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Desfent calendaris anem desgranant els anys, l’un darrere l’altre, pacientment, per-
què el temps no té mai pressa ni fa tard, simplement discorre sense fer cas de les
nostres ànsies i neguits. Així, doncs, en la cadència impassible del temps, se’ns
torna a acostar el Nadal, aquesta diada entranyable, que a ningú no deixa indiferent. 
Podríem comptabilitzar els nadals viscuts i guardats a la memòria, segons l’edat o
les circumstàncies personals i col·lectives que ens han acompanyat: nadals d’infant,
quan la màgia del pessebre ens omplia els sentits i ens portava retalls i olors de
natura a casa; nadals de quan érem joves, carregats de vitalitat i delerosos de fred
i neu; nadals xamosos al caliu de la família, taula generosa amb olor de dinar de
Nadal o nadals tristos en la solitud i la precarietat; nadals de caga-tió amb la mai-
nada encisada per la misteriosa generositat d’aquell tronc ressec i nadals tristos
amb la cadira buida d’aquell estimat o estimada que ja no ens hi acompanya;
nadals abundosos i nadals estrets; nadals de tota mena.
Al Nadal d’enguany li tocarà flirtejar amb aquella crisi que –segons els nostres capi-
tostos, ai las!– no havia d’arribar mai, però, ves per on, ja ha arribat. 
Prou que totes les lluminàries ben intencionades i els aparadors vestits de festa ens
voldran tornar a captivar i ens diran: Ei amics, que el Nadal que esperàveu ja és
aquí!.., fidels, atanseu-vos …que la botiga és oberta!… Però, bufen vents de con-
tenció i de tocar de peus a terra per als més afortunats i vents de tempesta i tam-
borinades per als qui les passen més magres, per als qui estan més ocupats a
saber si podran posar plat a taula que no pas amb quin menú l’ompliran.
Tal  vegada a la nostra societat, tan feta a malversar i a viure anestesiada amb el
fals convenciment que això és El Dorado, li convé, de tant en tant, una sacsejada
que la faci baixar del núvol on està falsament instal·lada. Ni som tan rics com ens
pensem ni l’hem encertada gaire en refiar-nos de les coses efímeres en què felici-
tat i frustració es donen la mà i tal vegada ja va sent hora que posem l’accent en
les coses i els valors que realment valen la pena i que donen sentit a la nostra
existència. No cal enumerar-los perquè tots sabem prou bé de què estem parlant,
només faltaria. 
Que bé que ho explica el nostre consoci, l’Esteve Pujol, en la nadala d’enguany, que
publiquem en les pàgines d’aquest butlletí de desembre que teniu a les mans.
Llegiu-la, llegiu-la amb atenció, no té desperdici. Tan antiga, pels personatges i
l’ambientació, i tan actual, per la situació i les privacions que es podrien equiparar
amb les de qualsevol parella d’avui, navegant a la deriva en un món esquerp i indi-
ferent. 
Tant de bo que d’aquesta temuda crisi que, com totes les coses, també passarà i
acabarà arxivada en les hemeroteques del temps, en prenguem bona nota i fem un
esforç per separar el gra de la palla, per al bé de tots.
Des d’aquest espai editorial, en nom propi i de tots els components de la junta
directiva i col·laboradors de Gent del Masnou, us desitjo un MOLT BON NADAL!

El President  
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Editorial
AMB CRISI O SENSE CRISI, QUE NO ENS FALTI EL NADAL.

EL NOSTRE
NÚMERO DE LA
RIFA DE NADAL

Espavila’t que s’acaba

73699

Concert de Nadal
Coral Xabec
Diss. 20 a les 10 del vespre a

la parròquia de Sant Pere

(Informació pàg. 43)

Gent del
Masnou desitja
a tots els lectors,
socis i amics un
Bon Nadal i un
Feliç Any 2009.



V ia lets
BONES FESTES

L’estanc 
MARIA ARNAU 

us desitja 
UN BON NADAL I
FELIÇ ANY NOU

TABACS · CAVA DE CIGARS · REGALS · GUARNIMENTS PER AL 
NADAL I CAP D’ANY  

Carrer Navarra, 51 · Tel. 93 540 14 48
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Mitjançant la nadala ja tradicional del nostre consoci Esteve Pujol i Pons, la redacció,
al costat de la junta directiva, s’afegeix als sentiments de l’autor (aquest any fent-se
ressò d’un rerefons prou actual i neguitejant) i desitja a tothom –socis, simpatitzants i
lectors de Gent del Masnou– unes Bones Festes i el millor per a l’any 2009.

Josep i Maria
sortien un dia
des de Natzaret
camí de Betlem
esperant un nen.

Quan van arribar-hi,
la immobiliària
els donava un pis
perquè allà parís
la Verge Maria.

En saber-ne el preu,
ells que giren cua
cap a un despoblat;
hi han vist un forat:
neix la criatura.

És que és temps de crisi.
No tenen cabals
ni els donen cap préstec
ni tenen avals
per a la hipoteca.

Oh, i encara prou!,
la cova, quan plou,
no els cobra lloguer
per fer de recer
d’aquella família.

–Què és crisi, Josep?
–No ho sé ben del cert;
deu ser no tenir
el que cal per viure–
li respon baixet.

Ai! –fa la Maria–;
el que ens cal per viure
és l’amor, Josep;
si d’amor hi ha crisi,
pobre Jesuset!

Si d’amor hi ha crisi,
pobres de nosaltres;
que ni bancs ni caixes
ni el Fons Mundial
guariran el mal.

Quan d’amor hi ha crisi,
què vol dir Nadal?

TEMPS DE CRISI



Desembre 2008

Gener 09

Dies en què les farmàcies del  Masnou estan de guàrdia 
FA

RM
AC

ÈU
TI

CS
 D

EL
 M

AS
N

O
U 24 hores al seu servei

Els serveis de guàrdia són de 9 del matí a 9 del matí 
El dissabte a la tarda està oberta només la farmàcia de guàrdia
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RESPOSTA A J.A.Z. EN
EL DARRER NÚMERO
DE LA REVISTA “GENT

DEL MASNOU”

Es pregunta el tal J.A.Z. si
la Regidoria de Cultura té
interès en la Fira de Dibuix
i Pintura; estic segura que
no té cap dubte quant a la
resposta, ja que les millo-
res introduïdes en aquesta
V Fira posen de manifest la
nostra voluntat de treballar
per l’èxit de la Fira. 
En primer lloc la Fira ha
estat organitzada entre la
Regidoria de Cultura i els
senyors Carlos de la Torre i
Pepe Jiménez. Això per a
mí és fonamental perquè
no entenc una altra forma
de treballar si no és en
equip amb els agents impli-
cats. I li puc assegurar que
hem treballat amb respon-
sabilitat i  il·lusió. 
Aquesta V Fira, tradicional-
ment de dibuix i pintura, ha
introduït una nova modali-
tat artística: la fotografia.
És evident que ampliant les
modalitats artístiques afa-
vorirem l’afluència de gent,
però tot requereix el seu
temps.
Quant a la difusió, sàpiga
que vam fer, per primera
vegada, pancartes perquè
sabem que és el mètode
més cridaner i sabem que
funciona en altres activi-
tats. A més a més, es va
convidar les escoles del
Masnou a fer una visita

guiada per la Fira de la mà
de Carlos de la Torre i de
Pepe Jiménez. 
Per tant, es va fer un esforç
per millorar-ne la difusió,
no li càpiga dubte. 
Sàpiga també que el pres-
supost que té la Regidoria
de Cultura per a la Fira és
molt ajustat, com no podia
ser d’una altra manera si
tenim en compte que
l’objectiu principal de la
Fira és facilitar als artistes
la venda de la seva obra.
Pot estar tranquil quant a la
capacitat de gestionar els
recursos d’aquest equip de
govern; no ens agrada mal-
gastar. Per exemple,
aquest any hem fet una
despesa extra amb les
pancartes, però aquestes
estan fetes de manera que
serviran per a les properes
fires. 

Marta Neira
--------------------------------------- 

L’INCOMPLIMENT DEL
PACTE NACIONAL PER

L’EDUCACIÓ

Com a professor d’un
Centre d’Ensenyament
Concertat vull expressar el
meu rebuig per l’incompli-
ment del Pacte Nacional
per l’Educació; un acord de
govern signat al març del
2006 pel Departament
d’Educació i una vintena
d’entitats. Les condicions
laborals dels treballadors
dels centres concertats

continuen en el mateix
punt que abans de la sig-
natura del Pacte Nacional.
L’esmentat Pacte, tal com
va quedar reflectit en dife-
rents meses de negocia-
ció, establia l’homologació
laboral l’any 2012 com a
data límit. 
Per si no n’hi havia prou, la
Llei d’Educació de
Catalunya (LEC) endarre-
reix quatre anys més, és a
dir, el 2016 aquesta igual-
tat pel que fa a les condi-
cions de treball dels profes-
sors dels centres concer-
tats respecte al professorat
dels centres públics.
Per acabar-ho d’adobar
m’han arribat notícies que
aquests incompliments han
arribat al Síndic de
Greuges i que la seva res-
posta ha estat de l’ordre de
“Un pacte no té valor nor-
matiu”…
Si un pacte no té valor nor-
matiu, si el Govern de la
Generalitat no compleix un
pacte, de què i de qui ens
haurem de refiar?...
Només de les lleis; i, si
abans que aquestes arribin
al seu compliment final, en
surt una altra i ho capgira
novament tot?

Joaquim Castellví
Professor d’un Centre

Concertat
----------------------------------------

PASSEIG DE MAR

Suposo que els senyors
regidors van anar aquest
estiu de viatge i van gaudir
de la netedat i de l’aspecte
ben cuidat dels llocs que
van visitar.
Doncs bé, mentrestant,
aquí al Masnou, en el
Passeig de Mar es van
morir uns setanta arbres.
Sembla ser que no va arri-
bar la notícia que s’havia
aixecat el decret de seque-

ra i que no els han regats
en tot aquest temps; ni tan
sols un glop d’aigua!
Les guinguetes, per la seva
banda, cada dia regaven la
sorra amb aigua. I sort que
tenien de poder fer-ho, per-
què les màquines que pas-
saven per la platja aixeca-
ven un núvol de sorra que
ho deixava tot sense visibi-
litat i ofegava els vianants
que pateixen asma.
Per acabar-ho d’adobar,
des de l’hivern passat que
hi ha un fanal trencat amb
unes tanques al damunt al
mig del passeig.
I tot això sense comptar la
brutícia, les pintades insul-
tants i el soroll a tot el
poble.
Així que: a gaudir del pas-
seig, vilatans!

Valldeperas
----------------------------------------

EL MASNOU VIU
Informació desinformada? 

Sectària?
D’arramba i clava?

O tant me fot?

Al darrer número, el 26, de
novembre d’enguany, hi
surt, oh meravella!, una
informació referida a
l’entitat Gent del Masnou,
quan quasi mai n’hi surt
cap, ni que les activitats de
l’entitat siguin contínues o
importants, com, per exem-
ple, la darrera exposició del
gran artista masnoví que
fou Joan Comellas, de qui
es va fer una magna expo-
sició, que no els va merèi-
xer ni una sola ratlla.
Aquest cop, la minsa infor-
mació que dóna és a la
pàgina 14 (en té 16), sobre
un fons gris fosc i lletra
petita, i, per acabar-ho
d’arrodonir, hi ha errades
diverses, tals com:
1- A la segona ratlla hi po-
sa Albert Vicens Balles-
ter, quan hauria de dir

Totes les cartes adreçades a la Bústia Oberta encara que es publi-
quin amb pseudònim o inicials- cal que portin les dades personals
dels seus autors: nom, cognoms, adreça, núm. del D.N.I. i signatura.
L'extensió no excedirà de vint ratlles mecanografiades a doble espai;
en cas contrari, la Redacció podrà abreujar-les.
Gent del Masnou no es fa responsable del contingut de les cartes;
seleccionarà les que siguin d'interès general i no mantindrà corres-
pondència amb els seus autors.

Segueix a la pàg. 18
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Bon Nadal

Pere Grau 12-14. Tel 93 555 18 60 

Més de 600 m2 d’exposició
Aparqui al carrer Sant Felip o Pere Grau i li donarem un tiquet d’estacionament.



Escopinyes de les ries gallegues, calamarsets amb oli, navalles de les ries gal-
legues, perles de carxofa, xatca, banderetes d’anxova, paté d’olives, paté
d’anxoves, anxova artesanal, seitó amb vinagre, minifavetes, salmó fumat,
bombons de foie, alls amb oli d’oliva, caviar iranià, selecció de vins, cava, xam-
pany, vermut casolà, vermut negre i blanc, vi ranci, patates fregides, cloïssa
blanca de les ries gallegues, llom de bonítol, espàrrecs de Navarra, sardineta
amb oli, olives d’Aragó, musclos en escabetx, pebrots farcits, olives farcides,
banderetes d’anxova. Escopinyes de les ries gallegues, calamarsets amb oli,
navalles de les ries gallegues, perles de carxofa, xatca, banderetes d’anxova,
paté d’olives, paté d’anxoves, anxova artesanal, seitó amb vinagre, minifavetes,
salmó fumat, bombons de foie, alls amb oli d’oliva, caviar iranià, selecció de
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Restaurant

DURAN
Àngel Guimerà, 18 · Alella · 93 555 10 45

laBotigadel

DURAN
Menjar per emportar · Restaurant

Àngel Guimerà, 20 · Alella · 93 540 70 93

Bon Nadal 

Elaboració artesanal d’anxoves i aperitius selectes.
Selecció de productes per a grans paladars.

Prova’ns aquest Nadal i sabràs el que és bo
Carrer Barcelona, 50 (Camí Ral) al davant del port del Masnou · 93 555 48 22 - 659 351 350

CLUB DE TENNIS
BARCELONA-TEIÀ
Ramon Llull,12 T. 93 555 37 00
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Us desitja bon Nadal 
i un feliç any nou 2009✳
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Així per sobre, la trobada a Washington
dels alts mandataris del G-20 ampliat
deurà haver costat a l’entorn d’un milió
d’euros per barba. L’escandall és senzill:
una mitjana de cinc personalitats de
seguici viatjant en classe primera o, com
a mínim, en business class. Mobilització
d’alts càrrecs de les respectives ambai-
xades, invitacions a  tort i a dret per ser
receptius als lobbys (grups de pressió) i
als mitjans de comunicació estran-gers,
suites d’hotel, restaurants, tiberis, limusi-
nes i taxis. Què he dit? Un milió? Me
n’oblidava, també primeres necessitats i
minúcies. Molt més d’un milió d’euros si
tenim en compte les estrelles i tertulians
de luxe de les televisions públiques (la
TVE estatal i les autonòmiques) que per
cobrir la trobada han estat convidats
pagant l’erari, o sigui, fent més gros el
dèficit dels nostres impostos, tot per arri-
bar a la sàvia conclusió que tot ho solu-
cionaran amb l’endeutament públic, o
sigui, gastant-s’hi tot el que tenim i el
que no tenim.
A hores d’ara, tothom sap que de la crisi
només hem vist la punteta d’iceberg con-
tra el qual no hi ha cop de timó possible
per evitar la trompada, i l’enfonsament
del vaixell és gairebé imminent. Aquests
nois i la noia que s’han reunit a
Washington no tenen una pe idea del
que haurien de fer ni els interessa tren-
car-s’hi gaire el cap a saber-ho. Ells són
els qui ens han embarcat a tots en un
creuer de luxe que està fent aigües i,
com que no hi ha prou bots salvavides,
resulta que només volen salvar-se ells,
que per això són alts mandataris i viat-
gen en cabina de primera.
Siguem realistes: no podem fabricar
cotxes que no comprarem, no podem
fer més cases ni pisos quan n’hi ha
tants per vendre. 
Com ho diuen els economistes?: hi ha
excés d’oferta i no hi ha demanda.
Doncs, home! No siguem ases! Tots, del
primer a l’últim, estem obligats a assumir
que l’economia del lliure mercat era una
fugida endavant: una estafa piramidal
que ens hem empassat creient-nos que
era la bóta inesgotable de sant Ferriol de
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la qual tot era possible, fins i tot l’estat del
benestar. Avui, llevat dels cecs-sords-
muts, tots hem de saber que no podrem
salvar-nos si no ens apliquem voluntària-
ment una economia de guerra.  
Per entendre’ns: una economia de guer-
ra, anant mitjanament bé, vol dir conser-
var el que puguem del que tenim; sorto-
sament no és una guerra amb bombes,
per tant, és possible que conservem la
casa. No tots, és clar! Per conservar una
casa cal tenir-la i, en molts casos, cal
pagar-ne puntualment el lloguer o si no
la hipoteca, ja que no fer-ho pot tenir
conseqüències pitjors que una bomba te
l’esclafi. Cal conservar sobretot la salut,
perquè la crisi justificarà incrementar les
llistes d’espera als hospitals i qualsevol
malaltia pot anticipar-nos la incapacitat o
la mort. Confiem que el col·legi dels
petits, donat que està sota el paraigua
del funcionariat, la casta laboral que té el
salari assegurat i no pot ser sotmesa a
l’acomiadament forçat com a la Nissan i
a la Seat, no es posi a fer vagues salvat-
ges i ens deixi la quitxalla al carrer.
L’economia de guerra vol dir conformar-
se amb el plat a taula, que és molt, i tre-
ballar incansablement en allò que ens
surti, si pot ser fent coses útils per a la
comunitat, per mal pagades que ens
semblin. Una economia de guerra, on no
hi ha morts violentes, ens obliga tots a
enrolar-nos a l’exèrcit de la generositat,
no dic de la solidaritat, paraula de signifi-
cat cínic, amb la qual ja ens han aixecat
la camisa massa vegades.   
Em deixaré de metàfores i parlaré clar i
català. No perdem el temps veient com
arreglen el món quan el problema ja el
tenim al poble, a la comunitat de veïns, a
casa nostra. Que ja esquitxa familiars,
amics i a nosaltres mateixos, que som
les peces d’aquest dòmino on ens

tenen enfilats i que, caient fitxa darre-
re fitxa, anirà fent llenya fins arribar a
tots nosaltres. 
Aquests nois i aquestes noies, ara parlo
dels de casa, han muntat la primera
empresa del poble amb la sumptuositat
dels rics, ja que cada pam que han cedit
per a la construcció de pisos i cases dei-
xava una liquiditat astronòmica, que per-
metia una despesa corrent gairebé
sense límit i ara resulta que el que ens
crèiem que era una via de progrés ha
resultat ser una bombolla que ha fet el pet.  
És com si al bar on anàvem a fer el cafè,
veient que no miràvem prim en el preu
que pagàvem, s’haguessin posat a
omplir tasses, milers i milers de tasses; i
el banc o la caixa d’estalvis del costat;
repeteixo el banc o la caixa d’estalvis del
costat, els les haguessin comprades per
més del doble del que ens cobraven. Ara
els bancs i les caixes només tenen tas-
ses de cafè de fa dies, o sigui, papers de
préstecs a la construcció, papers
d’hipoteques signats per aturats, lletres
de renovació de deute, devolucions de
rebuts de llogaters que no poden pagar.
Quantitats descomunals de tasses de
cafè fred, passat i nociu, que, sense beu-
re’l, ja no deixa dormir tranquil a ningú.
Els bancs i les caixes van bojos perquè
l’Estat els obri l’aixeta i els compri tota la
paperassa que no val res i així seguir
pagant les nòmines dels seus treballa-
dors dels milers agències que han
escampat. L’Estat sap que, si ajuda els
bancs, no podrà pagar la nòmina dels
milers de funcionaris que ha contractat
sense mirament. Com que els bancs han
deixat de fer de bancs per fer de papera-
ires, les empreses sense liquiditat estan
caient en fallida i fan cua als jutjats per
ser reconegudes en un Concurs de
Creditors.

Per Joan Camps i Ortiz

EL TEATRE DEL CANVI (II part)
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Com dirien els germans Marx: Més fusta
que això és la guerra. Continuarà. En els
anys que portem de democràcia, cada
dia hi ha més segments de la societat
sotmesos a paranys alienants, que, si no
són una dictadura o una droga, tenen
efectes semblants. Un exemple és la
moda de vestir de marca, vestimenta
confeccionada mitjançant l’explotació
dels pobres del tercer món, que, venent-
nos-la exponencialment multiplicada en
preu, fa multimilionàries les companyies
multinacionals i converteix en addictes
als pobres de personalitat que, il·lusos,
llueixen un rètol de la marca del vestit i,
sense cap profit per a ells, només fan
d’homes i dones anunci.
En el discurs dels polítics passa més o
menys igual; convencen demagògica-
ment la gent de coses que faran i els qui
s’ho creuen propaguen de bona fe,
també gratis, les quimeres i miratges ver-
bals que mai no es faran realitat. I és que
és tan forta la convicció de cada alienat
que la gran majoria actua com aquell
fumador que, havent comprat un
encenedor car que mai no s’encén,
segueix mostrant-lo amb orgull en no
voler reconèixer que l’han enganyat. 
La societat és feble en general, ja que
des del principi dels segles unes
minories poden ensarronar, a vegades
per molt temps, si no tothom, sí molta
gent. Però hi ha segments de la societat
que, per excés de bona fe, són més vul-
nerables que altres i entre aquests més
desvalguts, aquesta vegada vull fixar-me
en el meu col·lectiu: la gent gran. 
Fa unes setmanes vaig rebre una convo-
catòria del Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya que em convidava a Terrassa
a rebre les conclusions del 5è Congrés
de la Gent Gran celebrat a Barcelona a
l’octubre de 2005 en el qual vaig partici-
par personalment amb cinc esmenes,
que van ser acceptades a l’Assemblea
de la Ponència “Un Compromís de
Futur” i que, aleshores, va semblar-me
un Congrés seriós. Però passats més de
dos anys, les conclusions han estat
decebedores i frustrants. Un acte, el de
Terrassa, encapçalat pel discurs avorrit i
sense contingut de la Secretària de
Polítiques Familiars i Drets de la
Ciutadania, que en mitja hora no va
poder citar ni un sol objectiu assolit, no

del 5è Congrés, sinó
cap objectiu tangible
des del 1r Congrés de
fa vint-i-cinc anys.
Cobert el discurs,
l’ocupada Secretària
va gaudir de
l’esmorzar i va
desaparèixer i deixà
enfadat l’auditori i ens
vam quedar a aguan-
tar quatres discursos
més, que van esgotar
la meva paciència, fins
aixecar-me de la cadi-
ra i demanar a la mesa en veu alta:
Pareu per favor, que ja n’hi ha prou! Mai
no havia assistit a una aixecada de
camisa de tal envergadura, si bé vaig
agrair que amb la meva intervenció
s’acabés tan insulsa, pobra i irrellevant
retòrica i estalviar-la també a la resta de
l’avorrit i pacient auditori. El volum de
dues-centes trenta-cinc pàgines que ens
van donar, a part de la bona impressió i
enquadernació a quatre colors, que deu
haver costat un ull de la cara –dels nos-
tres impostos, és clar!–, és un sumptuós
taco de paper, que mereix anar directa-
ment al contenidor blau de les deixalles. 
No és solament en l’àmbit polític on
s’abusa de la gent gran, ja que recent-
ment m’he quedat perplex en descobrir
certes pràctiques de negoci a costa dels
casals o esplais de la gent gran. Són
agències de viatge que ofereixen excur-
sions fent servir subtils premis, especial-
ment atraients per als membres de les
juntes directives que vulguin fer d’agents
comercials, vull dir, fer la feina d’orga-
nitzar una excursió de més de trenta per-
sones i, en contrapartida, en lloc d’oferir
un millor preu per plaça, regalen tres
places i, en el cas que conec, també 1
euro per excursionista, sigui quin sigui el
preu unitari per excursió. La gent que ha
treballat en empreses, prop o dintre del
departament de compres, reconeixerà
fàcilment que en aquest tipus de venda
te’n dono onze per deu de facturades, hi
ha trampa i a la vegada és un subtil sug-
geriment de suborn. En aquest sentit,
més d’un lector tindrà referències d’algun
acomiadament del cap de compres
d’alguna empresa que, pensant que la
unitat onze era un obsequi, se la podia
endur cap a casa o fer-ne ús en el seu

benefici particular. Al lector avesat, no se
li escapa que, si en una excursió de
trenta places te’n regalen tres significa
un descompte del 10%, però si en la
mateixa excursió omples l’autocar amb
quaranta-cinc places i segueixen
donant-ne tres places, el descompte és
de menys del 7%. Amb aquesta martin-
gala, l’agència de viatges que actua així
obté un benefici addicional, que no
reverteix al casal o col·lectiu de gent gran
que li gestiona impensadament tan fàcil
negoci. El mateix passa en revertir 1
euro per plaça independentment del
preu de l’excursió, perquè 1 euro sobre
un preu de 30 euros la plaça, significa un
descompte de més del 3%, però 1 euro
sobre una excursió de 60 euros significa
el descompte d’un 2% escarransit. Per
tant dos mètodes de facturació que, a
part de convidar al frau, permeten un
benefici extra, que l’agència no reverteix
al col·lectiu de gent gran que li fa la feina.
Em limito a explicar aquestes dues
mostres d’actuació, per allò que es diu
per la xarxa d’Internet: Un avís per a
navegants; però també ho faig amb
intenció d’assumir el meu compromís de
denúncia més enllà, ja que, simultània-
ment a la publicació d’aquest article,
penso trametre’n còpia al Síndic de
Greuges de Catalunya per si pot fer-hi
alguna cosa i, en el futur, ens podem
estalviar tals abusos. També penso
enviar-lo a l’agència que fa aquesta pràc-
tica comercial perquè s’ho revisi i recti-
fiqui.  Tampoc no descuidaré de fer-la
arribar al departament de la Generalitat
perquè eviti actes tan cars i tan buits de
contingut com el que ens van muntar a
Terrassa.



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

Pastisseria Degustació Granja

PASTISSERIA  ·  CONFITERIA

Itàlia, 31 · Tel. 93 555 35 64 · El Masnou

Pere Grau, 59 
93 555 06 61  el Masnou

Pastisseria

Antiga Casa Pagès fundada el 1927

pastisseria bomboneria

Navarra, 100 · Tel. 93 555 34 75 · El Masnou

Per Nadal torrons i 
neules de Pastisseria

De les pastisseries d elMasnouDe les pastisseries del Masnou

NOVA DIRECCCIÓ

Fem l’autèntica Coca de Llavaneres

Per Nadal torrons i 
neules de Pastisseria



Cada any és un motiu per commemo-
rar algun fet històric, la mort o el nai-
xement d’algú que va deixar la seva
emprenta en aquest món, l’aparició
d’una novel·la que va canviar la forma
d’entendre la literatura o l’aniversari
d’alguna barrabassada.
Que jo recordi, ja s’han celebrat molts
esdeveniments d’aquest tipus: el 1991
va ser l’any Mozart (1756-1791) i la
casa Philips va treure en CD –sembla
que ja ha passat a la història aquest
format– totes les obres del geni de
Salzburg. El 1992 va ser l’any del des-
cobriment d’Amèrica. El 1995 –i el
2005– els cinquanta anys –o seixan-
ta– del final de la Segona Guerra
Mundial: els camps de concentració,

les bombes atòmiques o la solució
final del dement de Hitler. El 2005 va
ser també el quart centenari de
l’aparició de Don Quixot, i Alfaguara
va publicar una edició especial
excel·lent –el preu va ser simbòlic– de
l’obra de Cervantes.
Passa el temps i cada any és l’excusa
per a un motiu de recordatori. Aquest
any també. 2008 ha estat l´any de la
guerra de la Independència, de la gue-
rra del francès o de la guerra peninsu-
lar i dels cèlebres quadres de Goya.
Aquí, a Brasil, s’han celebrat els 200
anys de l’arribada de la família reial
portuguesa a territoris d’ultramar.
L’arribada dels Bragança –el rei Dom
João VI i la seva esposa Carlota
Joaquina– a Rio de Janeiro fugint de
les invasions napoleòniques. Gràcies
a aquest fet, la vinguda de la cort al
Brasil es veu aquest país continental
com una unitat, es fixen les fronteres
–no de forma definitiva encara– per la
cultura i per la llengua. Han sortit al
mercat llibres –uns quants– parlant
d’aquest fet. Diferents novel·les històri-
ques que proposen –en un exercici de
ficció– traslladar-nos a 1808 per adonar-
nos millor de l’impacte que la cort portu-
guesa va tenir en la ciutat i en el país.
Hem de pensar que per volta de 1750
Brasil era una babel tropical on el por-
tuguès ja predominava, però que con-
vivia amb innombrables llengües indí-
genes. El 1757 el Marqués de Pombal
va prohibir l’ús d’aquests idiomes al
carrer i va fer del portuguès matèria

d’ensenyament
obligatori a les
escoles. Tal vega-
da el senyor
Marquès es va
inspirar en la cen-
tralització de
França o de l’Es-
panya Borbònica i
va fer del portu-
guès la llengua de
prestigi, cosa que
també va passar
amb l’espanyol a

Amèrica LLatina a principis del segle
XIX. Gràcies a aquest fet em guanyo jo
la vida i no em puc pas queixar…Celebracions

Per Joan Maresma Duran

Aquest any s’ha celebrat també el cen-
tenari de l’emigració japonesa a Brasil.
Fa cent anys, el vaixell Kasatu Maru
arribava al port de Santos amb els pri-
mers japonesos que deixaven el país
del Sol Naixent. Aquest fet m’ha tocat
de ben a prop –la meva sogra és japo-
nesa– i he tingut l’ocasió enguany de
descobrir –a mesura que passa el
temps sóc cada vegada més ignorant–
la història de Japó i augmentar una
miqueta el meu vocabulari de japonès
–és ínfim–, a part del que tothom sap:
Toyota, Hiroshima o Kimono…
El fet aquest de deixar la terra natal és
una constant al llarg de la història de
la humanitat: tothom busca un futur
millor per a un mateix i per als descen-
dents; i, si a la pàtria no existeix
aquest futur, és lícit buscar-lo arreu
del planeta, tot i que Europa s’està
blindant contra un fet que –en la meva
opinió– és imparable.
Els humans ens entossudim a explicar
el que va passar fa cent o dos-cents
anys, a dir i a no dir, a intentar com-
prendre fets que sempre seran incom-
plets –cada dia apareixen nous docu-
ments–, a esbrinar esdeveniments als
quals faltarà alguna cosa, ja que vivim
en un món de converses simultànies,
superposades, contradictòries, cons-
tants, esgotadores, inesgotables… I
resulta extraordinari que portem un
munt de segles, dels quals tenim
coneixement, dedicats a això. 

Tal vegada siguin aquestes celebra-
cions per mostrar el que és més difícil
de la condició humana: la certesa que
algun dia tot s’acabarà.

Bon Nadal

Dom Joao VI Brasil

Dom Joao VI Arriba A Rio
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Bon Na
feliç An

Àngel Guimerà, Prat de la Riba
Mn. Jacint Verdagu

M i l  m e t r e s  d e  p a s

COMERCIANTS 

PRAT DE LA RIBA, 4  
T. 93 555 04 60

PRAT DE LA RIBA, 9  
T. 93 555 20 03 - 75 11

PRAT DE LA RIBA, 32  
T. 93 555 23 70

Joguines
Regals

Complements

PRAT DE LA RIBA, 69  
T. 93 555 17 59

✴
PRAT DE LA RIBA, 52  

T. 93 540 39 90

SERVEIS 
AL MÓN DE 
L’EDUCACIÓ

RESTAURANT

Prat de la Riba, 41
El Masnou

93 555 49 47
Av. Kennedy, s/n ·  93 555 97 04

El Masnou

Vins, caves i licors
Gran selecció de vins

Vins al detall
Àngel Guimerà, 12-baixos.  

Tel. 93 540 29 53

EXPOSICIÓ I VENDA: Àngel Guimerà,14
ENTRADA TALLER: Puerto Rico, 28

Tel/Fax. 93 540 31 57

TALLERS MASNOU
1923-2008

Genís Oliveras SL
Ens avala una llarga experiència

85ANYS

Prat de la Riba, 98
93 555 78 94

Comandes per telèfon

Frankf
urt

Parera

Serviat Viatges sl

www.marsans-serviat.com
serviatviatges@marsans.es

Pl. de la Llibertat, 6  
Tel. 93 555 71 13

ARS FLORARE
Composició floral

Flor seca natural i artificial
decoració floral per 

a casaments
Festes, 

convencions
Tot tipus 

de celebracions

Àngel Guimerà, 1,  (NII)
93 540 87 44

arsdecorare@gmail.com

Plata 
complements

regals

P. de la Rib, 95
(Camí Ral d’Ocata)

93 555 62 41

• Ioga per a tothom
• Fem grups 

específics
• Teràpies 

personalitzades
•Tai-chi

P. de la Riba, 19 (prop del baixador d’Ocata) 

675 580 800 • 93 540 93 15

niuioga.com
Serem a la Fira

de Sta. Llúcia
el 6, 7 i 8 de des.

al casino 
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a, Pl. de la Llibertat, Barcelona, 
uer, Port Esportiu

s s e i g  i  d e  c o m e r ç

DEL CAMÍ RAL

Barcelona, 28
T. 93 555 07 76

JOIERIA 
RELLOTGERIA

BARCELONA, 11
T. 93 555 02 96

ELS TORRONS
DE SEMPRE

La llibreria
del Masnou
B a r c e l o n a ,  4 0

T / F  9 3  5 5 5  4 8  1 3   
E l  M a s n o u

pledellibres@infonegocio.com

✴

Barcelona, 2 ·  93 555 02 01
El Masnou

R E S T A U R A N T  
P I Z Z E R I A

Mas Vell
Amb la cuina popular

Jacint Verdaguer, 20. 93 555 20 07

Caça, pesca, 
aventura

Mil idees per a
regalar aquestes

festes

L’amic del
pescador

PRAT DE LA RIBA, 89  
93 555 66 11

647 640 386 Anna

Cortines, 
tendals, 

elements decoratius

Port Esportiu Local 54
93 540 46 56

www.m.ramosasesora@telefonica.net 

- Matrícules
-Canvi de propietat

-Certificats de navegabilitat
-Renovació i tramitació 

de títols nàutics

assessors 
nàutics 

m
é
s
 d

e
 2
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anys

Tel. 93 555 64 51

Ens hem traslladat al
carrer Pere Grau 14,

al costat de Mobles
Vilalta

restaurant

Barcelona, 34 ·  93 555 28 25

www.lacovadelmasnou.com

L’ANXOVETA

Elaboració artesanal
d’anxoves i selecció
de productes per a

grans paladars

Barcelona,50 (Camí Ral)
93 555 48 22

659 351 350

Serveis immobiliaris
en general
Administració i venda de 
pisos, cases, terrenys i rústiques.
Assessoria jurídica

Mn. Jacint Verdaguer, 14
93 555 10 60 / 17 61
www.finquespuig.net

REPARACIÓ DE TOTA MENA DE

CALÇAT, BOSSES, MOTXILLES

Pl. de la Llibertat, 3
T. 93 555 43 43

JORDI
REPARACIÓ DE TOTA MENA DE

CALÇAT I BOSSES

Pl. de la Llibertat, 14 
93 540 50 07

www.immomasnou.com
visiteu-nos 



Av. Joan XXIII, 28. T. 93 555 53 03

Jaume Estragués
Equilibrat electrònic · Alineació de direcció

Bon Nadal

MIQUEL
VINARDELL
I BOLART

INSTAL·LACIONS 
D’AIGUA, GAS I
ELECTRICITAT
93 555 45 01 · 555 36 91

Bon Nadal i feliç Any

R E L L O T G E R I A  - J O I E R I A

ES TRASPASSA LA BOTIGA
RAÓ  AL 93 555 10 61

LIQIDACIÓ TOTAL
Aprofiteu els descomptes 

25 i 30%
C/ Barcelona, 9 · 93 555 07 76 



òptica  el masn u
Noves col·leccions pel 2009                                      Bon Nadal i feliç Any Nou

✴ ✴ ✴
Centre
Auditiu
Oficial escolta la vida

centre auditiu el Masnou
Av. Joan XXIII, 39 · 93 540 30 81

E. A
RMANI

PO
LO Per nadal

10% de
descompte

Perruqueria

CrisAnd
Lluís Millet, 119 • Tel 93 555 38 48 • 08320 El Masnou

Horari:
Dilluns tancat

De dimarts a dijous: 
de 9.30 a 13.30

i de 15.30 a 19.30 
Divendres:

(no tanquem al migdia)
de 9.30 a 19.30

Dissabtes:
de 9 a 14Bon Nadal i feliç Any 
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Vicenç Albert Ballester.
2- Vicenç va amb ç i no amb s.
3- A la mateixa ratlla i la
següent diu que el 22 de
novembre es fa, al carrer
Barcelona, 65, la conferèn-
cia “El Masnou i la vincula-
ció amb l’estelada”, sense
esmentar que aquest lloc
és el local social de
Convergència. L’errada pot
donar a entendre que la
conferència es fa al local
social de Gent del Masnou,
tot i que aquesta entitat hi és
aliena, l’únic que li correspon
a ella és l’exposició.
Aleshores em pregunto, per
què aquesta desinformació? 
I la veritat, no hi trobo res-
posta.
Algú m’ho pot explicar?
Atentament,

Soci núm. 7
----------------------------------------

EL MASNOU, VILA
XAMOSA.

A l’últim número d’“El
Masnou Viu” hi ha una
entrevista a un senyor que
es diu masnoví, ja que els
seus avantpassats eren del
Masnou i que, quan ell era
petit, venia a passar els
estius al Masnou, que
comenta que: …era un
poble deixat de la mà de
Déu.
Gràcies a Déu no hem sigut
mai un poble deixat de la
mà de Déu, ans al contrari.
Ja fa cent anys el meu avi,
el poeta masnoví Josep
Pujadas Truch, va dedicar
una oda al Masnou que
deia així: “Masnou dels
meus amors!, vila xamosa,
la més blanca, joliu i
esplendorosa que Déu po-

tots, amb els impostos de
tots i per tant els números
sempre els sortiran. Si
tenim en compte que
aquest Ajuntament rep de
la Generalitat 1.800 € cada
any, o sigui 180 € per alum-
ne al mes, i aquí hi afegim
la quota mensual que cada
família paga, ens dóna que
la Casa Gran entra per nen
cada mes 315 €, quota bas-
tant més elevada que els
preus habituals de les llars
d’infants privades, que es
mouen entre 200 i 230 € al
mes.
Amb això no vull dir que el
Masnou no hagi de tenir les
suficients places per esco-
laritzar la franja 0-3 anys,
però cal realment crear tan-
tes places, quan la deman-
da real no arriba ni a
l’oferta que hi ha? I li dic
real perquè les famílies el
que fan és demanar plaça
primer de tot a l’escola
pública ja que s’estalvíen
80 o 90 € cada mes  –és
normal que la majoria optin
per aquesta opció–, però
això el que farà és buidar
els nostres centres i, grà-
cies a vostès, senyors de
l’Ajuntament, haurem de
tancar una o dues aules
de cada un dels tres cen-
tres privats de la nostra
Vila.
Ajudin la nostra canalla i
deixin que les escoles que
ja estem treballant ho
puguem continuar fent com
fins ara, que ben bé que els
ha anat a tots vostès.
Els emplaço a ser valents i
que facin pública abans
d’acabar el curs escolar la
necessitat real de places
per al pròxim curs, perquè
les llars d’infants hem de
saber si hem de tancar una
o dues aules o, el pitjor,
tancar del tot i així augmen-
tar les dades d’atur per una
ineficient política educativa

del nostre Ajuntament. 
L’oferta pública va dirigida a
ajudar la gent amb pocs
recursos, no?; i per això
existeixen les llars d’infants
municipals?... o ens mouen
altres principis? Crec que
els qui portem tants anys
escolaritzant nens i nenes
masnovins ens mereixem
un respecte.
No val a badar i potser que
en un futur immediat tinguin
una bona patata calenta si
les escoles bressol priva-
des hem de tancar.
Per tant, els demano que
no facin l’ampliació de 30
places a l’escola bressol
existent i que, si es tira
endavant la construcció  de la
nova, mirin de trobar la mane-
ra de no perjudicar les
actuals, potser obrint-hi de
moment només una línia (fins
que remuntem aquesta crisi,
que deixa sense feina als
pares) o potser repartint la
subvenció, o filant més prim
amb els criteris d’entrada. Per
fi, crec que és obligació de
l’Ajuntament i, per tant, de les
persones que el representen,
que tots anem bé, primer de
tot els infants i les seves famí-
lies, però després els centres
educatius, que fins avui hem
cuidat i educat els nens i
nenes del Masnou.
Està vist que vostès estan
instal·lats  en una realitat, que
és la seva, i que els obliga a
complir amb el que es van
comprometre amb el Depar-
tament d’Educació quan van
fer la primera escola bressol
del Masnou, però  la realitat
de veritat és la que jo li he
exposat.
Desitjo poder continuar par-
lant del futur educatiu del
Masnou. Els saludo molt
afectuosament.

Carme Duran i Mas
Directora escoles bressol
Petit Vailet i Vailets-Parc

Ve de la pàg. 7 sà somrient ran de la mar”.
El Masnou, gràcies  a Déu,
no ha deixat de ser el poble
més maco del món, malgrat
les moltes mancances i
coses que no ens agraden
del tot.
Gràcies a Déu, si hi ha
alguna cosa que no ens
agrada gaire és que entre
tots l’hem espatllat i ja no
és aquell poble de fa uns
anys, ni millor ni pitjor, sinó
diferent.
Ara, de ser un poble deixat
de la mà de Déu, ni abans,
ni ara, ni mai.

Joan Maresma Pujadas
-----------------------------------------

ESCOLA BRESSOL.
A L’ATENCIÓ DEL SR
EDUARD GISBERT,

ALCALDE DEL MASNOU.

Sr Alcalde,
Com a directora de la llar
d’infants Petit Vailet voldria
saber en què es basen per
ampliar en 90 places més
l’oferta d’escola bressol
pública de la nostra Vila. Li
diré que al Petit Vailet tinc
nou places buides i les
altres dues llars d’infants
no públiques del poble,
també disposen de places
vacants com jo; això sense
posar en el paquet l’escola
bressol Vailets Parc, que fa
32 anys que està escolarit-
zant nens i nenes del
Masnou, dels quals sempre
s’ha nodrit i que gràcies a
ells pot continuar, cosa que
s’acabarà si fan les noranta
places d’escola bressol.
És imposible lluitar contra
el preu públic de les esco-
les de l’Ajuntament, ja que
aquestes, com el seu nom
indica, estan pagades per



Sentia el fred endinsar-se pels porus de la pell i una terrible
tremolor el bellugava com si tingués el mal de Sant Vito;
amb tot, els seus ulls seguien fitant l’infinit, intentant per
uns breus moments seguir una estona més caminant per
sobre l’aigua en direcció a una platja llunyana.
A poc a poc aquella franja estreta es feia més diàfana i gran
i la pluja sobre el mar (una veritable tonteria de la natura)
afluixava la intensitat. Per l’est el sol agafava alçada i
començava la seva tasca d’escalfar una terra (i un mar) per
tal que els humans prosseguissin la seva tasca.
Ell, l’home que caminava per sobre les aigües, era ja molt
a prop de terra i seguia rumiant en el seu objectiu, el fi que
el feia retornar d’una hibernació llarga i tediosa quan un és
un home d’acció.
La platja era deserta, però el mar no banyava la seva pell
ni tocava la guitarra per una tal Maria Isabel. Ell no estava
per aquestes collonades, ell tenia un objectiu clar, carregar-
se el President d’aquell País sense Estat, que sempre
protestava que no tenia prou diners per mantenir un estatus
que feia anys que no es mereixia.
Ell treballava per a la metròpoli, que, cansada de les
reivindicacions econòmiques de tota aquella colla, volia
sembrar el caos tot deixant ben palesa la feblesa d’aquesta
mena de república bananera, que només plora les seves
penes i no para de pidolar com la munió de captaires que
són.
Ell, Joaquim Ivanovic, seria com un àngel exterminador, un
punt de bogeria en un món dominat per una paraula tan
estranya com és “seny”. Què pretenien aquests tipus amb
aquesta mena de nacionalisme ploraner? Quina pena em
fan les seves febleses i més encara quan recorden un
passat gloriós, que només existeix en les seves ments,
pobres somniadors de truites, es mereixen que els escapci
el cap i formin part d’una vegada per totes de la gran Nació
mare.
Els granets de sorra fina van fer que s’adonés que aquí
començava el seu treball. A prop seu un pescador de canya
no es creia la imatge d’un tipus de gairebé dos metres
abillat amb un abric de pell negra que li venia petit,
caminant tranquil·lament per sobre de l’aigua i que arribava
a la sorra amb una naturalitat estudiada, de conqueridor de
coses impossibles.
Ivanovic s’endinsà en la ciutat com guiat per control remot;
travessà carrers i places amb la indiferència de qui sap on
va, de qui té una meta i la resta és completament
secundària. Alguns vianants es giraven mirant el seu
aspecte estrafolari, però hi havia tanta gent rara pel carrer
que no era del tot un espectacle.
Un mercenari, i ell ho era, té sempre un pla per guanyar-se
les garrofes, i un pla B per si falla el primer. Ara caminava
apressadament, l’objectiu era a la vora i calia no perdre
més temps. 
Mentre Ivanovic s’acostava, el President feia campanya

electoral en un barri obrer molt a prop de la platja. La vella
comèdia de petonejar nens i donar mans a jubilats envoltat
de guardespatlles facilitava la feina de l’amic Ivanovic.
Sensa pressa observà els moviments del servei de
seguretat, tots tallats amb el mateix patró, i el somriure
beatífic del President davant l’allau de mans que volien
tocar-lo. La policia uniformada feia un segon cordó de
protecció perfectament delimitat. La parafernàlia estava
ben muntada, però ell tenia més poder que tots els altres
junts, per això era el millor en la seva feina, perquè era únic,
inimitable, gairebé sublim i sobretot infal·lible.
El mercenari va alçar els braços cridant com un boig i
tothom va dirigir les mirades a aquell personatge
estrambòtic, que, obrint els ulls desmesuradament,
començà a alçar-se de terra. El President i tots els cossos
policials van començar el seu protocol de seguretat, però
Ivanovic va fer servir el seu poder i va aturar el temps. Tot
el que abans era vida, es va quedar immobilitzat, els
policies amb les armes a les mans, el President fugint amb
quatre homes al seu voltant, però ningú no podia protegir
un home del poder del més enllà.
Tranquil·lament ell s’acostà fins a l’objectiu caminant enmig
d’un bosc de cames i braços paralitzats. Un cop el va tenir
davant, el va “trincar” per sota les aixelles i sortí volant uns
vint metres per sobre la gent, s’aturà amb el President ben
agafat i tornà a cridar amb una força descomunal. A sota,
el personal tornà a moure’s i s’adonà de la posició del
President. Ivanovic s’apartà d’ell i el deixà suspès a l’aire,
s’allunyà cel enllà mentre el màxim representant d’aquella
gent esclatava en mil bocins i esquitxava tota aquella
penya, que es trobava a sota.
Per un cop es va complir allo que diu “I del cel plourà sang”. 
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A contrarasca
Per Ramon Serra i Roca
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Antoni Ramonet

Parlem de llibres
Regala misteri, aventura, somni, amor, fantasia…
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Joan XXIII, 66 · 93 555 01 35

Servei a domicili 

Bon Nadal

D E F O T O ’ S

ÀLBUMS DIGITALS
Codi àlbum fuji: CKK7R (www.fujifilm.es)

Codi àlbum Hofmann: 203762 www.hofmann.es
Recepció a la botiga 24h sense cap cost addicional

Fotos per Internet  

L A B O R A T O R I  
F O T O G R À F I C

Bones Festes Bones Festes 
Almeria, 27 el Masnou

93 540 42 26
defotosrw@hotmail.com

centre de salut i bellesa
Teràpies naturals

Activitats terapèutiques
Estètica

RelaxacióPrimer de Maig, 20 · Lluís Millet, 29
El Masnou 93 540 46 11
www.flordemaig.net  Hi trobaràs el teu equilibri

Fotocrismes i calendari 2009 per felicitar els teus 

Nadal i Reis
Oferta de càmeres digitals

R i c a r d  V i l l a r r u b i a

PUNT MARESME sl
Experts en climatització

Navarra, 22 el Masnou
93 540 13 77

Finançament 12 mesos 0% interessos
Assessorament en energia

1r Trofeu Open
a tres bandes

Vila del Masnou
Els dies 15 i 16 de novembre tingué lloc a la societat del
Casinet el primer Trofeu Open de billar a tres bandes Vila
del Masnou. En tres taules Gran Matx els concursant apun-
tats van anar desgranant el campionat organitzat pel Club
Billar Masnou, fundat l’any 1995 i que aplega pràcticament
la totalitat d’afeccionats a aquest joc de taula que hi ha a la
nostra vila. Els participants, després d’una molt renyida
competició, hagueren de saludar els campions, que foren:
1r Juan José Ramírez, del Club Premià; 2n Dani Prohom,
del Club Masnou; i Jacint Bou, també del Club Masnou.
Felicitats a tots tres! En un cordial ambient d’amistat i com-
petició se’ls féu lliurament dels trofeus tan ben merescuts. 
L’organització vol agrair a totes les persones, entitants o
institucions el suport rebut en aquesta competició i els
anima a tornar-hi el proper any. També volem informar que
el Club Billar Masnou, amb l’ànim de promocionar aquest
esport, posa les instal·lacions del Club a disposició de tots
els joves de 16 a 18 anys que vulguin conèixer o practicar
aquest joc, sense cap mena de pagament. 

Moltes gràcies

Juanjo Rodríguez en un moment de la competició

El president del club, J. Sabaté, el regidor d’esports de
l’Ajuntament, Marià Alquézar, i el guanyador en el liurament
dels premis.



Tot i que al butlletí del mes d’agost hi
hagué un article (1) dedicat a aquesta
massa coral de la nostra vila, també
en farem unes “Històries ...”, ja que el
tema és prou interessant i, a més, pot
ser ampliat, no sols de contingut, sinó
especialment d’imatges.
Tal com diu l’article, l’any 1912, la vila
del Masnou va veure néixer el seu pri-
mer orfeó sota la “batuta” de la
Parròquia de Sant Pere, anomenat
“ORFEÓ DE LA CATEQUÍS-TICA”.
La Catequística era un centre religiós
i alhora d’esbarjo, depenent de
l’esmentada parròquia, i que estava
ubicat al carrer de Buenos Aires.
Aquest centre (2) fou inaugurat l’any
1908; ara se’n compliria el centenari si
encara estigué en actiu. Va funcionar
fins al ...
L’any 1912, com ja hem dit, aixoplugat
en aquest centre, s’hi va crear l’Orfeó
de la Catequística, un desig del mes-
tre Lluís Millet i Pagès (el Masnou
1867-Barcelona 1941), fundador i
director de l’Orfeó Català, de
Barcelona, que havia estat creat l’any
1891 i que des del 1908 tenia com a
seu el Palau de la Música Catalana,
que enguany ha celebrat el seu cente-
nari.
El mestre Millet, com a masnoví, volia
per a la seva vila un orfeó i per això va
impulsar-lo, tot i que, a causa de la
seva ingent tasca davant de l’Orfeó

ORFEÓ DE LA CATEQUÍSTICA (1912-13 ?)
– el primer Orfeó del Masnou –

Per Joan Muray

Històries de la vila
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Català, a més de la de compositor i de
catedràtic de música, era evident que
no tindria temps per dedicar-s’hi. 
Per això fou escollit un clergue que, a
més de tal, era un bon músic i que
havia estat vinculat a la Capella de
Música de la Basílica de Santa Maria
de Mataró, mossèn Molé.
Un cop constituït l’Orfeó, es va proce-
dir al seu primer acte públic, l’acte
inaugural, que fou el 25 de març del
1912, per al qual es va escollir la plaça
de l’Església, el qual, segons paraules

de la solista de l’Orfeó (3), fou així:

-   “...tot el poble fou convidat a la
plaça de l’Església per escoltar la pri-
mera audició de l’Orfeó. Els convidats
foren el bisbe de la diòcesi de
Barcelona, Il·lustríssim Joan Laguarda
i Fenollera, que acompanyava
l’ecònom de la parròquia, mossèn
Arquer, l’alcalde de la vila, en Jaume
Maristany i Colomé (4), autoritats
locals, el president de la Junta
Organitzadora, el poeta masnoví
Josep Pujadas Truch, els mestres
Frederic Bosch i Jaume Fuentes, etc.
-   ...al mig de la plaça va quedar for-
mat l’Orfeó ... a les finestres de les
cases de l’entorn hi havia senyeres i
ornament florals, que donaven a la
plaça un aspecte de no oblidar mai.
-   ...abans de començar l’acte, mos-
sèn Arquer es va dirigir al poble con-
gregat dirigint-los unes paraules, que
foren fortament aplaudides.
-   ...després ho féu el president de la
Junta, en Josep Pujadas, que va expli-
car com s’havia format l’Orfeó i el per-
què. Després va lliurar al director de
l’Orfeó, mossèn Molé, una batuta de
fusta d’èben amb filets d’argent, cos-
tejada pels orfeonistes.
-   ...algunes cançons, com la de
“Muntanyes regalades”, hagueren de
repetir-les a petició del públic. Els
aplaudiments foren constants.

Fotografia de l’Orfeó de la Catequística, any 1912.

Sector central de l’anterior fotografia, on es
pot veure a la dreta mossèn Molé; al centre,
un dels cantants; i a l’esquerra, la solista,
senyoreta Farreras.



Aquell mateix any, un diumenge del
mes d’agost, la vila del Masnou va
voler honorar el patrici que havia estat
Camil Fabra i Fontanills (1833-1902),
industrial tèxtil, que tenia residència
estiuenca a la vila, aleshores conti-
nuada pel seu fill Romà, i va dedicar-li
un carrer, el mateix on es trobava la
finca (5), carrer que va des de la car-
retera d’Alella fins a tocar al terme de
Montgat (6). 
Per aquell motiu, es congregà gran
quantitat de públic al lloc on hi havia la
placa, que es descobriria en presèn-
cia de l’homenatjat, família i autoritats.
El lloc fou la primera casa, ara des-
apareguda, on hi ha la rotonda.
Un cop fet l’acte de descobriment de
la placa que donava nom al carrer, el
fill de l’homenatjat, Romà Fabra i Puig,
convidà les autoritats i públic congre-
gat a la seva finca, que es trobava a
pocs metres d’allà; s’hi traslladaren i
els fou ofert un esplèndid refrigeri.
Al mateix acte, s’hi va sumar l’Orfeó
de la Catequística, que els va oferir un
concert als jardins de la finca, anome-
nada “Bell Esguard”, tal com va que-
dar reflectit a la premsa gràfica de
l’època.
I parlant de l’època, seguint amb els
records que en conservà la solista
Maria Farreras i que va transmetre,

vegem què en deia:

-   “...la bellesa de l’entorn emocionà
als visitants, doncs res es podia com-
parar amb lo vist fins aleshores, a
més, la família Fabra (7) els obsequià
amb llaminadures i begudes, i tota
mena d’atencions. Tot plegat fou una
festa que no oblidarem”.

Eren tots molt joves i de segur que
guardaren tota la seva vida un grat
record d’aquella festa.
Sembla ser que aquesta primera
massa coral masnovina no va durar
gaire temps, ja que es deuria dissoldre
l’any següent, el 1913.
Les raons podrien haver estat que,
mentre per una part era lògic que el
mestre Millet no pogués dedicar-s’hi a
causa de les seves múltiples tasques,
per l’altra que qui la dirigia, mossèn
Molé, fos reclamat des de Mataró i,
evidentment, el pes de la Capella de
Música mataronina era superior a un
orfeó parroquial.  
A tall de cloenda, observem que a la
fotografia que porta la data
d’inauguració de l’Orfeó de la
Catequística s’hi pot comptar quasi un
centenar de components, entre
homes, dones i nens, un gran nombre
de persones, i més si pensem que

aleshores els habitants del Masnou
eren uns quatre mil i escaig. L’Orfeó
Català, als seus primers temps,
podem veure a les fotografies que
sobrepassava els cent vint cantaires.
De masses corals, al Masnou, la pri-
mera que hi va haver fou la del Centre
Coral La Calàndria, després fou
aquesta de la parròquia de Sant Pere,
Orfeó de la Catequística, després
d’aquesta hi hauria l’Orfeó Masnoví
(primera i segona època), aixoplugat a
la societat “Casinet”, després alguna
altra de molt efímera, com el Coro de
la Escuela Hogar i la Coral Xaloc, i
finalment la d’aquesta entitat, la Coral
Xabec de Gent del Masnou, que fou
fundada l’any 1995 i que segueix amb
la seva vela ben desplegada.

NOTES
1-  “L’Orfeó de la Catequística del Masnou”,
per Emília Marfà Farreras. Butlletí de Gent
del Masnou núm. 256.
2-  Vegeu el llibre “Històries de la Vila... del
Masnou”, de Joan Muray. Oikos Tau.
Vilassar de Mar 1999, i butlletins de Gent
del Masnou núm. 29 i 30. 
3-  La solista era la senyoreta Maria
Farreras i Font i, la transmissió via oral, la
va fer a la seva filla, Emília Marfà i Farreras,
que ens la va contar. 
4-  Jaume Maristany i Colomé fou alcalde
del Masnou de l’1/1/1912 a l’1/1/1914.
5-  Actualment el que fou la finca de Camil
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Fotografia d’una cantada de Caramelles d’aquell temps, a la plaça de l’Església. Al mig s’hi pot veure el Mestre Millet. Deuria ser el mateix aspec-
te que oferia la plaça el dia de la inauguració de l’Orfeó de la Catequística. 



Ho organitzen:

Barcelona, 28. 
Tel. 93 555 64 51

Fes que el moment
sigui 

inoblidable

Fl ors  i  pl a nte s

Navarra, 100 
Tel. 93 555 79 34  el Masnou
www.florsjoan.com 

JOAN
ARBRES DE NADAL
POINSÈTIES
GUARNIMENTS 
FIGURES DE PESSEBRE
LLUMS

Regalem loteria núm. 20921

Tot per a la cuina

Tallers de cuina pel Nadal 

Sant Felip, 45 
Tel. 93 540 97 41

PRAT DE LA RIBA, 89  
93 555 66 11

647 640 386 Anna

Cortines, 
tendals, 

elements decoratius

XI Fira de S
Al Pati del Casino dies 6, 7 

Parades de venda d’objectes nadalencs, avets, figures de pessebre, manualitats, joguines, pastissos, torrons, 

DISS
A les 6 de la tarda: Inauguració oficial a càrrec de les auto

DIUM
A les 12 del migdia:  A

A les 6 de la tarda:  Espectacle d’animació infantil a càrrec
pel grup “LA VELLA LOLA” d’Are

DILL
A les 11 del matí: Demostració de cuina a càrrec d’“E

de Can Malet. A 2/4 de 6 de la tarda: Ca
A 2/4 de 7 de la tarda: CAGA-TIÓ i xoco

ARS FLORARE
Composició floral

Flor seca natural i artificial
decoració floral per 

a casaments
Festes, 

convencions
Tot tipus 

de celebracions

Àngel Guimerà, 1,  (NII)
93 540 87 44

arsdecorare@gmail.com

ARTANNIA

Roba pintada a ma
Peces exclusives

Puerto Rico, 40
93 55591 69
659 85 40 89

• Ioga per a tothom
• Fem grups 

específics
• Teràpies 

personalitzades
•Tai-chi

P. de la Riba, 19 (prop del baixador d’Ocata) 

675 580 800 • 93 540 93 15

niuioga.com
visiti’ns



Hi col·laboren:

Torrent Vallmora, 10, local 1.
(Barri nou de Can Jordana al costat del

Mercat Municipal)

93 540 74 37
masnouhoritzons@giramondo.es

Descobreix el plaer de viatjar

Santa Llúcia
i 8 de desembre del 2008 

embotits, cuina, vins i caves, petits regals, perfumeria, roba, informàtica i tot allò adient per a aquestes dates.

ABTE DIA 6
oritats municipals. A 2/4 de 7: Actuació de la CORAL CAN MALET.

MENGE DIA 7
Actuació del “MAG FRANBEL”. 
c de RAMON ROMA. A 2/4 de 8 del vespre: Cantada d’havaneres 
enys de Mar,  amb cremat per a tothom.

LUNS DIA 8
EL CULLEROT”. A la 1 del migdia: Actuació dels “COW-BOYS” 
antada de Nadales a càrrec de la CORAL XABEC.
olatada per a tots els infants que s’acostin a la Fira.

Torrent Vallmora, 14
93 540 92 11 · 687 756 686

www.jrubio-automotive.com

· Importants descomptes 
· Financiació a mida
· Taxació i compra

Fontanills, 3 · 93 540 37 18
El dijous matí tancat

Cicles
Vidal

Venda · Reparació · Lloguer
Qualsevol bicicleta o accessori

Recollida a domicili 

Regals 
pel Nadal

Flos i Calcat, 55, 
636 642 005

eldetallet@hotmail.com

LAMPARAS
DISSENYSA

Escultor Llimona,5 · Alella
93 540 10 20

www.lamparasdisseny.com

L’ANXOVETA

Elaboració artesanal
d’anxoves i selecció
de productes per a

grans paladars

Barcelona,50 (Camí Ral)
93 555 48 22

659 351 350

centre de salut i bellesa
Teràpies naturals

Activitats terapèutiques
Estètica

Relaxació

Primer de Maig, 20  
Lluís Millet, 29

93 540 46 11

Protecció Civil



I és que estem de festa, com a hores
d’ara deu saber gairebé tothom, perquè
ho hem proclamat tan alt com hem
pogut! L’Institut de Germanes de la
Sagrada Família d’Urgell aquest any
celebra el 150è aniversari de la seva
fundació i un aniversari sempre alegra.
Estem contents perquè el tarannà de
l’Anna Ma Janer s’ha pogut escampar
al llarg d’unes quantes generacions i
així hem après més gent a ser un xic
més senzills, un xic més nobles, un xic
més solidaris.
Estem contents perquè la Sagrada
Família ens va aplegar un dia. Potser, si
no hagués estat per l’escola, no ens
hauríem trobat, no ens hauríem cone-
gut i no ens hauríem estimat. Hauria
estat una llàstima, oi? Ara, la celebració
torna a reunir persones que potser feia
temps que no es veien perquè la vida
els ha portat per camins diferents.
Retrobar les velles amistats sempre ens
fa feliços.
Estem contents perquè aquest any el
Festival de Santa Cecília va ser més
exitós que mai. Al Casino del Masnou,
el dia 21 de novembre, a partir de les 4
de la tarda, no hi cabia ni una agulla.
Unir dues celebracions, la de Santa
Cecília i el 150è aniversari, va congre-
gar més de 700 persones. Insòlit.

Gràcies per respondre, gràcies per
voler-hi ser. Tots formem part d’una
mateixa orquestra, com molt bé va
reflectir la Margarida en un dels seus
quadres plàstics.
Estem contents perquè l’Eucaristia del
diumenge 23, a la Parròquia de Sant
Pere, va tenir una gran assistència. Hi
érem tots representats, religioses,
alumnes, personal docent i no docent,
pares, antics alumnes, antics profes-
sors… va ser una cerimònia participati-
va i emotiva.

En definitiva, tenim un reguitzell de
raons per estar contents, però sobretot
perquè fem pinya al voltant d’un 150è
aniversari, que és una mica de tots. Per
molt anys SaFa.
Col·legi Sagrada Família
El Masnou

Fabra i després del seu fill Romà, marquès
del Masnou, és la Urbanització “Bell
Resguard”; com podeu observar, és un
nom erroni, ja que la finca dels Fabra era
BELL ESGUARD, que és molt diferent, ja

que, si resguard significa un lloc per resgu-
ardar, una mena de seguretat, esguard vol
dir una mirada, un lloc des d’on es veu.
6-  Els termes del Masnou i de Montgat estan
delimitats pel torrent dit de “l’Hoguera”.

7-  Els Fabra aleshores encara no eren
marquesos del Masnou, no fou fins al 1922
quan els ho fou concedit, i va ser en la per-
sona de Romà Fabra i Puig, fill de Camil
Fabra i Fontanills.
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Al col·legi Sagrada Família estem contents

L’Orfeó de la Catequística cantant a la finca “Bell Esguard”, dels Fabra, marquesos del Masnou, quan fou dedicat a Camil Fabra el carrer que porta
el seu nom, l’any 1912.



DIA 6 DE DESEMBRE A LES 12 DEL MIGDIAA LA PLAÇA D’OCATA 
Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Marinada.Durant el transcurs de la qual se servirà un 

aperitiu per commemorar el XXXVI aniversari de l’Agrupació. Això és el que hauríem d’haver fet el passat dia 1 de novembre com
ja estava programat, però que es va haver de suspendre pel mal temps.

DIA 26 DE DESEMBRE A LES 7 DEL VESPRE A CA N’HUMET TRADICIONAL CONCERT DE SANT ESTEVE
La Cobla Marinada ens oferirà el programa següent:

1a part
Per tu, Rita,  de Manel Saderra i Puigferrer • Alimara, d’Antoni Ros i Marbà • Els ocells et canten, de Conrad Saló i Ramell

Felicitats (obl. 2 tenores), de Ricard  Viladesau i Caner. Tenores: David Estañol i Miquel Cisa • Angelina, de Vicenç Bou i Geli
T’enyorem, de Manel Saderra i Puigferrer

2a part
La ballarina i el soldadet de plom, de F. Cassú i Jordi • This love song is for you, Marc Timón i Barceló. Saxòfon: Miquel Cisa

Cant dels ocells al Jesuset –glossa–, de Narcís Paulís i Vila • La Lloll –Mazurka–, de Joan Ll. Moraleda i Perxachs Gallito
–Pasdoble– de S. Lope (arr.Bernat Castillejos) • La pajarera –Polka–, de Josep Serra i Bonal • Visca la serenata –Vals jota–,

de Marcel Artiaga i Valls

Bon Nadal i Feliç Any Nou per a tothom

AGRUPACIÓ SARDANISTA EL MASNOU

Activitats del desembre



Camil Fabra, 58  · Apartat de correus, 2
Tel 93 497 70 00 · Fax 93 497 70 10

Av. Repúbl ica Argent ina, 15 El  Masnou  93 540 40 12



DE TOT PER A 
AQUESTES 

BONES FESTES

DE TOT PER A 
AQUESTES 

BONES FESTES

Navarra, 100. Tel. 93 555 14 82 
EL MASNOU

Lluís Millet, 102. · Tel 93 555 28 45
El Masnou

MENJARS  PREPARATS
POLLASTRES A L’AST. VINS I CAVES

XARCUTERIA SELECTA 

Auto-servei

Mar-Blau
ALIMENTACIÓ · XARCUTERIA

FRUITERIA
Fontanills, 59 · Tel 93 555 32 32 · El Masnou

FRUITES I VERDURES
Servei a domicili

Àngel Guimerà, 12 baixos (Camí Ral)  Tel. 93 540 29 53  El Masnou

GRAN ASSORTIT DE VINS I CAVES 
PER A LES VOSTRES FESTES  

selecció de vins, caves i licors, vins al detall       

Jordi Sala
Transports

Per a encàrrecs 607 19 40 69
Dr. Barrera, 84, 93 555 39 28  de 6 a 9 del vespre

Teià

El regal de Nadal.

Mocadors, guants, bufandes, 

pijames, bates.

Fontanills, 2 · Tel  93 540 26 19

T E I X I T S  -  M E R C E R I A
T A L L E R  D ’ A R R A N J A M E N T S

ISABEL I NEUS✴



Arran de sòl
Per Pledebuit

Aquest “arran de sòl”, si portés títol, es podria dir la impor-
tància de l’entrecuix. I ara, com sempre, deureu pensar,
amb quina ens en surt aquest ca? Que potser va cremat? 
Doncs no hi vaig, si més no de l’entrecuix. El que em crema
és el magí, sobretot quan escolto o llegeixo certes bajana-
des que diuen certs polítics, dels autoproclamats “progres”
(com si progressar només agradés a ells).
I ara tornareu a pensar, apa, aquest quisso desvarieja, està
enfebrat, però del terrat. Doncs no, no ho estic. Bé vaja, us
explicaré el meu neguit.
Em refereixo a aquesta certa moda que han implantat, o ho
intenten, tots aquests que us esmentava més amunt, sobre
la paritat en tot. Hi tenen una veritable dèria. Anem a pams.
Posaré exemples dels seus i després intentaré contraata-
car amb exemples lògics i raonables, i també dels que dóna
la natura.
Els seus són: començant pels governs, siguin municipals,
nacionals o estatals; si concedeixen honors, siguin de
medalles, premis, etc., o qualsevol altre. A tot arreu hi volen
la paritat (meitat de cada sexe), o intenten que així sigui; si
no, es veu que no queda bé. Oh, i el gros del cas és que, al
qui no pensa com ells, el titllen de tot, començant normal-
ment de masclista, mai del contrari, encara que la balança
es decantés del costat femení. 
I ara el meu raonament. No creieu que, quan algú ha
d’ocupar un càrrec, se li ha de concedir un honor, etc., etc.,
no s’ha de mirar primer, i sempre, la seva capacitat, la seva
intel·ligència, els seus dots, etc., abans del que pugui tenial
bell mig de les cames?
El que tingui en aquest indret, normalment humit i amagat,
és cosa seva i, com a màxim, del que en pretengui obtenir-
ne algun plaer, sigui un mascle d’una femella, una femella
d’un mascle, un d’un o una d’una. I si us van les sensacions
fortes, dels qui els agradi més gent al llit.
I ara anem a la mare naturalesa, aquella que algú diu que
és tan sàvia, però que a vegades també l’erra. A la natura,
els animals es guien pels instints i cerquen el sexe contrari
per a la reproducció i, a voltes, el mateix pel plaer. I a més,
normalment, en cada grup o ramat, hi mana el més capaci-
tat, sigui mascle o femella, i no els passa res, no tenen cap
trauma, com es deuen pensar tota aquesta patuleia.
Jo, tot i ser un gos ringolaire, també penso, i en aquest cas
em sembla que això de la paritat és, més que una forma
d’igualtat, un greuge. Sí un greuge a les persones vàlides
per fer la feina que sigui, per rebre l’honor que sigui, ja que
si, quan es fa la tria, n’hi ha de més capacitades i
intel·ligents d’un sexe que de l’altre i s’ha de fer paritària-
ment, es fa un greuge als qui valen i que podrien fer-ho
millor, en bé propi i de la comunitat, deixant de banda el
nombre que n’hi hagi de cada sexe. Com diria en Pla, això
són collonades!
Apa, bup, bup.  

Joan Pinyol (Capellades,
1966) és  professor de
Llengua i literatura i és  escrip-
tor, tant de literatura d’adults
com d’infantil i juvenil. Des
d’aquestes mateixes pàgines
ja vam recomanar la seva
obra per a adults Micromèxics
(vegeu Gent del Masnou,
núm. 246, octubre 07, p. 23.) i
ara hi volem tornar amb la
nova, que ha publicat aquest 2008 i que va guanyar el XLIII
Premi Recull de Narració “Joaquim Ruyra” 2007 (1). Es tracta
d’un conjunt de set narracions independents, protagonitzades
per personatges diferents, i unides, però, per una sèrie
d’anècdotes com ara que els protagonistes siguin majoritària-
ment penedesencs o que les diverses accions transcorrin al
llarg de la carretera C-15, que enllaça la capital del Bages amb
la de l’Alt Penedès. Més enllà d’aquests fets anecdòtics, però,
les set narracions tenen en comú, a part de la ironia que les
recorre, que els protagonistes són prototipus o models de
cadascun dels set pecats capitals: l’Anselm de la primera nar-
ració és un luxuriós incorregible; l’Ada, una avara; l’Eugeni, un
superb; la Gal·la una goluda malaltissa; l’Amèlia, una venjativa
irada; el Ramon, un envejós; i la Teresa, una gandula total,
seguint l’ordre en què apareixen al llibre. Aquesta generalitza-
ció, precisament, és el que els universalitza, el que els conver-
teix en uns personatges locals que transcendeixen el seu àmbit
perquè tenen trets comuns a tants i tants individus de totes les
cultures; perquè l’enveja, l’avarícia, la luxúria... són universals,
per molt que a Pilota de set s’encarnin en uns personatges del
Penedès i l’Anoia. Val a dir  també que, malgrat el que puguem
pensar, l’obra no té res a veure amb la literatura moral que
durant segles ha condemnat el pecat i enaltit les virtuts. És cert
que Joan Pinyol es basa en una part de la doctrina catòlica,
però també ho és que la dessacralitza completament, ja que en
cap moment de l’obra no es parla de pecat ni es fa cap judici
moral sobre els personatges. Això sí, al final diríeu que els cas-
tiga, que els fa expiar totes les culpes, ja que tots acaben con-
demnats a la foguera (no gosem qualificar-la ni d’eterna ni de
purificadora, ja que l’autor ho fa amb la ironia que el caracteritza). 
Una obra amena, distreta, que agradarà als lectors que no
volen quedar-se en les pures anècdotes. Un premi ben
merescut, perquè a més a més l’autor hi ha tingut una cura
exquisida en la llengua, en l’estil i en els recursos de tot tipus
que hi utilitza. 

(1). Joan Pinyol, Pilota de set. Editorial Proa (Col·lecció: “Beta”).
Barcelona, 2008.111pàgines

Sets a dojo
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Parlem de llibres
Per Pere Martí i Bertran
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El passat mes de novembre l’amic i
col·laborador d’aquest butlletí, en
Joan Maresma, va relatar-nos amb el
seu toc personal, de tots ben conegut
i celebrat, una nova pinzellada del seu
anecdotari masnoví.
Que el bon Déu et conservi la salut i la
memòria, Joan!  
Doncs bé, lleguint-te com sempre faig,
va passar-me com allò que passa amb
els acudits, que, si et demanen que
n’expliquis un, no en recordes cap;
però, després d’haver-ne escoltat
alguns, més d’un acudeix a la nostra
ment.
Gràcies a tot això, si voleu seguir el
meu relat veureu que el tema és ben
semblant, la història molt diferent i el
resultat final idèntic.
El meu pare, E.P.R., llavors un jove
solter de 24 anys, era un fadrí cercant
la seva identitat. Havent passat
l’aprenentatge de manyà abans d’anar
al moro a fer “la mili” i retornant com a
mecànic, en llicenciar-se, el trobem a
les terres tortosines. 
Juntament amb el seu amic Salvador
Marfá i Martí, també masnoví de soca-
rel, han muntat un taller mecànic.
Arreglen tot el que està espatllat, no
poden pas triar: en especial trillado-
res, tractors, bombes d’aigua (de
pistó), bicicletes, panys i fins i tot el
motor Diesel d’un pailebot que va arri-
bar avariat a Tarragona i que havia
passat ja per les mans de molts mecà-
nics del port tarragoní, sense poder
posar-lo en marxa. 
El patró va lliurar-los una bossa plena
de duros d’argent en recompensa de
l’esforç i de l’èxit obtingut. Ja peta! Ja
peta!
El taller, que estava emplaçat a
Amposta-l’Aldea, més que un taller
penso que era una quadra o un
magatzem, en el qual, en comptes
d’haver-hi vaques o sacs d’arròs, hi
tenien una fornal, una màquina de

foradar, una enclusa, un banc amb un
cargol i una mola, a més les eines
més usuals llavors emprades; la resta
ho suplia l’enginy. 
I ara ve la millor…
Un dia apareix un senyor al taller.
L’acompanya un vilatà, que li fa de
guia. Els diu que el seu cotxe s’ha
quedat en pana camí dels arrossars i
necessita ajuda. L’home s’explica i
dedueixen que l’avaria es un palier
trencat. 
Jo no sé si en aquell temps ja es
coneixia la soldadura autògena; el cas
és que ells encara no la tenien. 
Remolcarien el cotxe fins al taller i
farien tot el possible per arreglar-ho.
Provarien de soldar l’eix trencat amb
una calda.

Mans a l’obra: foc, vent i el ferro can-
dent 
que tot manxant esdevé més roent.
La manxa no para i el mall i el martell 
ja fan creba en ell.
La calda ja uneix un tros
amb l’altre;
refreda, llima i repassa que
del trencament
no en queda ni rastre.

El pare va muntar la peça ja
soldada i la roda en el seu
emplaçament.
–Què li sembla? Vol venir de
proves? De primer ho farem
a poc a poc i per bons
camins, després ja veu-
rem… què passa amb els
sotracs! Aguantarà? 
La prova va donar positiu i ja
amb confiança feren una
curta passejada.
De retorn el senyor va pre-
guntar al pare si tenia el per-
mís per conduir. El pare va
dir-li que no, que no havia
pensat mai a treure’l.

– Home, un xicot mecànic i que ja sap
conduir és convenient que tingui el
permís corresponent, no ho creus? 
– Doncs sí, té raó vostè, va contes-
tar…
– Mira, xicot, jo sóc l’Enginyer Cap
d’Obres Públiques de Tarragona.
Envia’m les teves dades i dues foto-
grafies. Transcorreguda una setmana
podràs venir a recollir el teu permís.

Ja estàs examinat i aprovat.

Curiositat: Quan escric això busco
entre la munió de papers guardats el
permís del pare; de primer trobo l’últim
que van lliurar-li, però penso que deu
haver-n’hi un altre de més antic, segu-
eixo buscant i… ja el tinc! És aquí!
Remarco: la data és la del 16 de
novembre del 1928. Avui fa 80 anys
del fet. Tan sols 80…

És que passen unes coses, Joan!…

GAIREBÉ TOT AIXÒ ÉS VERITAT
Per Carles Maristany

Encara més sobre el 
permís de conduir



Verema Autos sl República Argentina, s/n.  93 555 11 54
El Masnou    veremaseguros@terra.es

Informa-te’n a:

Taller RACC assegurànces.
5% de descompte en les reparacions 
a tots els socis del RACC.

TALLERS MASNOU
1923-2008

Genís Oliveras, S L. Tallers Masnou
Exposició venda i taller. Àngel Guimerà, 14.  93 540 31 57

www.nissan-4x4.com

85ANYS

ser ve is  mul t imarca

Tallers Masnou 
us desitgem Bon Nadal 

i un feliç any 2009 



Mn. J. Verdaguer, 14 · 93 555 10 60 / 17 61 · info@finquespuig.net · el Msn

S e r v e i s   i m m o b i l i a r i s  e n   g e n e r a l
Administració i venda de pisos, 

cases, terrenys i rústiques
Propietat horitzontal, Assessoria jurídica

SERVEIS DE 
NETEJA I 

DE MISSATGERS
Bones
Festes 

de Nadal 93 555 76 61
609 72 65 16

EL MASNOU
serve is

EL MASNOU St. Miquel, 25 ·      93 540 88 02            
Mercat  Municipal, pda. 41         93 540 10 61
BADALONA  La Salut, pda. 48 · 93 388 16 87 

X A R CU T E R S

R O
C A

Gaudeixi de la nostra
millor selecció

• Botifarres farcides de carbassó,
parmesà, roquefort, escalivada, alls

tendres, etc…
• Pizzes d’elaboració pròpia 

• Selecció dels millors pernils de
gla i ibèrics • Ampli assortit en 

formatges • Safates d’embotit tallat
Per a aquestes festes, què

vol que li preparem? 
Vingui a veure’ns! Bon Nadal

El dissabte a la tarda obert
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Primer de tot felicitarem l’editorial tarragonina Arola
Editors (www.arolaeditors.com), que aquest novembre ha
celebrat els seus 10
anys d’existència
(1998-2008). De les
poques editorials que
publiquen el teatre
dels nostres drama-
turgs catalans vius,
han darrerament
(2008) editat, per
exemple: La sala
d’espera (Premi
Bartrina, Reus, 2006)
de Jordi Faura, Demà
coneixeràs en Klein
de Toni Cabré, Arnau,
el mite; la llegenda
catalana de Damià Barbany, El setge de Leningrad de José
Sanchis Sinisterra, El show de Kinsey (Premi Born 2007)
de Jesús Díez, o bé Gust de cendra de Guillem Clua. La
seva col·lecció Textos a Part, Teatre contemporani cal tenir-
la sempre present (i consultable). Torrons! Moltes felicita-
cions!
Des del passat 18
de novembre el
Teatre Condal (av.
del Paral·lel, 91)
acull el retorn a
escena d’en Joan
Pera: després del
seu últim èxit teatral
Òscar, una maleta,
dues maletes, tres
maletes, l’actor
actua ara en una
nova comèdia,  El
joc dels idiotes, diri-
gida per Antonio
Calvo, en una ver-
sió del nostre dramaturg Marc Rosich a partir del guió de
Francis Veber.
Justament un dels llibre mencionats anteriorment, Demà
coneixeràs en Klein del dramaturg nostre mataroní Toni
Cabré puja a escena el 12 de desembre per fer temporada
al Teatre Gaudí Barcelona (Sant Antoni Maria Claret, 120;
zona Sagrada Família), amb un punt de partida molt actual:
el mobbing. Dirigeix l’Ever Blanchet.
En la (nostra) tasca de defensa de la creació autoral autòc-

Torrons i retrobades

Teatre capital
(La cartellera barcelonina)

Per Rosa M. Isart   
Fotos: M. J. R. Lucas

tona, remarquem que el dia 18 de desembre comencen les
funcions a La Villarroel (c/Villarroel, 87) de Hikikomori del
jove autor del país Jordi Faura: surrealista i dolorosa és la
decisió adolescent de tancar-se a l’habitació i no sortir-ne
durant anys.
Recordeu que aquest desembre diverses entitats ofereixen
Els Pastorets per als menuts. Per exemple, el Teatre del
Raval (c/ Sant Antoni Abat, 12, prop del Mercat de Sant
Antoni), que a partir de l’obra de Folch i Torres ofereix
Pastorets, pastorets!, una versió del dramaturg actual Jordi
Casasampera (cia. L’Evocador) els dies 13, 14, 20, 21, 22,
23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3, 4, 10 i 11 de gener.
Destaquem finalment la companyia El Musical Més Petit,
que presenta Aquests 5 anys, una adaptació catalana a
partir de l’obra de Jason Robert Brown (New York, 1970), al
Petit Palau (Palau de la Música Catalana, de Barcelona)
del 2 al 6 de gener de 2009. En Daniel Anglès i la Pilar
Capellades protagonitzaran aquest emotiu musical que
explica l’apassionant relació d’amor entre el Jamie –un
novel·lista– i la Cathy –una aspirant a actriu– des de les
diferents perspectives de cadascun d’ells. Amb ells hem
canviat de mes i d’any: petons. Seguim (seguiu) drets i
asseguts.

Llibres de teatre, publicats per
Arola. Foto M.J.R.LUCAS

Foto cedida



Joan Comellas i Maristany. (El Masnou, Maresme 1913-2000)

Músic, pintor i ceramista.

Serrall. Serrallonga
SERRALL.-m. Lloc en què els musulmans tenen llurs
dones i concubines, harem.

Per al seu ús particular.
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SERRALLONGA.- Joan de Serrallonga. Aventurer del
segle XVII, el vertader nom del qual era Joan Sala i
Ferrer, nascut a Viladrau. La imaginació popular i la fan-
tasia d’alguns escriptors l’han convertit en un perso-
natge llegendari.

Lo que fa el nom i no l’home...
Aspectes de Joan de Serrallonga no gens exactes, però sí
llegendaris novament.



PROMOCIONS 
BOLART SL
Construcció 
i reparació d’obres

Joan Llampalles, 17.  El Masnou Tel. i Fax: 93 540 04 13

SALA 
AUTOMOCIÓ
• MECÀNICA I ELECTRICITAT DE

L’AUTOMÒBIL
• PNEUMÀTICS
• ALINEACIONS 
• AIRE CONDICIONAT

C/. Xile, 1.  Tel 93 540 42 04 • El Masnou

El millor moment en un ambient tranquil i relaxat
Plaça d’Ocata, 5-7 · 93 540 08 66 el Masnou

V E N D A  I  D E G U S T A C I Ó

Gran selecció de cafès, xocolates i tes d’importació

Oferta hivern

cada 10 degusta-

cions amb cafè o te

en tindràs una de

regal

Veniu a buscar la 
vostra tarjetade client  

Flors i plantes

www.florsjoan.com
La teva floristeria a internet

Informació: info@florsjoan.com

JOAN Navarra, 100  
el Masnou
93 555 79 34     
info@florsjoan.com

ARBRES DE NADAL · POINSÈTIES
GUARNIMENTS FIGURES DE PESSEBRE
LLUMS · Regalem loteria núm. 20921

PATENTS, MARQUES, DISSENYS

Marcel·lí Curell i Suñol
Agent de la Propietat industrial

Al Masnou: Sant Felip, 31

A Barcelona:
Passeig de Gràcia, 65 bis

93 487 51 66 · Fax 93 488 03 21
mail@curellsunol.es T/ 93.555.69.03

iCeigrup
Immobiliarias

FINQUES MESLLOC
LLIGOÑA  CAYETANO

Sant Miquel, 23 - 08320 el Masnou - www.meslloc.com



www.lamic.net

Mil idees per regalar en aquestes festes 

Elaboració pròpia 

www.canrac.com
Comandes abans del 19
93 555 16 64  Mestres Villà, 101, el Masnou

TOTA MENA D’ESQUERS,  TRAMITACIÓ DE PERMISOS , LLICÈNCIA DE CAÇA I PESCA, TALLER DE
REPARACIÓ. ARCS ESPORTIUS I DE CAÇA, COMPLEMENTS I MATERIALS PER AL MAR I LA MUNTANYA. 

Mataró
Sant Antoni, 27
08301
93 796 14 25

Arenys de Mar
Platja de Cassà, 54, 62
08350
93 792 07 99

El Masnou
Mn. Jacint Verdaguer. 20
08320
93 555 20 07 Presentant aquest

anunci tindrà un

10% de descompte
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Festes Nadalenques  
Per Taller de Publicitat
Extret d’internet

Entorn el solstici d’hivern es concentra un bon nombre de celebracions.  
Per la Puríssima comencen les fires de pessebres i elements nadalencs, que han de servir per guarnir les cases fins a La
Candelera. Els més afeccionats pertanyen a associacions de pessebristes. A la vigília de Nadal els creients assisteixen a la
Missa del Gall. Els dinars de Nadal i Sant Esteve són motiu d’aplegar les famílies: «Per Nadal, cada ovella al seu corral».   

6 de desembre, Sant Nicolau: 
Aquest sant és molt venerat als països
del centre d’Europa; els emigrants
d’aquestes contrades que van anar
als Estats Units van portar aquesta
tradició a Amèrica del Nord; allà amb
la influència anglesa es va adaptar la
festa, però se li va canviar el nom pel
de Santa Claus o el Papa Noël i es va
transformar en la festa del consumis-
me per excel·lència i va ser aquest
personatge l’encarregat de portar tots
els regals la nit del 24 de desembre,
Nit de Nadal; abans, però, tothom ha
d’haver fet la carta amb totes les
comandes.  
Segons diu una llegenda, en temps de
sant Nicolau hi havia un pare molt
pobre que per poder subsistir es va
veure obligat a posar en venda les
seves filles; en saber-ho el sant, va
anar a la nit davant de la finestra
d’aquella casa i va posar una bosseta
d’or a les sabates de cada nena; això
va permetre de poder tirar endavant
aquell pare i les seves filles i així va
començar la tradició de posar per
Nadal les sabates o els mitjons a la
finestra i trobar-hi regals i sorpreses
l’endemà.  
A les contrades de l’Urgell, tal dia com
avui la mainada feia una gran festa, es
disfressaven amb una mena de barret
o caputxa i armats amb pals desfila-
ven com soldats fent una recapta tot
cantant:  
Sant Nicolau, 
bisbe de pau, 
panses i figues, 
nous i olives 
tantes com vulgueu; 
si no me’n doneu 
escales avall caigueu.
Seguidament anaven a la plaça on
públicament (i d’una manera cruel) es

matava un gall, talment com es trenca
una olla en un joc de cucanya. Per
acabar la festa es coïa el gall i es
menjava juntament amb tot allò que
havien recaptat.  
Una altra cançó popular d’aquesta
diada diu:  
Virolet sant Pere, 
virolet sant Pau, 
la caputxa us queia, 
la caputxa us cau. 
Caritat, senyora, 
caritat, si us plau, 
que venim de Roma 
i portem corona 
de sant Nicolau. 
A Montserrat entre els escolanets se’n
tria un a qui anomenen el Bisbetó i
que presideix la festa.  

13 de desembre, Santa Llúcia: 
Era considerada la patrona de les
modistes i protectora de la vista. Per
aquest motiu hi havia aquestes dites,
expressions i frases fetes:  
Santa Llúcia! 
expressat quan algú troba una cosa

perduda.  
Santa Llúcia et conservi la vista! 
Per Santa Llúcia un pas de puça,
referit al fet que sembla que el dia es
vol començar a allargar, encara que
no ho fa fins al dia del solstici d’hivern.  
En aquest dia començava la Fira de
Santa Llúcia, considerada com el pre-
ludi de les festes del Nadal; és per
això que es posen a la venda els pri-
mers avets i arbres de Nadal, les figu-
res del Pessebre i tota l’ornamentació
de les festes nadalenques.  

Sant Nicolau rebut per mestres d’una
escola de Barcelona

Fira de Santa Llúcia al Masnou els dies
6, 7 i 8 de desembre.  

21 desembre, solstici d’hivern:  
En aquesta jornada i per la situació
del sol respecte a la terra, es produeix
el dia més curt de l’any i la nit més
llarg; comença l’estació de l’hivern.
Per aquest motiu el refrany diu:  
El sol, a l’hivern emmandrat, 
es lleva tard i s’acotxa aviat  
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25 de desembre, Diada de Nadal:  
Aquesta festa té el seu origen en les
festes paganes dedicades al solstici
d’hivern, el cristianisme va transformar
totes les festes de l’any i els va donar un
caire religiós, així va quedar la festa del
solstici d’estiu com la Festa de Sant
Joan, el Carnestoltes com un període
compensat amb la Quaresma, etc.  
En aquest dia naixia Jesús, fill de
Josep i Maria.  
És típic fer un gran dinar familiar amb
una “Escudella i Carn d’olla”, “Pollastre
farcit”, no falta el cava, les fruites
seques i els torrons; la cançó diu:  
Ara ve Nadal, 
matarem el gall 
i, a la tia Pepa, 
li’n darem un tall 
També es fa una llarga sobretaula on es
reciten poemes, es canten nadales i
amb un ambient tendre i distès tothom
es parla, es retroben les famílies i es
comuniquen entorn de l’arbre o del pes-
sebre. Es desitja pau, felicitat i joia a tot-
hom. Fins i tot moltes guerres han fet
festa en aquest dia (resulta irònic).  
Per Nadal cada ovella al seu corral.
Per Nadal qui res no estrena res no
val.

El matí de Sant Esteve els galls ja no
cantaran...
La sobretaula s’allarga i la tarda
s’enfosqueix aviat. La gent amb la
panxa plena, amb tants dies seguits
de festa, amb l’escalfor de la llar i les
poques hores de sol... tot plegat amb
l’esgotament fa que aquest dia es vagi
a dormir d’hora.  
Per Sant Esteve creix el dia un pas de
llebre.

24 de desembre: 
Aquesta és una de les nits màgiques
de l’any, especialment per a la maina-
da. Per entendre aquesta feta cal con-
siderar que antigament l‘arbre era la
font i matèria primera per a tota mena
d’eines (mànecs de destrals, de pales,
de martells, bigues per a les cases,
pals de paller, bastons per ajudar a
caminar, troncs per fer foc i donar
escalfor, taules, cadires, armaris, llits,
portes, escales....), per tot això calia
fer una festa on l’arbre fos el protago-
nista, una mena de festa de l’arbre; a
determinats llocs del món s’enga-
lanaven els avets i d’altres mentre se’l
cremava se’l presentava alhora com a
font de joia i alegria, d’on sortien llami-
nadures, torrons, begudes dolces...
que després, durant els dies de Nadal,
s’anirien consumint.
La festa del “Caga-tió“, també se la
troba a diferents llocs del món amb
altres noms, a Euskadi és l’Olentzero-
emborra, a l’Aragó rep el nom de
Troncada, Toza o Tizón de Navidad, a
la Provença li diuen Lou Cacho-fio o
Cachofio, a la Bretanya és el Kef
Nedelek, a la Normandia el Chouque,
a Bessin el Trefoué, a Wstfàlia és el
Christbrand, a la Vall d’Aran el Nadau
Tidún... El Tió, Tronca o Soca de
Nadal ja es triava el dia de Santa
Llúcia i durant aquests dies se
l’abrigava, se li donava menjar i de
vegades se l’adornava, se’l disfressa-
va i pintava.  
Resulta ser una festa molt familiar i
casolana i a cada llar se l’ha personalit-
zat i fins i tot es poden trobar diferents
cantarelles segons cada contrada.  
Era costum, al punt de la mitjanit, de
celebrar la comunitat cristiana la litúr-
gia de la missa, l’anomenaven la
Missa del Gall.  

28 de desembre,
Els Sants Innocents: 
Aquesta festa, segons diuen alguns
experts, és d’origen pagà; sembla ser
que avui començaven unes festes que
duraven molts dies i acabaven amb el
Carnestoltes.  
De Nadal a Carnestoltes, set set-
manes desimboltes.
Aquestes festes eren conegudes com
la Festa dels Bojos i se celebrava per
tot Europa. Cal tenir en compte que
durant l’hivern la terra era com ador-
mida, la gent es passava moltes hores
tancada a casa i havien de fer alguna
cosa per entretenir-se, passar una
bona estona, fer passar el fred, rela-
cionar-se amb tothom... tot això expli-
caria el perquè d’unes festes
d’aquestes característiques.  
Actualment s’ha perdut aquest caire
tan disbauxat i la festa s’ha centrat en
la mainada i les diferents entremalia-
dures que es fan en aquesta data. Són
bromes innocents i divertides, es
plantes llufes o ninots de diaris retal-
lats i la premsa aprofita per donar
algunes notícies falses i disbauxades
que posen a prova l’enginy i la imagi-
nació.  

Els pastorets
26 de desembre, Sant Esteve:  
És una festivitat considerada una mica
com la continuació de la Festa de
Nadal.  
Per Nadal i Sant Esteve, cadascú a
casa seva.
El dia està centrat bàsicament entorn
del dinar; es comença una mica més
tard del compte i s’aprofiten les restes
del dinar d’ahir, com el rostit, i se solen
fer canelons; els convidats ja no són
només els familiars sinó que també hi
vénen amics, amigues, companys,
companyes... com més gent millor.  
Per Santa Caterina ven la gallina; per
Sant Esteve, que torni a ésser teva. 
En Pau Riba, en una cançó referida
als àpats de Nadal i Sant Esteve, deia: 

Segueix a la pàg.42



ITÀLIA, 29
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OBJECTES DE REGAL
PARAMENT PER A LA LLAR

LLISTES DE NOCES

EXPOSICIÓ I VENDA
Navarra, 14  · 93 555 37 78  

El Masnou

Especialistes en 
aparadors

Fabricació pròpia 
Finestres abatibles

Portes i finestres lacades en 
tots els colors i imitacions de fusta

Tanques i vidres de 
seguretat per a tot tipus

de portes i finestres

MASNOU,SL

ALUMINIOS

S E R R A L L E R I A  D ’ A L U M I N I

FRANCESC MACIÀ, 30 
93 540 16 32 

Roger de Flor, 38
93 540 22 33

www.zpizzalandpark.com
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a domicili
FESTES INFANTILS
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VENTURA
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Bon Nadal 
NAVARRA, FLOS I CALCAT, FRANCESC
ROGER DE FLOR, ROMÀ FABRA, CRIS

JOAN LLAMPALLES, PTOR. DOMÈNE
TORRENT VALLMORA

Ja no som a Flos i Calcat. 
Ara estem al polígon La Bòbila.

Garrofers, 5 (Pont de Teià)

93 540 17 89

MOTORCAS

Venda, lloguer 
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93 555 20 22
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Flos i Calcat, 41
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ESTILISTES CANINS
I FELINS

TOT PER A LES SEVES
MASCOTES
Passeig Roman Fabra, 19
El Masnou
93 540 37 93

www.xicmasnou.com

La teva masconta és diu xic?

Roman Fabra, 17 
TEL. 93 555 14 51

INFORMÀTICA

Servei tècnic a taller i domicili 
Recuperació de dades

PLAN AVANZA
36 mesos 

sense interessos

ROBA DE CASA
CORTINES A MIDA
REGALS PER A LA LLAR
BRODATS PERSONALITZATS

FRANCESC MACIÀ, 2 
93 540 25 94 
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NAVARRA,11 
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Navarra,11
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EL MASNOU
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Circuits tancats de 
televisió
Porters electrònics i vídeo
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Control d’accessos
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Comunitats
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Naus 
Neteges obres
Abrillantadors

Polidors
Vidres 

Persianes

93 
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gcc@gccserveis.com

MP
ManelPadura
www.manelpadura.com

MOTOCICLETES

Reparació 
Venda

Lloguer

Flos i Calcat, 48
93 555 41 01
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Joan Llampallas, 25
93 555 95 62

Ametllers, 12
93 555 83 91

NAVARRA,22-L10
93 555 99 53

fempanxing@telefonica.net

ELECTRODOMÈSTICS 

AIRE CONDICIONAT

CÒNSOLES

JOCS PS2 PS3 PSP WII

NINTENDO

FEM PANXING

NOVA US DESITJA

08
C MACIÀ, ITÀLIA,
STÒFOL COLOM, 
ECH FERRER I 
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SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS I FONTANERIA

Vicenç Linares
S.E.F.

Regals 
pel Nadal

i Reis

Flos i Calcat, 55, 
636 642 005

eldetallet@hotmail.com

Fruites i verdures, fruita seca, pa,
cereals, llegums, iogurts, ous, 
elaborats vegetals, llet, flams, 

formatges, olis i vinagres. Neteja.

De dimarts a divendres.
de 9,30 a 13.30 i de 17 a 20

El dissabte obert només matí

Navarra, 24, 
93 518 21 00 · 672 24 71 37

www.lecologica.es

l ’ eco lò g i c
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ORTOPÈDIA
msn

CENTRE PODOLÒGIC
Centre dispensador de
Atenció integral

• Ajudes tècniques
• Lloguer de material

ortopèdic 
• Supressió de barreres
• Unitat de peu diabètic

Navarra, 65 Feiners i h. convingudes 

93 55510 53 - 639 81 46 17
www.ortopodomsn.com



31 de desembre,
l’Home dels Nassos: 
Podria ser una altra resta de la Festa
dels Bojos. Se sol explicar a la maina-
da que en aquest dia surt l’Home dels
Nassos, una persona que té tants nas-
sos com dies queden per acabar l’any.
Els nens i nenes, a qui de vegades
costa d’entendre el joc de paraules i la
situació d’espai–temps, fan que imagi-
nin un personatge estrafolari, potser
curiós i un xic terrorífic que només
poden veure a primera hora del matí i
en aquest únic dia de l’any.  
Avui es fan els preparatius per rebre
l’any nou. Se solen preparar sopars
molt sofisticats i elaborats,
s’organitzen balls de festa, es prepara
el raïm i es posen els rellotges a l’hora
en punt...  
Menjar raïm per Cap d’Any porta
diners per tot l’any.
Qui el desembre acabarà, l’any nou
veurà. 
En algunes contrades consideren
aquesta nit com la festa major de les
bruixes:  
Per Sant Silvestre entren les bruixes
per la finestra.

Any Nou, vida nova.
Any comencem, la fi em veiem.
En aquesta diada se sol fer revisió de
com ha anat tot l’any i es fan els plans,
intencions i programes de les coses
que es volen fer en aquest any que
comença avui. També es fa un dinar
familiar, sovint a base de pollastre far-
cit o xai al forn.  
La gent, en trobar-se pel carrer es
desitgen “Bon any” i se sol fer la
broma de dir “Mira! Des de l’any pas-
sat que no ens vèiem.“  

5 de gener, cavalcada de Reis: 
En aquest vespre arriba la Cavalcada
dels Reis de l’Orient; la mainada
s’aplega pels carrers on ha de passar
la comitiva; a molt llocs els nens i
nenes porten un fanalets que
il·luminen tot el recorregut i se sol can-
tar la cançó dels Tres Reis, que a cada
lloc es fa amb diferents variants.  
Mentre passa la cavalcada, la quitxal-
la aprofita per donar la carta als Reis
o als Patges Reials; la carta és plena
d’il·lusions, amb llistes de joguines i
regals per a tota la família, amb petites
confessions de dolenteries i malifetes,
així com declaracions de bones inten-
cions. De vegades els més petits, fent
un cop de bona voluntat forçats una
mica pels pares, avis, i la societat en
general, es veuen obligats a donat la
pipa (pipo o xumet) i, a sobre dels ner-
vis per la diada, passen una mala nit
per la manca d’alguna cosa per xuclar
i asserenar-se.  
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1 de gener,
diada de Cap d’Any (Ninou) : 
Ninou vol dir el primer dia de l’any i és
una deformació del llatí “Annum Novum”  

Bruixes de la
Rua Diabòlica
del Masnou

posen les sabates ben enllustrades i
sovint una mica de menjar tant per als
Reis i tot el seu seguici com també per al
bestiar (camells, cavalls, elefants...). 
Nit de Reis estrellada, any de vi i llocades.

6 de gener, Diada de Reis: 
És el dia de la mainada per
excel·lència, que des de primera hora
del matí ja són llevats i desperten tot-
hom pels nervis i la il·lusió de desco-
brir què és el que els han deixat. A la
majoria de les cases tot són rialles,
somriures i visques. Al mateix matí, si
fa un dia assolellat, es veuen les
places i carrers plens de nens i nenes
amb joguines noves: bicicletes,
pilotes, cotxets i jocs de tota mena. No
falta mai la joguina de moda amb què
durant aquest dies ens han bombar-
dejat els anuncis continuats pels mit-
jans de comunicació per tal que sigui
consumida i demanada.  
El dinar ja és l’últim d’aquestes diades
i es nota en tothom un cert embafa-
ment i amb ganes de tornar a la nor-
malitat. És típic el tortell de Reis, din-
tre del qual hi ha una fava amagada, i
al mig del tortell es troba una corona
ben retallada i daurada. Aquell qui
troba la fava és anomenat el “Rei o
Reina de la fava” en representació
dels Reis d’Orient i és qui portarà la
corona i presidirà la festa. 

Infants del Ripollès anant a rebre els
reis a les darreries del segle XIX,
segons el costumari de J. Amades.

Per tal d’indicar on han de col·locar els
regals i joguines, se sol posar un plat
per a cada un de la família; també es

Festes de Nadal
Ve de pàg 39

Tots els nens una joguina
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CONCERT DE NADAL DE
LA CORAL XABEC:
A benefici de la Marató de TV3

Dissabte 20 de desembre 
a les 10 del vespre a la Parròquia de 

Sant Pere del Masnou

A càrrec de la CORAL XABEC de Gent del
Masnou,  amb acompanyamentd’orquestra.

Direcció: 
Montserrat Llagostera
Programa del concert:

1a part: Nadales populars catalanes
2a part: Selecció del Messies, de Händel

NOVETAT 
EDITORIAL

Valors humans, valors cristians: 
A la catequesi eduquem en valors.
Acaba de sortir publicat un nou llibre d’Esteve Pujol i Pons:
Valors humans, valors cristians: 

A la catequesi eduquem en valors. 
Està editat pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de 
Catalunya i les Illes Balears (Barcelona, octubre 2008; 
90 pàgines; 6,00 €). Tal com diu Josep Ma Jubany a la 
presentació, va adreçat en primer lloc als catequistes i 
també a totes les persones interessades en l’educació 
cristiana. De segur que serà una bona pauta de reflexió 
per a reunions de pares, per a grups de reflexió cristiana, 
per a trobades de catequesi d’adults.

Pot ser un bon regal, senzill i molt adient, per a aquest Nadal.
El podeu demanar a les llibreries.
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L’aclaparament i temença que hom
experimenta davant la grandiositat de
la mar han fet que des de sempre es
motivessin històries, que han vingut
explicades en forma de mites, llegen-
des i contes més o menys reals. Dintre
d’aquesta riquíssima i, per què no?,
encisadora mitologia, hi abunda infini-
tat de tòpics dels quals s’ha fet ús i
abús en totes les èpoques. Un dels
més usuals en la seva vessant romàn-
tica és la de la noia que, compungida,
diu adéu agitant un mocador a un vai-
xell que s’allunya portant al seu esti-
mat a fer fortuna a terres llunyanes.
D’aquestes, llevat de raríssimes
excepcions, totes tenen un comú
denominador: acaben malament. Però
precisament aquesta característica és
per la qual acudeix-ho a aquestes pla-
nes, ja que almenys en sé d’una que
acabà bé... després de tot. 
Va ser un dia al Cementiri del Masnou.
La visita resultà molt il·lustrativa, ja
que, per les làpides i epitafis, es pot
seguir en certa manera el passat de la
marina vella del Masnou. En travessar
la part central del recinte on hi ha tots
els panteons, em vaig fixar en un noi i
una noia, que, agafats de la mà, mira-
ven amb atenció el treball d’uns ope-
raris. La làpida del panteó restava
separada i els cops d’escarpa que
sortien de l’interior donaven a enten-
dre que obrien un nínxol. Amb mal dis-
simulada tafaneria m’hi vaig acostar i,
sigui per alleujar la tensió que envolta
el fet de obrir una tomba o veient el
meu interès, els dos joves
m’explicaren el motiu d’aquell acte.
Una noia, filla d’una rica família del
Masnou, es va enamorar perduda-
ment d’un xicot de condició humil,
pescador per més senyes. Els pares
s’oposaren rotundament a aquestes
relacions i, per més que la noia insis-
tís, no hi donaren el consentiment.
Aleshores el xicot adoptà la decisió
que s’estilava per aquell temps, ja que
estem parlant de 1870, se’n va anar a
Amèrica a fer fortuna. Els anys anaren
passant; els pares moriren i els ger-

mans es casaren i ella quedà conver-
tida en la tia conca. Foren inútils totes
les reflexions de què fou objecte, ja
que els familiars consideraven que el
xicot havia mort en una revolta del
país americà, però ella continuà espe-
rant-ne el retorn. I així, amb aquesta
esperança, a l’edat de seixanta-un
any deixà aquest món.
Fins aquí la història s’acobla als cànons
establerts, si no fos que exactament
quatre anys després de la mort de la
noia, el seu estimat tornà al Masnou.
Malalt i sense ni cinc, morí pocs mesos
després de la seva arribada.

–Vostè es deu preguntar per què
no va tornar abans –em digué el jove
intuint el meu pensar–. La seva estada
a terres americanes fou una carrera
d’infortunis. Desesperat per la seva
mala sort aprofità la revolta del país i
s’enrolà com a soldat de fortuna i,
durant la contesa, caigué presoner.
Anys més tard, i una vegada alliberat,
no tingué prou coratge per tornar i

s’exilià voluntàriament, oblidat de tots.
Sols en intuir la proximitat de la seva
mort, reuní els pocs efectius i tornà a
Catalunya.

–Quan vostès vulguin fem el tras-
llat –digué un dels operaris.   

–Com pot imaginar, en aquest taüt
–digué el jove assenyalant-lo– hi des-
cansen les despulles de la protagonis-
ta d’aquesta història, un familiar meu.

–I, si no m’equivoco– vaig dir jo de
sobte endevinant el desenllaç–, la
seva nòvia ho és del jove.

–Exacte. I, atès que nosaltres no
hem tingut cap impediment en les nos-
tres relacions, hem volgut que, d’alguna
manera, ells també participin d’aquesta
felicitat fent que estiguin junts per sem-
pre, ja que en vida no van poder.      

I la petita comitiva s’allunyà per aca-
bar de realitzar la seva obra.

Bé, aquesta és la història; encara
que se’m podria discutir si aquest és
un final feliç o no. En tot cas, ho deixo
a criteri dels lectors.

Una història romàntica del vell Masnou (conte)
Per Josep Condeminas



Vine al mercat! Et direm: 
Bon Nadal!

En aquestes festes, hi trobaràs el Nadal 
a cada parada. 

Omple el cistell de productes frescos i de qualitat 
al millor preu.

I a més a més pots guanyar una de les moltes 
paneres que tenim preparades per sortejar-les 

entre els nostres clients.

Carrer Itàlia, 50 • 93 555 19 65 • www.mercatmasnou.com
Aparcament gratuït amb qualsevol tiquet de compra
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PLAQUES DE CAVA I SEGELLS
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Exposicions
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Del 29/11 al 19/12
CENTENARI DE L’ESTELADA. Material cedit per la
“Comissió dels 100 anys de l’estelada”
Acte d’inauguració oficial: diumenge 30 de novembre a les
12 del migdia.

Del 20/12 al 16/1/2009
EL MÓN DEL FERROCARRIL. Maquetes, objectes, foto-
grafies, etc.

TROBADA MENSUAL D’INTERCANVI
DE PLAQUES DE CAVA I FILATÈLIA
(cada segon dimecres de mes)
Dimecres 10 de desembre de 2008
Dimecres 14 de gener de 2009

I n f o r m a

LA CORAL XABEC DEMANA CANTAIRES
Tothom qui hi estigui interessat hi serà ben rebut.
De manera especial ens calen veus d’homes, tant
de tenors com de baixos.
Animeu-vos-hi 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!

L’ENDEVINALLA per V.D.R.

Quina cosa fa tot l'any
tota persona que viu,
que es veu durant l'hivern
i no es pot veure a l'estiu?

Resposta: la respiració

El mes de gener anirem a fer una visita al centre de 
recerca astronòmica que el Grup d'Astronomia de 

Tiana té a la Serralada de Marina. 
Desplaçament  amb  vehicles propis. 

Les places són molt limitades. Data inicial prevista: 
dissabte 17 de gener de 2009 (la data exacta es 
confirmarà al Butlletí del proper mes de gener).

Sortirem a les 10 del vespre de l’aparcament del 
davant del cementiri del Masnou.

Puntualitat màxima
Inscripcions al local social de Gent del Masnou, 

c/Dr. Josep Agell, 9
Preu d’inscripció: socis 1€ – no socis 2€

Portal social

Jordi Viñas Tremols  
686 07 87 34W

W
W

.E
LMASNOU.COM

Visita a l’observatori
astronòmic de Tiana

Diumenge 7 de desembre, 
a les 10 del matí, a la porta de la masia. 

Inscripcions al local social de Gent del Masnou. 
Places limitades. No hi seran admeses les persones 

que no s’hi hagin inscrit prèviament.

Visita cultural
Masia de “Can Teixidor”

Col·leccionisme P
LA

QUES

CAVA



E S P E C I A L I S T E S  E N  D I A M A N T S  

MATERIAL  ELÈCTR IC

Ens hem traslladat a J.F. Kennedy al costat del
Camí del Mig i ens diem MOS IL·LUMINACIÓ, però
el nostre servei és el de sempre. El millor.
VENDA AL MAJOR I DETALL

Aquest Nadal il·lumina la teva llar 
al millor preu i baix consum. 

Vine’ns a veure
Tenim tota mena de material elèctric.

J.F. Kennedy, 20-22 nau A. 93 540 33 47 el Masnou 
(Cantonada amb el Camí del Mig)

Ens hem traslladat al carrer Pere Grau 14, al costat de Mobles Vilalta

Pere Grau, 14 · El Masnou · 93 555 64 51

Bon Nadal



Per a encàrrecs:
Botiga, c/ Santa Rosa, 27  T. 93 540 16 80  Mercat Municipal  T. 93 540 41 97 El Masnou 
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BONES FESTES

També en pot comprar al 
nostre web: TOTFRESC.NET
i l’hi portarem a casa.


