vent que servien 
per carregar  bateries. Es tractava d’aprofitar al 
màxim tota l’energia  que els oferia una natura tan 
inhòspita.

Tornant al nostre país, també recordo la visita  a 
la casa d’un actor que va col·laborar en una 
adaptació de Tirant lo Blanc que vaig escriure per 
a nens l’any 2005. Vivia a prop de Súria, en una 
casa isolada. Tenia una llar de foc per escalfar-se, 
un petit molí de vent que li pujava l’aigua d’un pou, 
i una placa solar que li permetia escoltar la ràdio:  
una vida senzilla i lliure, em deia.

Aquests dies he pensat en tot això perquè hem 
decidit instal·lar plaques solars. Tot i que no tinc 
la millor inclinació de la teulada -per això hem 

Produir l’energia solar on es consumeix és una 
de les claus d’un futur més ecològic 

Pep Parés

Cuina solar, Nepal | fotos PEP PARES |

Plaques solars, El Masnou | fotos PEP PARES |

De coure aliments amb el foc 
produït pels excrements secs 

dels iacs, a fer servir una petita 
cuina solar.  

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 

tardat tant a posar-les-  la instal·lació produeix 
quasi 5 KWh. de potència, suficient per cobrir el 
nostre consum durant el dia. Ara cal coordinar 
les despeses elèctriques dels aparells de la casa 
amb les hores de més sol: rentadora, assecadora, 
rentaplats, motors, forn, cotxe híbrid recarregable...

Avui dia, amb Internet, tot és tan sofisticat i simple 
alhora que, des del mòbil, puc saber a l’instant 
l’electricitat que es produeix al nostre teulat, la 
que consumim i la que ens arriba o retornem a la 
companyia distribuïdora. 

Ara redescobreixo sensacions passades que 
també interactuaven amb l’energia de la natura, 
com quan practicava vela lleugera. Navegar davant 
del Masnou, sentir la força del vent i visualitzar-la 
en l’estela que deixa la barca... Són sensacions 
impagables. Quan penses en la destresa d’aquells 
mariners que travessaven l’oceà amb la força de 
les veles i prou. Cada viatge una incògnita: saps 
quan surts però mai quan arribes.

També la pluja que cau als teulats ens regala una 
aigua que, ben canalitzada, pot omplir els dipòsits.  
Quina satisfacció quan sentim l’aigua  entrar amb 
força dins la cisterna de casa. Sortosament la 
nostra llar ens permet aplicar aquestes millores 
ecològiques.

D’acord que hem d’implementar camps solars i 
parcs eòlics urgentment perquè ens calen. Però 
per evitar un excés de contaminació visual i els 
canvis de ruta forçats d’animals de terra i mar, 
també hauríem de prioritzar el cobriment amb 

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

https://femflocs.com/
finquespuig.net
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reforç als que començaven a llegir; els asseia a 
la seva falda i, amb la clau que sempre portava 
lligada a la cintura, assenyalava lletra a lletra per 
aprendre i lligar l’abecedari. Jo no li vaig donar 
gaire feina; sortosament, a casa, els meus germans 
ja m’havien ensenyat a llegir, però la majoria de 
petits, des dels quatre anys, llegíem perfectament. 
Record també impagable de la madre Rita, una 
monja que feia molt respecte per la seva seriositat. 
Afectada d’una cama molt més curta que l’altra, 
tot i portar una sabata amb una sola postissa de 
quasi mig pam, coixejava molt, caminant sempre 
acompanyada del seu bastó. Gràcies a ella, tots 
els xicotets arribaven als vuit anys sabent les quatre 
regles de sumar, restar, multiplicar i dividir. En 
arribar als vuit anys, els pares van matricular-me 
a l’Institut Balmes a Barcelona, amb un prestigiós 
quadre de professors. D’allà, una vegada aprovat 
el preuniversitari de lletres, ja vaig matricular-me a 
la universitat.

Érem a final dels anys quaranta. Vas notar encara 
els efectes de la post-guerra?
L’ambient de casa, sent vuit germans, era molt 
disciplinat i rígid, però vivíem en una atmosfera 
intel·lectual que imposava. La meva mare, molt 
sacrificada, ens cuidava a tots i, de més a més, 
igual que el pare, que exercia l’advocacia, amb dós 
llegien molt i eren un referent constant per a tots 
nosaltres. Jo encara vaig tenir la sort de freqüentar 
i conviure molt estretament amb el meu oncle, Juan 
Ramón Masoliver, que era un reconegut crític literari 
i cofundador de la revista Hélix, una publicació 
avantguardista considerada introductora del 
surrealisme a Catalunya.

D’adolescent vaig fer molt autoestop quan encara 
no era gens freqüent, nosaltres vam serne pioners, 
si bé de tant en tant podies acabar en algun 
embolic. Una vegada, amb un meu cosí, ens va 
acollir un cotxe, ell va pujar al costat del conductor 
i jo als seients del darrere. El paio que conduïa, 
cada cop que canviava la marxa, li fotia mà al 
meu cosí. També amb la meva germana, ens va 
agafar un camió i, en una parada, el camioner 
ens va convidar a unes copes incitant-me perquè 
jo begués més del compte; en aquella època jo 
aguantava molt, però ell sí que es va empinar; 
aleshores, en el seu intent d’abusar de la meva 
germana, vaig haver d’intervenir-hi de males 
maneres i aturar-lo. També a Saragossa, un tio em 
va portar borratxo a un hotel de cinc estrelles; vaig 
sortir-ne a correcuita, sort del que havia passat a 
l’Acadèmia Balmes del Masnou, un escàndol que 
va tenir un gran ressò i que jo he explicat amb 
pèls i senyals en el meu llibre La 
innocencia lesionada.

Com era la vida social 
dels joves com tu, com us 
esplaiàveu?
Al Masnou als anys cinquanta, 
es jugava molt al carrer, al pati 
de la Calàndria organitzaven 
partits de futbol, només ens 
calia una pilota feta de draps 
lligats amb cordill i, amb 
dues jaquetes o dos jerseis, 
muntàvem les porteries. Els 
caps de setmana, teníem el 
cinema també al Casino, dues 
pel·lícules i el NODO; i a la 
Calàndria també feien varietés; 
tota la canalla ens posàvem a 
primera fila per veure les calces 
de les ballarines. La gent es 
repartia en els balls del Casino, el Casinet i la 
Calàndria. De més a més, feien ball el dijous, que 
era el dia festiu de les minyones, que venien dels 
pobles veïns, Premià, Vilassar, Alella i Teià. Les 
anomenades pejorativament chaches s’enduien la 
notorietat, però la precocitat sexual i la mala fama 
apareixia escandalitzant enmig de la hipocresia 
carca que predominava en totes les capes socials 
condicionades per l’estigma del pecat que 
predicava el clergat contra el cinema i el ball. Jo, 
d’adolescent, sempre anava embalat i tenia dos 
trucs, l’un era acostar-me a la més lletja del grup 
i l’altre, fingint, m’enrotllava explicant els meus 
dubtes envers l’homosexualitat, argument que 
causava un efecte de curiositat i d’atracció mútua 
amb les noies, amb ganes de curar-me. Tot i això, 
el protocol per agafar la mà a una noia era llarg i es 
feia d’amagat.

El Casino va acabar sent el centre social de la 
colla, els xicots jugàvem a frontó. En formar-se el 
bàsquet, coincidint amb la pel·lícula Els Harlem 
Globetrotters, un equip del portaavions de la flota 
nord-americana va venir a jugar contra l’equip 
del Casino. Jo, com que era dels alts, també m’hi 
vaig apuntar; però, entre els germans Martínez, en 
Raméntol i l’Auladell, aviat em van fer veure que 
amb l’alçada no n’hi havia prou i que no era el meu 
esport, i em vaig centrar en el frontennis, que va se-
guir sent el joc més popular i més a l’abast de tots.

Les depuracions de la dictadura us van afectar 
familiarment?
Tot i que el pare, sent advocat de parla castellana, 
va optar per quedar-se en la banda republicana, 
llevat de la por, no vam patir cap represàlia. Com a 
estudiants, jo i els meus germans sí que ens vam 
destacar; a mi em van retirar el carnet d’universitari 

i el meu germà Bartolomé va ser 
apallissat per membres de la Falan-
ge. Com quasi tothom, la família, 
amb vuit germans, sí que anàvem 
justos, supeditats a l’escassesa de 
menjar i pendents del racionament. 
La mare era molt bona cuinera, 
una esclava vocacional dedicada 
totalment al pare i tots nosaltres. 
Eren temps de captaires, sempre 
hi havia algú trucant a la porta, i la 
mare el rebia amb un vas d’aigua i, 
si no eren galetes, era un entrepà. 
En general tothom, tant la classe 
mitjana com els més aposentats 
–que n’hi havia–, es mostraven molt 
solidaris amb el patiment dels més 
febles. En arribar a l’adolescència, 
la vida de casa es va normalitzar i la 
prosperitat va anar venint progres-
sivament a mesura que va haver-hi 

feina a l’abast de quasi tothom. Des de ben jove, 
vaig poder ser soci del Casino, encara en soc. 
Podíem jugar al dòmino a la sala del costat on els 
grans amb peles muntaven timbes de pòquer de 
veritat on s’hi jugaven els quartos. Jo era molt amic 
de l’editor Lara, que era molt trempat, simpàtic i 
proper. Amb la seva gràcia andalusa, un dia em 
va preguntar: “¿Sabes cual es el secreto p’a que 
funcione una editorial? –sentenciant tot seguit– 
¡¡¡no leer naa!!!”.  En boca d’ell, era una veritat 
incontestable.

Com comença la teva vocació literària?  
Els estudis, vaig acabar-los aquí a Barcelona, on 
vaig guanyar una beca per seguir estudiant a la 
universitat per estrangers de Perugia, en l’Umbria 
italiana. Va ser una estada molt important per a mi, 
un país que em va apassionar i on vaig enllaçar 

JUAN ANTONIO 
MASOLIVER RÓDENAS
Reiniciem aquest apartat d’entrevistes 
trimestrals amb Juan Antonio, fill 
predilecte del Masnou, reconeixement 
obtingut per la seva exhaustiva obra 
literària, en bona part inspirada en la 
història de la nostra vila amb títols 
tan específics com La calle Fontanills 
(2010), La innocencia lesionada (2016) 
o Desde mi celda (2019). Aquestes tres 
realitats novel·lades d’obligada lectura 
dels masnovins inciten la curiositat de 
llegir tota la seva obra, una vintena de 
volums de narrativa i poesia escrits 
en castellà, on el rigor nostàlgic i el 
realisme es combinen amb la denúncia, 
el sarcasme i el dolor viscuts en primera 
persona des de la postguerra fins avui.

Gent amb gent, converses

Crític literari, traductor, poeta, 
novel·lista i catedràtic de literatura 
espanyola i llatinoamericana

El Masnou, el recordes de ben petit, oi?
Vaig néixer a una clínica de Gràcia, però vivíem al 
Masnou, en una casa a la carretera de Teià. Vam 
ser vuit germans i jo era el cinquè de dues noies i 
dos nois més grans. Donada la proximitat, el meu 
primer col·legi fou les monges Escolàpies, on els 
nens, separats de les nenes, érem acceptats fins 
als vuit anys, quan fèiem la primera comunió. 

Tinc encara molt present la madre Milagros, que, a 
més de ser portera del col·legi, s’ocupava de donar 
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diverses estades, primer en una plaça de lector a 
la Universitat de Gènova. Allà vaig casar-me amb 
una anglesa que vivia amb el seu pare, prestigiós 
escultor escocès, a Garda sul Lago. Mentre vaig 
viure a Londres, no passava un any sense que 
hi féssim alguna estada. L’italià segueix sent la 
quarta llengua juntament amb el castellà, el català 
i l’anglès.

A Londres vaig aconseguir la plaça de lector per 
donar presència nativa de la llengua castellana. 
Més tard, vaig ser dos anys a Dublín, també 
com a lector, fins al meu retorn a Londres com a 
cap d’estudis de l’Institut Espanya, on finalment 
em van nomenar director. Aquest lloc se’m va 
fer molt carregós per les constants ingerències 
del franquisme. I la resta de la meva estada a 
Anglaterra fins a jubilar-me com a catedràtic fou a 
la Universitat Politècnica de Londres, actualment 
University of Westminster. 

Com és que decideixes el teu retorn al Masnou?
L’enyorança és una síndrome que mitifica els 
records de la memòria. També vull dir que els 
apunts històrics de la vila signats per Joan Muray 
a Gent del Masnou m’han ajudat molt. En haver 
estat tants anys fora, anhelava el retorn aquí i 
la proximi-tat a Barcelona, on jo ja publicava 
amb l’editorial Anagrama. D’altra part, aquesta 
proximitat em permetia recuperar amistats i 
contactes en el món literari, però, pel que fa 
al Masnou, era una mena de fixació gairebé 
infantil. De nano, jo era molt amic de Miquel Villà; 
davant de casa hi havia un descampat on ell 
venia sovint a pintar. Li encantava explicar-me la 
geometria cubista de les cases del poble, que 
ell exagerava tant com podia. Aquest paisatge 
d’Eivissa que tinc penjat és d’ell. Ara, al cap 
del temps, quan surto a la terrassa, em ve a la 
memòria i em sembla captar la seva particular 
visió del dibuix i del color que es reafirma en tots 

Un moment de l’entrevista 

els seus paisatges. És un efecte fascinant, que 
em provoco sovint com una teràpia de relaxament 
mental. 

Com resumiries la teva percepció de l’existència 
humana? 
Als de la nostra edat, ens van educar en la creença 
que la ciència és la veritat tangible. Jo he escrit 
molts llibres, però visc amb el convenciment 
que només n’he escrit un, de llibre, que continua 
inacabat i, per molt que escrigui en el futur, seguirà 
sent el pròleg de la meva existència. L’avantatge 
de l’escriptor és que el que escriu queda a l’abast 
de la seva memòria i a l’abast de tots aquells que 
en la posteritat el puguin seguir llegint. Aquest 
pensament està ben reflectit al meu llibre Desde mi 
celda. La tasca d’escriure permet ser en el present, 
rememorar el passat i teoritzar el futur i, en la ficció, 
també crear i recrear-te en una o més, tantes com 
vulguis, existències paral·leles.
  
He après a dominar l’insomni imaginant un os que 
parla amb mi fins que m’agafa el son. En el meu 
proper llibre, Tonismos, hi ha un apartat dedicat als 
somnis. Jo sé que somio molt, però, en despertar, 
se me’n va quasi tot al sac de l’oblit.

Em va impressionar molt el meu sogre davant els 
deliris de la seva mort. Ell havia estat un espia 
anglès expert en temes soviètics i, en les seves 
últimes paraules, cridava esgarrifat: “Que venen, 
que venen!!!”, referint-se als russos. També sabem 
del delirium tremens de l’alcoholisme. No he passat 
cap experiència clínica greu, sí els efectes de 
l’anestèsia en un accident, quan encara aplicaven 
el cloroform. Una sensació molt desagradable! 

I, finalment, com definiries tota la teva obra 
acumulada?
He fet de tot en literatura, una manera d’antici-
par-me al judici final i assumir-ne la penitència. Mai 
no ens coneixem prou, però escriure és posar llum 
i taquígrafs a la pròpia existència, una passió que 
et permet desgranar totes les facetes del pensa-
ment, com un diamant en brut que, si saps tallar-lo, 
dona per a molt. Tots ens fem trampa al solitari, 
però la maduresa intel·lectual i la llarga vida acaba 
plantant-nos davant la realitat. Actualment faig una 
crítica setmanal per La Vanguardia, que, en ser 
jo un lector molt primmirat, em dona molta feina i 
m’ocupa bona part del temps, la qual cosa m’obli-
ga a llegir de tot el que es publica. Actualment estic 
engrescat en el llibre que titulo Tonismos; com que 
a mi em diuen Tono, és una recreació sarcàstica i 
aforística dominada per l’humor. Pràcticament ja el 
tinc acabat, però, en haver publicat fa relativament 
poc un llibre de poemes, el retinc per deixar distàn-
cia d’una publicació a l’altra. 

Juan Antonio Masoliver Ródenas amb l’alcalde de Masnou Jaume Oliveras i 
Maristany i Iago Pericot i Canaleta.

Més de 25 anys d’experiència 
al sector publicitari

 935 550 986 | www.estampadosarenas.com

Aquest país, tot i ser asiàtic, té 
diferències amb la resta, segurament per 
la petja hispànica i, per descomptat, per 

les seves dictadures, quasi constants. 
Per cert, no cal que per entendre’t els 

parlis en castellà, ja que, o no t’entenen, 
o no et volen entendre.

Només per fer-se’n una idea. Un dia vaig sortir de 
compres i en tornar a l’hotel en taxi, m’aparegueren 
davant meu cinc persones. L’una m’obrí la porta, 
una altra demanà la clau a recepció i va prémer el 
botó de l’ascensor, una altra m’agafà una bossa 
amb un disc, una altra agafà una altra bossa i la 
cinquena l’estoig on duia la càmera fotogràfica i 
accessoris. Com podeu comprendre em vaig sentir 
molt incòmode. És humiliant que a un ésser humà 
la misèria, provocada per polítics i oligarques, el 
faci rebaixar a aquest nivell.

No em va tocar cap més remei que acceptar-ho. 
Com és natural, en arribar a la cambra, vaig donar-
los el que cercaven, la propina, que és el que 
cerquen, pels sous paupèrrims que els paguen. 
Mireu on arriba el servilisme (obligat), que un dia 
que estava fent unes fotografies de flors als jardins 
de l’hotel, un empleat, veient que pel vent que feia 
no me’n sortia, va venir i aguantà la flor.

Com deia a l’encapçalament, el luxe a la cambra 
era excessiu. Ens donaven la benvinguda amb un 
bol ple de fruites exòtiques, això sí, el bol era de 
plata, com els coberts.

Com a turista, vaig visitar els llocs històrics de quan 
era colònia espanyola, forts, convents, catedral, 
etc. El meu interès era, sobretot, pels relats de la 
guerra per independitzar-se de finals del segle XIX, 
contats pel meu avi, que va haver d’anar a defensar 
una pàtria que no era la seva, mentre els polítics de 
torn se l’havien venut per sota mà. 

FILIPINES: FRUITES 
EXÒTIQUES EN UN BOL DE PLATA 

Cròniques d’ultramar

Només els guies t’hi parlen. El seu idioma és el 
tagal, una de les múltiples branques de les llengües 
austronèsiques, i també l’anglès d’Amèrica.

Quan hi vaig ser, la misèria seguia essent 
majoritària, encara que veiessis barris moderns i 
urbanitzacions luxoses i hotels de cinc estrelles. 
Per cert, en aquests s’hi nota i molt, ja que el servei 
és excessiu si el comparem amb hotels similars 
d’altres llocs.

Joan Muray
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Actualment aquest carrer comença al carrer Primer 
de Maig (que antigament era conegut com a torrent 
de la Roca de Xeix), es creua amb el d’Enamorats, 
i després de fer una giragonsa en angle recte, uns 
metres més amunt continua fins al seu final, el 
Torrent Umbert (un altre dels topònims més antics, 
que ve de Gumbertus, nom visigòtic). 

En una casa(1), l’única que conserva un tros de 
pati al seu davant, hi ha un pou, que donava peu 
a pensar que aquest era el pou que podia donar 
nom al carrer. Aquest carrer, i suposo que molts 
altres del Masnou, tal com ja vaig comentar en 
unes històries(2), tenia, tot i ara ser a segona fila, un 
gran hort al davant fins al Camí Ral, 
que a l’altre costat continuava, fins 
a tocar a la platja. Les escriptures 
d’aquestes cases ho especificaven 
així: “Lindan al mediodia con un 
huerto, el Camino Real, otro huerto, 
el mar y Mallorca”. Com veieu, si fos 
ara, al preu del sòl ens faríem d’or.

L’expedient esmentat al 
començament deia que se 
sol·licitava l’enderroc d’un pou que es trobava al 
bell mig del carrer, que feia nosa perquè obstruïa 
el carrer al pas dels carros, per construir-ne un 
altre de més petit i adossat a una casa. Diu així: 
“Expediente para la construcción de un pozo de 
agua en la calle nombrada del Pozo y derribo del 
que existe al centro del piso de la misma.”

I la descripció diu així: “Petició presentada per 
Salvador Coll i Pau Estaper a l’alcaldia del Masnou 
en què sol·liciten l’enderroc del pou que es troba 
des d’antic (fa més d’un segle)(3) al centre del carrer 
del Pou davant la casa de Pere Morral perquè 
destorba el pas dels carros i està brut. Demanen 

EL POU QUE DONÀ 
NOM A UN CARRER

Històries de la vila

Joan Muray

El carrer del Pou és, potser, dels més 
antics que conserven la seva nomenclatura 
original, ja que en documents signats del 
1853 al 1855, per l’enderroc d’un pou i la 
construcció d’un altre, ja diu que es deia 
així feia més de cent anys.

l’obertura d’un nou pou arrambat a la paret. Decret 
per nomenar Miquel Garriga i Roca com a arquitecte 
municipal encarregat d’estudiar les peticions. 
Informes de Miquel Garriga i Roca.
Decret municipal pel qual s’accepta la petició 
sempre que segueixi les especificacions regulades 
per l’arquitecte.
Reclamació dels veïns del carrer del Pou 
presentada a l’alcaldia sobre el nou pou. Decret 
pel qual es nomena Josep Oriol Mestres com a 
arquitecte municipal encarregat d’estudiar si hi ha 
hagut cap error a l’hora de construir el nou pou. 
Localització del problema i reparació del pou. 
Llistat dels veïns que tenen dret a utilitzar el pou 

i dels que tenen dret a tenir-ne la 
clau: Pau Matas, Jacint Ferrer, Josep 
Casals, Salvador Coll, Jaume Estaper, 
Pere Morral, Pau Maristany (Manyé) i 
Gerard Estaper.»

Per tant, pel document esmentat, 
i la resta sobre el mateix tema, 
podem veure que el pou es va 
enderrocar, i se’n va construir un 
altre de més petit i adossat a una 

casa, concretament a la paret nord de la casa que 
donava al Camí Ral, ja que es trobava al bell mig 
del començament del carrer, davant del que ara és 
el número 2, i que, com heu vist, destorbava el pas 
dels carros.

Aquest pou era quadrat i estava cobert, dins 
d’un lloc tancat, lloc del qual tenien clau els veïns 
esmentats al document, però que en una nota, 
manuscrita, que acompanya tots els documents, 
veiem més propietaris, que són els següents:
Francesc Alsina, Francesc Galbany, Josep Casals 
“Xic de la Rita”(4), Jacint Estaper, Fructuós Rodon, 
Salomé Estaper i Francesc Estaper

El pou, segons el dibuix, tenia una fondària de 
23,6 metres fins a l’aigua, i d’aigua en tenia una 
alçada de 5,3 metres. El diàmetre del brocal era 
de 5,6 metres. Per tant, era un pou de dimensions 
considerables. El que no explica enlloc era si 
l’aigua era un pel salobre, ja que en algun altre de 
la zona així era.

El 1855 fou la data de cloenda del nou pou, però 
ja havia estat tramitat anteriorment, ja que en 
document de 21 de novembre de 1854, diu que 
s’havia endarrerit l’expedient, per causa d’una 
“epidèmia” que hi va haver. Aquesta epidèmia, 
en realitat fou la tercera pandèmia del còlera, que 
afectà el món des del 1846 al 1860, i que fou molt 
virulenta, essent causa de milers i milers de morts 
en tot el món. A la ciutat de Barcelona, per fugir 
de l’epidèmia, la meitat dels 190.000 habitants 
que tenia aleshores marxaren a altres poblacions 
menys perilloses. El Masnou d’aleshores tenia 
3.933 habitants. 

Un altre contratemps que va patir l’obra fou que 
s’hagué de canviar d’arquitecte. L’havia començat 

Notes (1) Casa coneguda, com a mínim des del segle XVIII, com a Can Maginet. (2) Butlletí 255, de juliol de 2008. (3) Vol dir que si el document és del 1855, el 
nom ja existia des d’aproximadament mitjans de segle XVIII. (4) Aquest és l’únic que a més del nom en diu el motiu. Devia ser molt popular. (5) El que ara és el 
Col·legi de la Sagrada Família era dels Estaper i Cuyas del Bosch, de Ca l’Estudiant, així com bona part de terres. Per altre costat també hi havia la fàbrica de Can 
Xala, que també eren Estaper.
FONS CONSULTATS • Arxiu Històric Municipal del Masnou • Fons 101 Ajuntament del Masnou. Sèrie 01.04 Expedients de Secretaria, i vi-8829.

en Miquel Garriga i Roca, però per interessos amb 
un dels propietaris, en Pau Matas, que era cosí 
seu, el canviaren per Josep Oriol Mestres.

El 3 de febrer de 1855 es feu l’entrega de claus als 
propietaris per part de l’alcalde, Bonaventura Alsina 
(1813-1879), que alhora era capità mercant. Ho feu 
tenint de testimoni l’agutzil i passant per Secretaria. 

Els propietaris que tenien dret a clau eren:
Pau Matas, Gerard Estaper, Francesc Alsina, Pau 
Maristany “Manyé”, Francesc Galvany, Josep 
Casals “Xic de la Rita”, Jacint Estaper, Fructuós 
Rodon, Salvador Coll, M. Salomé Estaper, Francesc 
Estaper, Jacint Estaper i Pere Morral

Són un total de tretze, i com podeu observar el 
cognom Estaper hi consta cinc cops. Aquest fet ja 
l’he observat en altres documents d’aquest sector 
de la vila. Podria ser que en un principi aquest espai 
del poble fos tot dels Estaper(5), i després anés 
passant a diferents familiars o descendents. 

Carrer del Pou (ara), des del Torrent Umbert

Plànol del Masnou, del sector del carrer del Pou.

Plànol i notes del pou, amb les mesures que feia.

Carrer del Pou (ara) des del carrer 
Primer de Maig

https://latelierdecarlota.net/
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Comencem Maria Teresa?
Un dels avis fou Matías Magriñá, nascut a Mont-
blanc; l’àvia Maria Teresa Pagès, nascuda al Mas-
nou, era filla del capità Mateu Pagès, armador i ca-
pità de la corbeta “Angelita”. En deixar de navegar 
fou nomenat Pràctic del port de Barcelona, càrrec 
que va mantenir durant uns anys. L’àvia de la Maria 
Teresa Oriol, la Teresita, tenia tres germanes que 
es van mantenir solteres. La gran, l’Antonieta, fou 
professora de piano i alumna del professor Enrique 
Granados. L’Angelita dissenyava i confeccionava 
“sombreros” per a senyores. La Pepita fou l’última, 
companya i ombra de les altres dues, que restaren 
sota la protecció i custòdia de la germana gran.  

El senyor Joan Oriol i Guardans i la senyora Maria 
Teresa Magriñá i Pagès foren els pares de la 
Maria Teresa, de l’Anna Maria i d’en Joan Oriol i 
Magriñá; aquest va ser l’últim fill de l’esmentada 
família. Fou un fill sorpresa, desitjat i esperat però, 
una mica fora de temps. Alguns acusaven de 
massa vehemència els predicadors que van fer les 
prèdiques a la parròquia -sobrepassant les ordres 
del senyor bisbe- que tenien prohibit d’aixecar 
mans i braços per sobre del seu cap en les 
prèdiques o sermons. A partir d’aquí, el que escriu, 
va prendre protagonisme. Jo vaig rebre  del senyor 
Oriol el meu primer banyador, la primera màquina 
de retratar (una Kodak que encara conservo), una 

ABANS I ARA Gairebé tot això és veritat

bicicleta, una escopeta d’un canó del 24 i, més 
tard, me la va canviar per una moxa de dos canons 
del calibre 12. També em va fer copropietari d’un 
petit veler, per poder examinar-me de capità de iot. 

En acomiadar-me de la família per anar a fer la 
mili, va cridar-me a part i m’oferí: Carles, si un 
dia necessites diners i, per vergonya del fet, no 
t’atreveixes a dir-ho als pares, em telefones i ho 
solucionarem.

Gràcies altra vegada, senyor Oriol!
Les famílies benestants tenien contacte “de per 
vida” amb totes aquelles persones que, en oca-
sions oportunes, estaven al seu servei per ajudar, 
construir, arreglar, cuidar-se de les seves pertinen-
ces, etc. Tots els serveis i feines eren posats al 
cobrament dues vegades l’any, un cop per Sant 
Pere i l’altre per Nadal. No es deixava cap factureta 
sense pagar! 

Una de les persones més pendents i fidels a les 
famílies Magriñá i Oriol, per seguir el curs del 
temps, fou el meu pare Carles Maristany i Trull, 
que hi va conviure durant 36 anys. Ell fou el xofer 
i home de confiança. I per fer-ho curt: seny i 
manetes... Fou, de primer, aprenent de manyà amb 
enclusa, fornal i màquina de foradar, moguda a 
mà i ajudada per un pesat volant. Cada forat “un 
martiri”! Després, a Amposta-l’Aldea, va fer de 
mecànic junt amb un col·lega, també masnoví; 
arreglaven tot allò espatllat (trilladores, bombes 
d’aigua, tractors, etc.). Allà va aconseguir el permís 
de conduir, de primera classe. (Vegeu G.d.M. núm 
260, desembre 2008.)

Feta la mili i acabada la guerra amb el Marroc, 
en el transcurs d’una visita als pares va conèixer 
una noia molt maca, que després va ser la meva 
mare. El festeig va ser curt, cap dificultat per trobar 
casa; el seu pare, l’avi, els en va  proporcionar una 
que feia poc que havia comprat. “Casajuana” era 
el concessionari de la MERCEDES a Barcelona 
i aquest fou el cotxe que tingué sota la seva 

Benvolguts lectors, després d’una llarga temporada de silenci escrit, altre cop prenc 
la ploma per posar-me novament en contacte amb vosaltres. Comencem? Ja hi 

som! Aquesta vegada l’escrit versarà sobre la història d’una família masnovina rica 
i de bona planta, que ha deixat un bon record en tots aquells amb els quals van 

tractar i conviure. Agraeixo a la Maria Teresa Oriol i Magriñá (la primera neta) l’ajut i 
el permís per parlar de la seva família obertament, però amb tot el meu respecte. 

Carles Maristany

responsabilitat. G.a.D. 36 anys sense cap ensurt. 
Durant la guerra fou requisat; acabada la guerra va 
ser recuperat a San Sebastián. G.a.D.

El meu pare i el seu amo, el senyor Oriol, tots 
dos aficionats a la pesca, van congeniar de per 
vida. Fou també el seu xofer, i més que això, era... 
l’acompanyant.  Ara, si m’ho permeteu, us faré un 
esbós, un relat de persones, famílies i empleats 
al seu servei: El metge fou, a Barcelona, el Dr. 
Sàrries i, al Masnou, el Dr. Curell. El farmacèutic 
de la farmàcia Solé a Barcelona -de parentiu- i, al 
Masnou, la del Dr. Molas. Desconeguts notaris i 
advocats. El senyor Jaumet era el director de la 
fàbrica de teixits que tenia a Vilassar de Dalt.

El senyor Febrelles era el gerent de la botiga de 
robes del carrer Ferran amb dos oficinistes al 
despatx, fent els números amb tinta de color negre 
i vermell que, com era de rigor, encara gastaven 
maneguins per salvar la roba, i dos ajudants (a 
la botiga i al magatzem) que tallaven les camises 
amb recanvis de coll i punys en cada lot...

La senyora Casilda fou la dida de les nenes Maria 
Teresa i Anna Maria. La Victòria es cuidava de la 
cuina, al gust de tothom. Secretament us diré que 
presentava el raïm a la taula en una safata però, a 
la senyora, curosament pelat en una copa.

La família eren els fusters, feien tots els adobs de 
la fusteria. A l’estiu s’encarregaven de muntar la 
caseta de bany i el tendal amb teulat de canya al 
seu davant, que havien guardat durant tot l’any. 
Hi havia dues escales per accedir-hi, una de la 
carretera a l’alçada de la via del tren, l’altra cobrint 
el mur inclinat que conduïa a la platja.

Els Obiol eren els pintors. Pare i fill. Amb l’ajut d’en 
Jaume Duran, que era un mestre fent reparacions 
que passaven gairebé desapercebudes. Els 
Tabaras, lampistes de tota la vida, tant “tapaven 
una bombeta que degotava” com “encenien una 
aixeta que s’havia fos”.

L’ebenista Felipet fou l’encarregat de la restauració 
del llit de matrimoni, de l’armari i les tauletes de 
nit de la majoria de nous matrimonis celebrats al 
Masnou. Mobles d’aquell temps fets amb fusta de 
caoba o de xicranda que encara són macos de 
veure avui dia. També era aficionat a fer maquetes 
de vaixells. La seva esposa, teixidora de ràfia, 
restaurava cadires i balancins, culs i esquenes 
(seients i respatllers).

En Feliuet llauner, era llauner d’ofici. Avui dia, a 
pobles de pagès, encara hi ha qui conserva i 
enalteix aquest ofici. Ripoll n’és un. Igual posaven 
un cul nou a l’olla, que vestien un dipòsit, una 
galleda, una regadora, un embut, un fanal d’oli, un 
repartidor d’aigua de mina, etc. 

En Pepito trapasser, més que sabater adobador, 
fou un mestre en el seu ofici, capaç de començar i 
acabar un calçat a mida. Ell feia a mida la majoria 
de calçat de la família Oriol. 

En aquell temps molts aprenents menjaven amb 
els amos, però dormir, ho feien sota el taulell de la 
botiga. D’aquí pot venir el conte entre l’amo i el seu 
aprenent: L’amo, amb el setrill a la mà, tot dient: 

L’oli va car, l’oli va car...! I l’aprenent: No pas tant 
com diuen, no pas tant com diuen...!

Els matalassos duraven “tota la vida”, almenys tres 
generacions, sobretot si eren de llana. De tant en 
tant el matalasser acudia a la casa i desfeia les 
teles, cardava la llana i un cop rentades, tornava a 
muntar-les. Tot això ho feien el matalasser Josep 
Bolart i el seu fill.

La Matilde era la dona de fer feines. Alguna vegada 
era necessari el seu ajut per moure les catifes, les 
fundes del mobiliari o per fer grans trasbalsos.

La Feliciana era la planxadora. Per a ella, la planxa 
elèctrica fou la gran solució. Durant la guerra fou, 
en petites quantitats, la subministradora d’allò que 
faltava a les botigues, però que es podia trobar 
d’amagatotis a  pagesos coneguts.

L’avi Quirze era l’ajudant d’estiu, ajudava a avarar i 
a treure el patí i a aconduir la pesca de morenells, 
entre d’altres coses. 

Suposo que l’escrit serà prou extens com per 
haver-vos fet el petit esbós d’una gran explicació.

Ja hem arribat “al Hogaño“ i “al Antaño“.

Agraeixo a l’amic Joan Muray l’ajut a la troballa de 
dades perdudes. 

Capità Mateu Pagès, esposa i cinc fills

Joan Oriol Guardans, fent “surf” al Masnou
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Instal·lacions Segarra som una empresa familiar, 
la va començar el nostre pare Vicenç Segarra, 

l’any 1950. Ell estava treballant al taller de “Can 
Feliuet” i decideix treballar pel seu compte. La seva 

dona, l’Elvira, la mare, l’ajuda agafar els avisos 
del telèfon i a fer les factures. Tenen tres fills en 

Ramon, en Vicens i la Lluïsa.

L’empresa passa per varies etapes en el temps, 
unes més bones i altres de no tant.  Una de les pit-
jors és la manca de salut dels pares i la seva falta.  

A partir d’aquí, nosaltres, els tres germans , ens 
en fem càrrec. No ens podem queixar, mai ens ha 

mancat la feina i entre els tres l’hem tirat endavant.

 Actualment, ens estem dedicant a fer tots tipus 
d’instal·lacions de la llar, però potenciant les 

instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum. Ja ho 
sabeu, sempre a la vostra disposició i intentant 

oferir el millor servei possible. 

INSTAL·LACIONS 
SEGARRA

fem poble

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

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

72 anys d’experiència

CAL CUIDAR ELS 
NOSTRES ARBRES I 
ELLS ES CUIDARAN DE 
NOSALTRES
Els ciutadans tenim moltes coses a fer i 
poc temps. Pensem que el carrer no és 
cosa nostra fins que, un dia, ens ado-
nem que el color verd dels arbres no hi 
és i que els ocells no canten perquè no 
tenen arbres on descansar. Cal pensar 
una mica en els nostres arbres i ells es 
cuidaran de nosaltres.
Un exemple el tenim al carrer Girona, 
un dels molts carrers del barri de Santa 
Madrona del Masnou. Una zona tran-
quil·la amb habitatges, jardins i carrers 
amb arbres que alegren el barri amb 
els colors de les flors i el verd de les 
fulles. Però aquesta tranquil·litat es va 
veure afectada per un avantprojecte de 
millora que contemplava que els 70 
arbres del carrer, de més de 50 anys de 
vida, serien arrencats i substituïts per 
arbres nous. Els veïns vàrem conside-
rar un despropòsit el fet d’eliminar-los, 
ja que porten tota una vida amb no-
saltres, i vàrem presentar un projecte 
alternatiu a l’Ajuntament en el qual no 
calia arrencar els arbres per millorar 

el carrer (millora, per altra part, molt 
necessària).
Després d’algunes reunions amb 
l’Ajuntament ens van presentar un nou 
projecte en què es respectaven els ar-
bres actuals. Bona notícia per als ve-
ïns, per als arbres i també per al barri 
de Santa Madrona. 
Com sabeu, altres projectes de millo-
ra se seguiran fent a diferents carrers 
i pobles del nostre país. Les millores 
dels barris  sempre són benvingudes 
pels veïns però cal que tinguem cura 
dels arbres que ens fan viure millor, 
ens demanen poc i ens ho donen tot.

Joan Martínez Vinardell

BOTICANTADA
Dissabte, dia 18 del mes de juny, a dos 
quarts de 10 del vespre, es va celebrar 
al parc de la plaça d’España del Mas-
nou la festa de la XV BOTICANTADA.  Es 
tractava d’un sopar i música de “BUM-
BUM” al màxim volum de potència. A 
prop de les dues de la matinada del dia 
següent, diumenge, veient que el soroll 
exagerat del “BUM-BUM” continuava, 
vaig trucar a la policia i els vaig expli-

car el que estava succeint.Molt ama-
blement, el policia em contesta que la 
festa del “PUM-PUM”  té permís d’ac-
tuació fins a la una de la matinada.  Jo 
li responc que ja són quasi les dues de 
la matinada i el “PUM-PUM”, a tot vo-
lum, no para de sentir-se i molestar els 
que vivim a prop de la plaça d’España. 
Pregunto al policia si, mentre estem 
parlant, sent aquell soroll tan exagerat. 
Em contesta que sí, i jo li demano una 
solució. El policia em respon que ells 
no poden fer-hi res, que és cosa de 
l’Ajuntament. Sentint aquesta resposta, 
dic al policia: Ara comprenc el perquè 
molts estrangers venen al nostre país a 
celebrar els “PUM-PUM”. 
Considero que les festes s’haurien 
de celebrar sense molestar els veïns, 
per a això el Masnou disposa de dos 
poliesportius, i que si el permís de la 
festa era fins a la una de la matinada, 
s’hauria d’haver complert l’horari i no 
allargar-lo dues hores més. Jo creia 
que la policia era municipal i que això 
volia dir municipi o sia Ajuntament.
I m’acomiado molt amablement,

Ramon Asensio i Cardell

Les cartes dirigides a l’espai Bústia Oberta  és indispensable 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 signades amb pseudònim o inicials. 
Per tal de donar la major oportunitat d’expressió als nostres lectors, recalquem que 
l’extensió dels escrits no podrà excedir els 600 caràcters, espais inclosos; en cas contrari, 
la Redacció podrà abreujar-les o rebutjar-ne la publicació.
Gent del Masnou no es fa responsable del contingut de les cartes, seleccionarà les que 
siguin d’interès general i no mantindrà correspondència amb els seus autors.

Bustia oberta

Els operaris de Can Feliuet i aprenents. Feliuet, Vicenç Segarra, Arturo Pascual, 
Josep Noguer, Roma, Vicenç Vives i Antonio Martínez

Vicenç Vives i Vicenç Segarra Vicenç Segarra, Pericu Sabater i Vicenç Vives Vicenç Vives i Vicenç Segarra

https://latelierdecarlota.net/
https://latelierdecarlota.net/
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La pastisseria 
fresca de l’estiu

PASTISSERIA • CONFITERIA
Itàlia 31 - El Masnou

935 553 564

Pere Grau, 59 - El Masnou
Commandes: 93 555 06 61

info@pastisseriamiquel.com

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)

PASTISSERIA DEGUSTACIÓ 
GRANJA

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

de les pastisseries del masnou

QUINA ÉS LA FÓRMULA 
DE LA FELICITAT?Dr. ORIOL LUGO REAL

Som

Quantes vegades has acabat discutint amb amics/
gues i familiars per tenir la raó?
I quin resultat n’has obtingut?

Probablement, si no el vas arribar a convèncer, 
et devies sentir frustrat/da. I, en el cas que sí que 
vas arribar a fer-lo canviar d’opinió, si no va ser 
quelcom natural i fluid, possiblement l’altra part 
devia sentir-se ressentida.

La gran majoria de discussions són més una lluita 
“d’egos” que no un diàleg fàcil i autèntic. És per 
aquest motiu que, si tu tens clar el que és rellevant 
per a tu, què més fa el que opini, pensi o cregui 
l’altre? Cada persona és responsable de si mateixa. 
Per molt que vulguem que els altres canviïn, si ells/
es no estan preparats o no ho desitgen, serà d’allò 
més complicat.

Per exemple, quan algú ve a la força a visitar 
qualsevol professional de la salut, els resultats són 
poc profitosos. No perquè el/la professional no faci 
bé la seva feina, sinó perquè el pacient o client no 
està amb les ganes que es produeixi un canvi.

Totes aquestes idees que són tan evidents, quan 
estem en el nostre dia a dia, se’ns fa difícil de 
portar-les a la pràctica perquè ens aferrem al 
nostre “ego”. És a dir, ens enganxem a la imatge, 
a la careta del personatge que hem creat. I és per 
aquest motiu que batallem amb totes les nostres 
forces per tenir la raó, ja que ens fa por que els 
altres no ens estimin. Pot semblar ridícul, però 
perquè sinó ens obsessionem a fer que els altres 
pensin igual que nosaltres? No seria més fàcil que 
cadascú pensés el que volgués? Podem donar la 
nostra opinió, però, en el moment en què entrem 
en una “guerra” amb l’altra part, estem rebutjant 
moltes coses:

• Equilibri emocional. • Serenor. 
• Pau. • Felicitat....

Així que, la pròxima vegada que vulguis discutir 
amb un amic/ga, company/a, familiar sobre quin 
és el millor equip de futbol, grup de música o plat 
culinari..., recorda:
Val la pena? Segurament no.
Jo escullo ser feliç. 

En una ocasió, un jove es va apropar a un savi i li va preguntar quina era, segons el 
seu parer, la fórmula de la felicitat.El savi li va respondre: “No discutir amb ningú”. 

El jove se’l va quedar mirant i després va contestar-li: “No crec que aquesta sigui la 
fórmula de la felicitat”.El savi, amb un somriure, va dir-li: “Tens tota la raó”.

www.owlpsicologia.com
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Cada persona ha nascut amb un to de veu, un 
to de veu que la caracteritza. Al mateix temps, 
cadascú té un domini de la llengua, del ritme i 
de la respiració que fan que la seva marera de 
parlar sigui pràcticament única. Reconeixem la 
gent per la seva veu. Hi ha veus càlides, veus 
fredes, veus acollidores, veus estridents. Veus que 
acompanyen, que conviden a la conversa, veus 
cridaneres, veus agradables...

La veu és un indicatiu clar del nostre estat físic i 
també del nostre estat d’ànim. Podem sonar amb 
força o parlar amb un fil de veu. Podem quedar-
nos sense veu...

Després hi ha la musicalitat de cada llengua. 
Una vegada la meva cosina Júlia, mexicana, em 
va dir: “ Ustedes los catalanes, cómo cantan al 
hablar...” M’agradaria que aquest article fos sonor 
per poder imitar el to exagerat de la meva cosina 
en contrast amb el meu, tan català!

És a dir, també hi ha un component cultural en 
la música de les nostres paraules. Una de les 
dificultats a superar quan s’estudia un idioma és 
dominar el to en què ha de sonar allò que anem 
aprenent.

TONSVeus

En Jordi Lalanza, el nostre director, sempre 
diu que no és el mateix parlar que cantar i, per 
descomptat, no és el mateix si cantes en una 
llengua o en una altra.

Quan es comença a treballar una peça, el primer 
que cal fer és marcar on cal fer les inflexions de 
veu, on cal posar els accents de les paraules, el 
valor dels silencis... Parlar no és el mateix que 
cantar i aquests valors no sempre es corresponen. 
Aquesta feina prèvia fa que una mateixa peça 
pugui sonar igual tant si la canten uns japonesos, 
uns mexicans o la cantem a casa nostra. 

Ara bé, si la primera part d’aquest article és certa, 
si cadascú té una veu única i que es pot reconèixer 
entremig de totes les altres, a l’hora de cantar en 
un cor tot això s’esborra. Un cor ha de ser capaç 
d’unificar tons, ritmes, llengua... i això en funció del 
que està escrit a la partitura.

Com és que les persones podem unificar a l’hora 
de cantar i ens costa tant a l’hora de parlar? 

És una cosa molt curiosa. Com és que podem 
fer-ho els que cantem i ens costa tant als que 
parlem?. 

Elena Bosch
Joan Camps Ortiz

DEMOCRÀCIA, ON?

Venim de vuitanta-sis anys de franquisme victoriós 
agermanat amb l’anestesiat feixisme que pul·lula en 
les unitats de reanimació intensiva dels anomenats 
partits carques d’extrema dreta emboscats i aco-
modats enmig de les fràgils democràcies que res-
ten al món, tots traient profit de l’embolic a l’aguait 
del moment caòtic que els permeti agafar la paella 
pel mànec i donar la volta a la truita: digues-li cop 
de timó, cop d’estat o, en el nostre cas, impo-
sant-nos la restauració del nacional catolicisme que 
ja està marcant paquet una altra vegada i aspira 
ser nord i guia de l’occident imperial i colonial més 
castís: el franquisme pur i dur aferrat al nepotisme 
endogàmic de les monarquies endèmiques i els 
seus paràsits, seguici de llepaires cortesans.

De moment ja podem donar fe del pa que s’hi dona 
en aquest Règim del 78, quan al gener del 1977 
ja veníem de la matança d’Atocha, cinc advocats 
laboralistes assassinats per pistolers propers a 
Fuerza Nueva.  Fou al febrer del 1981 quan vam 
tenir l’espectacle televisiu del 23 F sense aclarir qui 
era l’Elefant Blanc, al 1983 vam passar al terrorisme 
d’Estat on el PSOE va jurar i perjurar que Felipe 
González no s’escrivia amb “X”, més tard vam tenir 
l’atemptat de l’estació d’Atocha 2004, on José Maria 
Aznar va posar tota la seva carn a la graella per 
carregar els morts a ETA, i l’escàndol va ser tant 
extravagant que les seves mentides podrides van 
tenir efecte a les urnes. Finalment, al 2017 l’atemptat 
de les Rambles i la pantomima del procés amb les 
entregues de Villarejo que venen en cua.

Totes les llengües tenen paraules eloqüents que a mesura de fer-les servir es 
rovellen i grinyolen amb soroll d’hipocresia, frases fetes que segons qui les diu i 
com les diu són un greuge injuriós que ofèn al més mínim indici d’intel·ligència.  
Verbi gratia: “Mequivocao no lo volveré hacer” “toos los españoles somos iguales 
ante la ley” “¿Explicaciones de qué?

Aquest és l’últim article de la temporada. 
Les pàgines del calendari van caient 
inexorables i ja som en temps d’estiu, 
temps de vacances.
En aquest article parlarem de veus i de 
tons de veu.

Ara sabem del cert amb pels i senyals que des 
del 2010 els catalans hem viscut sota la vigilància 
sinistre de la policia patriòtica, una organització 
paraestatal amb una nòmina que unta a polítics, 
periodistes, funcionaris, terroristes, banquers, 
delinqüents i tota mena fantasmes carronyers amb 
la finalitat única de desacreditar, injuriar i calumniar 
a tots aquells que no estiguessin a la seva 
particular cordada.

Des d’aquesta perspectiva, no es estrany que els 
franquistes estiguin salivant un nou 18 de juliol i si 
no ens afermem en aturar-los, preparem-nos per 
veure la magnitud de la cinquena columna que han 
engreixat tant com han volgut, arengant-los.
Si seguim com anyells silenciosos caminant cap a 
l’escorxador, amb el nou tram del tramvia de la Dia-
gonal inaugurat, serà un passeig sense necessitar 
els tancs de la Divisió Cuirassada Brunete. 
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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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La cuina de l’Antonia
GELATS CASOLANS

GELAT DE 
MULTIFRUITES

1 Peleu i trossegeu les fruites que us agraden més 
de l’estiu: maduixa (50gr), kiwi (100gr) i gerds 
(30gr), per exemple.

2 Barregeu el suc de taronja (260gr) amb el sucre 
morè (20gr)

3 Poseu talls de fruita en el motlle i acabeu-lo 
d’omplir amb el suc de taronja

4 Deixeu-lo al congelador unes 4 hores
GELAT CREMÓS 
DE LLIMONA

1 Taleu una llimona sencera, traient-li els pinyols, 
en làmines fines i la tritureu a la batedora

2 Afegiu-hi una llauna petita de llet condensada 
(350gr apox.) i mitja tassa de llet.

3 Ho barregeu tot molt bé amb la batedora de nou
4 Ompliu els motlles i deixeu-los el congelador 

unes quantes hores o, fins i tot, la nit sencera.

Varietats Pansa Blanca
Destileria El Rebost dels Sentits, La Destilateca
Edició Limitada
Producció: 200 ampolles numerades
Ampolla 50 cl. Graduació 40% vol.
Preu  32.95€

El cullerot

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 maridatge  de l’Enric
El Rebost dels Sentits

?

www.estudisantielena.com
santi@estudisantielena.com

699 775 558Disseny gràfic • Il.lustració

Per desmotllar els gelats va molt bé posar-los un moment sota el raig d’aigua calenta

Ens ha arribat la calor de cop i com no, proposen 
una recepta de gelats de fruites sans i refrescants i 

que podem maridar amb uns gelats de fruites?

Poder, el primer que ens ve al cap és un bon vi 
escumós. Però, jo us recomano alguna cosa més 
original i digestiva, un bon gintònic. Un combinat 
amb la nostra ginebra Tempus de Pansa Blanca, 
una ginebra única de proximitat i amb producte 
natural i de temporada. Una ginebra amb notes 

a poma verda i cítrics, glicèrica, elegant, fina i 
lleugerament afruitada, que junt amb els glaçons 
de gel i la bombolla fina d’una bona tònica, com 

pot ser una Franklin Mallorcan i amb les fruites 
d’aquest meravellós gelat. Ens sentirem en la glòria 

i ben refrescats.
 

Lluitem contra la calor, però fem-ho amb estil.
Bon estiu amb Tempus Gin.

TEMPUS GIN PANSA BLANCA

https://servifruitmasnou.com/
https://7devi.com/
https://estudisantielena.com/
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Joan Maresma

Wallison de Jesús és nebot de Genivaldo de Jesús Santos, l’home de l’estat de 
Sergipe -situat al nord-est del país- de 38 anys que va ser abordat per la “Polícia 

Rodoviária Federal“ (PRF) -l’equivalent a la Guàrdia Civil de trànsit- en una carretera 
enfangada a la localitat d’Umbaúba.

24 | www.gentdelmasnou.com

SUFOCATSCorresponsal del Brasil

A la llum del dia, Wallison va veure l’oncle aixecar-
se la samarreta i aixecar els braços, ensenyant als 
agents que no anava armat. Només portava els 
medicaments per a la seva esquizofrènia que li 
permetien viure en relativa pau, segons explicava 
el nebot.  

Wallison va veure com tiraven a terra l’oncle per 
força, com es debatia, com va ser immobilitzat, 
emmanillat i col·locat al vehicle de la PRF. Amb el 
cap, el tronc i les cames de l’oncle dins de l’auto, 
el nebot encara va veure que els peus i els turmells 
de Genivaldo impedien tancar la porta del darrera 
del 4x4 de la policia. Però els agents de l’ordre no 
estaven per brocs: els va veure com deixaven anar 
un pot de gas lacrimogen a l’interior del vehicle. El 
núvol tòxic podia escapar-se per les escletxes que 
deixava la porta del maleter. Genivaldo no; va morir 
asfixiat allà mateix.

Tot Brasil ha estat testimoni d’aquest crim -que 
no sé com definir- gràcies als vídeos fets pels 
habitants d’Umbaúba. Tots ho van veure amb 
angoixa, desesperança i horror; també amb 
resignació davant d’un poder sense frens. Ningú 
es va atrevir a parar els peus a la PRF, només 
van filmar.  Qui soc jo per dir o per exigir que hi 
intervinguessin? No soc ningú.

El dia anterior -el 25 de maig- una operació 
organitzada pel “Batalhão de Operações Policiais 
Especiais” (BOPE) va deixar un rastre de 25 morts 
a la favela de Vila Cruzeiro, a la zona nord de Rio 
de Janeiro -lloc on va néixer i créixer el futbolista 
Adriano que va jugar a l’Inter de Milà a l’inici 
d’aquest segle-. Els relats d’execucions, tortures i 

primer disparar i després preguntar segur que ja 
havien arribat a Umbaúba quan l’oncle de Wallison 
va ser abordat. Com no has de tenir por, si ets 
només un ciutadà civil, pobre i negre?

Hem de tenir en compte que Genivaldo va ser 
abordat i mort per conduir la seva moto sense 
casc a prop de casa seva. Alguna vegada algun 
agent de la PRF o alguna altra autoritat ha dubtat 
en abordar el president contra Brasil per les 
infraccions que li agrada cometre al país? El beneit 
del cabàs mai fa servir el casc quan va en moto. La 
pregunta és simple. La brutalitat de la policia també 
ho és. Un document intern de la PRF va aparèixer 
als diaris el dia 29 de maig amb les declaracions i 
les identitats dels quatre agents; es pot llegir que la 
mort va ser deguda a “uma fatalidade desvinculada 
da ação policial legítima”.

Tenim indignació a Brasil en intervals cada vegada 
més curts. És difícil respirar davant aquesta 
barbàrie nacional. Per a mi és molt fàcil escriure: 
visc a la zona noble de la ciutat, soc home i soc 
blanc; soc dels afortunats del planeta. Em sorprèn 
encara que tot estigui gravat. Si poseu al Google 
el següent: “Genivaldo Umbauba”, ja podreu veure 
diferents vídeos esfereïdors que no us deixaran 
dormir. 

El que és difícil i laboriós és el camí que hem de fer 
diàriament per mantenir la humanitat, la pietat, la 
misericòrdia, la compassió, l’empatia…, en aquest 
món d’imatges brutals i salvatges que, suposo, 
han estat el pa nostre de cada dia durant tota la 
història. Però, fins no fa massa, els mòbils no tenien 
càmera…

Bon estiu! 

en Pep, la Serafina, alguns amics de 
l’avi de la Mercè, el senyor Gurguí, 
mort feia dos anys...) recorren 
l’obra i són l’excusa, podríem dir, 
dels primers escrits de la Mercè, 
per a la revista clandestina que el 
grup escriu, edita i reparteix. La 
novel·la és ben escrita i ben editada 
i podem dir que Arasa ha fet una 
bona immersió en la vida i l’obra de 
Rodoreda, la qual cosa li permet de 
recrear-ne l’estil, destacar-ne alguns 
dels aspectes més significatius, tant 
dels contes com de les novel·les, i 
sobretot, diria jo, introduir a la trama 
de Paraules, flors i pólvora una colla 
de personatges rodoredians molt 
ben recreats i molt ben imbricats 
en el text, la Teresa, la Cecília i, 
sobretot, la Serafina/ Zerafina, que 
és tota una troballa. 

Tot i la qualitat, però, la novel·la té 
alguns problemes, segurament fruit 
de les simplificacions a què massa 
sovint reduïm la literatura juvenil, 
convençuts que als joves se’ls ha 
de donar tot ben mastegat, que li fa 
perdre força, que no sé si acabarà 
d’aconseguir el propòsit que els 
joves s’acostin, a partir d’aquesta 
lectura, a l’autora de La plaça del 
Diamant. En poden ser exemples les 
repeticions de moments i accions 
tant relacionats amb l’enamorament 
d’en Pep i la Mercè com amb la 
repressió de la dictadura; també 

Parlem de llibres
Títol Paraules, flors i pólvora

Autora Cinta Arasa
Editorial Animallibres

Lloc i any d’edició Barcelona, 2020
Nombre de pàg. 230

MERCÈ RODOREDA 
APROPADA ALS JOVES

Cinta Arasa (Tortosa, 1978), 
autora de diversos títols per a 
infants i algun per a adults, ha 
publicat una primera novel·la per a 
joves:Paraules, flors ipólvora. Una 
novel·la agosarada, m’atreviria a dir, 
ja que hi recrea aproximadament 
un any transcendental de la vida de 
Mercè Rodoreda, entre 1923-1924, 
quan la futura novel·lista té 17 anys 
(p. 10) i fa els primers passos com 
a escriptora, diguem-ne pública. 
Arasa, a l’epíleg, ens diu que va 
decidir escriure la història d’una 
Mercè Rodoreda adolescent i que 
es va imaginar com devia ser que 
comencés a escriure (p. 218). A 
partir d’aquí s’inventa, doncs, una 
Rodoreda pensada per ser llegida 
“sobretot entre les i els joves que, 
per edat, estan a punt de descobrir-
la com a lectors adults.” (p. 218) 
Per això el primer amor amb en 
Pep, l’ajudant d’adroguer, hi té tanta 
força; per això la revolta contra 
la dictadura de Primo de Rivera i 
l’entrada a la clandestinitat dels 
personatges principals (la Mercè, 

Pere Martí i Bertran

el fons excessivament fulletonesc 
(des de les nombroses casualitats 
solucionadores, passant per la 
trama clandestina...), que ens la 
fa veure més com una novel·la del 
segle XIX que no pas del XX; però 
sobretot, diria jo, la simplicitat 
o el reduccionisme a l’hora de 
presentar-nos uns uns fets històrics 
tan complexos i que a la novel·la 
diríeu que es redueixen al leitmotiv 
que recorre l’obra i que en sembla 
l’element principal, per no dir únic, 
del cop d’estat i de la repressió:

“Ens volen aniquilar la llengua.” 
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LLAVIS TEUS, TEIATRU I SOL
Juliol. Els teus llavis i el sol. 
Agost, més llavis teus, el teu sol.
Vénen dies de sorra, d’arena 
vestida de mojito estrident, de 
vòlei que no vol deixar la platja 
nua o vestida de tovalloles 
amples. Vens tu i l’esperança. 
Tindrem sol a la platea i a la 
badia. Go and enjoy

Fins al 17 de juliol: potència. 
Europa Bull, amb dramatúrgia i 
direcció de Jordi Oriol, al Teatre 
Nacional (TNC), a la Sala Petita. 
Perquè sempre parlem o hi ha 
present Europa. 

Del 7 al 17 de juliol, al petitó 
Teatre La Gleva (Sant Gervasi; 
a 10 minuts a peu, 850 metres, 
del metro Fontana), la proposta 
escènica Vides de Gos de (i dir.) 
la gran i admiradíssima actriu 
Marta Angelat: la vida d’una 
dona explicada a través del 
lligam amb els seus gossos. Una 
producció de Q-ars Teatre.

Des del 13 de juliol Negatius de 
Sílvia Navarro (Barcelona, 1982), 
Premi Frederic Roda 2020, puja 
a la platea de la Sala Flyhard 
per apropar-nos a la figura del 
fotoperiodista Robert Capa i 
estimular-nos a una profunda 
reflexió, amb interpretació de 
Laura Riera i Roger Vidal.

Teatre Capital 
(La cartellera barcelonina)

posats al límit en un experiment 
psicològic i tecnològic.

Del 13 de juliol al 7 d’agost 
(Grec’22), Quant temps em 
queda? de Marta Buchaca aterra 
al Teatre Goya: una doctora en 
medicina, descobreix un sistema 
que permet establir si a una 
persona li queden més o menys 
de cinc anys de vida.

Que no comptis les hores. Que 
les aprofitem. Go and enjoy. 

Fins al 31de juliol, Al final, les 
visions, de Llàtzer Garcia, aterra 
(Grec’22) a la Sala Beckett, de 
Poblenou, amb interpretació de 
Joan Carreras, Laia Manzanares, 
Joan Marmaneu i Xavi Sáez. 
Comencem amb una jove parella 
que s’instal·la a una masia prop 
de Girona.

De l’1 de 
juliol fins al 
21 d’agost, la 
comèdia Paso 
a paso, de 
Peter Quilter 
(Gran Bretanya, 
1965) amb (tres 
grans actrius) 

Eva Barceló, Maria Lanau i 
Resu Belmonte, fa temporada 
estiuenca al Teatre Apolo, amb 
direcció d’Esteve Ferrer.

Del 2 de juliol al 7 d’agost 
(Grec’22), Inmunitat de Jordi 
Casanovas arriba a La Villarroel, 
amb interpretació de Mercè 
Pons, Vicenta Ndongo, Borja 
Espinosa, Òscar Muñoz, Javier 
Beltrán, i Ann Perelló. Sis humans 

Rosa M. Isart - rmisart@hotmail.com

Ella vesteix de negre. Ell, de colors. 
Ell porta ulleres clàssiques. Ella, muntura de flors.
Ella és un sac de nervis, ell està ple de pors. 
Ella voldria un gat i ella vol un gos.
Ella camina de pressa. Ell, pas a pas. 
Ell desitja rebre. I ella vol donar.
Però... 
Quan ella es desperta, ell se’n va dormir. 
Quan per ella és de dia, per ell comença la nit.
Fins que un bon dia...
A les Antípodes, ell es lleva, compra un bitllet d’avió 
i comença un llarg viatge.
Mentre a l’altre cap de món, ella també té un rampell... 
i compra un bitllet per viatjar tan lluny com ell.
Ell llegeix premsa estrangera; ella, la del país.
Ell sempre escull finestra, ella és de passadís.
Pensen mentre volen, es pregunten on deu ser
On és qui m’estima? Qui m’entengui bé?
Després d’un llarg viatge, ella torna al seu destí...
Però ell decideix quedar-se… Per fi poden coincidir!
Perquè res és impossible, ni una agulla en un paller
Per fortuna o per atzar, van a parar al mateix indret!
Ell busca un lloc on viure; ella ofereix habitació.
Però quan ell truca per l’anunci, allà no hi queda lloc.
Tant a prop com eren, tan lluny com han arribat…
Gairebé ho aconsegueixen, però al final no s’han trobat.
Viuen a pols oposats.
Com la Nit i el Dia…
Estan capgirats.

ANTÍPODES
d’ Elisenda Guiu,  

escriptora i activista cultural

Espai poètic

c/ Agricultura, 1 - 08320 El Masnou
632 733 078 • hortamalanit@gmail.com
@hortamalanit

HORTA MALANIT
VOSALTRES TAMBÉ EN PODEU GAUDIR 
D’AQUEST HORT AL TOCAR D’OCATA. 

 N’HEM FET PETITS HORTS PER A LLOGAR 
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PassatempsSopa de dibuixos 
Busca les 8 tires de dibuixos en aquesta sopa d’estiu. 
En totes direccions! 

Elena Feliu

L’enigma V.D.R.

Fa calor i no podem pensar massa. Aquest mes un de fàcil
Quina cosa corre, no té peus i no es cansa mai? Resposta: El temps

Albert Vidal

Mostrar una actitud servil davant algú

D’adular una persona de manera exagerada, 
exaltant les seves suposades virtuts tot celebrant-li 
els encerts, reals o falsos, a fi de quedar-hi bé o 
obtenir-ne algun favor, en diem fer la pilota.

Per explicar l’origen d’aquesta dita, cal remuntar-
se a temps antics, quan Henri de Vigne, un 
artesà de la cort de Lluís XI de França, el 1469 
dissenyà una taula per jugar-hi amb unes pilotes, 
ja que fins aleshores s’hi jugava a terra colpejant-
les amb pals llargs. Així, l’entreteniment aviat 
passà a l’interior de palau pels volts de 1510, ja 
amb Lluís XII, amb gran acceptació per part de la 
noblesa desvagada i avorrida. Les boles de fusta 
amb les quals s’hi jugava s’anomenaven bille, 
paraula que ràpidament donà nom al joc, al qual 
tothom digué billard. 

Per què diem...  FER LA PILOTA
Dites i personatges populars

Amb el temps, les boles de fusta foren substituïdes 
per altres d’ivori i els tacs adoptaren la seva forma 
actual amb el luxe imposat per Lluís XIV.

Fins aleshores s’hi havia jugat amb només dues 
boles, però el 1779 se n’incorporà una de tercera 
de color vermell amb el nom de carom, procedent 
de caramboler, és a dir, colpejar una cosa amb una 
altra, efecte que ha arribat fins a nosaltres amb el 
nom de carambola.

Possiblement importat a Madrid pel refinat mariscal 
Joachim Murat, casat amb Carolina, germana de 
Napoleó, que entrà a la ciutat el 1808 davant l’exèr-
cit francès, el billar es feu un lloc en els restringits 
cercles aristocràtics madrilenys. Va ser privilegi 
reial durant bona part del segle XIX, malgrat que ja 
s’havien obert algunes sales públiques a París on 
es podia practicar el joc.Ferran VII en fou un gran 
afeccionat i jugava inacabables partides amb els 
seus cortesans, malgrat les incidències de la guer-
ra, un primer regnat efímer de només dos mesos, el 
posterior exili de sis anys i el seu retorn a Espanya 
el 1814. El castissisme dels jugadors, amb un toc 
d’humor, feu que aquests anomenessin les boles 
com ‘peloticas’, costum que es mantingué uns 
quants anys.

Els nobles que jugaven amb Ferran VII procuraven 
que les boles quedessin situades de tal manera 
que s’afavorís la següent jugada del rei i fes 
carambola fàcilment. Per això es deia que li feien 
la pelotica, locució que derivà enfer la pilota, com 
a expressió equivalent a adular algú de manera 
excessiva. 

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

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

https://www.meslloc.com/
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EXPOSICIONS

VACANCES
La nostra seu social romandrà tancada per 
vacances d’estiu, del 29 de juliol al 2 de 
setembre, amb dós inclosos. El 3 de setembre 
es reobrirà amb l’exposició “Visions 
fotogràfiques” de Toni García Camps.

classes de TAI TXI
Inici de les classes dijous 8 de setembre
Horari de 18 a 19 h. Preu trimestral 80€ 
Inscripcions Gent del Masnou, 
c/ Dr. Agell, 9, laborables de 18 a 20 h. 
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!

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”.

A LA PLATJA D’OCATA

CURSETS DE 
GAITA ESCOCESA 
Dimecres de 18,30 a 20 h. 

Informació a: gentdelmasnou@gmail.com
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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)
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Reserva i compra d’entrades 
al portal www.quedat.cat

www.plederiure.cat

Ho organitza: Amb el suport de:

Del 12 al 16
de juliol de 2022
Al parc de Vallmora i a l’Espai Escènic 
Iago Pericot Ca n’Humet


