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Aquest començament de curs commemorem diverses fites 
històriques, algunes de molt llunyanes en el temps, com l’11 de 
setembre de 1714, amb la caiguda de Barcelona en mans de les 
tropes borbòniques durant la guerra de Successió. Més propera, la 
Revolució Russa de l’octubre de 1917, que culminà amb la república 
soviètica, la qual substituí el sistema tsarista i portà a la creació de 
la Unió Soviètica. Altres de no tan llunyanes, com el cop d’estat del 
general Pinochet a Xile, l’11 de setembre de 1973, que donà pas a 
la dictadura de la Junta Militar. El mateix dia de l’any 2001 queien les 
torres bessones de Nova York, que vam presenciar en directe.

Una altra fita molt més recent, però que ja forma part de la nostra 
història, va ser la jornada de l’1 d’octubre de 2017, ara fa 5 anys, amb 
la celebració del referèndum d’autodeterminació, amb les càrregues 
de la policia espanyola contra la pacífica ciutadania catalana, que va 
deixar imatges inaudites dins d’un estat civilitzat. Les conseqüències 
d’aquells dies encara cuegen, com ho prova la incansable i tossuda 
manifestació de la Diada Nacional que, aquest any també, ha superat 
amb escreix la previsió dels politòlegs, que va inundar el Paral·lel i el 
Passeig de Colom. Sentirem parlar de les seves repercussions ja que 
el “soufflé” no es desinfla.

De l’octubre, en parla a bastament el refranyer popular, amb dites 
com “de l’aigua d’octubre i el sol de maig, en neix el blat”, “el bolet 
i el moixernó, de l’octubre és el millor” o bé “quan trona pel mes 
d’octubre, neu segura”, tot i que, amb el canvi climàtic, que ens 
ha regalat un estiu inusualment tòrrid, molts d’aquests refranys, 
els hem de posar en dubte. Fa mesos que ens van insistint que 
tindrem una tardor amb una greu crisi econòmica, amb dificultats 
per arribar a fi de mes, com a resultes de la carestia de la vida, del 
preu dels cereals, del gas i del petroli, factura que hem de pagar 
per mantenir la guerra d’Ucraïna, que han sabut inventar-se russos i 
americans amb el seu desig hegemònic i que ens estan cobrant als 
europeus. Els governs parlen de cistelles de productes bàsics a baix 
preu i conviden les grans cadenes de supermercats a esforçar-se a 
oferir-les. No us sona a una incipient versió del racionament de trista 
memòria per als nostres pares i avis? 

Malgrat tot, des de Gent del Masnou, us desitgem una tardor 
esperançadora i que els danys d’aquesta crisi us resultin tan lleus 
com sigui possible.

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

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

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

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

BUSCANT LA MEVA SORT
No sento cap emoció ni sentiment per 
la mort d’aquesta mestressa d’Angla-
terra i he quedat fastiguejat de tanta 
fanfàrria desproporcionada i cridanera.
Potser si, en un insignificant moment 
de la seva feina, hagués tingut la petita 
deferència de demanar perdó al nos-
tre oblidat Poble pels fets mesquins 
i traïdors de 1714, en què van deixar 
Catalunya desvalguda a mercè de fran-
cesos i espanyols afamats de poder, 
abocant-nos a la pitjor sort de la nostra 
història. Potser, si s’hagués disculpat 
per aquests antics fets, m’hauria sabut 
greu la seva mort.
Molta gent dirà: Sí, però hem sabut sor-
tir-nos-en i esdevenir una terra atrevida 
i valenta que ha tirat endavant. Sí, és 
veritat, però mai no sabrem com hau-
ria estat si no ens haguessin sotmès. 
De fet, els francesos es van desfer dels 
seus reis, però “España” encara els 
aguanta i, per força, també Catalunya .
Ja sé que qui s’aferra al passat no té 
futur però els errors dels pares han 
d’aguantar-los els fills i no pots ser 
perdonat si abans no ho demanes i, 
pel que veig, aquí tothom ho ha oblidat 
tot, fins i tot el meu president.
Caminem constantment amb una inèr-
cia especuladora i cautelosa; sempre 
amb la por de no quedar enrera, i so-
bretot, que ningú no ens avanci, ama-
tents al neguit de no estar a l’alçada, 
de mantenir el poder, de ser indestruc-
tibles, poderosos, etcètera, etcètera. 
Sovint oblidem l’essència de l’existèn-
cia: el civisme, el respecte, la humani-

tat, el fet de reconèixer el propi error, i 
trobem una humiliació haver de dema-
nar perdó. Callar, no dir res, fer veure 
que no ho saps, que no té importància, 
que no cal, que ja no és hora, que ja 
no es recorda i mil fórmules més per 
anar tirant d’una manera equivocada 
cap a una societat que no va enlloc; 
no fem ni deixem fer. Ens comportem 
i continuem irreversiblement com els 
animals més estúpids de l’univers.
Veient tota la parafernàlia absurda en 
aquest gran espectacle que s’ha mun-
tat per la mort d’una dona de 96 anys, 
penso que tot seguirà igual. El succes-
sor de la mare serà un digne fill de la 
mateixa llopada. Tot plegat una gran 
empastifada. 
Però jo continuaré buscant la meva sort.

Lluís Valls i Marí

PATI DEL CASINO
Què passa amb la dèria del govern 
municipal amb el Casino?

Segurament la proximitat de les elec-
cions municipals hi tenen molt a veure. 
Veiem:
Realment és necessari un acte de vio-
lència urbanística... i tan cara?:
Ara, quan el pati del Casino torna a bri-
llar com a lloc d’entreteniment i esport 
per a petits i grans com ha estat en 
les seves millors èpoques, ara que el 
municipi gaudeix de tants i tants milers 
de metres d’espai públic com no havia 
existit en la seva història i res justifica 
un acte de força, doncs ara, el govern 

municipal li ha clavat una estocada que 
pot acabar clavant-se a les butxaques 
de tots els masnovins afectant-los di-
rectament a la seva economia !
Quin valor té pel govern municipal el 
pati d’aquesta entitat?: S’evidencia que 
els seus interessos  se centren única-
ment en l’apropiació del seu pati de 
3.000 m2 i que han valorat en uns ri-
dículs 235.000 €. No tenen en compte 
que un jutjat pot obligar a pagar-ne 
prop de 3’4 milions d’euros ...que, en 
aquest cas, haurem d’afrontar el con-
junt de ciutadans que vivim al Masnou, 
visitem, o no, aquest espai.
Però què és el Casino?: El Casino és 
una entitat sense ànim de lucre que 
té per objecte fomentar tota classe 
d’interessos cívics, culturals, d’oci i 
esportius. Es va fundar el 1876 i actu-
alment consta d’uns 500 socis que són 
els que el mantenen, paguen els im-
postos, municipals inclosos, els seus 
treballadors, etc. per fer les activitats 
cíviques, culturals, d’oci i esportives.
Que consti que el Casino s’ha cansat 
d’oferir la possibilitat de convertir el 
pati en un jardí (com a Can Malet, per 
exemple) i compartir-lo amb la totali-
tat de la població, però la idea imper-
torbable, rígida i inflexible del govern 
municipal és exclusivament fer-ne un 
plaça, encara que es posi en risc la in-
tegritat del conjunt arquitectònic mo-
numental... total no és d’ells i sembla 
que tant els fa.

Joaquim Pera Crusat
President del Casino del Masnou

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
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grampons i els piulets obligatoris que et fan portar 
sempre imposen una mica. 

L’hotelet Le Marboré on ens hostatjàvem està 
regentat per una dona francesa amb un aspecte 
molt semblant a l’Edith Piaf de gran. Tenia la 
sensació que es posaria a cantar d’un moment a 
l’altre. Petitona, ulls expressius, celles dibuixades i 
llavis pintats de vermell durant el sopar. Observant-
la i parlant amb ella em traslladava a molts anys 
enrere, al París de la meva joventut. Em feia sentir 
una mena de nostàlgia del temps passat que 
augmentava  la meva voluntat  de no deixar de fer 
res del que m’agrada mentre la salut m’ho permeti. 
Com aquesta sortida amb bons companys.

La pujada és llarga i dura. Des del llac d’Aussoue, 
envoltat d’una verdor intensa, als salts d’aigua 
imponents. Passem per dues petites glaceres de 
cara nord on et meravelles que la neu aguanti tant 
malgrat la calor. Des de baix, sembla que el cim el 
tinguis ben bé a sobre, en vertical. Al final arribem a 
la gran glacera del Vignemale. Grampons als peus 
i un caminar maldestre fins que ens hi acostumem. 
Notar el gel cristal·lí assentat durant segles sota 
els peus sempre m’impressiona. Fem unes fotos, 
un petit descans i seguim la llargària de la llenca 
de neu fins arribar a les roques del trajecte final. 
Aquí ens cal grimpar. Tal com ens indiquen els més 
experts, no pots aixecar una mà de les pedres si 
no tens l’altra mà i els dos peus ben col·locats, 
sempre amb tres punts d’ancoratge. 

Aquest tros sense grampons ens alleugera fins 
que fem el cim, amb una panoràmica de tres-cents 
seixanta graus impressionant. Abraçades emotives 
amb tothom i una coneguda i íntima satisfacció 
per haver-ho aconseguit. Tots sabem, però, que el 
cim sempre es completa de veritat quan arribem a 
l’hotel o al refugi sans i estalvis. 

I mentre el llegia em venia al cap el perquè hi ha 
gent que s’enamora de determinades muntanyes 
i anhela convertir-les en la seva activitat i passió. 
Després de viatjar per mig món, en Russell 
s’enlluernà amb el Pirineu i sentí l’atracció de pujar 
a quasi tots els cims que estaven al seu abast i 
que ningú havia coronat mai, sobretot al vessant 
francès. El dia que va ascendir al Vignemale (el seu 
nom en francès) s’inicià un lligam molt fort entre ell 
i aquesta muntanya. Hi feu trenta-tres ascensions, 
l’última amb setanta anys. Fins i tot s’ha escrit una 
biografia d’en Russell titulada: L’home que es casà 
amb una muntanya.

Tot plegat em va recordar l’any 1990, quan vaig 
decidir iniciar PIRENA, la travessia dels Pirineus 
amb gossos de trineu, que durant vint-i-dos anys 
va creuar aquestes muntanyes. Com en Russell, 
també em vaig sentir corprès i absorbit per la 
serralada. I no vaig parar fins a descobrir-hi  quasi 

 PUJADA AL PIC DE 
VINYAMALA, FRANÇA

Vivències

tots els bells racons per on podia transcórrer una 
travessia en trineu.

El 5 de desembre de 1888 Henry Russell va 
demanar al prefecte dels Hautes-Pyrénées que li 
atorgués la concessió del Vignemale (que comprèn 
200 ha entre 2.300 i 3.300 m d’altitud). La renda 
anual es va fixar en 1 franc durant 99 anys i el 
pagament va començar al gener de 1889. 

Alguns estius hi passà més d’un mes sense baixar-
ne. No hi va voler construir cap edifici artificial que 
trenqués la majestuositat natural d’aquell cim, el 
més alt del Pirineu francès. Però hi feu foradar set 
coves a les roques per aixoplugar-s’hi quan la neu, 
el fred o el vent calessin fins al moll de l’os. 

Amb la seva peculiar visió d’home viatjat, rendista 
i aristòcrata, convidà prínceps i notables a la seva 
muntanya. En aquelles coves s’hi celebraren 
trobades amb catifes perses i, si no eren les festes 
més lluïdes d’Europa, de ben segur que foren les 
de més alt nivell. 

Les coves-refugi estaven a la mateixa altitud  de la 
glacera i la neu, però avui queden situades a més 
de set metres d’alçada del nivell actual del gel, 
penjades a la paret. Ara semblen nius d’àligues 

Pep Parés

gegantins. El canvi climàtic canvia inexorablement 
molts paisatges.

El viatge en cotxe de Masnou fins a Gavarnie 
durà quasi sis hores, amb escala a Valldoreix, 
lloc de residència de la majoria del grup (Cristina, 
Emília, Jaume, Carles i Josep Maria), excepte 
l’Isidre i jo, que també som Dillunaires, els jubilats 
muntanyencs de Gent del Masnou. També se’ns 
ajuntà la colla “Cremats pels cims” del Masnou 
(Miquel, Miquelet, Tolo i Joan), tots ells més joves i 
més experts que nosaltres en l’alta muntanya.

La primera idea de la sortida era arribar el dia 
abans, al migdia, a Gavarnie, tirar muntanya amunt 
i anar a dormir directament al refugi de Bayssellan-
ce, el més alt del Pirineu (2.600 m), que es troba a 
mig camí del cim. D’allà sortiríem l’endemà per  fer 
el Vignemale i tornar a dormir a Gavarnie. Però les 
previsions de mal temps ens obligaren a concen-
trar tot l’esforç en un sol dia: dormiríem a l’hotel 
Le Marboré, de Gavarnie, i l’endemà sortiríem de 
l’estany  d’Aussoue fins al Vignemale i baixar altre 
cop, tot d’una tirada. Aquest canvi podia suposar 
caminar unes tretze o catorze hores seguides. 
Teníem l’experiència de l’any passat d’haver fet 
el Bessiberri Sud amb un desnivell semblant. Ara 
també ens sentíem molt motivats tot i que els 

Abans d’anar al Vinyamala (3.298 m. 
d’altitud) amb uns amics, llegia les 

inquietuds i vivències del comte Henry 
Russell (1834-1909), un aristòcrata de 

mare francesa i pare anglès nascut a 
Tolosa de Llenguadoc i educat a Anglaterra Cim del Vinyamala | fotos PEP PARES |

Cova d’Henry Russell | fotos PEP PARES |

Glacera del Vinyamala | foto MIQUEL VINARDELL |
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 ISLÀNDIA 
EN BICICLETA

Vivències Hi ha viatges que, per molt que els desitgis, et fan 
respecte i Islàndia en bicicleta era un d’ells. I és 
que els seus paisatges són tan espectaculars com 
inclement la seva meteorologia, especialment el 
vent. Em permetria l’illa que la pedalés o hauria de 
renunciar-hi?

Islàndia es situa on les plaques nord-americana 
i eurasiàtica es separen a un ritme d’uns dos 
centímetres per any. Són aquest moviments 
tectònics els que acaben desplaçant el magma 
que genera les erupcions volcàniques que fan 
famosa l’illa. Així que, arrenco pedalant 100 km 

per  Nord-Amèrica fins arribar 
a Thingvellir, un dels indrets 
de l’illa on més evident es fa la 
separació de les plaques i on 
els primers colonitzadors van 
establir el primer parlament 
d’Islàndia. 

El tercer dia, el temps 
m’ensenyarà les dents 
per primer cop. Tot el país 
està sota alerta per vents 
que poden arribar als cent 
quilòmetres per hora. Dos dies 
més tard aprendré que pedalar 
amb pluja és sinònim de fer-ho 
amb vent i amb temperatures 
que no sobrepassen els deu 
graus. Tot i això, en acabar la 
primera setmana de viatge ja 
estaré creuant amb ferry de la 
península de Snaefellsnes als 

Fiords de l’Oest amb un endarreriment mínim sobre 
el pla que m’havia establert.

Als Fiords de l’Oest tindré  vents suportables i 
pluges que sempre es donaran de nit o de matí. 
Havent-hi sol de mitjanit només caldrà adaptar 
els horaris a la pluja, no hi ha pressa per arribar al 
càmping quan mai no es fa fosc. Seran dies de re-
córrer espectaculars fiords, de patir cada cop que 
es creua d’un fiord a un altre per colls amb rampes 
que fàcilment arriben al deu per cent, de veure 
frarets als penya-segats de Latrabjarg o foques a la 
llunyania a Litlibaer i quedar impressionat pels cent 
metres de la cascada de Dynjandi. 

La tercera part del viatge combinarà trams per les 
Terres Altes amb trams per l’est de l’illa per veure 
de prop les glaceres que cobreixen un 14% del 
país. Les Terres Altes són l’altiplà de la part central 
de l’illa. És una regió inhòspita, deshabitada i 
farcida de llegendes. És on s’hi amagaven bandits 
i proscrits i on hi habiten els trolls! Encara avui 
en dia un 8% de la població islandesa creu que 

Xavi Tarafa existeixen trolls i elfs i un 34% més creu que és 
possible que existeixin. El paisatge format bàsica-
ment per volcans, deserts de lava i glaceres i els 
seus rius  és d’una bellesa marciana. Tan marciana 
que a Askja, durant la meva tercera incursió a les 
Terres Altes, al refugi hi ha dos grups de científics: 
d’una banda un equip de la NASA fent proves de 
conducció teledirigida d’un vehicle que enviaran a 
Mart i, d’altra banda, científics d’una universitat an-
glesa que mitjançant tècniques de reconeixement 
d’imatge digital volen deduir quins tipus de roca  hi 
ha a Mart comparant-les amb les d’Askja. 

Les carreteres ‘F’ de les Terres Altes són pistes 
només aptes per a 4x4 i són intransitables la 
major part de l’any. Només la F35, la Kjölur, que 
recorreré de nord a sud, té ponts per travessar rius. 
En la meva segona incursió, a la F210, arribaré a 
recórrer setze quilòmetres seguits amb sandàlies 
de la quantitat de rius que toca creuar, un d’ells 
amb aigua fins a mitja cuixa, amb una temperatura 
exterior que deu rondar els cinc graus. És igual el 
que digui la previsió meteorològica, a les Terres 
Altes tard o d’hora llepes. A la primera incursió, per 
la F35, vaig arribar a Geysir, el guèiser que dona 
nom a tots els guèisers, extenuat de pedalar amb 
vent en contra; en la segona incursió, a la F210, el 
vent em va desmuntar la tenda a les sis del matí 
en un dia que amenaçava neu; i en la tercera, camí 
d’Askja per la F910, vaig acabar posant la bici en 
un 4x4 per la tempesta de sorra que havia aixecat 
el vent. Tanmateix, la bellesa erma i onírica dels 
paisatges compensa tots els patiments.

La darrera part del viatge la vaig dedicar a recórrer 
el nord de l’illa: Detiffoss, la cascada més cabalosa 

Pedalant per la terra 
del foc, el gel… i el vent Erupció del Fagradalsfall Península de Reykjanes Sud-oest

Hvellir Camp de fumeroles Myvatn Nord

Skaftafellsjökull llengua de la glacera Vatnajokull Est

Camí d’Askja Terres Altes

Fraret Latrabjarg Fiords de l’oest

Dynjandi foss, Fiords de l’Oest

d’Europa; els voltants del llac Myvatn amb els 
seus camps de fumeroles, cràters i mars de lava; 
i la ciutat d’Akureyri entre d’altres. I després bus 
cap a Reykjavik ja que al sud m’esperava una 
atracció turística imprevista: l’erupció del volcà 
Fagradalsfall, la cirereta final a 2800 km en bicicleta 
per Islàndia, un illa viva: La terra del vent, el gel ... i 
el foc. 
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 Amb dotze anys, atractiva i amb una veu tan 
maca, quants cors vas trencar?  
A casa, la mare procurava ser molt estricte amb mi, 
era el pare que a vegades em donava cèntims per 
coses que em delien, dient-me: “això no li diguis 
a la mare! Si bé entre els germans jo era la més 
consentida. Però fora de casa era molt tímida i una 
mica sorruda, tothom em volia fer cantar davant la 
gent ja fos en un dinar o una celebració qualsevol 
i a mi això no m’agradava. Però apart de cantar, 
m’apuntava a tot, al basquet, al ping-pong, també 
nedava i un any per Nadal vaig fer la travessia del 
port. Vaig arribar de les últimes i exhausta i és que 
a mitja travessia, amb el fred que feia, vaig pensar 
que podia quedar-me sense veu. El meu primer 
pretendent, era un xicot advocat extremadament 
educat però una mica estirat. Em venia a buscar 
a la sortida de classe i seguint la moda d’aquell 
hivern lluïa una gavardina extremadament llarga 
amb la que devia trobar-s’hi molt bé, la portava 
sempre botonada de dalt a baix com si fos 
una sotana de capella i al coll una bufanda de 
quadres vermells enfundada amb les solapes, 
una estètica que a mi m’amoïnava i finalment 
me’n vaig distanciar. Cuidar la veu si que era la 
meva obsessió. Amb 16 anys jo ja era molt dona i 
agradar als nois, si que m’afalagava, però la meva 
fixació dominant era la música i en superar la etapa 
efervescent de l’adolescència, la meva gran sort 
va ser conèixer qui seria el meu marit. El veritable 
amor de la meva vida. 

Tant consentida dels pares i alabada per la teva 
veu, com ho portaven els teus germans?
Per als meus germans que eren més grans, jo era 
“la nena!” Quan teníem trifulgues entre germans la 
mare els deia “quan vosaltres hi aneu ella ja està 
de tornada!” Recordo els caps de setmana que ells 
aprofitaven per estudiar i jo, amb ganes de jugar, 
pujava a la meva habitació i davant del mirall amb 
posava a recitar amb veu alta. Això feia enfadar 
Roman que tenia molt mal geni, es posava a cridar 

li agradava molt la Concha Piquer i jo darrera seu 
també l’imitava. Quan venia la meva tia Lola, que 
rondava els trenta anys, ella era la que sabia totes 
les cançons de moda i, a la més mínima, ens 
animàvem a cantar totes tres. Va ser la mare que 
quan vaig fer els vuit anys va apuntar-me a classes 
de piano al col·legi Escolàpies, on jo anava. Per 
afinitat musical, van posar-me a assajar en el cor, 
però a mi això de cantar en grup no m’agradava. 
M’avorria i corejava de tant mala gana que sor 
Casilda, la monja que ens dirigia es va cansar de 
mi fent-me fora. Potser si, que aquell meu acte de 
rebel·lia fou el primer indici inconscient de les meves 
aspiracions a ser solista. En complir els nou anys, 
quan la mare estava embarassada de l’Enric, va 
ser ella qui va decidir comprar-me el piano posant-
me’l a la meva habitació, i als 10 anys ja vaig poder 
entrar a l’Escola Municipal de Música de Barcelona. 

Les classes, eren de cant o solament piano?
En principi, les classes eren les reglades amb 
molt de solfeig, hores de piano i vocalització. 
L’Escola, em va anar bé per a descobrir la meva 
extraversió natural. Fou en complir dotze anys 
quan la senyoreta Orfila, així anomenàvem  a la 
professora, es va adonar que jo ja tenia la veu molt 
formada i va voler que puges el director de l’escola, 
en Joaquim Zamacois i Soler, perquè donés el seu 
parer. I fou aleshores quan van convèncer als pares 
perquè m’apuntessin a classes de cant. Així vaig 
passar a la classe de cant sota la direcció de Josep 
Sabater i Sust en el propi Conservatori del Carrer 
del Bruc. La família Sabaté va ser molt receptiva 
amb mi, especialment la seva muller Margarida 
Parera que, en sentir-me per primera vegada, 
va animar-me dient: “quina veu més bonica que 
tens”, i Josep Sabater i Sust, que més tard va ser 
titular de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre 
del Liceu va oferir-se en orientar el meu repertori 
inicial. Per cert, també vaig conèixer la seva filla, la 
gran pianista Rosa Sabater i Parera, que va tenir la 
desgracia de morir en un accident d’aviació tornant 
d’una gira de concerts des de Colòmbia.  

MONTSERRAT
APARICI I ISERN

Gent amb gent, converses

Tota una vida cantant 
i estimant

Ja coneixíem la seva jovialitat, però malgrat la 
pandèmia on tots hem estat privats de contacte 
i acumulat anys, podem donar fe que ella 
continua aturant el temps i una vegada més 
ens ha impressionat la seva vitalitat. Donat que 
la seva carrera operística esta documentada 
exhaustivament en les hemeroteques i la xarxa 
mediàtica, li hem demanat fer un repàs de totes 
aquelles coses que en la pròpia espontaneïtat del 
moment, ella ens ha volgut expressar. 
 
Comencem pel començament, vas néixer en 
plena guerra civil, oi?
A vegades penso que la meva vida és com un 
conte de fades, soc la tercera de quatre germans,  
Roman el gran i Jordi el segon, els tres vam néixer 
encara dins del recinte del Poble Espanyol on 
el pare exercia d’administrador, i pel seu càrrec Poble Español Barcelona, lloc de naixament

Montserrat Aparici rebuda pel Sha de Persia, Fara Diva i el Primer Ministre a Theran

Hem aprofitat poder entrevistar-la a la casa que té al Masnou on hi passa 
bona part dels estius. Era l’any  2001 quan en motiu del Centenari de 
Giuseppe Verdi, Montserrat Aparici i Isern coneguda internacionalment per 
la seva singular veu de mezzosoprano, interpretà les àries de les òperes de 
Verdi, en el poble de Busseto (Itàlia) on el gran mestre havia nascut. 

disposàvem d’un habitatge ben acomodat per 
tota la família i aleshores, havent estat un dels 
llocs turístics més pintorescs de Barcelona, en 
plena guerra civil era com un gran poble silenciós 
molt ben cuidat mostrant una gran varietat de 
l’arquitectura espanyola on, a part dels pocs 
treballadors que acudien de dia, només hi dormíem 
els pares i nosaltres els tres primers germans. Enric 
el més petit de tots va néixer quan jo ja tenia 10 
anys. De la meva estada a Montjuic, tinc molt pocs 
records, llevat dels comentaris dels pares i el que 
m’explicava el meu germà Romà, l’únic que se’n 
recordava en ser el més gran de tots.

Vas tardar molt en adonar-te de la teva bona veu?
Encara no tenia vuit anys i en aquella època la mare 
cantava molt sovint mentre anava fent les coses de 
casa, ella tenia una veu molt bonica de soprano, 
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per fer-me callar... aleshores jo, a sobre, em posava 
a tocar frenèticament el piano i cantava a tota veu 
fent-los la murga tant com podia. En Jordi mai 
es molestava amb mi, sempre el tenia de costat i 
estimulava encara més les meves ganes de ser el 
centre d’atenció de tothom. Si no hagués estat per 
mi, en Jordi hagués pogut estudiar cant i amb la 
seva veu hagués estat un tenor de primera línia. El 
fet és que participava en els festivals d’estudiants, 
que amb ell organitzaven a la sala Mozart on es 
posava a cantar Rosó de l’obra musical Pel teu 
amor i també La Dona é Mobile del Rigoletto de 
Verdi que li aplaudia tothom. Però jo ho eclipsava 
tot. El que si vaig fer fou cantar en els seus 
casaments. En Jordi es va casar a Set, costa sud 
de França, on vaig cantar l’Avé Maria de Gounod.

Amb aquesta personalitat tant teva, com s’ho va 
fer el teu home? 
El meu home el vaig conèixer als 19 anys, ales-
hores jo tenia un admirador que era metge com 
ell, i fou aquest pretendent que el va convidar a un 
dels meus concerts. L’Enric, el meu home, era ros 
amb els ulls blaus i ja tenia 30 anys, per a mi va ser 
impactant, un amor a primera vista que va captivar-
me. La sort que vam tenir fou que a ell li agradava 
que cantés, i més que condicionar la meva 
carrera no va parar de ser un estímul, un suport 
incondicional constant i un bon assessor a l’hora 
d’escollir els millors moments i oportunitats que 
m’anaven sorgint en el progrés de la meva carrera 
operística. Vivia al carrer Balmés i ja era un metge 
de família amb bona clientela. Com que era molt 
pràctic i resolutiu, segur que va pensar: “Aquesta 
noia amb això de cantar, si no ens casem...” Així va 
començar acompanyant-me a les classes a casa 
del  professor Sabater. Una tarda el mestre li va 
preguntar “li agrada la veu de la seva promesa?”  

en respondre: “Si! m’agrada molt!” el mestre 
dubtant, va interpel·lar-lo: “em sembla que a vostè 
el que li deu agradar són les corrides de futbol”. 
Al sortir dels assaigs l’Enric m’acompanyava amb 
el cotxe, però sempre havíem d’anar de pressa 
perquè els pares volien que fos a casa abans 
de les nou del vespre. L’amor va esclatar en una 
excursió a Montserrat. Uns amics dels pares van 
convidar-me a la Missa del Gall, jo tenia 19 anys 
i ell 30, allà vam agafar-nos la mà per primera 
vegada... a l’hora del casament vam voler celebrar 
la cerimònia al Monestir de Montserrat.

Sent dona et vas casar amb un gran risc de 
frustrar la teva carrera!
Al contrari, tot va ser casar-me i veure clar el meu 
horitzó professional. El meu marit va ser el principal 
suport en tot, es que era molt intel·ligent! I el que 
més li agradava era veurem feliç. A l’hora  van 
nombrar-lo director de l’Hospital del Mar. Els caps 
de setmana quedava lliure i sovint viatjava on jo 
era de gira. Si m’hagués enamorat d’un misogin 
egoista dels que encara abunden tant, hagués 
estat un desastre per a mi. La lírica esta plena de 
grans dives frustrades per la soledat més absoluta.  
El meu cas és l’excepció. Casar-me va ser el més 
gran encert de la meva vida.

De tota la teva carrera, quina abstracció en 
faries?
Segueixo sent optimista i feliç, no sé si hi ha un 
goig millor quan la vocació acaba sent professió, 
sobretot quan el do és un art com l’òpera, aplaudit 
per un públic tan rigorós i selecte. Abreviar la 
sensació d’haver arribat fins aquí és indescriptible. 
Des del 1959 interpretant la Carmen de Bizet, molt 
aplaudida al teatre Fortuny de Reus, fins arribar 
al 1969 quan vaig guanyar el Concurs de veus 

Montserrat Aparici i Alfredo KrausMontserrat Aparici, Montserrat Caballé i Josep Carreras Montserrat Aparici al rol d’Amneris, 
Gran Teatre del Liceu

Rossinianes a Treviso és un record nostàlgic de 
tota una dècada prodigiosa enmig la qual, al 1966 
actuant a Valls, vaig coincidir amb l’empresari 
Rudi Rotemberg, qui en sentir-me cantar va voler 
ser el meu representant internacional i tot seguit 
van venir-me contractes de tot Europa enmig de 
les actuacions de Madrid, Les Palmes, València, 
Saragossa, Màlaga i Les Illes.   

Viatjar a tants teatres del món devia de ser 
trepidant, oi?    
Quan al 1961 vaig cantar La Gioconda al Gran Tea-
tre del Liceu va ser com un cop de gràcia incom-
parable, però viatjar en avió també, vaig trobar-li el 
gust de seguida. I ja no et dic el cúmul d’emocions 
que sentia en trepitjar escenaris com els de Berlin, 
Hamburg, Munic, Paris, Niça, Amsterdam, Rotterd-
am, La Haia... potser remarcar la meva interpreta-
ció del Requiem de Verdi a Teheran en presència 
del Reza Phalavi i la seva dona Farah Diva donat el 
seu final com Shah de Persia. 
Amb mi va ser molt amable preguntant-me “en 
quin idioma vols que et parli? ... francès, anglès, 
espanyol, italià...” en respondre espanyol va 
sorprendrem que el parlava perfectament, un 
castellà impecable... i és que de jove, va explicar-
me que part dels seus estudis els havia fet aquí. 
També recordo alguna relliscada de les meves, 
la bona va ser al Teatre Real de Madrid, on els 
solistes vam poder saludar a la reina Sofia i, jo 
amb ganes de ser respectuosa, se’m va ocórrer 
preguntar-li: “Majestad. ¿Sus niñas no han venido?” 
i ella amb un to solemne va corregir-me dient:  “Las  
Infantas”. 

Coses del protocol que en no saber-les a temps 
s’aprenen a la vida. 
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En trenta-cinc anys han passat moltes coses, 
bones, no tant, regulars i, per què no, també 
de dolentes, però les “Històries de la vila... del 
Masnou” han seguit fent el seu camí, dividides des 
del seu començament, classificades en uns grups 
de temes sempre iguals, per comprendre millor el 
batec del nostre poble en temps pretèrits.

Vegem primer quins són aquests temes, i després 
ja aniré desglossant-los, per comprendre millor de 
què anaven, o a què es referien. Són aquests:  

LA VILA • CARRERS, PLACES, INDRETS, ETC 
• COSTUMS, TRADICIONS I DIVERSOS • 
FERROCARRIL • LA MARINA • EMPRESES, 
COMERÇ, ETC • PARRÒQUIA I CAPELLES • 
GUERRA I POSTGUERRA • ELS CAPITANS • 
BIOGRAFIES DE MASNOVINS I VINCULATS

1. LA VILA Tot el que feia referència al poble, tant 
d’onomàstica, d’institucions, etimologia, urbanisme, de 

350 HISTÒRIES 
en 35 ANYS

Històries de la vila

El pas del temps és inexorable, però 
sense ell no tindríem la història, i això 

és el que he fet al llarg d’aquests trenta-
cinc anys, que curiosament, per aquells 

atzars de la vida, han donat tres-cents 
cinquanta números que avui celebrem

la independència municipal, paper moneda, centenari 
de Cal Ros de les Cabres, límits municipals, la Casa 
de la Vila, patrimoni desaparegut, l’argot mariner, fets 
de la guerra de Successió, el Manso Novelli, del 1055, 
l’escut de la vila, Meridià verd, població des del segle 
XIV al XX, el sometent, miniglaciacions al segle XIX, 
escuts municipals, etc.

2. CARRERS, PLACES, INDRETS, ETC Cases 
pairals, torres de defensa, carrers de dos mil anys, noms 
populars, construccions especials, fets meteorològics, 
carrers emblemàtics, fonts i safareigs, Can Teixidor, Can 
Fontanills, alumnes del col·legi de Flos i Calcat, l’antiga 
eixida al mar de la riera d’Alella, carrers que foren 
primera fila, la ceràmica de Can Teixidor, imatges amb 
història, etc.

3. COSTUMS, TRADICIONS I DIVERSOS Festa 
Major, centenari del cinema a la vila, el meridià París-
Dunkerque-el Masnou, sobre Montserrat, lèxic propi, 
els Tres Tombs, el Quintet del Masnou, problemes 

la persecució d’una mestra, fortificació durant la primera 
guerra carlina, 300 anys de l’homenatge de Francesc de 
Llar (de Can Teixidor) a l’arxiduc Carles, etc.

9. ELS CAPITANS Indians, cognoms de capitans, atac 
pirata i negrer a Rapa Nui, romanticisme dels capitans, 
l’humanitarisme d’un d’ells, lligams masnovins amb la 
terra dels araucans, una havanera amb sabor masnoví, 
els Ventura de Can Targa, els 20 primers bocois de vi 
català a Amèrica, estadístiques de capitans masnovins, 
etc.

10. BIOGRAFIES DE MASNOVINS I VINCULATS 
Biografies de nissagues masnovines, personatges 
destacats en la història, fets remarcables duts a terme 
per convilatans, centenaris de l’Orfeó Català, de 
Catalunya, i del de Mèxic, masnovins arreu del món, 
Carles de Llar i Teixidor, heroi nacional, els primers 
documents de Maristany i Millet, d’un concert a un 
escorcoll, el compromís polític de dos homes del segle 
XIX, Flos i Calcat i Antoni Suñol, etc.

Primer de tot, vull comentar com va començar 
tot. Corria l’any 1987 i el butlletí (aleshores) feia 
només uns mesos que havia nascut, i, quan en una 
reunió amb en Joan Casals i en Pere Compañó 
em demanaren que escrivís alguna cosa d’història, 
els vaig dir que, llevat que no fossin històries 
per no dormir (aleshores hi havia un programa 
de ràdio que es deia així), no sabia què fer, i ells 
respongueren: i per què no «Històries de la vila», i 
així varen quedar batejades.

Com veieu, trenta-cinc anys resumits donen per 
poques pàgines, però és una feina, a voltes, no 
gens fàcil; en altres ocasions tot és més fàcil, o bé 
perquè ho recordo o perquè puc tirar de consultes 
a persones fiables.

Per fer unes “Històries...” s’ha de triar el tema, 
després veure si és factible, sigui perquè en 
tens documentació o perquè saps on cercar-la. 
Aleshores confecciono un dossier, on a més de 
còpies del o dels documents necessaris hi afegeixo 
apunts, imatges, etc., fins a tenir tot el material 
reunit. Aleshores començo a escriure-les, vigilant, 
això sí, que no sobrepassi l’espai assignat. Aquest 
dossier pot tenir moltes més pàgines que les que 
ocuparan a la revista. Alguna vegada fins i tot ha 
arribat a tenir quaranta pàgines, que després no 
poden passar de dues o tres.

En algunes d’aquestes històries, fiant-me de la 
persona que me la va explicar, vaig caure en 
errades (poquíssimes) que vaig haver d’arranjar 
posteriorment. És allò que diem que alguns hi 
posen més pa que formatge, o algú escombra cap 
a casa i t’explica la història fent quedar bé els seus.

Joan Muray

amb l’aranzel del preu de les gallines, el cant coral, 
particularitats de terra i de marina, centenari del Casino, 
delegació de Palestra, carros d’abans, els envelats, 
l’estiueig, hípica, el Garrofer i el Pi de l’Indià, les 
caramelles, revetlla de la Mercè al Casino, toros al 
Casino, concerts i sardanes de fa cent anys, primera 
visita de l’Orfeó Català, de quan els morts anaven en 
tren, etc.

4. FERROCARRIL Commemoració del cent-cinquantè 
aniversari del primer tren, viatges especials per aquest 
mitjà, problemes amb la palissada, una excursió de 
Barcelona al Masnou i Alella, etc.

5. LA MARINA El districte marítim, la boia, la Cisa, 
santuari mariner, el naufragi del Maria Assumpta, el 
més antic del Masnou en ús, ex-vots, com era la mort 
a bord, naufragis especials, provisions, mercaderies 
que transportaven, el primer vi català a Amèrica, 
supersticions i creences populars, reunió de naviliers 
el 1879, naufragis de la nostra marina de vela, vaixells 
masnovins al Museu Maricel de Sitges, etc.

6. EMPRESES, COMERÇ, ETC Can Xala, la nostra 
zona tarongera, els banys de Sant Cristòfol, les caves 
Champ Sors, La Primitiva, conreu i comerç de taronges, 
activitat industrial el 1845, Agua Xala, Emma, fàbrica 
d’equips militars, els boters, línia d’autobusos del 
Masnou a Badalona, etc.

7. PARRÒQUIA I CAPELLES La parròquia de Sant 
Pere, ermita de Sant Mateu, capella de Sant Antoni, 
inventari d’esglésies, capelles i oratoris masnovins, 
campaners, campanes i campaners, la capella del 
cementiri, com es va salvar el sagrari i la custòdia del 
Col·legi de la Sagrada Família, etc.

8. GUERRA I POSTGUERRA Bombes i repressió al 
Masnou, ordres de destrucción total de cal Marquès 
i dels Laboratoris Cusí, fets de guerra de capitans i 
vaixells, invasió i saqueig durant la guerra napoleònica, 

Vicenç A. Ballester i Camps, 
creador de l’estelada

L’escut del MasnouJoan Maristany i Galceran, pirata i negrer

Aquest autor, en una foto recent

Bonaventura Millet i Bosch «Tetus»Dolors Purcallas i Sierra, mestra 
perseguida pel franquisme
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Tanco la llum que tanca el teu dia,
desconec si ha estat lleuger o pesarós,
el teu rostre nítid i els teus ulls lluminosos em tremolegen l’ànima,
bona nit, se’m trenca la veu i em cau a trossets difícils de recollir.
I aleshores apareix el vertigen pel teu viatge vital.
Els dols ja punxen l’ànima pensant el teu dansar solitari
en goles del món tràgiques i epopeies.
Pensant que no controlaré els fils que et faran moure.
Des del balcó hauré d’observar com rellisques per aquest precipici que és la vida,
i no podré ni tan sols advertir-te dels paranys ansiosos de fracassos.
Perquè ens creiem Déus dels nostres fills, però som àrids àngels dolorosos.
Coneixem les lletres tristes del que serà el teu trajecte,
però no les podem profetitzar per no traçar un camí condicionat per elsnostres errors.
Mirada dolça que estriparà mapes i brúixoles del temps,
tremolen les artèries perquè el cor bombeja dolç i amarg,
estranyes l’ull que se li escapa una escletxa visionària amb les notícies
i encara no ho has vist tot.
Roman el destí trampós esperant en delit la teva aventura.
Crepiten les vísceres imaginant la teva fugida de la bresca,
et veig caminar dins una gota quimèrica que no vull que es fongui en l’avenir.
Vull que caiguis sense cors fracturats.
Vull que vessis llàgrimes sense plorar desconsoladament.
Vull que aprenguis sense veure-ho tot.
Balcons del meu vertigen que rifen pors i les compro totes.
I surto de l’habitació mentre l’ànima rosega cicatrius salades,
i les serps amenacen pituïtàries.
Però el vespre reposa les ferides
i un bri de conhort il·lumina els meus auguris.
Perquè al final, serà la teva llum la reina del teu destí,
I només tu hauràs de ser l’heroi de la teva existència.

BALCONS Espai poètic

En altres, poquíssimes per sort, com quan vaig des-
cobrir al món el nefand pirata i negrer masnoví, que 
fou un dels causants de la desaparició de la cultura 
Rapa Nui, hi hagué un reduït nombre de persones 
que s’esquinçaren els vestits (al seu Masnou no hi 
podia haver coses lletges), i intentaren fer-me mal, 
però no ho aconseguiren, ja que la veritat va surar i 
l’únic que aconseguiren fou fer-me més lliure. La ve-
ritat va surar, amb l’ajuda de personatges influents 
de la cultura catalana, que en alguna ocasió fins i 
tot els ho digueren a la cara i en públic.

Tota aquesta activitat a l’entorn de la història 
també ha produït uns altres fruïts, com són les 
consultes que m’arriben de tot arreu, mai més ben 
dit, ja que, a causa del fet que fills del Masnou, en 
temps pretèrits, s’establiren en terres llunyanes, 
els seus descendents, mercès a les noves 
tecnologies, han descobert el Masnou de sus 
abuelitos, com diuen ells, i m’envien consultes, 
que contesto complagut. 

Les noves tecnologies també serveixen perquè 
gent, tant del món de la història, com de la filologia 
i altres disciplines, trobi als meus escrits alguna 
cosa interessant per al que estan fent, o jo trobi 
als seus treballs el mateix. Així ens enriquim 
recíprocament.  

En fi, han passat trenta-cinc anys, volant, i per a mi 
han estat molt profitosos, ja que el fet d’escriure 
aquestes tres-centes cinquanta històries de la vila 
m’ha servit per fer i publicar un munt de llibres, tant 
de la nostra història com d’altres temes. Entre els 
meus i aquells en què he col·laborat s’apropen als 
trenta... i que continuï la ratxa. 

I abans de cloure, vull esmentar que en començar, 
l’experiència era minsa, i amb el temps va anar 
fent-se, i que quan ets jove, si més no en el meu 
cas, m’agradava escoltar certes persones grans, 
veritables pous de ciència, com ara Albert Manent, 
Josep M. Ainaud de Lasarte, Francesc Vicens, Jor-
di Flos, Joan Veny, Josep M. Cadena, etc., de qui 
vaig aprendre molt i que foren com una mena de 
padrins. Els anys han passat, i amb l’edat ha arribat 
l’experiència, que diuen que és un grau, i ara soc jo 
qui puc donar respostes als que em venen a con-
sultar, com historiadors, periodistes, filòlegs, etc. 

Les imatges que acompanyen aquestes històries, 
exceptuant la meva, són de les persones i els fets 
més rellevants que he tret a la llum i a la història.

Agraeixo a tots els lectors que m’han seguit fins ara 
i que espero que continuïn, així com als que s’hi 
incorporin, la seva confiança. Mercès. 

text JORDI AUTET
il·lustració LAURA PEIRÓ

Poema escrit quan  el 
meu fill tenia 5 anys 

i el portava a dormir. 
M’estirava al seu costat  i 

em sortien pors i il·lusions 
sobre el camí que li 
esperava  a la vida. Construcció 

i manteniment 
de jardins

Jardineria
Eloy Borrallo

649 700 551

Teresita Torres, fotògrafa 
pionera

Carles de Llar i Teixidor, heroi 
nacional de Catalunya

Conreu i exportació de 
taronges

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
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Si vols veure la pel·lícula del 
concert vine al cinema La Calàndria 
del Masnou dimecres 19 d’octubre a 

les 20 h. NO TE LA PERDIS!

Lluís Valls Marí

Vaig tenir l’oportunitat de veure el pas-
sat 9 de setembre la pel·lícula, en alta
qualitat, del recitat que va fer en Lluís
Llach al Palau Sant Jordi de Barcelona
el passat 18 de desembre del 2021 a
benefici del Debat Constituent i que,
amb molta dedicació i emoció, encap-
çala aquest vell amic.
Em permeto dir “vell amic” perquè tot i
no conèixer-nos ja fa molts anys que
som companys i per a mi és, i com
diuen dels llibres, un mestre que
ensenya i no pega ni renya.
Assegut al cinema Phenomena, –us
recomano anar-hi a donar un cop
d’ull– em vaig trobar al davant mateix
de l’escenari del Palau en aquell dia
d’abans del solstici d’hivern. La pre-
sentació del film la van fer en persona
dos dels organitzadors i el cantant de
Verges. En Lluís, defugint de les lloan-
ces vanitoses d’artista, sí que va lloar
el magnífic treball dels tècnics del pro-
jecte però sobretot va esperonar la
gent a participar en el debat,  treballar
i lluitar per la Terra i ajudar a decidir
com voldríem regir el nostre Petit
País. Vaig pensar que el públic de la
sala, pràcticament gent entusiasta
però jubilada, –la presentació es va
fer el matí del divendres 9 de setem-
bre–, estàvem més o menys recollint
els somnis sobiranistes i desitjats de
la nostra joventut. 
L’espectacle no el vaig trobar, gens ni

mica, enllaunat; passats deu segons
de la projecció jo ja era dins del palau
Sant Jordi com un espectador més;
escoltant els comentaris, cançons,
crits,  i proclames, aplaudint, cridant,
plorant... Les músiques i músics que
el van acompanyar en aquella festa
fou una tria excel·lent, nova i genial, i
simplement fantàstica. Vull trencar
una llança a favor de tota la gent que
ha acompanyat músicalment a aquest
esplèndit músic des dels seus inicis.
Personalment crec que en Llach dona
la seva sang, metafòricament parlant,
per a la seva gent i li agraeixo la seva
integritat. S’ha mostrat sempre fidel a
un compromís amb un gran respecte
per la vida, la pau i la justícia. Li agra-
eixo enormement els grans moments
emocionants que m’ha fet sentir.
Sempre dic que des que vaig posar-
me davant d’un escenari puc haver
gaudit més o menys de l’espectacle
que anava a veure però en molts pocs

he xalat tant com en els seus recitals,
o, els darrers anys, amb els seus lli-
bres i decisions. Tard o d’hora et tro-
bes cara a cara amb la gent que admi-
res, veneres o mitifiques i quan llegei-
xes, escoltes, parles o t’hi acostes t’a-
dones que són gent com tu, diferent
però simplement igual. En aquests
moments és quan aflora el ple senti-
ment sincer que abarca tota l’ànima
de la persona i llavors, davant de la
sinceritat pots dir: sí, ets com jo volia
creure que eres; és en aquest desco-
briment on difícilment l’amor es pot
trencar. 
Em sento molt satisfet que viatgem
junts en el mateix vaixell i admiro la
humilitat i el poc protagonisme de la
seva persona tot i que ofereix una
ajuda inestimable al Procés i jo diria
que no ens discutiríem gaire pel gran
projecte que perseguim. Si poguéssim
veure’l realitzat no ens solucionaria
les misèries que sempre ens acom-
panyen però si que ens faria immen-
sament contents.
I res més, no sé si és tot el que volia
dir però això és el que he escrit més
bé o malament per l’amic Lluís. Sigui
un petit agraïment per tot el que ens
ha donat i ens donarà a la nostra
generació i espero que a les properes,
perquè en acabar la pel·lícula li vaig
preguntar a una noieta que tenia al
davant, si li havia agradat, i em va
mirar d’una manera estranya tot i que
es va salvar dient-me que vàries
cançons les coneixia del cau o pel
programa Eufòria de TV3. Bé, de fet,
és això companys, és això. 

Carta a Lluís Llach
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935 551 664  -      676 584 039 

Mestres artesans 
xarcuters i carnissers

BO, FRESC I LOCAL

Mestres Villà 101, El Masnou 

Tercera dècada d’existència 
del Festival, amb una edició 
que presenta una programació 
de 107 espectacles repartits 
en 21 escenaris al llarg de 10 
setmanes. 70 espectacles de 
dramatúrgia/creació catalana. 22 
estrenes absolutes. 8 estrenes 
a Catalunya. Del 7 d’octubre 
al 12 de desembre de 2022. 
Angélica Liddell (Figueres, 
1986) hi estrena Caridad, els 
artistes sonors Cabosanroque 
(Roger Aixut, Laia Torrents) 
ofereixen Flors i viatges (a partir 
de Rodoreda). En creació 
(textual o no) del país, catalana, 
hi trobem, per exemple: Una 
teràpia integral, de Cristina 
Clemente i Marc Angelet; Mare 
de sucre, de Clàudia Cedó, 
Ma solitud, de Guillem Albà; 

MÉS, DÉU: TA :-)))))))
Mes deu. Un deu d’“excel·lència” 
o de “cum laude”. La nota que 
sempre posem al Festival 
Temporada Alta (#TA22). Aquest 
octubre hi ha diverses propostes 
que des d’allí ens hi faran anar 
a als d’aquí (o que ens faran 
sana enveja, dentetes). Dies 10, 
17 i 24 d’octubre: el Torneig de 
Dramatúrgia. Ritual teatral a un 
preu menut menut: 3-5 euros  
(tot i que també tindrà l’opció 
on line). Enguany hi participen 
Yaiza Berrocal, Víctor Borràs, 
Xavi Buxeda, David Mataró, Berta 
Prieto, Lola Rosales, Carla Rovira 
i Sergio Serrano. La gran final: el 
12 del 12 (del 22), ja quan arribi 
el desembre.

Teatre Capital 
(La cartellera barcelonina)

Una pedra a la sabata, de Joan 
Baixas, Els ocells, de Joan Yago; 
Una imagen interior, El Conde 
de Torrefiel, o Harakiri de Les 
Impuxibles.

Gràcies, (Salvador) Sunyer. Sense 
vós, tu, el món (escènic) hauria 
vingut venint apàtic i poc lúcid.

Gràcies, Sunyer. Per 
descentralitzar en un món 
(escènic, no escènic) tan 
centralitzador, centralitzat, zenital, 
esguerrat.

Per molts anys, Temporada. Per 
molts anys, Girona.

Here, the treasure: 
https://temporada-alta.com (ASAP.)
Today I am not in Barcelona. 

Rosa M. Isart - rmisart@hotmail.com

http://www.canrac.com/
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Així, doncs, agrair a Manel Pérez, president de 
Gent del Masnou, la confiança, i a l’Elena Bosch la 
seva col·laboració fins avui a la pàgina Veus; m’ha 
agradat molt llegir-la. Agafo el relleu amb il·lusió.

Vinc d’una família de músics: directors, pianistes, 
trompetistes, flautistes, cantants... Del Liceu o 
de cabaret, tots ells m’han transmès l’amor a la 
música. És per això que els vull donar les gràcies. 
Penso amb la música, visc amb la música, i sento 
la música com una part de mi. Tot aquell mestratge 
m’ha fet créixer.

Gràcies a la vida –com diu la cançó– per posar-
me en el camí del món coral i deixar-me compartir 
aquest racó farcit d’emocions i sentiments, però 

AGRAÏMENTVeus
sobretot, gràcies a la música per existir, altrament 
ens l’hauríem d’inventar.

I encara més! Com a cantaire, i en nom de tots els 
membres de la Coral Xabec, agrair als amics de 
Vidrà la bona acollida. Convidats a la Festa Major 
d’aquest formós racó osonenc, el diumenge 25 
de setembre, participàrem en l’ofici a l’església 
parroquial de Sant Hilari amb l’Ave Verum de 
Mozart, el Locus Iste de Bruckner, el Canticorum de 
Häendel i el Coral n.23 de la Passió segons Sant 
Mateu de Bach. Tot seguit, sota la batuta de Jordi 
Lalanza, i acompanyats esplèndidament al piano 
per Bàrbara Llacay, els Nocturns de Mozart van 
arrodonir el concert. 

Totes les atencions: l’esmorzar de forquilla, la 
ballada de sardanes, el dinar de germanor, 
l’excursió i la música, van fer d’aquell, un dia per 
recordar. 

La complicitat de les diferents cordes van formar un 
sol cant: el de l’amistat. La unió va fer la força i la 
música ho va fer possible. 

LA DEMOCRÀCIA SEGRESTADA

Escric en retard aquesta crònica, paint encara amb 
moderat optimisme la resposta sobrevinguda a la 
convocatòria a l’avinguda Paral·lel de l’Assemblea 
Nacional de Catalunya per l’11 de setembre, 
també per aquells que de bon matí ja havien 
estat a la festa d’Òmnium Cultural  al Passeig de 
Lluís Companys, excusant-me per haver-me de 
conformar per primera vegada d’estar absent però 
si molt atent a TV3 que, segrestada en part per la 
política de l’odi antidemocràtic, va poder mantenir 
la vigència informativa quan es troba en risc de 
ser també intervinguda per la via judicial en mans  
d’una Judicatura constitucionalment caducada i 
ancorada en un partidisme d’ultradreta que segueix 
mantenint la clau per la porta del darrere.

Vergonya aliena en contemplar el malbaratament 
que el Govern de la Generalitat esta vilipendiant 
del 52 per cent que representa al Parlament de 
Catalunya, majoria absoluta obtinguda amb l’afany 
unitari de la ciutadania que,  posant el cavall davant 
del carro, fa un clam sonor del que vol. Doncs,  res-
tant els que només volen anar al futbol assalariant 

Joan Camps Ortiz

Quan vint passes caminant sobre asfalt 
del carrer són suficients per recordar-me 
l’edat que tinc, crec que és bo mantenir 
la serenitat de la realitat que m’espera, 

sobretot quan visc en aquest Masnou on la 
sortida de casa fins l’avinguda  Joan XXIII 
comença a semblar una mena d’Everest 

inassolible, i en arribar a dalt trobar-se les 
Seixanta Escales que fins fa poc eren la 

millor drecera per arribar a la platja. 

Joana Bofarull Cervera

El meu primer escrit no pot anar d’una 
altra cosa que de l’agraïment perquè la 

frase ja ho diu: “La gratitud en silenci no 
serveix a ningú.”

multimilionaris, els que només volen omplir-se de 
cervesa o drogar-se amb l’excusa d’escoltar música 
passavolant, dels que per no tenir un ral estalviat 
només els va bé el botellot, dels que en edat adulta 
no estudien ni treballen i s’apunten a qualsevol mal, 
entre els que  quedem, apart dels malalt mentals, 
és l’hora de desemmascarar la retòrica del bla bla 
bla dels polítics, que es recriminen mútuament fent 
la pregunta incontestada del milió “Què és el que 
realment preocupa a la ciutadania?” Pregunta que 
haurien de fer-se en sentit contrari: “Perquè viu tant 
preocupada la classe política?” Doncs senzillament, 
en política de llistes tancades si no adores al líder et 
foten al carrer. El dilema està en què, segur de ben 
segur, ningú sap si el líder d’avui ho serà demà.  

Crec sincerament que a la política catalana ja 
se li ha passat l’arròs, unes noves eleccions són 
necessàries per fer net, però necessitem una llista 
que representi el màxim valor de la democràcia, 
no ens calen tres partits que facin una cursa per 
mostrar qui la té més grossa, la discrepància. 

Avis per a navegants: que vigilin l’ANC i ÒMNIUM 
dels infiltrats amb carnet, sobretot dels que diuen 
“ARA ÉS L’HORA DELS POLÍTICS”,  que ja en són 
massa els associats que s’han passat a la política 
assimilant els pitjors de tots els seus vicis. 

Opinió

fusteries exteriors 
mobles a mida

portes i tarimes
restauració fusteries nobles

dissenys propis personalitzats...

Polígon Industrial BUVISA 
Ptge. Oest, 6J 

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

femflocs@gmail.com • www.femflocs.com 

Fa uns quants anys, ens vam posar d’acord en 
Joan Casals i jo per engegar uns articles dedicats 
a aquelles coses que s’arrelen a la saviesa 
de la gent i es fan populars en forma de dita, 
locució, expressió popular, refrany...  algunes més 
conegudes i d’altres que han anat desapareixent 
del context quotidià però que resten per sempre en 
algun racó del coneixement, i que nosaltres hem 
mirat de posar novament en el nostre dia a dia. 

Ara ha arribat el moment de tancar aquesta secció. 
Per què? M’explico: ja l’any 2016 l’editorial Albertí 
em proposà publicar un llibre amb el títol Per què 
diem...? amb un recull d’un centenar de dites i 
que fou presentat a Gent del Masnou de la mà del 
nostre estimat i recordat Esteve Pujol.

Però la secció continuà amb noves parèmies. 
Fins avui, que la mateixa editorial m’ha proposat 

COMIAT A MITGESDites i personatges populars

publicar una segona part amb cent dites més. I 
amb caràcter d’exclusivitat. D’ençà del primer llibre 
se n’han publicat dos més, Per què celebrem? i Per 
què mengem? I el proper Nadal n’hi haurà un quart 
al mercat, Per què juguem?

Així, doncs, tanquem aquí la secció, però... 
si m’ho accepteu continuaré amb  uns nous 
articles tot mirant d’explicar aquelles petites parts 
de la història que no apareixen en els llibres 
convencionals dedicats a les cròniques “oficials”. 
Anècdotes, intimitats, curiositats, successos poc 
coneguts protagonitzats per personatges reials, 
nobles, vaticans, científics, gastrònoms, artistes, 
personatges populars...

De moment, gràcies per la vostra fidelitat durant 
tot aquest temps, que espero que continuï amb les 
noves temàtiques. Fins ara. 

Albert Vidal

Hola a tots els qui heu seguit aquesta secció del 
butlletí de Gent del Masnou al llarg de tant de temps.

https://femflocs.com/
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ESPAGUETIS DE
CARBASSA AMB PESTO

www.elcullerot.cat • elcullerot@hotmail.com
DE TOT PER A LA CUINA

EL MASNOU
Sant Felip 45 • 93 540 97 41

Pg. Romà Fabra 18, 
El Masnou / 935 557 395

Can Ventura
des de 1964

Vedella • Xai • Porc 
Pollastre • Embotits

rebaixes del 20% en tota la botiga

www.gentdelmasnou.com | 23

Celler Terra Alta D.O. – Corbera d’Ebre
Varietat Garnatxa gris, garnatxa blanca i garnatxa negra

Cultiu Agricultura ecològica // Organic wines
Ampolla 750 ml. Graduació 13% vol.

Quin plat més bo i original ens han preparat des del Cullerot, tan 
de tardor i saborós. No i tinc cap dubte, el millor vi per aquest plat 

està claríssim. Tot i estar a les portes de la tardor, podem seguir 
gaudint dels millors rosats. I és que l’Abrunet rosat del Celler Frisach, 

combina tot el necessari per acompanyar aquests espaguetis de 
carbassa. L’Abrunet rosat és una combinació única de les garnatxes 
de Terra Alta: la garnatxa peluda, la garnatxa gris i la blanca. Creant 
un vi brillant amb una gran vivacitat, on els aromes d’ametlla verda, 

oli d’oliva i taronja s’enreden amb els aromes del pesto (pinyons i 
alfàbrega). L’entrada en boca dolça però complexa que acompanya 

el carbassó com si estiguessin destinats a anar junts, fent un pas 
al costat per deixar pas a la lleugeresa de la fruita vermella, fent del 

maridatge pura fantasia i llaminadura. La sedositat de la Terra Alta 
dins d’una copa de vi. 

Qui va dir que no es pot obrir un gran vi amb un plat de pasta, no 
podia anar més errat.

Que vagi de gust. Salut i Vi.

L’ABRUNET ROSAT 

Preparació
1 Per a fer els espaguetis de carbassa, 

podem utilitzar la maquineta especial 
per fer-los o un pelador de patates i ens 
sortiran més curts, més tipus fideus.

2 Un cop tallats els escaldem en aigua 
bullint un minut.

3 Tot seguit els posem en una paella per 
saltejar-los i hi afegim un pessic de sal.

4 Hi aboquem la salsa pesto que volem 
i ho remenem tot bé perquè agafi 
temperatura.

5 Ho emplatem i podem afegir-hi una 
mica de formatge ratllat i unes fulles 
d’alfàbrega.

Ingredients
• 250 gr de carbassa 
per al pesto:
• 50 gr de pinyons
• 25 gr d’alfàbrega
30 gr de formatge parmesà
40 gr d’oli d’oliva
TOT BEN TRITURAT

La cuina de l’Antonia
El cullerot

El maridatge  de l’Enric
El Rebost dels Sentits

MECÀNICA, PLANXA I PINTURA
935 551 154 • 606 986 892

Nova 

imatge

https://servifruitmasnou.com/
https://7devi.com/
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Joan Maresma i Duran

L’empresari Roberto 
Medina va aconseguir, el 
ja llunyà any 1985, crear 
un dels majors festivals 
de música del món.
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Corresponsal del Brasil

Es va organitzar a Rio de Janeiro i ho va fer quan 
aquest somni semblava impossible al Brasil. El 
país passava una època de grans canvis després 
del llarg període sota una junta militar (1964 -1985) 
i començava a fer els primers passos cap a una 
democràcia que sembla amenaçada els dies 
actuals. 

Després d’un parèntesi de 3 anys, “a cidade do 
rock” –situada al lloc que va ser el parc olímpic el 
2016– va tornar a acollir públic, rebut els primers 
minuts després de l’obertura de portes per Roberto 
Medina i la seva filla, que és al comité organitzador 
del festival.

El dia del heavy metal, tradició de sempre en 
aquest esdeveniment, van tocar noms ben 
coneguts com Sepultura, Living Colour o Dream 
Theater. Vam tenir la sort de poder estar-hi el primer 
dia, el divendres dia 2 de setembre. Hi havia més 
de 100.000 ànimes.

Hi vam arribar a mitja tarda. Ambient festiu als 
diferents escenaris. Cabells blancs, calbes, panxes, 
cinquantins, ambient familiar i de pau el dia del 
hard rock. Pares i fills que no havien nascut quan 
els Iron Maiden ja existien. I és que la “donzella 
de ferro” em sembla una de les millors bandes 
que ha existit mai. El concert comandat per un 
Bruce Dickinson de 64 anys pletòric –va arribar a 
Rio pilotant el B747 de la banda, conegut com Ed 
Force One–  em va semblar boníssim. Els veterans 
britànics van invertir en efectes pirotècnics i van 
incendiar el públic al so de clàssics com Fear of 
the dark, The trooper, Run to the hills o Aces high. 
Els fans del grup vam arribar –m’hi incloc– al deliri 
quan un ninot gegantí de la mascota Eddie va 
entrar a l’escenari vestit de samurai, en referència a 
l’últim disc, Senjutsu, inspirat en la cultura japonesa 
i llançat el 2021. 

Els Maiden van tocar Hallowed by the name –una 
de les seves millors cançons– del tercer àlbum 
del grup, The number of he beast, de l’any 1982. 
Aquests xicots ja apuntaven maneres en els dos 
primers LP que els permetrien coronar la seva 
carrera en un moment tan primerenc. Manternir-
s’hi ja és més difícil; però ho han fet. L’última peça 
del disc explica els últims minuts i el darrer plany 
d’un condemnat a mort i em sembla sublim. De 
música no hi entenc gaire però hi ha cançons que 
m’emocionen. I sé perfectament que el que ens 
emociona és ben subjectiu.

Soc plenament conscient que aquests últims 
mesos de l’any hauria d’escriure sobre la delicada 
situació política a Brasil: el dia 7 de setembre el 
país va celebrar el bicentenari de la Independència 
i els dirigents van portar el cor de l’emperador 
Dom Pedro I –que va declarar-la– com una 
relíquia. Els seguidors del ximplet del sinistre 
capità malvat es van fer seva la festa. Aquesta 
gentalla fa por. El dia 2 d’octubre tenim eleccions 
en un país dividit i fragmentat, on cap polític ni 

ningú reconeix errors i on sembla que o estàs amb 
mi o estàs contra mi. 

Francament, els dirigents dels últims anys han 
aconseguit arreu del món que molts estiguem 
avorrits i tips i cuits amb la política i que això ja no 
sembli una democràcia –crec que és el sistema 

Rock In Rio des de Roda

Roda capvespre

ROCK 
IN RIO

menys dolent– sinó una cleptocràcia, on els 
líders corruptes fan servir el poder que tenen per 
apropiar-se de la riquesa del país. 

Potser, com diu un vers de la lletra de Hallowed…, 
“Life down here is just a strange illusion…” La vida 
aquí és només una estranya il·lusió, en traducció 
lliure. 

El dia del heavy metal, tradició de 
sempre en aquest esdeveniment, van 
tocar noms ben coneguts com Sepultura, 
Living Colour o Dream Theater. Vam tenir 
la sort de poder estar-hi el primer dia, 
el divendres dia 2 de setembre. Hi havia 
més de 100.000 ànimes.

Rock In Rio símbol
Mari i Joan

https://www.setclaus.com/
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93 555 69 03
www.meslloc.com

La seva immobiliària 
del MaresmeFINQUES 

MESLLOC 
LLIGOÑA CAYETANO
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PassatempsBenvinguda tardor
Busca les 7 diferències

Elena Feliu

3er TEMPS 
el bar del poliesportiu
Sant Miquel 23 - 08320 El Masnou

MAI ÉS MASSA 
TARD PER…

Dr. ORIOL LUGO REAL / www.owlpsicologia.com

Som

En el meu cas, em quedaven un parell de nivells per 
assolir el cinturó negre. Van passar els anys i vaig 
acabar els meus estudis en Psicologia. Tot i sentir la 
passió per la Psicoteràpia, sempre tenia el pensa-
ment de tornar i acabar allò que vaig començar.

Però ja passa que la pròpia vida et va posant nous 
reptes o potser són excuses que un mateix es 
dona. En el meu cas eren les següents:

Com haig de tornar a fer judo si estic estudiant un 
màster?

D’on trec temps ara que estic treballant de directiu 
en una empresa?

No tinc més hores al dia entre el doctorat i el 
projecte propi d’emprenedoria que estic construint.

Finalment, quan vaig acabar el doctorat, vaig dir 
prou a les justificacions. Podia haver continuat 
explicant-me històries de per què no era un bon 
moment o podia apuntar-me de nou a fer judo. I 
aquesta darrera opció és la que vaig escollir. Con-
cretament, em vaig apuntar al club Judo Rey, també 
aquí al Masnou. L’objectiu era poder tornar a gaudir 
d’aquest esport i aconseguir treure’m els nivells que 
em faltaven per obtenir el preciat cinturó negre. 

Aquest mateix estiu del 2022, als meus 32 anys, he 
arribat a la meta. Ja tinc el cinturó negre i per a mi 
la lliçó ha estat d’allò més profitosa. Tant se val si 
han passat 5, 10, 15 anys o més. Mai és tard. 

Potser aquest relat personal et serveix per inspi-
rar-te i reprendre allò que vas començar fa molt 
de temps. En el teu cas qui sap si es tracta d’una 
afició, una formació, una professió, una relació 
d’amistat…

Pensa que l’edat i el fet d’estar ocupats són excu-
ses. Tot és qüestió de prioritats. I que, a la vida, el 
més important no és la velocitat sinó la direcció. No 
importa els anys que triguis a arribar a la meta o si 
el teu ritme és més lent que el pas d’una tortuga. El 
que és rellevant és gaudir del procés.

Què vols reprendre a la teva vida? 

Quan tenia 3 o 4 anys vaig començar 
a fer judo aquí, en el club ASPA del 

Masnou, fins aproximadament els 14 
anys. Edat anomenada “del pavo” o 

adolescència en la qual, si no tens 
les idees clares i un fort compromís, 
és fàcil que et distreguis amb altres 

opcions.

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 

https://www.meslloc.com/
https://www.instagram.com/hortamalanit/
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Núria Fusellas i Santi Duran

“Cada flor, cada gerro, cada petit objecte o moble forma 
part de nosaltres” diuen l’Eva i la Montse

El Món de les Flors és una proposta professional i 
honesta, que creix al voltant de les flors en tot allò 
que pot embellir el nostre entorn, d’una manera
equilibrada i harmònica. 

EL MÓN DE LES FLORS

Tota la seva vida han estat entre flors i des de fa 
onze anys, en cada racó dels més de 1.000 metres 
quadrats d’ El Món de les Flors, han aconseguit fer 
d’aquest art un estil amb nom propi.

“Ens agrada triar cada peça. I que a més 
d’especials, siguin assequibles.”

Gerros escollits amb afecte sobre mobles decó 
restaurats per elles. Plantes que personalitzen un 
espai en el test adequat. Roba de casa de teixits 
naturals, des d’estovalles a coixins, originals 
catifes, i tendals que matisen la llum.

“No som una botiga de plantes. Som floristes, 
treballem l’art floral.”

Naturals o seques, en centres, rams, ,... capaces 
de fer arribar emocions a qui les mira o les rep. 
Com la coroneta que estan fent a mà per un 
naixement. Tan delicada, tan especial. O el ram per 
felicitar l’ aniversari de la millor amiga d’una clienta. 
I per què no dur un centre de flor seca personalitzat 
quan et conviden a sopar? Artesania plena de 
sentiment i experiència.

“A vegades algú passa caminant, i entra. Un 
primer contacte. Després, torna amb la parella per 
un ram o per un projecte de decoració del jardí.”

Així han anat fent clients i amics, que les coneixen, 
que els hi confien projectes i encàrrecs i perquè 
saben que no els decebran.
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Fem poble

El Món de les Flors

Diseminado 7 - 08329 Teià
935 55 70 15

El Món de 
les Flors

Mercadona
Can Gassó

Autopista del Maresme

Carr. de Teià

Pº de la Plana

Autopista del Maresme

Autopista del Maresme

Flors • Plantes • Decoració • Espais exteriors
www.elmondelesflors.com • info@elmondelesflors.com 

https://elmondelesflors.com/
https://elmondelesflors.com/
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T’AGRADARIA 
CANTAR AMB UNA 
BIG BAND?
Participa en el concert 
“Jazz Nadal” de la Coral Xabec.
Posa’t en contacte amb 
Montse Planas, al 676 763 561 o 
amb Manel Pérez, al 679 999 509 

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”.

infantesa i el regnat del jove faraó, 
amb les intrigues de palau, els seus 
complexos a causa de la coixesa, el 
matrimoni i la pèrdua de dues filles... 
Els senars, en canvi, se situen 
entre 1922 i 1929 i ens narren la 
descoberta de la tomba per part de 
Howard Carter, amb un protagonis-
me especial de la família d’un dels 
capatassos de l’excavació, l’Ibrahim, 
i sobretot del seu fill, l’Ahmed. 
L’obra, molt ben documentada com 
he apuntat, és una típica novel·la 
històrica juvenil, amb les dosis 
corresponents de misteri i intriga (al 
segle XX el segrest de l’Ahmed i els 
secrets del pare;al segle XIV aC, les 
intrigues de palau i les conxorxes 
del poder); les històries d’amor 
(com la frustrada entre Carter i la 
filla de lord Carnarvon, el mecenes 
de les excavacions; però sobretot 
entre el jove Tutankamon i la reina 
Ankhesenpaamon (p. 51, per ex.); 
l’amistat a prova de tot, com la que 
uneix Tutankamon amb Amosis, el 
jove destinat a la milícia, que acaba 
sent víctima de les intrigues de 
palau; i encara les dosis correspo-
nents d’humor, que podem qualificar 
de blanc o familiar, i de didactisme, 
sempre mesurat i ben imbricat en 

Parlem de llibres
Títol Tutankamon. 

El descobriment de la tomba
Autors/il·lustradors M. Carme Roca 

Editorial Barcanova
Lloc i any d’edició Barcelona, 2022

Nombre de pàg. 189

NOVEL·LA HISTÒRICA 
D’ANIVERSARI

Maria Carme Roca (Barcelona, 
1955) s’ha fet un nom en la novel·la 
històrica, tant per a adults (Barcino, 
L’enigma Colom...), com per a joves 
(Akanuu, l’arquer persa, La Merla 
Blava...). Arran de la commemoració 
del centenari del descobriment de la 
tomba deTutankamon (1922), hi ha 
fet una nova incursió: una novel·la 
juvenil dedicada a l’enigmàtic 
faraó. M. C. Roca hi demostra, un 
cop més, la capacitat fabuladora, 
sempre basada en la documentació 
més rigorosa i recent, com a bona 
historiadora. L’obra està estructurada 
en 24 capítols, que alternen dues 
èpoques ben diferents: els senars, 
més l’epíleg, al segle XX, i els 
parells, al segle XIV aC. Els uneix, a 
més de l’espai geogràfic (Egipte), 
el personatge del títol, Tutankamon. 
Als capítols parells, s’hi narren la 

Pere Martí i Bertran

el text (els breus apèndix finals ens 
permeten dilucidar millor què és 
història i què ficció). 
De tot plegat en resulta una bona 
lectura, de les que enganxen i alhora 
són profitoses. Només hi faria un pa-
rell de retrets: la novel·la acaba amb 
una certa precipitació, sobretot pel 
que fa al segrest i retorn de l’Ahmed; 
i l’abús de possessius i la presència 
d’algun castellanisme morfosintàc-
tic, que s’haurien pogut evitar amb 
una correcció més acurada. 

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

CLASSES 
DE IOGA
Classes de meditació, 
respiració i relaxació
impartides per Jordi 
Berrocal, professor de 
Kundalini-ioga. Cal portar 
una estoreta (o matalasset), 
tovallola, coixí petit, pareo 
i roba còmoda. Els dimarts 
de les 18,30 a les 19,30 h.

Preu trimestral 80€, socis 70€ 
Inscripcions jordiona@hotmail.com • 695 389 304
Lloc Gent del Masnou - c/ Dr. Agell 9 - El Masnou

DANSES AL MASNOU
Contingut Aprenentatge i pràctica de diverses danses del 
repertori internacional. En cercle, semicercle, línea ...
Quan les condicions sanitàries millorin, incorporarem 
balls folk de parella. Dates 5 sessions en divendres: 30 
setembre, 21 octubre, 4 novembre, 18 novembre i 2 
desembre Horari de 19 a 21 h. Preu trimestral 40 € 
Lloc “Gent del Masnou”c/ Dr. Agell, 9 Mestre de dansa 
Mon Cardona. Les places són forçosament molt limitades 
i s’admetrà per ordre d’inscripció. Porteu roba i sabates 
còmodes i moltes ganes d’aprendre i passar-ho bé.
Informació danses.mon@gmail.com

IN MEMORIAM CARME GIRALT
El passat 3 de setembre ens va deixar Carme Giralt i Rosés. 
Vinculada a l’escoltisme des de ben jove, inicialment des de 
l’Agrupament Escolta Foc Nou, després com a fundadora de l’entitat 
Amics i Antics Escoltes del Masnou. Va contribuir a la unificació de 
l’escoltisme laic amb la creació d’Escoltes Catalans, de la que fou 
Presidenta.
Políticament, va ser la primera dona regidora escollida en unes 
eleccions democràtiques al Masnou, al primer Equip de Govern 

presidit per Josep Azuara (1979-1983),  i exercint com a tinenta d’alcalde.
Fa 53 anys va fundar l’Escola Bergantí, que va dirigir durant dècades. Com a educadora va ser un 
referent pedagògic a Catalunya, no deixant mai la seva vinculació amb el món educatiu de la vila.
A principis del passat juliol va ser homenatjada per l’Ajuntament com a Filla Predilecta de la vila on va 
néixer i a on va desenvolupar la seva intensa vida.
Per la seva tasca a favor de la coeducació i per altres mèrits va ser mereixedora de la Creu de Sant 
Jordi, que li fou concedida l’any 2019.

Descansi en pau.

classes de TAI TXI
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

EXPOSICIONS
Visions fotogràfiques
de TONI GARCIA CAMPS.
Prorrogada fins el 20 d’octubre

Mostra de caganers 
del pessebre
Del 22 d’octubre al 8 de desembre



Panellets 

de les pastisseries 
del Masnou

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

info@pastisseriamiquel.com

PASTISSERIA • CONFITERIA
Itàlia 31 - El Masnou

935 553 564

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
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