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LA CORAL XABEC
DEMANA
CANTAIRES
Tothom qui hi estigui
interessat hi serà ben
rebut. Ens calen veus
tant de dones (sopranos i contralts) com
d’homes (tenors
i baixos). Animeu-voshi i veniu a provar la
veu qualsevol dimarts
abans de començar
l’assaig, o sigui, una
mica abans de dos
quarts de deu del
vespre.

Qui canta, els seus
mals espanta!

Editorial

UN ANY DESPRÉS DEL 27-S

En el moment de tancar l’edició d’aquest Butlletí haurà passat un any
d’ençà d’aquell 27-S en què es van celebrar les votacions al Parlament
de Catalunya, amb una participació rècord del 77,44% (81,50% al
Masnou) i un resultat favorable en nombre de diputats de les forces
declaradament independentistes.
En relació a aquest fet, dèiem en l’editorial del mes d’octubre següent:
No és l’hora de malbaratar tants esforços, neguits i entrebancs superats per arribar on som; és l’hora de ser generosos i fer valer l’enteniment més que la rauxa; és l’hora de reconèixer al poble català i les forces cíviques de l’ANC i Òmnium les grans mobilitzacions que ens han
dut fin aquí; és l’hora de lligar i d’anar units cap al gran objectiu. Si us
plau, ara no ens falleu!
Heus aquí que han passat 12 mesos durant els quals la generositat, el
seny i la rauxa no han estat gaire bons companys de viatge i han sovintejat massa els entrebancs per lligar caps entre la diversitat de criteris
dels grups polítics, units per l’objectiu final, però molt divergents en el
camí a seguir per assolir-lo, altrament dit full de ruta.
Una mostra ben evident del que diem és la moció de confiança a què
haurà estat sotmès l’actual President de la Generalitat, Carles
Puigdemont, el 28 de setembre, confiança estretament lligada a l’aprovació dels pressupostos que han de permetre governar amb un mínim
d’estabilitat política i social els propers mesos.
D’entrebancs, no ens en faltaran, especialment en forma de processos
judicials, possibles inhabilitacions i tot el que vulgueu des del govern
central i els seus acòlits, però volem creure i estem convençuts que
finalment, a casa nostra, haurà predominat l’entesa i que el procés
seguirà el seu curs sense retorn, empès per la força inequívoca de la
societat civil, que, una vegada més, amb el guiatge valuós i imprescindible de l’ANC i ÒMNIUM, ha demostrat una vitalitat a prova de bomba
aquest darrer 11 de Setembre, amb una mobilització exemplar en
cadascun dels cinc punts de trobada del mapa català, de la qual s’ha
fet ressò bona part de la premsa mundial, llevat de l’espanyola, que,
com de costum, ha minimitzat o intentat ridiculitzar l’impacte d’aquesta demostració cívica que no té semblança en cap altre indret del món
civilitzat.
Agafem aire i aprofitem la tardor per recuperar el pols amb la natura
que, de ben segur, ens oferirà els fruits de la terra (tot i que els entesos pronostiquen que hi haurà pocs bolets enguany) i un mapa de
colors de totes les tonalitats per a gaudi de la vista i l’esperit.
Que tinguem bona tardor!
El President
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FARMACÈUTICS DEL MASNOU

24 hores al seu servei

FA R M À C I A D E G U À R D I A
La farmàcia de guàrdia serà oberta 24 hores seguides.

De les 9.30 del matí a les 9.30 de l’endemà.

-- Octubre 2016 -1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

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

29
30
31

dissabte
diumenge
dilluns

Riera
Riera
Fàbregas

-- Novembre 2016 -1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

Fàbregas Tots Sants
Ocata
Riera
Fàbregas
Viayna
Viayna
Aymar
Ocata
Riera
Fàbregas
Viayna
Dominguez
Dominguez
Ocata
Riera
Fàbregas
Viayna
Dominguez
Aymar

Horaris de les farmàcies del Masnou
De dilluns a divendres

Aymar (Maricel)
Almeria, 14 · 93 555 03 81

Dissabte

9.15 - 21

9.15 - 14

8 - 20.30

9 - 13.30

9 - 13 i 16.30 - 20

9.30 - 13

9 - 20.30

9 - 20.30

9 - 20.30

9 - 20.30

9 - 20.30

9 - 14

Domínguez

(Est. Masnou)
Enamorats, 2 · 93 555 59 36

Fàbregas
Navarra, 68 · 93 555 19 79

Ocata
JFKennedy, 5 · 93 555 33 08

Riera

(Club nàutic)

J.Llimona, 22 · 93 555 08 55

Viayna C
Prat de la Riba, 23 · 93 555 04 03

de mar ens preguntem com
ens podem permetre llençar
l’aigua d’aquesta manera en
època de sequera.
A casa meva, no.
Les cartes de la Bústia Oberta cal que portin: nom, cognoms, adreça, núm. del
DNI i signatura de l’autor i es publicaran amb el nom i cognoms de l’autor o inicials. En cap cas no es publicaran cartes amb pseudònim. L'extensió no excedirà de 1.500 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.

MARINA
Sr. President,
Em faria molt feliç que fes
extensiu a tot el Masnou que
enguany celebrarem el centenari de la Marina de Can
Bailon.
Necessitem a tothom perquè
ella s´adoni que n’és d´especial per a aquest poble.
Les persones que vulguin
venir a felicitar-la tindran un
petit record seu; i els qui vulguin fer algun acte especial
podran quedar-se a gaudir
de les nostres especialitats
gastronòmiques (pa amb
tomàquet i embotits i una
mica d’aigua que dóna la
nostra terra).
La Marina Casanovas i Gumà s`ho mereix. Va néixer el
17-11-1916.
Ha estat per a nosaltres la
primera mercera del Masnou.
La millor esposa, germana,
neboda, mare, àvia i sogra
de tot el Maresme.
Us necessitem per fer-li l’homenatge que ella necessita.
Té Alzheimer, però, quan
veu gent, és feliç; quan li parlen i quan veu una fesomia

d’abans fins i tot somriu.
Veniu-hi, Feu-la gaudir de la
seva diada.
Us esperem al carrer Barcelona 43 de les 11 a las 5
de la tarda del proper 17 de
novembre vinent.
Hi sereu tots benvinguts.
Sempre a la vostra disposició
Ma. Antònia Bonamusa i Bonet
(la seva nora)
-------------------------------------------

EL MASNOU NO ÉS
CASA MEVA”
El cervell privilegiat que va
idear l’eslògan “El Masnou
és casa teva” s’hi va lluir.
La vila és un desastre.
No cal anar més lluny que a
la platja davant mateix de la
guingueta Laxonkla. Allí hi
ha un rentapeus que tot l’estiu ha estat vessant aigua
dolça, nit i dia, perquè tenia
les aixetes espatllades.
Els vianants han anat avisant el personal de manteniment i la policia local que
vigila els gossos. Tots n’han
pres nota, però ningú no ha
fet res.
Els qui passegem pel passeig

M. Valldeperas Roig
-----------------------------------------

AL MASNOU, MÉS BUS
QUE MAI
Aquesta és la frase escollida per l’Ajuntament del
Masnou, per donar a conèixer a la població, de la campanya publicitària d’una
sèrie de millores en el servei d’autobús urbà (nous
horaris, serveis els diumenges i festius de tot l’any,
aplicació per a dispositius
mòbils per saber el temps
d’espera a les parades,
etc).
Com a usuari, i sobretot,
com a conductor d’aquest
servei, ho valoro molt positivament. Fa molt temps que
se senten veus crítiques de
com funciona l’autobús
(unes, potser, amb raó;
altres no tant). En l’últim
any se n’han fet algunes,
però tot necessita el seu
temps. També n’hi ha d’altres de pendents. Hi ha un
Pla de Mobilitat; s’han de
tornar marquesines al seu
lloc –retirades per unes
obres–, etc.
Valorem l’esforç que s’està
fent perquè, si no es fa servir, podrien passar el ribot
amb les conseqüències que
això representa.
José Ma. Corts Barceló

ELS PLATANERS
MALALTS DEL MASNOU
Ja fa uns quants anys que
molts veïns de Bell-Resguard ens queixem directament a l’Ajuntament que els
plataners d’aquesta urbanització, a part dels beneficis
evidents (verd, ombra, frescor…), ens regalen un inconvenient ben notable: la
presència des de mitjan
estiu de milers d’insectes
que embruten edificis, cortines, finestres, interiors
d’habitatges, i molesten
habitants humans i no
humans; les fumigacions no
serveixen per a res.
A aquest fet, hi deu contribuir que no s’esporguen degudament; la manca de poda
causa un creixement vertical
tan enorme que els brots
tendres s’omplen de malura
abans de desenrotllar-se
com cal (els jardiners municipals sostenen una rara doctrina, oposada a la pràctica
habitual de tots els pagesos
del país, ja que aquests
esporguen els arbres anualment per tal de donar-los la
forma i alçada adequades).
Atès que les queixes explícites a l’Administració Local
no es tradueixen en solucions eficaces, m’hi adreço
a la secció de bústia d’aquest butlletí a veure si la
publicitat d’aquest problema provoca la intervenció
adequada dels serveis dels
nostre Ajuntament.
R-M V M

PETITS ENCANTS DE GENT DEL MASNOU A BENEFICI DE DISMA
Diumenge 20 de novembre (data pendent de confirmació en el
proper Butlletí), de 10 a 14, al Camí Ral, davant dels núms. 14-15
A partir del dia 2 de novembre podeu passar pel local social de
Gent del Masnou, de 18 a 20.30, a fer donació de qualsevol
objecte o andròmina que sigui aprofitable per a una venda posterior. Recordem que és indispensable que no siguin objectes de
gran volum i que, sobretot, estiguin nets i en bon estat de
conservació.
La recaptació que se n’obtindrà serà lliurada íntegrament a DISMA.
Us agraïm per endavant la col·laboració i generositat.
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ESTEM REALMENT PREPARATS?
Joan Camps i Ortiz

“Que la prudència no ens faci traïdors”. Solemne frase la de Jordi
Carbonell pronunciada l’Onze de
Setembre de 1976, quan la llei castigava amb presó els prudents com ell,
la qual cosa vol dir que tots aquells i
aquelles qui, sent majors d’edat
durant el règim franquista, no vam
passar per la comissaria de Via
Laietana ni pel Palau de Justícia ni per
la Model, encara que diguem que som
demòcrates de tota la vida, és evident
que la lleialtat només se’ns suposa i
per definició; mentre no demostrem el
valor, som presumptes o potencials
traïdors, igual que ho foren els nostres
predecessors de 1714, atemorits, cortesans, llepaculs i partidaris de Felip
V, ja que per un excés de prudència
passiva o covardia activa ja hem estat
col·laboradors necessaris del règim
franquista i directes responsables de
l’ensarronada constitucional heretada
del Cabdill Franco, que ha permès
estructurar l’Estat Espanyol com una
cova de lladres sota la mirada tolerant
i condescendent de Felip VI, que vol
perpetuar-se, ell i tota la seva descendència, en nòmina vitalícia.
No és estrany que, vorejant l’estimball
d’unes terceres eleccions, sigui Rajoy
qui demani la prudència dels acoquinats a la majoria parlamentària que no
el vol veure ni en pintura, exigint-los
l’abstenció dels prudents amb l’argument coactiu cap a un PSOE dividit,
feble i quasi venut: Si no me invistiereis presidente por las buenas, os
enteraréis de lo que vale un peine,
valgui la metàfora aclarint que el peine
era un l’instrument de martiri que la
Santa Inquisició feia servir per escorxar la pell dels heretges sotmesos a

tortura.
Mentrestant, els tribunals segueixen
posant a prova la nostra prudència,
avisant-nos que les lleis s’apliquen
encara que siguin escandalosament
injustes, i la fiscalia d’ofici, nomenada
pel partit que governa, pot decidir arbitràriament el rigor o la màniga ampla
segons convingui a l’amo que l’ha
nomenada, fent del dret un instrument
d’orquestració: administrant la llei amb
zel o mandra segons sigui la sang vermella o blava de l’encausat i, si convé,
construint, redactant, afinant i filtrant
calumniosos delictes acusant els
adversaris polítics per aplicar-los tot el
pes de la justícia sotmesa a la llei de
l’embut amb la qual els qui tenen la
supremacia del poder l’imposen arbitràriament, i es donen per a ells mateixos la immunitat constitucional que els
permet blindar-se darrere fraudulents
aforaments, desaparèixer cap als
paradisos laborals que hi ha darrere
les portes giratòries; i, si en última instància el delicte és tan flagrant que no
es pot amagar, només els cal ser prudents, discrets i forts a la presó, que
en poc temps els arribarà l’indult
selectiu i la corresponent retribució pel
sacrifici d’haver-se immolat voluntàriament o d’haver assumit a la força les
culpes del boc expiatori.
L’experiència és el valor suposat que
creuen tenir els “ja t’ho deia jo”, paios
i paies que fan mil vaticinis al dia i,
quan rarament l’endevinen, s’erigeixen damunt un monument com si
haguessin salvat la humanitat. Ja són
tants els alienats que em temo que, a
l’hora de la veritat, no serà la prudència però sí la covardia la que farà multitud de traïdors. No parlo dels
6

“Senyor! Sí, senyor!” salvadors de la
pàtria sotmesos a la disciplina del partit que els paga; em temo la massa
creixent dels ramats que bramen com
si anessin camí de l’escorxador.
Només cal mirar els milers de milers
de “patriotes de no sé què” que cada
dilluns s’apunten com a propis els gols
dels Messis i dels Cristi-ronaldos,
sense passar comptes del que ens
costa cada gol amb peles i en distracció; no vull dir “distracció” en el sentit
d’esplaiar-se, sinó en el sentit pejoratiu de distreure’s, de fer el badoc
davant de rucades, de no veure la
realitat, de no saber separar el gra de
la palla i perduts sota la lluna de
València.
Hem sortit massa vegades en so de
pau, aire festiu i el lliri a la mà demanant el dret inalienable dels pobles,
però l’enemic ja ha ensenyat les cartes. Primerament passant el ribot al
nostre Estatut i recentment sabotejant-nos la sanitat pública per obra i
gràcia del ministeri de l’interior encara
sota la batuta del ministre confés.
Davant d’aquesta evidència irrefutable
no estem davant d’un adversari pacífic sinó d’un poderós enemic provocador que ens imposa l’àrbitre que té
comprat i el seu joc brut i violent de
sempre.
Nosaltres només tenim les urnes i ells
tenen la policia política, els fons reservats, la fiscalia, els tribunals que, quan
convé, són sumaríssims; també les
presons i els tancs amb el desig nostàlgic de fer-los tornar a entrar victoriosos per la Diagonal i mantenir el
dret de conquesta.
Que la prudència no ens faci covards!

PANELLETS
de les pastisseries del Masnou
MMACE02
(Millor Mestre Artesà Xocolater
d’Espanya 02)

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

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

Pastisseria
miquel
Pere Grau, 59 · Tel. 93 555 06 61
El Masnou

PASTISSERIA

Æ

CONFITERIA

It lia, 31 Æ Tel. 93 555 35 64 Æ El Masnou

Pastisseria Degustació Granja

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

IRONWOMAN-IRONMANS
Dones i homes de ferro
Des de fa uns quants anys, el primer
diumenge del mes d’octubre, la nostra
vila del Masnou és protagonista d’un
dels esdeveniments esportius més
importants a la nostra comarca i al
nostre país: IRONMAN BARCELONA.
El Masnou acull més de 2.800
ciclistes que circulen per la Nacional II
des de Calella de Mar fina a Montgat,
passant pel Masnou.
Com que segurament molts de vosaltres no sabeu en què consisteix, us
diré que es tracta d‘una prova que
combina tres disciplines esportives:
Natació en mar obert (3.800 m),
Ciclisme en carretera (180 km) i una
Marató a peu (42,195 km).
Quan la prova arriba al Masnou, ja fa
estona que ha arrencat amb la natació, que es fa a Calella. Després
d’una hora aproximadament del seu
inici, els primers triatletes comencen
la prova amb bicicleta. La prova
ciclista és de 180 km, que transcorre
per tota la Nacional II des de Calella
fins a Montgat.
A l’arribada al Masnou, el grup
d’atletes del Club Atletisme Serra
Marina Alella s’encarreguen de dos
punts d’animació per donar ànims als
soferts triatletes i, a més, gestionen
l’avituallament oficial d’IRONMAN de
ciclisme a l’alçada de l’estació de
Renfe del Masnou.
Sobre les 13,00, els primers triatletes
arriben ja de tornada a Calella de Mar

i inicien l’última part de la prova: córrer
una Marató completa de 42km.
Com veieu, es tracta d’una prova
esportiva realment duríssima, únicament per a DONES i HOMES de
Ferro (IRONWOMAN/IRONMANS) on
l’esforç, el patiment i sobretot la il·lusió
per ser un FINISHER fan que cada
participant ho intenti fins al final.
Són molts mesos d’entrenament,
molts metres nedats, mols quilòmetres pedalats i molts més de correguts… però l’esforç val la pena.
Aquest any 2.800 triatletes d’edats
compreses entre els 18 i 76 anys de
més de 60 països diferents vindran a
competir a la nostra comarca, i necessiten el nostre crit d’ànim per donar-los alè.
Des d’aquí volem donar les gràcies a
tots els voluntaris tant de l’avituallament situat al costat de l’estació de

SALA

AUTOMOCIÓ
• MECÀNICA I ELECTRICITAT DE L’AUTOMÒBIL
• ELECTRICITAT
• PNEUMÀTICS
• ALINEACIONS
• AIRE CONDICIONAT

trens del Masnou fins als punts d’animació repartits al llarg del poble, així
com als dos grups musicals i a la nostra la colla de diables i tabalers, així
com als metges esportistes de Can
Ruti, que mai no fallen a la cita.
Des d’IRONMAN i des del grup
d’atletes del Club Atletisme Serra
Marina Alella us animem a gaudir
d’aquesta gran prova esportiva i us
demanem el vostre suport i ànims als
corredors que passaran el proper dia
2 d’octubre per davant de casa nostra
amb l’objectiu de ser uns autèntics
IRONMANS “finishers”.
Jordi Pérez,
Director Ironman-Barcelona
Enric Mudarra
President del Club d’Atletisme Serra
Marina Alella

25
anys

C/. Xile, 1. Tel 93 540 42 04 / 628 90 85 23 • www.salautomocio.com • El Masnou
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Esperit Olímpic. Segona part: res de pobrets!
Joan Maresma Duran
El que m’ha semblat ben interessant
d’aquests Jocs Paralímpics ha estat
conèixer les històries de molta gent
batalladora que no es va quedar parada
ni lamentant-se quan tot semblava que
era per no ser, quan tot semblava que
se n’anava en orris.
La noia que portava la bandera de
Brasil a la cerimònia d’apertura al mític
Maracanã del passat dia set de setembre –Shirlene Coelho el seu nom– va
patir una paràlisi cerebral congènita que
va afectar-li tot el cantó esquerre. Va
intentar el bàsquet, però es va trobar
amb la javelina i va guanyar la medalla
d’or a Londres 2012 en la classe F37
–no sé quins són els paràmetres– i a
Rio amb un llançament de 37 metres i
57 centímetres. Va triomfar a la cerimònia d’apertura al dir les següents paraules: “Aquí ningú no és un pobret. Tenim
una audiència fenomenal”.
L’Usain Bolt brasiler, el paraibà Petrucio
Ferreira dos Santos va batre el rècord
mundial i va guanyar la medalla d’or en
els cent metres, categoría T47 –desconec també aquests paràmetres, tot i
que la “T” ve de l’anglès track, pista.
Aquest xicot va perdre la mà als dos
anys en una serradora que pertanyia al
seu pare. Amb molt bon humor, imità el
gest del mític jamaicà quan va guanyar.
El sudafricà Hilton Langenhoven és un
altre exemple de superació. Or en el

Hilton Langenhoven

Petrucio Ferreira dos Santos

salt de distància, demanava silenci a la
graderia abans de saltar amb molta
classe. I tothom el va obeir. Aquest xicot

té menys del vint per cent de visió.
Als Estats Units, molts dels atletes
paralímpics són veterans de guerra
–aquest és l’origen dels Jocs
Paralímpics– com la medallista de triatló en la categoria PT2, Melissa
Stockwell. El 2004 va tenir la cama
amputada a l’alçada del genoll per l’explosió d’una mina terrestre quan servia
a l’Iraq. Aquí, a Brasil, la majoria dels
atletes s’han engrescat a participar en
aquests jocs després de tenir o un accident de trànsit o de patir alguna malaltia congènita.
Vam tenir la sort de poder anar a veure
l’halterofília femenina de fins a 50kg.
Ens hauria agradat molt veure d’altres
esports, però ja no hi havia entrades.
Realment han estat un èxit de públic
aquests Jocs. I me n’alegro molt.
La nova línia de metro va funcionar molt
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bé. La nova línia de BRT (Bus Rapid
Transport, un carril exclusiu per a
moderns autobusos) també. Les persones que treballaven a les instal·lacions
em van semblar amables i educades.
El públic no parava d’animar i ovacionar
i les atletes em van semblar totes dignes de molta admiració: moltes anaven
en cadira de rodes i la que va guanyar
era una nana d’Ucraïna que pesava
quasi 50 quilos i en va aixecar 107, nou
rècord Paralímpic.
Després d’uns quants anys de trànsit
complicat a la ciutat, de millores en
algunes vies, d’obres que no s’han fet,
de… tot torna a la normalitat. Brasil ja
no serà “el centre del món” –això és el
que deia la propaganda oficial abans
del 2013: Jornada Mundial de la Joventut amb el Sant Pare i Copa de les Confederacions, la fatídica Copa del Món de
2014 i els Jocs Olímpics d’enguany–;
oblidarem noms i fets dels atletes, oblidarem també el moment de consciència o empatia en el qual ens posem en
la pell dels altres i pensem: si jo anés
en cadira de rodes, trigaria tres hores
per arribar a la feina ja que les voreres
del carrers són plenes de forats…
Ara, ja amb el silenci de la ressaca
olímpica, no m’atreveixo a afirmar que
Rio de Janeiro es pot mostrar al món
com una ciutat veritablement victoriosa.
PD: L’oncle Cid fa 87 anys el dia 16. I els
pares celebren 56 anys de casats el dia 17.
Moltes felicitats.

Històries de la vila
Joan Muray

GERARD MARISTANY I MARISTANY
«Grau Til·là» El Masnou 1874-1970

Xocolater i músic
Aquest masnoví, d’ofici xocolater, fou
un músic eminent, compositor, mestre
de música, director de coral i actiu
membre de l’associació La Calàndria.
Era fill i nét de capitans de la nostra
marina. Va néixer al carrer
Esperança,16 i va morir al carrer del
Dr. Botey, 1 (els carrers existeixen,
però el número segurament no es correspon).
Va estudiar al Conservatori de Mataró
i del 1906 al 1907 fou director de la
coral «La Calàndria», que aleshores
pertanyia al Casinet, i fou ell qui liderà
l’escissió i la creació de la nova entitat, que es diria com la coral i que fou
aixoplugada als locals de l’antiga
societat «Circo de Masnou».
Una altra de les seves activitats que
deixaren petja fou un dels Quintets
que hi hagué al Masnou. Aquest, en
concret, acompanyava les pel·lícules
de cinema mut que s’exhibien al
Teatre del Casino. Estava compost
per Grau Maristany «Til·là» al piano;
Juanito Rossell, violí 1r; Joan Casals
«Nena», violí 2n; Baldomer Vilà
«Llanada» al violoncel i Felipet Riera
al contrabaix.
La música solia ser clàssica, menys
en moments d’acció, aleshores improvisaven un pasdoble, i en els
moments més dramàtics, aquells que
feien plorar, la música que tocaven
sovint era: El clar de lluna, de
Beethoven, la Serenata, de Schubert i
L’anell de ferro, de Pedro M. Marqués.
En aquells moments del drama, en
«Til·là» quasi només lliscava els dits
per les tecles; i una vegada un amic
seu que estava a la sala, i davant el
silenci quasi total, va cridar: Grau, no
t’adormis!
Hi va estar vinculat tota la vida, i la
seva dedicació li fou premiada el 1926
quan la Junta l’anomenà Mestre
Honorari. I el 1957, amb ocasió de les

Grau Maristany i Maristany «Grau Til·là», de gran.

Noces d’Or de l’entitat, li fou concedida la Medalla d’Or.
La seva tasca com a compositor fou
molt extensa, motiu pel qual i com que
no se n’ha fet un estudi exhaustiu, correm el perill de deixar-nos-en algunes
al tinter. Farem un repàs de les més
conegudes. Són:
• AMORS D’ESTIU. Sarsuela amb lletra de Josep Pujadas Truch, que s’estrenà al Teatre del Circo l’any 1904.
• Féu també cançons de caramelles
per al grup de La Calàndria dels anys
1907 i 1911.
• Del 1921 al 1925 creà les cançons
per al grup de caramelles Els Gafarrons, de caire humorístic i satíric.

Portada dedicada a L’Aplec de la Cisa, sardana de Grau Maristany.
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• El 1928, l’entitat La Calàndria li féu
un homenatge on s’escoltaren només
les seves composicions sardanístiques, com ara: Masnouenca, La festa
del Roser, Records de muntanya,
L’aplec de la Cisa, Rondalla amorosa i
Festa pastoral, interpretades per la
Cobla Catalònia de Barcelona.
• Com deia, la seva producció fou molt
extensa, però vull remarcar que, entre
les seves composicions hi ha Preludi
primaveral, Bella nit, La rondalla de
les ones i Les cabòries d’en Peret,
que la professora Montserrat Llagostera, directora de la Coral Xabec de
Gent del Masnou, va arranjar i que la
nostra coral té al seu repertori.
• De sardanes, en tenia, però altres,
com Canó de Nadal, Cel blau,
Esperança, Infantesa, Marinera,
Vallmora, Novellada, Pastorel·la, etc.
• Per l’abril de 1949 va compondre JA
SOM A MONTSERRAT, dedicat a la
Moreneta, que cantaria un grup de
vailets aplegats amb el nom de «Grup
de caramelles de can Cid». Eren
Jaume Grané i Tabaras, Josep
Vendrell i Torras, Joan Ramentol i
Colomé, Pere Barber i Marfà, Gabriel
Duran i Farran i Josep M. Cid i
Codina.
• El 1951, també per a caramelles
infantils, va compondre Dissabte de
Glòria.
De la sardana dedicada al santuari de
la Mare de Déu de la Cisa, de Premià

de Dalt, amb molta devoció per part
dels marins del Masnou i que anyalment se celebra pel dia 1 de maig,
se’n conserva una bonica portada
d’una revista, dedicada al nostre compositor, com podeu veure a les il·lustracions.
Aquell Ja som a Montserrat va portar
cua, ja que al Sr. Cid se li va ocórrer
que, amb els diners recaptats aquell
any, compressin un dècim de loteria i,
si treien, podrien anar a Montserrat.
Així ho feren i els tocà la rifa, i cap a
Montserrat falta gent. Hi anaren i cantaren el Ja som a Montserrat a la
plaça del monestir, vestits degudament de catalans, però penseu que
era el 1949 i el règim franquista no
estava per deixar mostrar cap mena
de sentiment, per tant els pares de la
colla de vailets esmentats més amunt
se’n dugueren els vestits ben amagats
i, un cop allà dalt, els vestiren i pogueren cantar el seu cant a la Mare de
Déu. En Grau Til·là no hi pogué anar
per problemes de salut.
Aquesta colla de vailets, l’any 1994, ja
homes fets, volgueren, junt amb familiars i amics, repetir la gesta i cantaren
de bell nou el Ja Som a Montserrat,
cofats amb barretina.
Després d’aquest petit repàs de la
vida musical de Grau Maristany,
vegem també que ell, a més del món
de la música, en tenia un altre, tenia
l’ofici de xocolater, fet no gens estrany
en aquell Masnou del darrer terç del
segle XIX en què va néixer. Aleshores
a la nostra vila hi havia: 1 molí xocolater, 6 llotges de xocolata i 1 venedor
de carrer. Tot aquest dolç món era
degut al fet que el cacau era un dels
productes que els vaixells masnovins
importaven d’Amèrica.
Un altre fet remarcable d’aquest personatge masnoví, no per la seva personalitat sinó al conjunt dels seus
avantpassats, ja que en els seus
cognoms, tant per part de pare com
de mare i, és clar, d’avis i besavi, s’hi
concentra l’embolic més gran que es
pot trobar qualsevol historiador o
genealogista, ja que els seus dos
cognoms Maristany, els més abundants del Masnou al seu temps, han
estat un veritable problema per a
aquests estudiosos, especialment per

Cor de La Calàndria (fragment) amb Grau Maristany de director.

als no vinculats a la vila del Masnou,
perquè més de cent se’n deien, entre
els quasi vuit-cents capitans de la
seva marina de vela. Per tal motiu, per
saber a quina de les quaranta branques sorgides del primer Maristany
arribat d’Occitània a mitjan segle XVII,
s’ha de filar molt prim. Per exemple,
del qui ens ocupa, sabem que el pare
era de «can Til·là», però desconeixem
la branca de la mare.
Una altra curiositat sobre els seus
cognoms:
• El seu pare es deia també Gerard
Maristany i Maristany.
• La seva mare es deia Antònia

Maristany i Maristany.
• I el seu avi matern es deia Gerard
Maristany i Maristany.
Imagineu-vos l’embolic! És per això
que deia abans que, si no saps el
motiu familiar de cadascuna de les
branques, et perds entre el brancam.
A més, hi ha un problema afegit, ja
que sovint en aquell Masnou es casaven entre família, per raons de patrimoni nàutic, i és difícil de treure’n l’entrellat.
I ja com a cloenda, comentaré uns fets
que també ho són de la cloenda de la
seva vida. Penseu que va morir als 96
anys. Doncs com deia, als darrers

- Grup de caramelles infantils del 1949. De dalt a baix i d’esquerra a dreta: J.M Cid, G. Duran, P.
Barbé, J.Grané, J. Vendrell i J. Ramentol
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temps, ja molt vellet, es va quedar
impossibilitat al llit, i aquest i el seu
entorn es convertiren en la seva taula
de treball, on tenia tots els estris que
pogués necessitar per no estar inactiu, i hi feia poesia, escrits, etc.
Per sort, tenia molts amics, joves i
grans, parents, veïns, etc., que l’anaven a visitar i fer-li passar millor l’estona; un d’aquests, Lluís Galera i Isern,
contava que en una de les visites li va
dir que havia fet un poema dedicat a
una senyora que es deia Carme, fet
per encàrrec dels treballadors del
negoci que tenia la senyora. Un fet
poc usual, que els teus assalariats et
dediquin un poema encarregat. Coses
d’aquell Masnou!
I què millor que un poema seu, el titu-

lat «La barca vella», que va acompanyat d’un dibuix també fet per ell?

Diu així:

Poema «La barca vella» i dibuix de Grau Til·là.

Nota de l’autor: Les barques velles, segons una llei, no sé si vigent encara, no es podien desballestar. S’havien de deixar que s’anessin esmicolant elles soles i amb el pas del temps. Als Banys de Sant Cristòfol, en tingueren una davant del magatzem anys i panys, fins
que va anar desfent-se sola.

GAIREBÉ TOT AIXÒ ÉS VERITAT
Carles Maristany

Faula
És aquesta una mena de simbiosi entre
animalons, a la qual jo barrejo personatges en un tot heterogeni. Persones
triades a l’atzar, sense una connexió
aparent, que fineixen en una relació
ben estreta, cercant la finalitat de la
faula antiga. Segueixo…
Ens trobem en un zoològic de gran anomenada i prestigi. El seu director, per
causa de circumstàncies alienes a la
seva voluntat, conserva el mandat, però
relegat en funcions.
De molt temps ençà, s’observa que en
la gàbia de l’aviram, gallines nacionals i
exòtiques, que fan la delícia dels visitants, es comptabilitzen quantioses baixes sense deixar rastre o senyal a
seguir; ni del com s’han pogut portar a
cap dites baixes, sostraccions.
La guineu, veïna del zoo, sempre ociosa i desvagada en la seva gàbia, podria
tenir l’ocasió de fer quelcom d’útil, vigilant aquella munió d’indefenses gallinetes, va intuir el director.
La Guineu: ella serà l’encarregada de
vigilar. Ja hi som…
En posar-ho en coneixement dels

col·legues manescals i subalterns que
havien d’efectuar el trasllat, van posar
“el crit al cel” fent patent la seva disconformitat pels perills que això suposava.
Afortunadament, va prevaldre el seny,
la raó, i les gallinetes continuen contentes d’ençà i fan ous de dos rovells.

Amsterdam

Peces de vestir
Si l’atol de Bikini, en la prova de la bomba atòmica, va donar nom a la minipeça, aquella que, en sortir a la venda,
van dir que “mai tan poc havia tapat
tant”: el Bikini… Pregunto: Deu tenir
relació el llac Tanganyika, un dels més
profunds del món, amb el seu parent en
forma i utilització, conegut per tothom
com el Tanga?

Arucas Gran Canaria

Cadena perpètua
No tan sols aquí es desconfia i et recomanen d’anar amb quatre ulls pel món.
També a fora; de Gran Canària fins a
Noruega pots veure mostres de desconfiança. Cadenes tan gruixudes com
12

Alesund-Noruega

per poder fondejar un petit vaixell. Cadenats tan enormes que fan somriure, i
pensar, que quasi val tant el cadenat
com el que protegeix.

A contracor

LlVMXVI

Ramon Serra i Roca

El noi feia mala cara quan va travessar la porta de l’hospital. Dins del seu
cap bullia una tempesta d’odi. Ell, en
Miki Llop, no entenia de cap de les
maneres la sentència d’aquella jutgessa presumptuosa que el va condemnar a fer treballs per a la comunitat.
Però, quina putada és aquesta? Fer
companyia a una vella feta caldo,
aquest era el pensament de la justícia?
Miki seguia renegant mentre els seus
peus s’arrossegaven pels llargs passadissos d’aquell fred i modern hospital. No podia fer l’orni, car havia de
signar quan arribés a la setena planta,
on era la iaia, si no volia que aquella
feina obligada s’allargués indefinidament en el temps.
I tot perquè em van enxampar venent
xocolata als col·legues; i encara sort
que sóc menor d’edat –em van dir– i
que a la següent m’esperava la presó
de veritat, i allà els xavals com jo
tenen una rebuda “afectuosa” d’allò
més.
La d’avui era la seva segona visita i ja
sabia de quin peu calçava la malalta.
Una dona en la vuitantena amb una
mala cara que tombava d’esquena i
uns sermons religiosos inaguantables.
Semblava talment que parlés amb el
seu nét. Que si Jesús t’estima, que si
la Verge Maria és tota bondat, que
Déu t’espera en el cel amb els braços
oberts: quina bronca.
Ja veieu el que m’espera, la bíblia en
vers i tots els sants del calendari,
explicats per algú que ja té un peu a
l’altre barri. Fastuós.
Miki va donar un copet a la porta i una
veu rogallosa va respondre: Endavant.
La iaia era estirada al llit, amb les
mans per sobre dels llençols i aquella
mirada inquisidora de qui es creu posseïdora de la veritat més absoluta, no
perquè és llesta, sinó perquè està
il·luminada per la llum de Déu.
– Ave Maria puríssima, noi.
– Senyora, no toqui els collons que
acabo d’arribar i ja m’està donant la

barrila.
– Noiet, sàpigues què, si em contestes
malament, el Senyor, que ho veu tot,
t’enviarà de pet a l’infern.
– Ai, quina por. Vol deixar de dir
bajanades!?
– Ets un descregut i quan vingui la
infermera li diré que no et portes bé
amb mi.
Això sí que era una putada perquè un
mal informe de planta també li allargava la pena. Rumiava la manera de ser
amable amb ella, quan la dona va
començar a levitar per sobre del llit.
Ell, en Miki, mirava esfereït com ella
surava en aquell espai minúscul de
l’habitació.
– Però què cony està passant aquí?
Iaia, faci el fotut favor de tornar-se’n al
llit, que m’estic espantant.
– Més por tindràs quan les flames de
l’infern t’envoltin i no puguis lliurarte’n.
– Hòstia, iaia, ja n’hi ha prou!
La vella era a prop del sostre i les
seves paraules ressonaven a les
orelles d’en Miki com un cop de mall a
la campana més gran de la catedral
més sumptuosa.
Crema’t a l’infern, cridava la iaia, men13

tre de la seva boca, barrejades amb
les paraules, sortien llargues flamarades que van encendre tota l’habitació. En Miki va córrer fins a la porta,
però aquesta no s’obria. Desesperat,
va començar a maleir la vella, però la
dona seguia llançant flames sense
parar.
– L’infern ja és aquí, noiet descregut!
– M’estic cremant viu!
– Ara ja saps el que t’espera, noi: la
mort.
En un intent desesperat en Miki s’acosta a la finestra i aquesta sí que s’obre. El dolor de les cremades es insuportable i, com a solució al patiment,
es llança al buit.
PD. El que Miki desconeixia era que la
vella en els seus anys de jovenesa
havia fet de mèdium i podia dominar
les ments dels altres. Fer creure el
que no és i fer sentir dolor no suposava cap problema per a ella.
En el fons del seu cor la iaia tenia clar
que l’havia mort per mal educat: insultar una dona gran és fora de lloc. Que
Miki no fos creient no hi tenia res a
veure, la religió no deixa de ser una
tramoia per aconseguir un fi.

sector

comercial

Carrer
Sant Felip
Tallers de tardor
27 dʼoctubre
Wok amb espaguetis de verdures
17 de novembre
Cuina amb olla a presió
1 de desembre
Aperitius de Nadal
Dues hores per sessió, preu taller 27€
Sant Felip, 45 · 93 540 97 41

www.elcullerot.cat
- Tot per a la cuina -

Academia

Perelló
REFORS · ACCÉS
ESO · BATXILLERAT
UNIVERSITAT
Sant Felip, 115
93 555 03 07 El Masnou

info@academiaperello.com

Pe r r u q u e r i a h o m e

Tomàs Vives, 16
93 540 07 49
El Masnou

Fruites i vins de tardor;

tota una festa!
Estem a Navarra / Cristòfol Colom

Navarra, 76
93 540 40 04 - 627 21 23 16
http://facebook.com/fruitistabero

www.
canrac.
com
GARNATXA, MOSCATELL,
MISTELA, Vi NOVELL
Vins, caves i licors. Gran selecció
de vins. Vins al detall

Àngel Guimerà, 12 el Masnou

93 540 29 53

De tot per fer els
vostres panellets i
receptes de tardor.

Fruites i Verdures
Primera qualitat
Comandes per telèfon

618 763 529 · 93 540 34 74
Mestres Villà, 101, 93 555 16 64 el Masnou

www.canrac.com

Mestres Villà, 115

Visita la nostra pàgina lafruita.com

Cròniques
LA CORAL XABEC A L’OFRENA FLORAL DE L’11 DE SETEMBRE
Esteve Pujol i Pons
Calor, xafogor, sol ardent, cel inclement al migdia de la Diada Nacional a
la Plaça de l’11 de Setembre… però
els cantaires hi érem, i molts masnovins hi eren, molts, encapçalats per
l’Ajuntament.
Després de la presentació (Arnau Peirot) i dels parlaments oficials (Jaume
Oliveras i Noemí Condeminas), cinquanta-quatre entitats i associacions
vilatanes –entre les quals, no cal pas
dir-ho, Gent del Masnou– van fer l’ofrena floral al peu del monòlit commemoratiu de l’11 de Setembre.
Acabada l’ofrena, flairosa i acolorida
com sempre, va venir l’actuació, festiva i riallera, del grup Ple de Cops de
bastoners del Masnou. I la Coral
Xabec va cantar un fragment de l’himne Al Masnou, amb lletra de Josep

Pujadas Truch i música de Montserrat
Llagostera i Torrent. La Coral també
va afegir la polifonia a l’himne nacional de Catalunya Els Segadors, seguint l’harmonització de Josep Viader.

Dimarts 11 d’octubre

Els Trabucaires, amb l’estrèpit esperable –només faltaria!–, van posar el
colofó a l’acte cívic.
Molts dels assistents es deien: Bé,
fins a la tarda a la manifestació!

Dilluns 31 d’octubre

A les 8 del vespre a la Pl. d’Ocata

Botifarra a la Hispanitat

Cercavila 19.30 Pl. d’Ocata
A les 20, Altell de les Bruixes

Castanyot

Vine-hi i fes una bona botifarra per 5€
Música, Parlaments, Tabalers i Bastoners

Música, castanyes i vi bo

Hi col·laboren:
Can Rac, Pastisseria Miquel, El Tastet, Serveis integrals Xavier Fuster, Obres i reformes Pere
Alabau, Celler del Mar, Fruites verdures Flores
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Teatre capital
(La cartellera barcelonina)

Dramatúrgia que es farà a la Sala La Planeta hi pren part
l’autora masnovina Elisenda Guiu (bravo, endavant!).
Els combats inicials (a les 20 h) d’aquesta peculiar, estimulant i consolidada proposta teatral tenen aquest calendari:
dilluns 3 d’octubre –Gerard Guix vs Elisenda Guiu, dilluns
17 d’octubre – Josep Julien vs Marta Barceló, dilluns 24
d’octubre – Marta Galán vs Jordi Vallejo, dilluns 7 de
novembre – Roc Esquius vs Jan Vilanova.
Al Temporada Alta hi podrem
també degustar obres cinematogràfiques: en destaquem l’homenatge a l’actriu
Rosa Novell (a través del
film El testament de la Rosa)
o bé la versió fílmica de l’obra teatral La pols de
Llàtzer Garcia (Girona,
1981).
Barcelona capital. Del 20
d’octubre al 6 de novembre,
el Teatre Tantarantana ens
apropa a la transició espanyola a través de l’espectacle La
fiesta en paz, amb dramatúrgia i direcció d’Aleix Duarri.
Del 23 d’octubre a
l’11 de desembre El
filósofo declara, de
Juan Villoro, aterra
al Teatre Romea.
Una aproximació a
la intimitat dels
intel·lectuals i culturòfils, encapçalada
per Mario Gas i
Rosa Renom.
...Tot plegat, hi ha
moltes guerres, maldecaps
mentals,
parts i postparts
dolorosos,
però
nosaltres volem fer
la pau i l’amor. I sentir el teatre. ...Benvinguda, nova temporada teatral!

Rosa M. Isart (rmisart@hotmail.com)

Volem teatre, a més tenim escriptors!
Ja és aquí! El Temporada Alta! Arriba el Festival de Tardor
de Catalunya, que ens fa anar ben decididament a Girona
i Salt. Del 30 de setembre al 4 de desembre del 2016, tot
celebrant els 25 anys d’existència (i bona feina). Moltes
propostes, quatre apunts. Oskaras Koršunovas hi porta
Cleansed, text de la dramaturga Sarah Kane (1971-1999),
referent indiscutible del teatre contemporani europeu i
mundial; el jove director Fabrice Murgia –acaba de ser
nomenat nou director del Théâtre National de Bruxelles– hi
presenta Children of Nowhere, estrena a l’Estat Espanyol.
Dintre del ‘cicle Connexió Flandes’, d’exploració de l’escena teatral flamenca –una de les més dinàmiques
d’Europa– es rebrà la visita, per exemple, d’Alain Platel,
que torna per tercera vegada, per presentar Nicht
Schlafen, obra creada a partir del món musical de Gustav
Mahler i les polifonies africanes. Sempre lloem aquest
(estimat) festival: clarament reivindica i defensa l’autoria
teatral catalana contemporània. Enguany acull 61 propostes en aquesta línia: Josep Maria Miró, Moisès Maicas,
Pau Miró, Lluïsa Cunillé, Marta Galán, Llàtzer Garcia,
Cristina Clemente, Marta Barceló, Marilia Samper… hi tindran cabuda. Un detall important: en el VI Torneig de

AMICS I ANTICS ESCOLTES DEL MASNOU

“PARLEM DE BOLETS“
Dissabte 12 de novembre de 2016 a les 7 de la tarda:

Conferència i mostra gastronòmica al local social de Gent del Masnou
Bolets, metzines i medecines
Conferenciant Dr. Piqueras, membre de la Societat Catalana de Micologia.
.....

XIX TROBADA “ANEM A BUSCAR BOLETS”
Diumenge 13 de novembre a les 8 del matí a la Plaça Marcel·lina Monteys (pl.dels Cavallets)

Activitat oberta i gratuïta per a tothom
Amb la col·laboració de: Gent del Masnou i LaCaixa
Correus electrònics: akelamasnou@gmail.com - akelamasnou@hotmail.com
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CANÇONS D’AMOR I DE GUERRA
Josep Condeminas

M’imagino que a través de la història i
en períodes bèl·lics i sorgides de la
nostàlgia, sempre apareixen cançons
que, d’alguna manera, ajuden a
suportar el dramatisme de la guerra.
Algunes d’elles van tenir molta difusió,
encara que en aquest cas sols en
citaré algunes de les més populars de
les dues conteses mundials, i que
gairebé tothom deu recordar.
ESTATS UNITS D’AMÈRICA – Potser
la cançó més popular dels americans
va ser la titulada It’s been a long time
(ha estat molt de temps), cançó que
donava la benvinguda als soldats després d’haver estat absents per la
guerra. Popular entre els americans,
però que no va transcendir fora del
seu àmbit.
RÚSSIA – En aquest país va ser molt
popular entre els soldats la cançó
Katyusha (diminutiu de Katherine) i,
naturalment, també parla de l’enyorança per l’estimat que combat lluny
de Rússia. Si no popular entre nosaltres, sí molt coneguda la seva melodia.
ANGLATERRA – We’ll meet again
(ens trobarem de nou), la cançó icona
per excel·lència dels britànics, i que
va catapultar a la fama més enllà de la
guerra la seva intèrpret, Vera Lynn.
He de confessar que és la meva predilecta, tant per la cançó com per la
portentosa veu i sentiment que hi
posava Vera Lynn. Com tota cançó
sorgida d’una guerra, parla de l’amor
i de l’esperança del retrobament. A
part de la melodia, la lletra és magnífica, on el vers que es repeteix al llarg
de la cançó ho diu tot: We’ll meet
again, don’t know where, don’t know
when, but I know we’ll meet again
some sunny day (ens trobarem de
nou, no sé on, no sé quan, però sé
que ens trobarem de nou algun dia
assolellat). Els soldats anglesos van
batejar Vera Lynn com La nòvia de les
Forces Armades perquè va visitar els

soldats a tots els fronts de guerra i va
donar concerts per a ells. A l’any
2005, amb 88 anys, va cantar aquesta emblemàtica cançó per última
vegada en públic en commemoració
de la Victòria a la II Guerra Mundial.
El seu país la va honorar com a
Oficial de l’Orde de l‘Imperi Britànic i
Dama Comandant.
ALEMANYA – Lili Marleen va ser la
cançó de la II Guerra Mundial per
antonomàsia perquè, tot i ser alemanya, la van cantar també amb profusió els Aliats al ser una cançó que
expressava amb molt sentiment la
nostàlgia del retorn a casa. El Ministre
alemany Goebbels la va arribar a prohibir perquè, segons ell, soscavava la
moral del soldat alemany. Natura17

lment va ser una prohibició inútil perquè la van continuar cantant. La cançó
s’inspirava en un poema que el soldat
Hans Leip va dedicar a la seva nòvia a
l’any 1915. Al 1939 el compositor alemany Norbert Schultze hi va posar
música i la cantant Lale Andersen la
va cantar per primera vegada. El seu
èxit va ser immediat.
Altres cançons també van ser populars com, per exemple, It’s a long way
to Tipperary (és un llarg camí cap a
Tipperary), que ja va ser molt coneguda tant a la primera com a la segona
Guerra Mundial. També va ser famosa
la cançó The white cliffs of Dover (els
blancs penya-segats de Dover), que la
mateixa Vera Lynn va popularitzar.
Font consultada: Internet

Parlem de llibres
Pere Martí i Bertran
Una mestra tot
terreny
BiraBiro és una nova editorial de literatura infantil que ha arrencat amb
empenta, ja que ens ofereix una quinzena de títols d’allò més variats, la
majoria traduccions, ara com ara.
Precisament us en volem recomanar
una, La mestra és un capità (1), de
l’escriptor italià Antonio Ferrara
(Portici, 1957), que té per protagonista, com apunta el títol, una mestra.
Potser hauríem de parlar d’una supermestra, o encara més d’una superdona, com tantes n’hi ha en aquesta i en
tantes altres professions, ja que a la
seva feina a l’escola hi ha d’afegir la
de mare, la de mestressa de casa...
Narrada en primera persona, la protagonista, com en una mena de monòleg interior, ordenat tot sigui dit, es va
explicant el seu dia a dia, amb la senzillesa que implica fer-ho per a un
mateix i sense tenir gaire temps per
parar-se a pensar-hi amb una mica de
profunditat, perquè la immediatesa et
devora. A través dels seus pensaments fem un recorregut per la seva
vida professional i familiar, que de tan
normal gosaria dir que s’hi sentiran

identificades la majoria de dones. A la
vida professional, hi destaca la tensió
de la professió, que t’obliga a estar a
l’alçada de la trentena d’alumnes que
sols tenir al davant, plens de vitalitat
que t’encomanen però que de vegades et supera, cadascú amb els seus
problemes i amb les seves necessitats, però també amb les seves alegries i genialitats. I a tot això, que no
és pas poc, encara cal sumar-hi les
dificultats de relació amb els pares
dels alumnes, les retallades de les
administracions a causa de la crisi...
Si a aquesta vida escolar trepidant hi

La punta de la llengua

(79)

afegim la familiar, podeu entendre per
què hem qualificat la protagonista de
superdona, de tot terreny, ja que el
seu home “té una feina seriosa” (p.
13) i arriba tard i cansat a casa. Això
vol dir que ella ha de fer la compra, el
sopar, anar a buscar la nena i ajudarla a fer els deures... Explicat així,
podria semblar la denúncia d’una
societat encara molt masclista i ens
podria fer pensar que l’obra és plena
de pessimisme; però res més lluny, ja
que la protagonista és una lluitadora
nata, vital i optimista, malgrat trobarse al límit de les seves forces en molts
moments, que ens ho encomana, com
ho encomana als seus alumnes. A
més a més tot ho embolcalla amb un
tel d’ironia i d’humor d’allò més aconseguit, que ens fa somriure fins i tot en
les situacions que podrien ser més
dramàtiques i que ens fa adonar de
com han de ser de vocacionals feines
com ara la de mestra. Una bona lectura, no cal dir que per a tots els ensenyants, però també per als pares i per
als infants i joves, perquè potser els
ajudarà a valorar una mica més una
feina que, per desgràcia, cada vegada
és més menystinguda en el nostre
entorn.
(1)Antonio Ferrara. La mestra és un capità.
Editorial BiraBiro (Col·lecció “Novel·les
BiraBiro”, 1), Barcelona, 2016. Il·lustracions d’Anna Laura Cantone. Traducció de
Bel Olid. 58 pàgines.

Esteve Pujol i Pons

Potser em direu conservador recalcitrant; potser sí. No em sap pas greu aquest qualificatiu perquè em mostro partidari acèrrim de conservar paraules i expressions ben nostres que tenen el perill de perdre’s sense solta ni volta.
Tenim el mot pudor [parlo de la pudor, ja que el pudor no hi té res a veure], és a dir, la sensació olfactiva desagradable, l’olor que ens ofèn, la que ens repugna, la mala olor, la fetor, la fortor, la pesta, la ferum, la mefitis…
Sentint alguns anuncis de la televisió sembla que aquest mot ja no existeixi i que només saben dir mala olor i males
olors. És que en català, de la mala olor, en diem precisament pudor, sense fer escarafalls de la paraula. És un mot ben
habitual i no necessita pas gaires eufemismes que vulguin dissimular-lo. Hi ha coses que fan pudor… i s’ha acabat!
Una cosa semblant passa amb el verb engegar: es fan servir tots els sinònims possibles, com si no tinguéssim aquest
mot tan ric i significatiu. És que, de posar en marxa, en diem justament engegar! Sovint sentim i llegim encendre la
televisió o la ràdio, quan sempre n’hem dit engegar la televisió o la ràdio; a més crec honradament que encendre la
televisió o la ràdio constitueix un perill domèstic que obligarà els bombers a venir a casa. El foc i els llums sí que s’encenen.
Tenim pudor i engegar, doncs fem-los servir amb normalitat; i no cal pas que ho engeguem tot a rodar.
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AVANCEM: UNA IDEA, UN PROJECTE PER A L’ESCOLA
SAGRADA FAMÍLIA
Amb la voluntat d’innovació i amb l’interès de formar els nostres alumnes per al món que
els tocarà viure quan siguin grans, presentem, a Educació Infantil, el Projecte AVANCEM.
Des del curs passat, ja hem convertit l’alumne en el protagonista, en el centre del procés d’aprenentatge. Aquesta és
la nostra idea bàsica, que renova la nostra manera de fer,
la nostra metodologia, que redirigeix els nostres objectius.
La metodologia que utilitzem està pensada per desenvolupar de manera integral les capacitats de cada un dels
alumnes, tenint en compte la diversitat, els interessos i el
treball de les competències (capacitats) així com l’aprenentatge de conceptes, procediments i valors de forma activa,
significativa i globalitzada.
El treball per projectes ens permet desenvolupar estratègies didàctiques per aprendre descobrint de forma col·laborativa, creativa i oberta.
Per poder desenvolupar el treball cooperatiu dintre de cada
grup d’edat i entre els diferents grups d’edats fem una proposta de reestructuració i organització de l’espai.
L’objectiu principal és crear una organització de l’espai que
ens permeti tenir espais polivalents i d’aprenentatge on es
puguin realitzar activitats específiques de cada curs (principalment aprenentatges de lecto-escriptura i matemàtiques) i
activitats amb la participació dels tres cursos o altres agrupaments i que es puguin utilitzar segons les necessitats.
Prioritzem el treball per projectes, sempre partint dels interessos dels infants, i els espais d’aprenentatge. L’equip de
mestres decideix cada setmana la distribució del temps i els
espais adequats per dur a terme les activitats programades i
es respecten les dinàmiques de treball, fent que l’horari sigui
flexible al màxim, tenint en compte que hi ha les hores en què

intervenen els especialistes. Hi ha treball individual i cooperatiu tant en grups homogenis com heterogenis.
Això no vol dir que desapareguin activitats que han estat
sempre, i són encara, cabdals en el procés d’ensenyament-aprenentatge que promouen la capacitat d’escoltar,
de fixar l’atenció en el que s’explica, de posar en joc la concentració, de memoritzar, d’esforçar-se...
En els espais d’aprenentatge els infants aprenen mitjançant el descobriment i es treballa l’observació, l’autonomia, l’experimentació, el plantejament i comprovació d’hipòtesis, la creativitat... En aquests espais s’expressen,
observen, manipulen, construeixen, es comuniquen, interactuen, juguen, experimenten... en definitiva, aprenen.
No sabem com serà el futur dels nostres infants. Ignorem
què hauran de saber, però sí que intuïm quines destreses
hauran de tenir. En un món que avança tan de pressa, tan
canviant, cal que els nostres nens i nenes, els adults de
demà, tinguin moltes més eines que conceptes; que siguin creatius per trobar solucions davant d’un problema; que
els fem capaços de relacionar-se bé amb els seus iguals i
cooperar per assolir conjuntament els objectius...
Amb el projecte AVANCEM fem que l’escola sigui un centre d’aprenentatge, no un centre d’ensenyament. Amb el
projecte AVANCEM desitgem que els nostres infants
esdevinguin curiosos i reflexius, autònoms però cooperadors, creatius alhora que conservadors.
Avancem, una idea esdevinguda projecte!
Escola Sagrada Família. El Masnou
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Som
Com ho podem fer perquè siguem tots
una mica més feliços i gestionar millor
els nostres conflictes...
Oriol Lugo Real
Psicòleg & Coach Executiu i Personal
Expert en Teràpies Neurocientífiques
www.oriolugoreal.com / http://owlinstitutpsicologic.com/

EL PAS DEL TEMPS
I DE LA VIDA
La tardor ja és aquí. Que ràpid passa
el temps, diuen alguns. T’has fixat mai
en el canvi de la perspectiva del pas
del temps? En l’augment de la seva
velocitat?
Quan érem petits les vacances d’estiu
es convertien en eternes. Quan érem
joves es tornaven llargues. D’adults es
fan més curtes. I a mesura que ens
anem fent més grans cada vegada
són més fugaces.
És el mateix espai de temps per a
tothom, l’únic que varia és el filtre de
l’observador. Això es deu a la llei de la
relativitat d’Albert Einstein, el qual afirmava que “el temps és relatiu”. I ho
posava ben clar amb l’exemple següent. “Si estàs en un bar amb un noi o
amb una noia que t’agrada, una hora
semblarà un minut; si estàs assegut a
sobre d’una estufa calenta, un minut
et semblarà una hora.”
Més enllà de la teoria de la Física, hi
ha també una lliçó a tenir en compte.
El temps que passa és vida que
passa. Quan la gent utilitza l’expressió
el temps és or, més que or és vida. És
la teva existència la que passa.
Sempre podràs fer més diners, però
no podràs recuperar el temps ni la
vida. És per això que el millor que una
persona pot donar a una altra és el
seu temps. Perquè li està donant la
seva vida. És important tenir-ho ben
present. Tu esculls a qui vols donar el
teu temps i la teva vida. I moltes vegades no en som conscients, i el malgastem donant la nostra vitalitat a
Internet, a la televisió, al mòbil... I si
regaléssim aquest temps, aquesta

vida, a algú altre, com per exemple als
nostres fills, familiars, amics o a gent
que realment ho necessiti?
També la societat actual tenim la
tendència de viure en una espècie
d’estat de “pilot automàtic”. “Els nens i
nenes ja van a l’escola, nosaltres ja
anem a treballar cada dia, els caps de
setmana ja són per descansar”...,
estem plenament immersos en aquesta roda que va sola. Comptem la nostra vida per setmanes, mesos i festius.
Acostumem a dir, “d’aquí a poc serà el
pont de Tots Sants, després el pont de
la Puríssima, més endavant les
vacances de Nadal, a continuació
Reis, i més tard Setmana Santa”. I
què passa amb els dies, les hores i els
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minuts que hi ha entremig? Anem saltant de data en data, com si fugíssim
cap al futur. No ens adonem, perquè
estem amb la vista massa endavant,
del que encara no ha arribat. I com un
rellotge de sorra, el temps, la vida
s’escola.
I si en lloc de pensar en aquest futur,
penséssim a aprofitar el dia, les hores,
el mateix moment que tenim?
Centrant-nos en el present i aprofitantlo perquè valgui la pena. Un dia és
com una vida en miniatura. En un dia
podem viure tantes experiències i tan
gratificants, que no fa falta que viatgem al futur.
Està en tu fer que el dia d’avui valgui
la pena, no el desaprofitis.

GENT
DEL MASNOU
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L’enigma

V.D.R.

Solució del mes de setembre:

a

Enigma d’octubre

Exposicions

L’esquema representa el plànol
d’una presó on habitualment es
troben 24 presoners molt aficionats
a la gresca. Hi ha 8 cel·les; a cada
una hi ha 3 presoners, però aquestes estan comunicades i, a més, hi
ha túnels que porten al carrer. Cada nit el vigilant fa la
ronda i comprova que, a cadascun dels quatre costats,
hi compta 9 presoners. Si és així, es dóna per satisfet.
Els presoners ho saben i sempre es distribueixen de
manera que es comptin 9 persones per cantó, tant si
manquen presoners, perquè han sortit, com si en
sobren, perquè han portat convidats.
Un dia resulta que només n’hi eren 18.
Com es distribueixen perquè el vigilant no ho noti?

De l’1 al 27/10
Dibuixos de Jordi Fortuny

Classes de ioga
Els dimarts de les 19.30 a les 21
Aprendreu tècniques de meditació,
respiració i relaxació.
Curs impartit per Ivet Compañó, professora de
Kundalini-ioga.
Cal portar una estoreta (o matalasset),
tovallola, coixí petit, pareo i roba còmoda.
Preu trimestral 80€ socis 70€

GRUP RAUXA DE GENT DEL MASNOU
Diumenge 30 d’octubre a les 7 de la tarda
al local social.
Vetllada artística, literària, musical...
A càrrec del Grup Rauxa de GDM
Entrada gratuïta

Inscripcions a Gent del Masnou
Tardes laborables, de 6 a 2/4 de 9
Vocalia Recreativa
Més info: ivet@latercerapell.com
607 74 74 99

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG

Donar-ne una mica és donar molt.

Diumenge 16 dʼoctubre de 10 a 14,
al local social de Gent del Masnou.
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Arran de sòl

La cuina de l’Antònia
el Cullerot

Pledebuit

El passat estiu es va posar de moda un nou giny de la tècnica, aquell en què,. per mitjà del mòbil, participen en un joc
que consisteix a cercar un animaló. Pel que es veu, els motiva molt com diuen ara, vaja, que els enganxa a la pantalleta,
i surten pel carrer com esperitats, envestint tot el que se’ls
posa pel davant. Diuen que fins i tot es poden ficar per les
cases (això si els obres la porta).
Tot això em va dur a pensar que, si són tan fàcils d’entabanar,
si segueixen al peu de la lletra els dictats que hom els planteja o, i per raons econòmiques, ja que qui ho ha posat al mercat ara es forrarà, doncs que alguna ment pensant, i pensant
en el bé de tots, podria crear un programa com aquest, però,
en comptes de ser una bajanada que no porta enlloc, doncs
fos de civisme, d’educació vial, etc.
L’esmentat programa, aplicat al mòbil, hauria de tenir prou
ganxo com per fer-los-hi addictes, tant, que no poguessin
passar sense utilitzar-lo.
Posaré diversos exemples (dels quals cedeixo els drets
desinteressadament) per si alguna empresa s’hi anima. Són
els següents:
– Que es dediquessin a tirar els papers a les papereres que
hi ha instal·lades.
– Que fessin igual amb les restes de les cigarretes (les burilles vaja).
– Que circulessin per la seva dreta, tal com fan els cotxes, així
tothom sabria on va.
– Que no circulessin amb bicicleta pels llocs on està prohibit.
– Que només practiquessin amb patins, monopatins, etc. a
les pistes habilitades.
– Que duguessin els gossos lligats curt i amb morrió.
– Que, quan aquests fan les necessitats, les recollissin i, si
són els orins, hi tiressin aigua.
Podria allargar la llista, però ja n’hi ha prou per començar. Si
alguna multinacionals que creen aquests ginys, que sembla
que hagin estat creats per fer més tarumba el personal, decideix a posar-los al mercat, ja seguiré allargant la llista.
Us imagineu quin món, i qui diu món diu poble, més humà,
més civilitzat, més net tindríem. No hauríem de vigilar on
posem la pota, bé, vosaltres el peu.
No hauríem d’anar amb l’ai al cor amb les bicis, patins, etc.,
que et passen xiulant pel teu costat i et donen un esglai que
no sé si és gaire bo per als qui pateixen del cor.
Ah, per cert, em descuidava de citar una altra cosa que està
de moda i, que pel que es veu, fa anar de corcoll els serveis
de neteja de tota mena, em refereixo a les tovalloletes humides, que pel que sembla serveixen per a tot, o aquesta és la
utilitat que li donen els qui les utilitzen.
Vaig veure un reportatge que ensenyava les depuradores i
les clavegueres com anaven de plenes i embussades pels
marrans (o potser marranes) que les tiren als vàters. I no parlem del gran problema que representen per als pescadors,
que es veu que pesquen més tovalloletes que peixos.
Apa, bup, bup.
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Ingredients per a 4; temps aprox. 2 hores.
600 gr de llata o peixet de vedella tallada fina,
400 gr de ceba, 200 de pastanaga i 300 de tomàquets
pelats, 250 ml de vi negre, 10 gr de moixernons secs, un
grapat de rovellons botó, 75 gr d’avellanes torrades
1/2 cabeça d’alls, 1 presa de xocolata a la pedra.
Julivert, farina, safrà, sal, pebre, sucre i oli d’oliva
Salpebreu i enfarineu la vedella i cap a la paella amb poc
oli. Deixeu-ho en una cassola gran. En la mateixa paella,
enrossireu les cebes picades i la pastanaga tallada en
daus petits. Mentrestant escaldeu els rovellons un minut
amb aigua bullent i poseu els moixernons en aigua ben
calenta per hidratar-los. Quan la pastanaga estarà a
punt, aboqueu-hi el vi negre i que redueixi per afegir-hi
el tomàquet pelat i tallat petit. Poseu un litre d’aigua a
bullir. Feu la picada amb les avellanes, la xocolata, el
safrà, els alls i el julivert. Aboqueu-la al sofregit i dues
cullerades de farina. Remeneu-ho una mica i que cogui
dos minuts. Quan l’aigua bullirà, l’afegiu al sofregit i ho
tritureu tot amb la batedora. Aboqueu el suc a la cassola
amb la carn i hi afegiu els bolets. Deixeu coure el fricandó una hora a foc moooolt lent, vigilant que la carn no
s’enganxi. Si hi falta suc, podeu afegir-hi aigua, però
veureu que fins i tot us en sobrarà.
El fricandó és un plat tradicional català, per això trobareu maneres diferents de fer-lo. Aquí en teniu una.
Podeu canviar ingredients, treure’n
i posar-n’hi d’altres.....

El Masnou, Sant Felip, 45 · 93 540 97 41
Igualada, Rambla Nova, 29 · 93 804 22 25

www.elcullerot.cat
elcullerot@hotmail.com

De tot per a la cuina
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Cap a la República
Informació mensual del Procés Constituent
ANC-Al Masnou Decidim · Oct16 · elmasnou@assemblea.cat
Espai publicitari contractat. Gent del Masnou no té cap vincle amb el que s’expressi en aquesta pàgina.

Què és un procés constituent?
És un conjunt dʼactuacions que culminen en lʼelaboració dʼuna nova Constitució. Quan un poble
decideix constituir-se formalment en Estat, després dʼhaver iniciat un procés dʼindependència,
acostuma a engegar un procés constituent.

El Síndic acusa Foment, Adif i Renfe
de donar un tracte "vexatori" als passatgers i demana el traspàs "integral"
a la Generalitat

Salut crea una nou fons de 20 milions
d'euros per finançar la recerca

El Síndic de Greuges va acusar el ministeri de
Foment, Adif i Renfe d'"atemptar contra els drets
de les persones" per les múltiples avaries,
incidències i retards que pateixen la majoria de
línies de Regionals i Rodalies. Assegura que
escenes com ara la de passatgers baixant d'un
tren avariat i caminant per les vies apunten a un
tracte "vexatori" i "anacrònic per al segle XXI".

El Govern busca blindar els funcionaris en un referèndum

Romeva viatja als EUA per explicar el Procés a congressistes, i a
l’Argentina per presidir una trobada Cultural de les Comunitats
Catalanes a l’Exterior a Amèrica
del Sud http://ara.cat/_6268cb38
Munté denuncia a Madrid la "persecució de l'esperit democràtic" per part
del govern espanyol
La Consellera de Presidència remarca el suport
del Govern a Homs i Forcadell en l'acte institucional per la Diada a Madrid. http://ara.cat/_625fa47f

L'Agència Tributària de
Catalunya obrirà 15 noves delegacions territorials el 2017
La Hisenda catalana preveu passar dels
375 treballadors actuals als 800 a final
de l'any que ve. http://ara.cat/_625fa426

La primera convocatòria servirà perquè els hospitals incorporin prop de 60 investigadors.

L’aprovació de les lleis de desconnexió
donaria l’empara legal, però s’obriria un
pols amb l’Estat. http://ara.cat/_6271f2c6

El Govern aprova el primer tràmit de
la llei que regularà el vot electrònic
per als catalans residents a l'estranger
29,7 milions dʼusuaris a lʼaeroport del
Prat els 8 primers mesos de lʼany, un
11% més que el 2015
Les exportacions catalanes dʼalta tecnologia augmenten un 19,4% interanual el segon trimestre del 2016
La superfície ecològica a Catalunya
sʼha duplicat en els darrers sis anys
en què ha passat de 70mil ha. a
142mil ha lʼany 2015
La planta de Seat a Martorell és la que
més cotxes fabrica a Espanya
El Govern congela, per quart curs
consecutiu, els preus d'accés als
estudis universitaris

Penja o renova la teva senyera o estelada. I recorda-ho, no la
despengis! Convida la teva gent també a fer-ho.
Totes aquestes notícies les podeu contrastar o ampliar posant lʼenllaç o el titular de la notícia al buscador de google .

del Correllengua a càrrec de lʼAlcalde del
Masnou

CORRELLENGUA 2016
EL MASNOU
Divendres 7 d'octubre
a les 19:30 hores - Can Malet (2a planta)
Projecció del documental "Nit i boira" sobre
els camps de concentració nazis i posterior
col·loqui amb Rosa Toran (Amical
Mauthausen).

Diumenge 9 dʼoctubre
a les 12 del matí - Plaça dʼOcata
Ballada de sardanes organitzada per
lʼAgrupació Sardanista El Masnou, on es
ballarà una sardana per la llengua.

Dimarts 11 dʼoctubre
a les 19 hores - Plaça dʼOcata
Botifarrada contra la Hispanitat organitzada
per la Colla de Diables del Masnou.

Dissabte 8 d'octubre
a les 17 hores - Cercavila de Plaça
Marcel·lina Monteys a Plaça Països
Catalans amb la participació de diables, atabalats, capgrossos i també tabalers i gegantons de diverses escoles del Masnou.

Amb el suport de:

Entitats organitzadores:

Dissabte 8 d'octubre
a les 18 hores - Plaça dels Països Catalans
Activitats per a tots els públics: diables, atabalats, capgrossos, tabalers, gegantons,
jocs infantils, taller de pintar, bastoners, xocolatada, bitlles catalanes. Lectura dʼun article de
l'escriptora Montserrat Roig,
a qui està dedicat el Correllengua dʼaquest any, i
lectura del
Manifest

El Masnou

Entitats col·laboradores:
Agrupació Sardanista El Masnou, Atabalats del
Masnou, AV Carrer Sant Rafael, Colla Bastonera
del Masnou, Colla de Diables del Masnou, Colla
de Geganters del Masnou, Escola de teatre La
Teatral, Gent del Masnou, Pastisseria David,
Pastisseria Matalí, Pastisseria Miquel, i tabalers i
gegantons de diverses escoles del Masnou.

