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Després de més de 50 anys la
botiga Novetats Pradell, per
jubilació, tanca les portes. 
La Maria Pradell, coneguda
com la Maria d’Andorra, va co-
mençar  l’any 1959 portant del
país dels Pirineus, i a qui li ho
demanava, articles difícils de
trobar en aquells anys a casa
nostra. 
El 1963 va obrir el negoci al
Masnou. Era una persona
d’una gran intuïció comercial; el
seu marit, com a bon conductor
de vehicles, li proporcionava un
viatge segur i distret per aque-
lles inacabables carreteres dels
anys 50 i 60 fins al Principat. En
morir la Maria, la va rellevar la
Carme, la seva filla, que fins ara
ha portat el timó de la nau amb

destresa i personalitat. Recordo
amb molta estima aquests dar-
rers 25 anys en què ha col·labo-
rat com a anunciant al butlletí de
Gent del Masnou. El seu tracte
era agradable, somrient i estava
sempre disposada a participar.
La Carme, mestressa de Nove-
tats Pradell, vol donar el més
sincer agraïment a tots els seus
clients, amics i col·laboradors
durant aquests anys. 
Ha estat un temps fantàstic en
el qual s’han barrejat infinitat de
coses, feina, sentiments, il·lu-
sions, anècdotes, alegries i
també malauradament  triste-
ses però que, en definitiva, tot
plegat ha estat un plaer de
compartir amb la gent que li
han fet confiança.

I com deia el poeta: “Bon viatge
per als guerrers que al seu
poble són fidels, afavoreixi el
Déu dels vents el velam del seu
vaixell.”   

APROFITEU ELS
NOSTRES

DESCOMPTES DE
TANCAMENT EN

TOTS ELS NOSTRES
PRODUCTES

Novetats Pradell tanca les seves
portes per jubilació
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Concert de
Nadal Coral

Xabec
Dissabte 22, a les 8 del 

vespre, a la Parròquia de
Sant Pere del Masnou.

Més info. pàg. 30

En aquest Nadal que ja tenim a tocar tampoc no seran al seu “corral”
els 19 líders socials i polítics catalans  que,  pel  fet de ser demòcrates
i conseqüents amb els seus deures amb la ciutadania,  continuen pri-
vats de llibertat,  entre reixes,  o exiliats  a d’altres països europeus on
la justícia exerceix de justícia.
Ens ha dolgut l’ànima no poder il·lustrar la portada amb un tió alegre,
envoltat de lluminàries i garlandes de colors, en un ambient nadalenc
festiu i amable, com hauria de ser, però l’evidència dels fets ens ha
conduït a  presentar un tió trist,  arraulit  darrere uns barrots. 
Malgrat tot, l’admirable convicció i fermesa dels principals afectats per
aquest malson, ens empeny a seguir oberts a l’esperança i a no defa-
llir. Vegem tot seguit alguns fragments de cartes de Carme Forcadell,
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que ens alliçonen i encoratgen: 
C.F. Si persistim, guanyarem. Com va dir Martin Luther King Jr, ‘guan-
yarem perquè l’arc de l’univers moral és molt llarg, però al final es
decanta cap a la justícia’.
J.C. La repressió que impedeix d’abraçar-nos fa que encara estiguem
més units.
No demanarem mai permís per exercir els nostres drets civils i polítics. 
Paradoxes de la vida: a la presó o a l’exili és on més lliures ens sen-
tim, perquè assumim amb coratge i d’una vegada per totes el present
que ens ha tocat de viure i no renunciem a fer-ho amb plenitud i espe-
rança.
Cal més rigor, generositat i sentit d’estat que mai per a construir la
República de tothom i per a tothom.
Hem après que res no ens podrà robar el somriure. 
J.S. Serem allò que vulguem ser col·lectivament. 
De vegades la voluntat ciutadana s’expressa malgrat els lideratges i
els supera o els arracona.
La democràcia, per imperfecta que sigui, permet de creure que la
voluntat de la ciutadania s’acabarà imposant, tard o d’hora.
La nostra causa nacional va lligada a la causa de la democràcia. I que
la guanyarem si és la voluntat de la majoria.
Veurem el nostre país tornant a exercir el dret d’autodeterminació i
guanyant definitivament el dret d’esdevenir un estat independent en
forma de república.
Doncs, aquest Nadal estomaquem el tió amb tota la força del món per-
què ens dugui la vital unitat en tots els fronts polítics i socials,  per
menar a bon port la nau del procés.
Que tinguem un Bon Nadal!

El President
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LA GUINEU DE BETLEM

La guineu prou que dormia
encofurnada al seu cau;
la fillada  l’envoltava,
tot era tranquil·litat;
quina pau s’hi respirava;
…i quin gel fora el catau!

Mentre descansen les guilles
en la dolça quietud,
mentre els caparrons reposen
sobre un jaç de pèls molsut,
allà a prop, en un estable
enteranyinat i fred,

un Nadó inquiet gemega
sense poder agafar el son.
Bé prou que el pare i la mare
malden per fer-li un coixí
amb la palla del pessebre
i un retall de roba humil.

Ell mou el cap amb frisança,
Maria i Josep amb neguit,
tots dos amb els ulls plorosos
veient neguitós el Fill,
que no dorm perquè no troba
on pot reposar tranquil.

Nadal 2018 Mitjançant la nadala ja tradicional del nostre
consoci Esteve Pujol i Pons, l’Equip de Redacció, al costat de la Junta Directiva, s’afegeix als senti-
ments –amarats de tendresa i tot reflectint les angoixes de tants migrants i sensellar que sofreixen en
aquests temps que vivim– i desitja a tothom –socis, simpatitzants i lectors de Gent del Masnou– unes
Bones Festes i el millor per a l’any 2019.

Jesús li respongué:
–Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l’home

no té on reposar el cap.
(Lc 9,58)

Tenen més sort les raboses
que no pas l’Infant Diví:
elles somien delícies,
Ell somica, mou el cap. 
Ai, si com les guineuetes
pogués tenir un bon capçal!            

Els records queden gravats
allà al fons de la memòria,
tot i ser records d’infant
i potser encara amb més força.
Quan Jesús va ser més gran,
proclamant la Bona Nova,

un se li acosta i li diu:
–Et seguiré arreu on vagis.
Sent que del racó profund
on s’amaga la infantesa
puja, amarga remembrança,
el desfici de Betlem.

–Tu, si em vols seguir, segueix-me.
Has de saber, tanmateix,
que les guineus, els ocells,
bestioles, salvatgines,
tots els habitants del bosc
tenen coixí on reposen.

Jo, però, no tinc cap lloc
on durant la nit descansi;
soc com un refugiat,
que cerca recer i hostatge.
Que, si vols fer ruta amb mi,
no tindràs bressol ni casa.

Esteve Pujol i Pons
Nadal 2018
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Aymar (Maricel)
Almeria, 14 · 93 555 03 81                 9.15 - 21 9.15 - 14

Domínguez (Est. Masnou)      
Enamorats, 2 · 93 555 59 36            8 - 20.30 9 - 13.30

Fàbregas
Navarra, 68 · 93 555 19 79                9 - 13 i 16.30 - 20           9.30 - 13 

Ocata
JFKennedy, 5 · 93 555 33 08 9 - 20.30                  9 - 20.30

Riera (Club nàutic)

J.Llimona, 22 · 93 555 08 55 9 - 20.30 9 - 20.30

Viamar   
Prat de la Riba, 23 · 93 555 04 03 9 - 20.30                   9 - 14

Horaris de les farmàcies del Masnou
De dilluns a divendres                Dissabte

FARMÀCIA DE GUÀRDIA
La farmàcia de guàrdia serà oberta 24 hores seguides. 

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

Bon Nadal
S

S
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Totes les cartes de la Bústia Oberta cal que portin: nom, cognoms, adreça, núm.
del DNI i signatura de l’autor i es publicaran, només, amb el nom i cognoms de
l’autor. En cap cas no es publicaran cartes amb pseudònim o inicials. L'extensió
no excedirà de 1.500 caràcters, espais inclosos; en cas contrari, la Redacció
podrà abreujar-les o rebutjar-ne la publicació. Gent del Masnou no es fa respon-
sable del contingut de les cartes. Seleccionarà les que siguin d'interès general i
no mantindrà correspondència amb els seus autors.

ESCOLA BERGANTÍ
En el Butlletí del mes de
novembre (núm. 368) vaig
tenir el goig de llegir el
publireportatge dedicat a la
commemoració dels 50
anys de l’Escola Bergantí,
efemèrides digna de felici-
tació per als qui van ser els
promotors i continuadors
d’aquest projecte tan ago-
sarat i ambiciós, que avui,
després de 50 anys de sin-
gladura i superació de
molts esculls, mereix el ple
reconeixement per la seva

tasca pedagògica i social a
la nostra vila del Masnou.
Amb aquestes ratlles em
plau, doncs, afegir-me a les
mostres de suport que ben
segur compartiran molts
pares, avis i alumnes que
han passat i segueixen en
actiu a l’empar de les veles
desplegades del Bergantí. 
Pel que fa al text del publi-
reportatge i per ser fidels a
la història, només voldria
fer un petit incís de puntua-
lització: l’inici de la singla-
dura de l’escola va ser al

carrer de Sant Pere, 33,
curs 1968/69, i es va traslla-
dar al curs següent al carrer
de Lluís Millet, 80, i passa
més tard al núm. 53 del
mateix carrer i posterior-
ment al carrer de Fra
Juníper Serra, 46,  lloc on
actualment té les magnífi-
ques instal·lacions.
Si hi esteu d’acord, agrairia
que aquesta puntualització
fos comunicada al Butlletí.
Felicitats i que sigui per
molts anys, Bergantí!

Ramon Asensio i Cardell
-----------------------------------------

CORREUS, 
MOLT BÉ!

Sovint critiquem les coses
que no van bé (a parer nos-
tre), però ens oblidem de
felicitar quan va bé.
Aquest és el cas pel qual
escric. Us ho explicaré.
Dijous, 8 de novembre, un

amic m’envià contra reem-
borsament des de Bilbao un
llibre, i m’ho comunicà per
e-mail; i el divendres, 9, a
les 11 del matí, el carter
me’n feia l’entrega a casa.
Amb menys d’un dia el
tenia. Tot un èxit!
Dijous, 15 de novembre,
vaig a Correus per enviar
diversos llibres. Un a
Bilbao, l’altre a Lleida i tres
a Mérida, Mèxic. D’aquests
no sé la data que els deuen
haver rebuts, però sí que
també felicito la funcionària
que m’atengué, que ho feu
amb amabilitat, domini de
l’ofici i rapidesa. Tot un èxit!
Si també reben els llibres
correctament i amb rapide-
sa, caldrà també que ho
comuniqui.
Si tot el funcionariat fos com
aquest, aniríem més bé.
Cordialment,

Joan Muray

ATENCIÓ, NADONS MASNOVINS 
NASCUTS EL 2018!

CONVOCATÒRIA PER A LA FOTOGRAFIA DE NADONS:
EL DIUMENGE, DIA 13 DE GENER DEL 2019,

A 2/4 DE 12 (11.30) DEL MIGDIA.
La fotografia es farà, com de costum, a les escalinates 

del parc jardí de Bell-Resguard, tocant a la NII. 

Informació: 93 555 80 06 - 93 555 21 13

Et convidem a fer-te soci 
de Gent del Masnou 

www.gentdelmasnou.cat
gentdelmasnou@gmail.com

Dr. Agell, 9 · 93 126 82 20 el Masnou



El teu treball és reconegut aquí i a
l’estranger; com t’ho has fet?
La vocació em neix arran de l’interioris-
me; jo als matins treballava de carnis-
ser amb la mare i a les tardes estudia-
va a l’escola Pau Gargallo de
Badalona... Sempre he volgut fer belles
arts i, en lliurar-me de la mili, vaig poder
acabar la carrera i fer els primers pas-
sos per donar-me a conèixer. Una acti-
vitat que se’m va fer molt complexa.

Complexa, en quin sentit?
Em sentia preparat professionalment,
però no sabia vendre el producte.
Aleshores vaig apuntar-me a un curs
de relacions humanes. Una metodolo-
gia per potenciar l’empatia, fer amics i
influir en la gent i alhora millorar la
capacitat de parlar en públic. 

No devia pas ser el curs de Dale
Carnegie?
Efectivament, un curs caríssim, que em
sobrepassava econòmicament, però va
derivar en un fet casual que va canviar
el rumb de la meva vida... Fou en la
prova de parlar en públic que vaig tocar
el tema de la decoració floral i un dels
alumnes del curs estava relacionat amb
una empresa especialitzada en flor
seca. Va ser gràcies a ell que vaig
conèixer la senyora Juanita Royo,
majorista especialitzada en flor seca.
Quan al 1981 vaig entrar al seu magat-
zem, una immensa explosió floral on
dominaven els grocs mostassa, turque-
ses, blauets, fúcsies.., vaig quedar-me
garratibat i emocionat. En un acte reflex
la vaig agafar amb força pel canell: Que

manera de formar-me com a florista, en
això vaig tenir l’oportunitat de decorar la
Casa de Cultura del Masnou amb una
exposició de flor seca i vaig aconseguir
una sorprenent acollida i més endavant
també amb altres exposicions.
Finalment va ser Juanita Royo qui va
facilitar-me el camí forçant la meva
admissió a l’Escola d’Art Floral de
Catalunya. Aleshores, les dues directo-
res del centre van cedir i em van facili-
tar la inscripció.
Aleshores vaig fer els dos any bàsics a
l’Escola d’Art Floral de Catalunya. Fou
al cap d’un any que van cridar-me per
fer de professor de dibuix tècnic i artís-
tic; hi segueixo fent classes d’art floral.
Són classes monogràfiques; entre quin-
ze i divuit alumnes avançats que em
signifiquen un espai de recreació i d’es-
tímul en desenvolupar noves idees.
Sortosament l’Escola ja no és així, som
un equip molt preparat, i les inscripcions
són absolutament obertes i inclusives.

Ets autodidacte amb estil propi? 
En bona part sí, d’aquí em va venir
molta feina, però va ser la meva mare,
una gran dona i excepcional emprene-
dora, qui va visualitzar el meu futur...;
ella va comprar la perfumeria Melibea i
aleshores va dir-me Jordi, ja és hora
que deixis la carnisseria i munta’t la
teva empresa amb una sola condició: el
local és meu i tu inverteix el que vulguis

8

em fas mal!, se’m va queixar i jo, excu-
sant-me, vaig preguntar-li Què haig de
fer per aprendre a fer això? Es donava
el cas que ella també era professora de
l’Escola d’Art Floral de Catalunya on
actualment formo part del professorat
des de l’any 1988.

Quina xamba! Ets una persona amb
sort, oi? 
Crec que sí, tothom tenim un Àngel de
la Guarda. Les coses quasi mai no són
com hom voldria. Malauradament no
vaig poder matricular-m’hi, ja que, en
ser una escola gremial, calia ser fill de
florista per ser-hi admès i jo era fill de
carnissera. Aleshores vaig deambular
set mesos buscant un curs interessant
per iniciar-me. Però cap opció no va
convèncer-me; eren cursos orientats a
persones amateurs, molt per sota del
nivell que jo, sense saber-ne gaire, ja
tenia recorregut. Amb paciència vaig
perdre un any amb la idea de trobar la

Amb més de 30 anys d'experiència, el Jordi ha format la gran majoria de
floristes rellevants d'Espanya i, pel que fa a l’art floral, és reconegut amb
l’apel·latiu de mestre de mestres.  Si meritós és assolir el cim de qualsevol
professió i projectar-la en un horitzó infinit de creativitat artística sense
límits, ell, que confessa debilitat física davant de qualsevol agressivitat
basada en el poder la força i l’odi, en fer el repàs de la seva trajectòria
vivencial mostra la personalitat d’un veritable corredor de fons, capaç d’a-
conseguir qualsevol cosa que vulgui proposar-se. Quan ell es defineix a si
mateix ens diu “Soc un admirador de la bellesa”  i recalca “en totes les dis-
ciplines!”

Jordi Abelló Roig
venedor de felicitat

GENT AMB GENT

CONVERSES
Treballar és essencial per tirar endavant
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en les obres per tirar endavant el teu pro-
jecte. Així va començar la meva dèria
per l’art floral. A partir del moment d’o-
brir la botiga, per a mi va ser com una
droga... tenia vint-i-quatre anys, immers
en un seguit d’idees d’inspiració des-
bordant. Un excés amb una gran càrre-
ga anímica, que al poc temps va fer
adonar-me que amb la floristeria no en
tenia prou. No era per raons econòmi-
ques, les meves inquietuds m’exigien
aprendre més i ampliar el meu horitzó.

Et dona per viure la docència en l’art
floral?
La docència no dona diners, però enri-
queix la ment i estimula la creativitat. En
realitat em guanyo la vida professional
amb totes les empreses que gestiono
com a VISUAL; compro a l’estranger,
trio els materials, els elaboro i els
comercialitzo en xarxes de majoristes i
gardens. Puntualment contracto gent
qualificada, formo equips i organitzo
Master Class. En aquest moment estic
donant un curs de nivell superior a
Barcelona per a totes les comunitats
espanyoles. Colòmbia i Mèxic també
han esta destins per fer la docència.
L’any que ve el tinc molt ple, i en tinc
dos de programats de molt sucosos:
Mèxic I Bèlgica.

Vist així, la teva vida sembla un pas-
seig de flors i violes!
Hi ha un camí anterior ple de cactus,
atzavares i ortigues. La infància no va
ser un camí de roses; en realitat fou
d’una immensa soledat. Dels set anys
als tretze, enmig de problemes familiars
que no venen al cas, vaig patir en silen-
ci assetjament escolar, amb falta d’a-
mics de la meva edat; va ser una etapa
complicada. Donada la meva particula-
ritat vivencial, el col·legi se’m va fer ter-
rible; vaig patir alguna intimidació i l’ho-
mofòbia dominant aleshores, reglada
per l’Església i enquistada en tots els
estament de la societat, fou una lacra
que encara està latent.

Vas fer un gir de 360 graus amb el
negoci, oi?
De la botiga del Camí Ral em vaig tras-
lladar al Mercat Municipal nou, un canvi
necessari que em va significar la repre-
sa de consciència. En un àmbit de

quiosc de tretze metres les flors van
prendre una dimensió cridanera enmig
del tragí multitudinari, que no es queda-
va indiferent davant l’aparador. Un
canvi temerari per tan precipitat, en el
qual vaig aprendre en humilitat i, trac-
tant amb la gent, vaig créixer existen-
cialment, un esforç que em va equilibrar
el rendiment econòmic i un respir que
va aclarir el meu horitzó.
Però no va acabar aquí; l’any 2000 vaig
provocar un daltabaix a casa, vaig  so-
miar que no seria feliç i vaig tancar els
dos Espais Florals que tenia oberts... 

Encara no havies trobat el nord; com
t’ho vas fer?
El problema era sempre el mateix, l’es-
tabilitat en una zona de confort no em
feia feliç i, en voler fer moltes coses a la
vegada, se’m va fer insostenible. Era el
Dia de la Mare, després del cansament
de tanta feina, tenia 39 anys i vaig pre-
guntar-me: Què faig jo aquí, podent fer
altres coses? I m’ho vaig vendre tot en
el millor moment que podia fer-ho. 

Has citat la teva mare; vius en famí-
lia? 
El pare va morir fa 32 anys; actualment
només tinc mare amb 82 anys, està
delicada, però viu sola i ens té la meva
germana cinc anys més gran que jo i a
mi, i ambdós procurem estar pendents
del que necessita.
A casa, gràcies a la mare hem treballat
de tot. La mare, sent una persona humil
a nivell d’estudis, és una gran dona; ha
influït en mi, però, com a bon Capricorn,
a més a més m’hi assemblo i penso
com ella: “Cal treballar per ser algú”...
”estalviar, tenir un racó per a una

necessitat inesperada”. Ella té un talent
nat com a emprenedora; potser no ha
estat falaguera, ho entenc perquè la
seva vida ha estat molt dura com la de
la majoria dels nascuts en els primers
anys de postguerra. Mancança emocio-
nal, que ara reconec que ha estat un bé
per a mi, i m’ha obligat a madurar de
ben jove. El que estic vivint des dels 24
anys fins avui m’ha compensat i potser
haig de reconèixer que el patiment en la
meva infantesa m’ha impregnat la
capacitat de superar qualsevol circum-
stància adversa passada i present o
que hagi d’afrontar en el futur. El meu
horitzó és infinit en expectatives que
m’alliberen l’esperit i em fan feliç. ...s’ha
quedat pensatiu, com a qui se li en
va el sant al cel, i exclama:
Pensava en meva germana Anna
Maria, cinc anys més gran que jo; tot el
que he pogut fer de bo ha estat gràcies
a ella, estricta i moderada, justa i pre-
sent en cada moment que he necessi-
tat suport i consell... En ser més gran
que jo, quan tot era treball i esforç per
sobreviure econòmicament, ella ha
hagut de bregar més en el si familiar.
M’ha fet el camí més fàcil. Ha estat un
regal constant per a mi.

Què creus que pot salvar el món,
política o religió?
No soc creient i fins fa poc era agnòstic
de la política; actualment hi estic més
interessat i alhora preocupat...; pel que
fa a mi, crec que tornem a anar enrere,
m’hi trobo a les classes que dono. El
masclisme i l’homofòbia es detecten
latents o reprimits, però amb indicis
constatables d’una violència a punt
d’esclatar. Semblava que el respecte a



1010

fer pedagogia. És clar que si fas tantes
coses al final acabes rebent el reconei-
xement professional i surts a les revis-
tes del sector i passes a l’àmbit interna-
cional, però som minoria els col·legues
que ens movem en aquest estat de
creació innovadora. 
Penso que ha estat l’esforç i la dedica-

la diferència havia evolucionat huma-
nísticament molt, però en el dia a dia
constato que tornem endarrere. És evi-
dent que hi ha un ventall de la joventut
interessada a aprendre i prosperar,
però la gran majoria enfoquen el futur
sense ganes d’estudiar ni treballar. Jo
no tinc fills, però veig moltes famílies en
constant preocupació per l’actitud pas-
siva dels fills incapaços d’emancipar-
se. Treballar és essencial per tirar enda-
vant la persona individualment i el país
col·lectivament.

On et veus situat en el teu sector
professional?
Amb la meva feina crec que he canviat
el rol de la professió, he aportat trets flo-
rals a l’interiorisme i aspectes decora-
tius en l’art floral, la qual cosa em per-
met poder atendre un ampli ventall de
necessitats de nombrosos segments on
la decoració i ornament són necessaris.
Com a empresari defujo l’ambició de
poder, prefereixo aportar idees i canvis
que excitin la necessitat d’adoptar-los i

ció a exposar el meu treball, amb pas-
sió, delicadesa i professionalitat. Jo pro-
curo motivar els meus clients donant
solucions que els fan créixer; el millor
reconeixement és que em diuen “Ens
vens felicitat!”
Jo visc bé perquè tinc molta feina, però
no ambiciono fer-me ric ni tenir poder.
Cosa que puc dir des d’aquest estat de
confort emocional.

Tens algun projecte nou que vulguis
divulgar per a Gent del Masnou?
Estic molt content; avui puc dir que he
tingut un any de reconeixements pro-
fessionals. He col·laborat en un gran lli-
bre digital, la millor recopilació il·lustra-
da del món floral. Es titula The Crafter’s
Secret, assequible si et subscrius a la
Web FLOOS. Just fa poc que ha sortit
l’edició en llibre físic, en el qual tres de
les propostes són meves.

El Jordi ens planteja un humanisme
sublim i pacificador: el món de les
flors!

L’educació del

futur
Ser avi és una manera de reviure, més
ben dit, de contemplar des d’una certa
distància tot el procés de creixement i
maduració dels fills dels nostres fills.
Tenim una perspectiva calmada perquè
ens estalviem els enrenous del contac-
te diari que sovint atrapen els pares.
Quan el net gran avança en el cicle
d’ensenyament i entra a l’institut, t’ado-
nes de com ha canviat la manera de
rebre coneixements dels nanos d’ara.
El meu net gran disposa d’un potent
artefacte a la butxaca on té les més
grans biblioteques del món, les imatges
de les pintures famoses, els grafitis i
vídeos més enginyosos d’abans d’ahir,
una bona col·lecció de llibres clàssics
gratuïts i un munt d’”amics” imaginaris:
parlem del MÒBIL! És tant el que té a

les seves mans que no sap ni per on
començar. Els de la seva generació
sovint descobreixen ells mateixos el
que més els captiva a base d’entrar a
internet i cercar i cercar tot allò que els
atrau sense cap mètode ni programa.
De vegades hi entren per suggeriments
d’un amic, induïts per les pròpies
empreses que controlen internet o
seguint el consell de l’escola. També
entren a diferents xarxes socials que
els obliguen a ser actius i a esmerçar-hi
molt de temps. 
Davant aquest desgavell de milers de
dades a les seves mans que desvirtuen
l’antiga metodologia de l’escola memo-

Vivències
Pep Parés

rística, Yuval Noah Harari, expert a cer-
car d’on venim i què ens depara l’ave-
nir, es pregunta què hauríem d’ense-
nyar avui dia? Molts experts en pedago-
gia afirmen que les escoles haurien de
passar a explicar les “quatre C”: pensa-
ment crític, comunicació, col·laboració i
creativitat. Dit de manera més àmplia,
les escoles haurien d’insistir menys en
les qualitats tècniques i treballar més
per les habilitats d’ús general per a la
vida. La més important de totes serà la
necessitat d’adaptar-se al canvi, d’a-
prendre coses noves i de mantenir l’e-
quilibri mental en situacions inhabituals.
Per anar al ritme del món del 2050, per
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posar un exemple, no els caldrà simple-
ment generar noves idees i productes:
sobretot necessitaran reinventar-se ells
mateixos una vegada i una altra.
L’escola ja no pot ser un centre de
memorització de coneixements.Tampoc
no sabem què els convé estudiar o si el
que volen estudiar té cap mena de futur.
El món es regeix per paràmetres nous
que no tenen res a veure amb l’evolució

–més o menys predictible– que teníem
fins ara. 
La biomedicina, la robòtica, la intel·li-
gència artificial, els cíbors, els algorit-
mes que saben tant de nosaltres per-
què els ho mostrem a internet, per po-
sar alguns exemples. Tot això canviarà
la seva manera de viure i de realitzar-se. 
Per sobreviure i prosperar en un món
així, necessitaran un munt de flexibilitat

mental i grans reserves d’equilibri emo-
cional. Diu Harari: Moltes vegades hau-
ran de deixar estar part d’allò que
coneixen millor i acomodar-se a allò
desconegut. Per desgràcia, ensenyar
els nens a acceptar el desconegut i que
mantinguin l’equilibri mental, és molt
més difícil que ensenyar-los una equa-
ció de física o les causes de la Primera
Guerra Mundial.

Moltes vegades no ens adonem del
gran privilegi que tenim de viure a
prop del mar. No només per la seva
bellesa sinó perquè els últims desco-
briments en neurociències ens parlen
d’una llarga llista de beneficis.
En primer lloc, el so de les onades que
trenquen a la costa és un tipus d’estí-
mul que, generalment, ens relaxa i
l’associem a les emocions de calma i
de tranquil·litat. El fet d’estar més cal-
mat o calmada a l’hora d’escoltar les
onades, ens permet combatre l’estrès
i les tensions. Quan millorem el nostre
estat d’ànim també podem afavorir la
nostra creativitat. Les idees flueixen
quan estem en aquests entorns. 
És per aquesta raó que, si tenim un mal
dia o ens sentim aixafats, és molt reco-
manable fer un passeig a la vora del
mar. No és necessari banyar-se, ni tam-
poc arribar a tocar l’aigua. Simplement
permet que la teva vista es pugui perdre
en la immensitat del mar i segueix el
ritme de les onades. Aquest exercici
ajuda que la ment pugui canviar el seu
punt d’atenció. En lloc d’enfocar-te en
els teus problemes o en les teves pre-

ocupacions, quan dirigeixes la teva
mirada al mar estàs fent un acte de
consciència en el present.
La pràctica del “mindfulness” o de l’a-
tenció plena, consisteix a tenir un
major grau de consciència sobre el
moment actual. Quan permets que els
teus ulls se centrin en el moviment
repetitiu de les onades, el que fas és
que tots els teus sentits es concentrin
en l’estat de l’ara i de l’aquí.
A més, si ho desitges, pots tancar els
ulls i deixar que la teva ment pugui fluir
amb el so del moviment de l’aigua.
Aquest ens facilita connectar-nos amb
altres records, potser en moments on
has pogut gaudir de les seves aigües o
d’una bona companyia. El fet de con-
centrar-se en el so que produeixen les
onades ens ajuda a deixar enrere pro-
blemes i conflictes.
Un altre element clau és l’olor de la sal.
A través de l’olfacte podem rememorar
records i moments d’una manera imme-
diata. El nostre sistema olfactiu està
estretament connectat amb el nostre

sistema de regulació emocional. És per
aquest motiu que respirar aquest aire
humit i salat és una forma de poder sen-
tir més vívidament experiències recon-
fortants. Ens podem tornar a connectar
amb les emocions de tranquil·litat, d’a-
legria o de serenor.
Hi ha molta gent a qui contemplar la me-
ra imatge del mar permet evocar els sen-
timents i els valors de llibertat, pau i con-
nexió amb la naturalesa. Molts ho descri-
uen com una sensació de ser capaç
d’estar en un entorn acollidor i amb total
obertura, sense límits ni barreres.
Així doncs, les persones que viuen a
prop del mar són unes privilegiades.
Tenim un gran recurs natural per millo-
rar la nostra salut, i moltes vegades no
ens n’adonem. D’aquesta manera, et
proposo que a la pròxima vegada que
et sentis atabalat o desmotivat, surtis
de casa i vagis a buscar el mar. Seu a
la vora i només connecta amb el
moment present. Descobriràs com, al
cap de pocs minuts, el teu estat d’à-
nim canvia i et sents molt millor.

Som
Com ho podem fer perquè siguem tots 
una mica més feliços i gestionar 
millor els nostres conflictes...
Oriol Lugo Real
Psicòleg & Coach Executiu i Personal 
Expert en Teràpies Neurocientífiques
www.oriolugoreal.com  /  http://owlinstitutpsicologic.com 
www.owlpsicologia.com

EL MAR I LA TEVA SALUTEL MAR I LA TEVA SALUT

LʼANC Masnou convoca la ciutadania, cada dimecres a les 7 de 
la tarda, davant lʼAjuntament fins que sigui alliberat i retornat el

Govern legítim de Catalunya. Tʼhi esperem!



Primers
Sopa de galets i pilota.

Brou de Nadal

Canelons:
• D’ànec i foie. 
• De carn. 
• D’espinacs. 
• Vegetarians. 

Segons
Espatlla de porc sencera al forn, amb salsa de ceps

Rodons de pollastre, farcits i rostits al forn: 
• Músic: prunes, pinyons, panses i orellanes. 
• Montserrat: pernil cuit, ou dur i olives. 
• Ramon: pernil cuit , formatge i foigràs. 
• Blanc i negre: pernil cuit, formatge i prunes. 
• Nadal: carn picada, ou dur, prunes i pinyons

Cuixa de pollastre de pagès amb prunes i pinyons.

Pollastre de pagès amb prunes i pinyons 

Picantons farcits

Calamars farcits

Bones festes de Nadal
Comandes a: www.canrac.com o bé a la botiga fins al dimecres 12

I per Cap d’Any i Reis vuit dies abans
Mestres Villà, 101, el Masnou ·  93 555 16 64  

ELS NOSTRES PLATS PER A AQUESTES FESTES 

Bones
Festes

• MECÀNICA I ELECTRICITAT DE L’AUTOMÒBIL

• ELECTRICITAT
• PNEUMÀTICS
• ALINEACIONS 
• AIRE CONDICIONAT

SALA
AUTOMOCIÓ

C/. Xile, 1.  Tel 93 540 42 04  /  628 90 85 23 • www.salautomocio.com • El Masnou 



De les pastisseries del Masnou

Per Nadal torrons i
neules de pastisseria
Per Nadal torrons i
neules de pastisseria

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

Pastisseria Degustació Granja

PASTISSERIA  ·  CONFITERIA

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

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

MMACE02
(Millor Mestre Artesà 
Xocolater d’Espanya 02)

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

Mestre Pastisser

Venda
Online

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

Pastisseria
miquel



14

En aquell Masnou del segle d’or de la seva marina mercant, que va tenir prop de
vuit-cents capitans mercants, alguns d’ells no sols foren capitans, sinó que alhora,
o quan es retiraren, foren alcaldes de la vila.
N’he trobats dotze, en dates que van des del 1848, any d’inauguració del primer
ferrocarril dels Països Catalans i de tota la Península Ibèrica, fins al 1916, al bell
mig de la Primera Guerra Mundial, coneguda també com a la Gran Guerra.
Primer en veurem el llistat, esmentarem primerament l’any que començà el seu
mandat, després cognoms i nom, i a la darrera columna el motiu, si és que en tenia,
pel qual era conegut. Són aquests:

Joan Muray

Agustí MARISTANY i SENSAT. Amb
aquest topem amb la repetició de noms
i cognoms típica del Masnou. Tenim
tres Agustí Maristany i Sensat com a
capitans i, per les dates, tots tres po-
drien haver estat alcaldes. Són:

Agustí Maristany i Sensat. «Isard» El
Masnou 1845-1922.
Agustí Maristany i ? «Silet» El Masnou
1849-Argentina 1911.
Agustí Maristany i Sensat. «Xami» El
Masnou 1864-Alta mar 1899.

Un dels tres va ser alcalde de l’1 de
gener del 1894 a l’1 de juliol del 1895.

Josep MARTÍ i MARISTANY. El
Masnou 1861-1923. Alcalde de l’1 de
juliol de 1895 fins a l’1 de juliol del 1897.

Victorià PAGÈS i FÀBREGAS. El
Masnou 1848-1911. Alcalde de l’1 de
juliol de 1899 fins a l’1 de gener del
1902.

Tomàs FÀBREGAS I MARISTANY. El
Masnou 1846-1916. Va ser alcalde des
de l’1 de gener del 1906 fins a l’1 de juli-
ol de 1909. 

Frederic GIBERNAU i SUST. El Mas-
nou ? - ? Va ser alcalde des de l’1 de
gener del 1910 a l’1 de gener del 1912.

Pere SUST i ESTAPÉ. El Masnou
1873-1925. Va ser alcalde des de l’1 de
gener del 1916 fins a l’1 d’abril de 1922.

ANECDOTARI: Tenim dues anècdotes

Un cop vists els dotze alcaldes/capi-
tans, també deveu haver vist que
alguns d’ells repetien càrrecs en so-
cietats o institucions de la vila, com a
presidents de la Casa Benèfica o del
Casino, i de Jutges de Pau.
Veurem, per separat, les seves dades i
dates biogràfiques. Heus-les aquí:

Gabriel PAGÈS i BERTRAN. Se’n
desconeixen les dates de naixement i
de mort, només que va morir al Mas-
nou. Fou avi matern del mestre Lluís
Millet i Pagès. Alcalde del 2 de gener de
1848 al 7 de gener del 1850.

Bonaventura ALSINA i TORRAS. El
Masnou 1813-1879. Alcalde del 23 d’oc-
tubre del 1854 al 12 de març de 1857.

Gerard MARISTANY I ALSINA.. El
Masnou 1829-1905. Alcalde del 4 de
gener del 1861 al 31 de gener del 1865.

Joan ALSINA i SENSAT. El Masnou
1836-Barcelona 1918. Alcalde del 24
d’agost del 1873 a l’1 de març del 1877.

12 ALCALDES DEL MASNOU I ALHORA
CAPITANS MERCANTS

Històries de la vila

Victorià Pagès i Fàbregas

1848 – PAGÈS i BERTRAN, Gabriel - ? (1)
1854 – ALSINA i TORRAS, Bonaventura - Tareta
1861 – MARISTANY i ALSINA, Gerard - Soberano (2)
1873 – ALSINA i SENSAT, Joan - Cresta
1879 – ISERN i MARISTANY, Josep Pere - Titit
1885 – CURELL i BERTRAN, Joan - Novell
1894 – MARISTANY i SENSAT, Agustí - Isard, Silet i Xami
1895 – MARTÍ i MARISTANY, Josep - Barrabuts
1899 – PAGÈS I FÀBREGAS, Victorià - Cargelu (3)
1906 – FÀBREGAS i MARISTANY, Tomàs - Etxem
1910 – GIBERNAU i SUST, Frederic - ? (4)
1916 – SUST i ESTAPÉ, Pere - ? (5)

Josep P. ISERN i MARISTANY. El
Masnou 1839-1902. Alcalde de l’1 de
juliol del 1879 a l’1 de juliol del 1883.

Joan CURELL i BERTRAN. El Mas-
nou 1844-Alta mar 1900. Alcalde de  l’1
de juliol al 29 de novembre de 1885.

Tomàs Fàbregas i Maristany



15

marxar a un viatge i, aprofitant la seva
absència, diuen que un altre membre
del consistori es va vendre el terreny on
havia d’anar la PLAÇA DE LA VILA, ara
inexistent, i que correspondria al sector
de llevant de l’Ajuntament, i ocuparia el
passatge de Marià Rossell i algunes de
les cases que hi ha. Es diu que, per
això, l’arquitecte constructor de l’Ajun-
tament, Miquel Garriga i Roca, va fer la
façana que, com podeu veure, té co-
lumnes i una mena de balcó, com cor-
respondria a una que donés a una
plaça.   

NOTES
1. Avi matern del mestre Lluís Millet i Pagès
2. També fou Jutge de Pau del 1871 al 1872
3. Aquest, a més, fou president de la Casa
Benèfica del 1899 al 1902
4. Aquest fou també president del Casino del
1914 al 1915
5. Com l’anterior, fou president del Casino
del 1922 al 1925

referides a capitans que foren alcaldes
o a la inversa, heus-les aquí:
Josep P. ISERN i MARISTANY. Aquest
era de «Cal Titit», i l’anècdota que en
tenim és arxifamosa i ha estat explica-
da diverses vegades, però ara cal repe-
tir-la.
Es diu que durant el seu mandat va fer
tallar un frondós arbre que hi havia a la
plaça del mercat, a l’ombra del qual s’hi
reunien molts per despotricar de l’al-
calde. Un cop se’n va assabentar, fent
una «alcaldada» feu tallar l’arbre; però
l’endemà, al lloc on hi havia l’arbre, hi
va aparèixer un cartell que deia: TANTS
TITITS QUE HE SOSTINGUT I UN
SOL TITIT M’HA FOTUT.

Capitans i altres al davant del Casino a principi de segle passat.

Entrada al port de l’Havana

Vaixell mercant de nit a l’Atlàntic

Ajuntament del Masnou a l’inici del segle passat.

De l’altra anècdota, no en sabem ni el
nom de l’alcalde ni l’època. Es conta
que, per ser l’alcalde també capità, va

Pere Sust i Estapé



Sant Miquel, 25, 93 540 88 02 ·  El Masnou

Bones Festes!
Des de 1941

Bones Festes!
Opel Rijor República Argentina, 29 el Masnou 93 540 42 05·  652 92 00 46

Des de 

EL FUTUR ÉS DE TOTS

Anys 
de garantia i
manteniment



Mn. J. Verdaguer, 14  el Masnou
Tels. 93 555 10 60 / 17 61 · Fax 93 555 28 90 

www.finquespuig.net  ·  info@finquespuig.net 

C o m p r a v e n d a  -  A d m i n i s t r a c i ó  -  A s s .  j u r í d i c a
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Obert 
de 7’30 a 18 

Dissabte 
de 8  a 12

Materials per a la construcció i la decoració

www.materialshoms.cat

NOVETAT!
Et podem fer 

qualsevol color 
amb pintura

Joan XXIII, 93 555 81 56 el Masnou (Ronda del Masnou (sobre l’autopista)

Tota mena de materials per a la construcció, decoració, reforma i bricolatge o jardí. Pintura 
Av. J.R. Suárez de Llanos, 43. 93 540 37 69 Teià. Totes les novetats a la nostra
botiga. Gran exposició de ceràmica, pedra natural, parquet, sanitaris, cuines, aixetes, mampares i 

electrodomèstics

P e r r u q u e r i a   M i x t a
Marisa VilaMarisa Vila

Bon Nadal i feliç Any

Jaume I, 2 · 93 555 96 52 el Masnou ·  No tanquem al migdia · Hores concertades

Bon Nadal i feliç Any

Jaume EstraguésJaume Estragués Equilibrat electrònic
Alineació de direcció

Av. Joan XXIII, 28.  
93 555 53 03

B o n  N a d a l
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REPÚBLICA: UNA RAÓ D’ESTAT
Joan Camps i Ortiz

Sense els vots d’ERC i del
PDeCat a la moció de censura
contra el PP, Sánchez no seria
President del Govern i seguiria
fent equilibris sotmès als
barons que al 2016 van defe-
nestrar-lo per enterrar-lo políti-
cament en calç viva i van pro-
posar Susana Díaz, que ja do-
nava per fet que seria coronada
reina regent de la baronia
socialista. Dic regent perquè els
manaires del PSOE encara
mantenen la idea d’un secretari
general que doni la cara
movent-lo al seu antull, ja que al
socia-lisme descafeïnat que
ofereixen li escau millor un
putxinel·li o un titella, no fos que
un candidat amb personalitat i
carisma els destorbi.  Però, a
l’igual que Déu va escoltar el prec de
sor Inés –y Dios concedió a mi afán la
salvación de Don Juan al pie de la
sepultura–, la militància socialista,
recobrant el vot democràtic en les
primàries, va desmentir els barons que
es creien tenir la paella pel mànec –los
muertos que vos matasteis gozan de
buena salud– i en plenes exèquies
cantades el van ressuscitar del coma a
què els conspi-radors del propi partit,
traint-lo, l’havien induït. Va ser així com
Pedro Sánchez recuperà la secretaria
general del PSOE i deixà amb un pam
de nas  i,  conxorxats amb la maquina-
ció barroera liderada per Felipe Gon-
zález... i, tots en primera fila, i el con-
vertiren així en heroi i paladí quan ja el
tenien vora el crematori d’incineració:
Búsquenle los reñidores; cérquenle los
jugadores; quien se precie que le ataje,
a ver si hay quien le aventaje en juego,
en lid o en amores.
Però no ens enganyem, si Pedro
Sánchez és avui President del Govern,
no ho és per ser un home ben plantat,
que inevitablement atrau eròticament el
personal indistintament sigui dona o
home, donada la influència de l’or-
todòxia o l’heterodòxia sexual a l’hora
d’inclinar la intenció del vot. És evident
que sense el suport d’ERC i del

PDeCat, el PSOE estaria encara a
l’oposició i el PP es mantindria gover-
nant dalt del burro fent apologia del
franquisme i donant sentit a la famosa
frase ladran, luego cabalgamos, que és
l’expressió cínica de la política Rajoy
que ha contaminat la judicatura es-
panyola per justificar el relat erràtic de
Llarena, que déu-n’hi-do! Ja que enl-
laça amb l’arenga nacionalista a por
ellos!, inici de la violència d’Estat
extrema i desproporcionada que vam
viure l’1 d’octubre del 2017. 
Tothom sap que en política els canvis
partidistes són cortines de fum per
imposar que les coses continuïn igual, i
no hi ha partits que s’assemblin més, si
comparem PP i PSOE, que han pendu-
lat el poder de tota la transició passant-
se’l de l’un a l’altre. Per això no s’entén
gaire que els partits independentistes
de Junqueras i Puigdemont hagin
caigut en el parany de voler fugir del
foc de la dreta de Rajoy per caure de
morros a les brases candents de l’es-
querra de Sánchez. Els hauria sortit
més a compte de negociar les reivindi-
cacions del procés directament amb la
banca, ja que, atesa la seva influència
en la judicatura i la seva sintonia amb
els ens metafísics anomenats mercats,
només prometent-los una república

catalana condescendent i fent els
ulls grossos als seus tripijocs, el que
anomenen mantenir l’estabilitat
política i econòmica, segurs de
seguir imposant la llei i l’economia
que els convé, potser els nostres
presos i exiliats polítics menjarien els
torrons de Nadal a casa.
Han passat vuit anys des que
Montilla va pronosticar la progres-
siva desafecció dels catalans criti-
cant textualment: El sentiment d’a-
bandó que pateix la societat cata-
lana i que pot soscavar greument
la voluntat de Catalunya de ser
punta de llança del desenvolupa-
ment econòmic d’Espanya.
Magnífica premonició, al cap de
quatre anys esperant que el TC
escapcés definitivament l’Estatut
que els catalans havíem aprovat

en referèndum, acomplits tots els re-
quisits constitucionals. Amb tot això el
PSOE de Zapatero encara va governar
fins al 2011, tres anys perduts en les
promeses vanes avalades per un
nefast tripartit liderat pel mateix PSC de
Montilla.
No sé si hi pot haver un cinisme major
quan Miquel Iceta insisteix de nou a
aprovar el pressupost socialista del
Govern Sánchez com si no hagués
passat res en els últims vuit anys. A
què ve argumentar el mal menor per un
bé major, quan en tot el règim de la
transició de tots els pressuposts
aprovats a Madrid, fossin del PP o del
PSOE, no n’hi ha hagut cap que s’hagi
complert pel que fa a les inversions a
Catalunya? Això de causar un mal
menor per un bé major és el pecat que,
a part de ser indigne i irreparable, com-
porta irremeiablement la penitència i
subseqüent càstig, fins i tot quan el mal
es causa amb el dilema d’una falsa
Raó d’Estat. Les raons d’estat són
fal·làcies vanes o qualsevol altra cosa
disposada per enganyar el poble.
L’única Raó d’Estat digna per als cata-
lans és decidir el nostre futur, i la
República en un Estat independent
d’Espanya és una opció com una altra,
absolutament democràtica.
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Si hagués de resumir en poques
paraules el darrer llibre del reusenc
arrelat a Andorra Manel Gibert, gosa-
ria dir que es tracta d’una reflexió (pro-
funda, rigorosa, rica, intel·lectualment
potent) sobre la creació artística, i
sobretot la literària. Val a dir que no en
vaig ser conscient fins que no vaig
arribar al darrer conte, i el vaig haver
llegit naturalment, “Laberint”, mot que,
molt encertadament, ja apareix al sub-
títol de l’obra: “Vint-i-set contes dintre
d’un laberint”. Perquè els contes que
formen el recull, alguns publicats i pre-
miats amb anterioritat i tot, malgrat les
aparences d’independència i de diver-
sitat de tota mena (lingüística, argu-
mental, estilística, de personatges i
d’indrets...) estan estretament lligats
per uns fils subtils que ens fan tirar
enrere, recapitular, recordar aquell
personatge, aquell pseudònim o
aquell fet aparentment intranscen-
dent, que els converteixen en un veri-
table laberint i que produeixen un cert

vertigen, terme present, d’una manera
o altra, a pràcticament tots els contes,
com un leitmotiv tossut i divers alhora.
Són un conjunt de peces que tenen
l’aparença d’un puzle, d’un collage,
com fa dir el mateix Gibert a un dels
seus possibles heterònims, que con-
clou: “Vertigen no és una vel·leïtat  de
principiant; és una elucubració de
gran volada” (p. 175). I hem de con-
cloure que sí que ho és, una obra de
gran volada, malgrat la ironia amb què

intuïm que són escrites aquestes
paraules. Isabel-Clara Simó ens ho
deixa ben clar en el breu i sucós prò-
leg en què entre moltes altres coses
ens diu, sense ironia de cap mena:
“Estem, doncs, davant d’un text tren-
cador, mofeta, culte. Innovador i feliç-
ment feréstec.” (p. 9). I ho diu després
de deixar-nos ben clar que els contes
de Vertigen s’allunyen “de la literatura
de pur entreteniment o instrumental, i
àdhuc terapèutica.” (p. 8). Certament
no és una literatura fàcil, tot i que hi ha
contes que ens enganxaran d’allò
més des de la primera lectura; perquè
us ben asseguro que quan l’hàgiu lle-
git, quan hagueu arribat al final del
darrer conte, de “Laberint”, tindreu la
necessitat imperiosa de tornar-los a
llegir per veure què se us n’havia
escapat o quina nova lectura en feu o
si el vertigen inicial se us converteix
en un joc intel·lectual que us atrapa i
us fa dir “chapeau Gibert”, imitant el
plurilingüisme de què fa gala l’autor
en molts dels textos. 

Títol: Vertigen. 
Vint-i-set contes dintre d’un laberint

Autor: Manel Gibert
Editorial: Límits
Lloc i any d’edició: Andorra, 2017
Nombre de pàg.: 187

Parlem de llibres
Pere Martí i Bertran

Contes per fer
ballar el cap

Com en altres ocasions, en Xavi Tarafa ens va convocar
per compartir amb socis i simpatitzants de Gent del
Masnou les seves vivències en el viatge en bicicleta a
l’Himàlaia de l’Índia. Molta gent aplegada a la nostra sala,
tot i coincidir amb la mandra del diumenge a la tarda i el
partit del Barça. 
Als no avesats als viatges de risc, sentint el relat del seu
viatge ens envoltà un cert neguit per les extremes dificul-
tats que va haver de suportar en aquella aventura. Res a
veure amb els còmodes viatges de la majoria dels mortals.
Això sí, ens va saber transmetre el goig per la contempla-
ció d’aquells fabulosos paisatges, congosts, cingles, bar-
rancs i ponts penjants de vertigen, cims impressionants,
l’exotisme dels monestirs budistes i la convivència amb els
paisans, generosos, malgrat la seva penúria. En vam tenir
un tast amb les seves fantàstiques fotografies.
Era palès que en Xavi va viure molt intensament aquesta

ruta, pedalant, caminant i suant, perquè no va tenir un camí
planer, ni de bon tros. Aquells cims deuen mirar condes-
cendents els nostres Pirineus com si fossin turons!
Indubtablement, un viatge per no oblidar mai i dels que dei-
xen ganes de tornar-hi.
Agraïment a en Xavi Tarafa, tot demanant-li que la seva
propera aventura vulgui compartir-la amb la nostra entitat.

L’Himàlaia indi en bicicleta. 
Crònica de la conferència i projecció. 
Manel Pérez
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Àngel Guimerà, 14, el Masnou (Ocata)  Tel. Fax 93  540 31 57 · genis.oliveras@gmail.com

Recollida del vehicle a domicili · Cotxe de substitució gratuït · Manteniment de motocicletes i vehicles clàssics. Servei ITV 100%

Ho fem possible cada dia 

La Xixonenca
El Nadal de sempre

BARCELONA, 11 · 93  555 02 96

Moltes gràcies per les
vostres atencions

Al Masnou des de 1959
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FINQUES MESLLOC
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Pollastre rostit  ambprunes i pinyons 

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

www.elcullerot.cat
elcullerot@hotmail.com

De tot per a la cuina

La cuina de l’Antònia
El cullerot

AULA DE MÚSICA CLAU DE SOL
Flos i Calcat,7-9 el Masnou
637 736 203 Marta colomer   martaclaudesol@gmail.com

Barcelona Calling

Teatre
Per Rosa M. Isartòptica

el masn u
Av. Joan XXIII, 39, el Masnou 93 540 30 81

opticaelmasnoucentre

Bon Nadal

Pollastre rostit  ambprunes i pinyons 

Aquest Nadal un clàssic fàcil de la cuina catalana.
Només cal temps perquè es vagi rostint tot sol.

Per a 6 persones
1 pollastre de pagès trossejat, 4 tomàquets madurs

2 cebes de Figueres petites, 1 cabeça d’alls, 4 fulles 
de llorer i una branca de farigola,  1/2 copa de vi ranci 

i 1/2 de conyac, brou de pollastre, prunes, 
orellanes, oli, sal i pebre

1. Enrossim el pollastre en una cassola amb un bon
raig d’oli ja salpebrat, i el reservem. 2. Amb 

el mateix oli, hi sofregim el tomàquet, les cebes i la
cabeça d’alls sencera. Afegim les herbes 

aromàtiques, el vi ranci i el conyac. Deixem que 
l’alcohol s’evapori. 3. Tot fent xup-xup, hi posem
els trossos de pollastre i els reguem amb una mica 
de brou. Tapem la cassola i a foc lent ben bé una

hora.  Si s’enganxa una mica, hi afegiu un xic més de
brou. 4. Mentre es va rostint, torrem els pinyons en

una paella i els aboquem amb les prunes i les 
orellanes a la cassola un minut abans d’apagar el foc.
Si em voleu fer cas, feu el rostit el dia abans i 
deixeu-lo reposar tota la  nit… l’endemà serà

molt més bo!



Les Guerres Carlines 
A la mort de Ferran VII el 1833 s’obria
una dura pugna entre dos bàndols
irreconciliables: per un costat els par-
tidaris del seu germà, Carles Ma. de
Borbó (carlins), i per l’altra els partida-
ris de la filla del rei difunt, Isabel (isa-
belins). L’abolició de la llei, el 1830,
que impedia a les dones ser hereves
al tron, afavoria les expectatives isa-
belines, per això als partidaris del
germà, Carles Ma., no els quedava
altra opció que la de les armes. La
reina Isabel era llavors una nena de
tre0s anys i la tutora, la seva mare
Maria Cristina de Borbó. 
Tots dos bàndols va agafar posicions
ideològiques oposades. El bàndol isa-
belí, liberals, i els carlins conserva-
dors. La primera i més dura de les tres
guerres carlines fou del 1833 al 1840;
la dominaren totalment els carlins,
sobretot al País Basc, Navarra, Cata-
lunya i País Valencià. A Catalunya els
carlins van arrelar sobretot a les
zones rurals i muntanyoses mentre a
les capitals es decantaven més per la
causa liberal isabelina. En un principi
el domini carlí fou total, encara que el
govern isabelí, i gràcies a les aliances
amb francesos i anglesos, va aconse-
guir redreçar la situació a favor
d’Isabel. La derrota, però, no va des-
mantellar als carlistes ja que la forta
repressió dels vencedors va irritar for-
tament els conservadors, que van
revalidar la seva lleialtat, sobretot, a
Catalunya. Per aquesta raó la segona
guerra carlina es va produir al Prin-

cipat i País Valencià. 
A part de la qüestió dinàstica, aquesta
segona guerra aglutinava un ampli
sector català descontent amb el
govern espanyol pel seu despotisme i
mal govern. A més els cabdills carlins
de la primera guerra, el general
Ramon Cabrera o Benet Tristany, con-
tinuaven ben actius i es van posar al
capdavant d’aquest segon alçament
anomenat la Guerra dels Matiners.
Però la superioritat numèrica de l’e-
xèrcit isabelí, la repressió i els su-
borns als generals carlins van eviden-
ciar que la revolta no podia triomfar.
La insurrecció havia fracassat al País
Basc i a la resta de l’estat espanyol, i
aquest clima de pessimisme i la seve-
ra derrota a la Batalla del Pasteral
l’any 1849 van fer que el general
Cabrera s’exiliés definitivament a
Anglaterra.
Aquesta segona derrota va alarmar el
govern espanyol sobre Catalunya per
la gran quantitat de militars enviats al
Principat. El 1850 hi havia a casa nos-
tra quaranta mil soldats espanyols. La
proporció més alta d’Europa: un soldat
per a cada vint-i-cinc catalans. 
A la tercera revolta carlina del 1872 al
1876, el pretendent era Carles Maria
dels Dolors de Borbó, net del primer
aspirant carlí. La revolta es va produir
en uns moment de turbulència entre el
regnat efímer d’Amadeu de Savoia i la
instauració de la Primera República.
Com en la primera i segona guerra
l’escenari principal dels combats foren
els Països Catalans i el País Basc. Tot

i que en un primer moment la causa
carlina va rebre el suport dels monàr-
quics descontents amb la República,
les desavinences entre els coman-
dants carlins i la manca de recursos
van afeblir la revolta. Malgrat tot, el
conflicte es va allargar a causa dels
molts èxits dels generals carlins,
especialment catalans. Finalment,
tanmateix, el govern legal va derrotar
els carlistes i obligaren Carles Ma.
dels Dolors i altres dirigents a empren-
dre l’exili. A partir de llavors el carlisme
va entrar en decadència, si bé en
moments puntuals, com en la guerra
civil del 1936-1939, va recobrar una
certa visibilitat. 

La revolució industrial
catalana. 
Quatre foren els puntals de la revolució
industrial de Catalunya. El primer, la
bona economia, en part, pel comerç
amb Amèrica. El segon, el coneixe-
ment tècnic dels industrials i la innova-
ció. El tercer, el mercat a Catalunya
amb una classe mitjana els darrers
cent anys, però també amb el mercat
espanyol i d’ultramar. I el quart, les
mesures restrictives del govern espa-
nyol envers la competència estrangera. 
En aquest context favorable es posa-
va en marxa, el 1833, la primera
màquina de vapor. 
A diferència d’altres països on també
es va produir la revolució industrial, el
cas català té unes característiques
úniques i sorprenents. Catalunya no
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Deia Marc Tul·li Ciceró (106ac) "Qui oblida la història està condemnat a repe-
tir-la". Intentarem explicar la nostra a través de l’extracte del llibre de Jaume
Clotet. Capítols anteriors (inici): Abril17 (1)Els ibers, (2)Arriben els grecs. Maig17 (3)La roma-
nització,  (4)Indíbil i Mandoni. Juny17 (5)Terra de Gots, (6)La invasió musulmana. Juliol-agost17 (7)El
Pare de la pàtria, (8) La primera independència. Setembre17 (9)Pau i treva, (10)Els primers textos en
català. Octubre17 (11)La unió dinàstica entre Catalunya i Aragó, (12)La conquesta de Tortosa i Lleida.
Novembre17 (no editat).  Desembre17 (13)La batalla del Muret. (14)La conquesta de Mallorca. Gener18
(15)La conquesta de València. (16)El testament de Jaume I. Febrer18 (17)Les Corts Catalanes. Març18
(18)Les vespres sicilianes. (19)Els almogavers a Grecia. Abril18 (20)La pesta negre. (21)Els jueus a
Catalunya. Maig18 (22)El compromís de Casp. (23)La guerra civil catalana. Juny18 (24)La immigradió
occitana a Catalunya. (25)L’expulsió dels moriscs. Juliol-agost18 (26)Nyerros i Cadells. (27)La Guerra dels
Segadors. Setembre18 (28)La guerra de succeció. (29)Els Decrets de Nova Planta. Octubre18 (29)indians:
fer les amèriques. (30)El primer diari de Catalunya. Novembre18 (31) La guerra del francès. (32) El primer
ferrocarril Continuem.

50 moments imprescindibles de la història de Catalunya
De Jaume Clotet                                                             Editorial Columna. Barcelona 2014
Resumit del llibre per Lluís Valls

Lluita (1888). Carlins en la presa de
Granollers. Gravat de Josep Cusachs  



disposava de cap dels elements fona-
mentals per poder fer funcionar la pro-
ducció industrial: no disposava de
carbó per produir energia, ni de cotó,
ni de ferro per poder fer les màquines.
A partir d’aquí tot havia de ser impor-
tat, raó per la qual la indústria catala-
na es va situar bàsicament a la línia
litoral entre Reus i Malgrat prop dels
ports. Aquest fet va provocar un
sobreesforç econòmic i logístic als
industrials, però al mateix temps va
permetre establir molts bons contac-
tes comercials i financers amb França,
Bèlgica, Anglaterra i els Estats Units. 
El centre neuràlgic de la revolució
industrial va ser la ciutat de Barce-
lona, que es va fragmentar per diver-
sos barris i indústries. La necessitat
va començar a canviar la ciutat; així
les hortes van concentrar les fàbri-
ques tèxtils i la Barceloneta, prop del
port, les indústries pesants, com la
Maquinista Terrestre i Marítima o la
Fàbrica de Gas. Tot i així, l’expansió
no es va aturar aquí ja que la ciutat,
encara limitada per les muralles, no
podia acollir una indústria creixent que
demanava espai. Van créixer indús-
tries al voltant i prop de Barcelona
com Mataró, Sabadell i Terrassa i que
es convertiren en importants centres
industrials. També al Masnou diferents
indústries, com cal Soberano o can
Xala, fabricaven, en un principi, bàsi-

cament veles per a velers dels quals
el poble tenia una flota important. 
El registre d’activitat del port de Bar-
celona il·lustra perfectament aquesta
creixen necessitat de matèries prime-
res, per exemple l’any 1835 van ser-hi
desembarcades cinc mil tones de cotó
en floca i el 1860 vint mil i, mentre
l’any 1840 entraven a Barcelona una
vintena de vaixells carregats de carbó,
l’any 1868 n’hi entraven més de cent
vint. A banda, però, del carbó, moltes
indústries funcionaven amb l’energia
hidràulica al voltant dels rius catalans,
especialment del Llobregat. Així van
néixer les característiques colònies
amb un funcionament molt característic
i que amb el temps van esdevenir
autèntics pobles fabrils. Si el motor de
la industrialització va ser el tèxtil, molts
altres sectors van modernitzar-se i van
adoptar tècniques de la revolució.
Indústries papereres, farineres, de la
pell o d’aparells mecànics van aparèi-
xer a les principals ciutats catalanes. 
Una de les conseqüències socials de
la revolució industrial foren els movi-
ments obrers vinculats al proletariat.
Van aparèixer el 1840 i ràpidament es
van escampar per tot el Principat. Tal
com havia passat a Anglaterra i a
altres països europeus, els col·lectius
obrers actuaven contra les màquines,
que en teoria els prenien els llocs de
feina. Tot i així, cap al 1868 es va

superar aquesta fase i el moviment es
va encarar cap a la defensa dels drets
laborals i les millores sectorials. A final
del segle xix un terç de la població
activa ja treballava a les fàbriques. 
A escala estatal, més enllà de
Catalunya només es va viure una
revolució industrial similar al País
Basc, si bé va ser més tardana i molt
vinculada al cercle financer amb seu a
Bilbao. Al País Valencià fou molt limi-
tada i lligada a la crisi financera espa-
nyola del 1866. A les Balears, a causa
de la poca població, la revolució va
limitar-se a algun sector específic molt
determinat. A la resta de l’Estat la
revolució industrial va ser un fracàs
absolut i en termes generals l’econo-
mia no va fer el salt industrial fins des-
prés de la Guerra Civil Espanyola, és
a dir, un segle més tard. 
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Gravat de lʼèpoca dʼuna fàbrica amb la
xemeneia de la maquinaria de vapor, un
dels quatre puntals de la revolució indus-
trial a Catalunya.



L’Escola es convertí en un referent edu-
catiu al nostre poble i cada cop es feien
més petits els espais; on abans hi havia
dues classes en la mateixa habitació,
ara ja es començaven a fer nosa els
uns als altres. El  Bergantí començava
a créixer, necessitava un nou lloc.
Als afores del poble uns terrenys prop
de Teià eren perfectes per projectar la
nova escola. Moltes propostes, moltes
maneres, molt trencar-se el cap per
assolir una empresa de tal envergadu-
ra, però a la fi, com tot el que es fa amb
il·lusió i empenta, es va construir la
nova seu. En un principi era l’edifici
bàsic i principal i amb els anys s’ha anat
vestint i equipant.
Una de les coses més rellevants i que
va revolucionar el sistema educatiu i
evidentment també la nostra Escola
van ser les associacions de mares i
pares. Van ser i són un vertader movi-

ment de cohesió i simbiosi entre els
tutors familiars i educatius que han
donat a la docència des dels anys 80
una nova manera participativa d’enfo-
car l’ensenyament. 
L’APA del Bergantí amb la seva col·la-
boració en decisions importats, en la
participació i organització de festes i es-
deveniments, en la integració al tarannà
del poble, i la cultura popular, en el re-
colzament educatiu etc, fan que l’ideal
del centre miri cap al demà sense por.

Consolidació (2)
Amb la fi de la dictadura és van obrir
noves perspectives en la societat cata-
lana; tot un camp descuidat i oblidat s’o-
bria al davant d’una generació negui-
tosa per sembrar-lo de cultura, innova-
cions, oportunitats i futur. L’Escola
Bergantí estava, i continua estant, ama-
tent a tots aquests canvis i, seguint fidel
a l’esperit del principi, s’afegí a partici-
par i col·laborà en aquells anys tan de-

50 anys acompanyant l’aprenentatge
Fra Juníper Serra, 46 el Masnou ·  93 555 49 50 · www.escolaberganti.org

1979

1980

1991

Publireportatge • Taller de Publicitat

1978

1990

1990

50 anys de l’Escola Bergantí50 anys de l’Escola Bergantí
Octubre 1968-2018

cisius i reivindicatius pel nostre país. 
L’Escola ja tenia una estructura senzilla
però sòlida i el nombre d’alumnes ana-
va augmentant de mica en mica; els
mestres, de vegades amb més d’una
tasca, ajudaven a tirar endavant el pro-
jecte d’un sistema nou, innovador i que
cada cop més engrescava els pares i
mares d’alumnes amb una orientació
clara del que volien per als seus fills.



25

BONES 
FESTES
BONES 
FESTES

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

GRAN ASSORTIT DE VINS I CAVES 
PER A AQUESTES FESTES

cellerdelmar@ferranpinel.net  

selecció de vins, caves,              licors i vins al detall       

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✴

Joieria rellotgeria
MASNOVINA
Bon Nadal i Feliç Any Nou

C. Barcelona, 9 · 93 555 07 76 el Masnou

Navarra, 100. Tel. 93 555 14 82 el Masnou 

MENJARS  PREPARATS
POLLASTRES A LʼAST. VINS I CAVES

XARCUTERIA SELECTA 

DOS MES DOS

VINS, CAVES, LICORS
I UNA MICA DE TOT

VINS D’ALELLA
Àngel Guimerà, 30 Alella 93 555 21 41

ferranaymar@ferranaymar.net

Carrer Pere Grau, 19, tel. 93 555 41 01, el Masnou

Prat de la Riba, 95 el Masnou 
93 555 62 41 elivinyals@yahoo.es

A Q U A S TA R

Lluís Millet, 102. · Tel 93 277 78 17 ·  El Masnou

Auto-servei

FONT
CARNS, EMBOTITS, VERDURES, FLECA, PRECUINATS

PREMSA DIARIA
PANERES I LOTS DE NADAL

M e s t r e s  V i l l à ,  1 1 5  •  9 3  5 4 0  3 4  7 4   

Per Nadal regala fruita
Extens assortit de paneres i centres

Servei gratuït a domicili mínim 20€
Comandes per Whatsapp
al 618 76 35 29 o bé a:
elmasnou.lafruita@gmail.com
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Molt es parla a Brasil aquests dies d’e-
ducació. El futur president Jair Messias
Bolsonaro ha parlat molt d’aquests
assumpte durant els últims mesos.
Si mirem el diccionari,  hi podem trobar
el següent:  
Adoctrinar: Instruir algú en alguna
cosa. Fer entrar algú en certes doctri-
nes, en certes opinions. 
Ensenyar: comunicar a algú coneixe-
ments, teòrics o pràctics, d’una ciència,
un art, etc. donant-li’n lliçons, explica-
cions, etc.
Algunes persones –lamentablement
alguns professors també– confonen
aquests mots. Suposo que com a pro-
fessor m’agradaria pensar que mostro o
ensenyo algun camí de coneixement i
també una miqueta de sentit comú, tot i
que em fa l’efecte que cada dia n’hi ha
menys… Suposo que ensenyar exigeix
la pràctica de la matèria que s’ensenya,
i mirar de no repetir les classes  si ho
faig, em puc avorrir–, intentar ser agra-
dable i amè. Obrir nous camins de co-
neixement amb els alumnes. Alguns
saben més coses que jo i crec que
aprenc més jo que no pas ells… 
Crec que no existeix ni la dreta ni l’es-
querra a l’educació. Al costat dels con-
tinguts, el professor ensenyarà el que
sap i guiarà nous coneixements amb
els alumnes.
Perdoneu que parli novament de políti-
ca. Francament, en començo a estar
tip. Aquesta campanya electoral a
Brasil m’ha decebut una miqueta molt.

Diferents polítics que són a prop del
Messias Jair –alguns l’anomenen així;
seriosament i de conya– han criticat du-
rament l’ensenyament: els professors
ensenyen sexe i pornografia, els alum-
nes el dia de demà seran homosexuals,
hem de protegir els nostres fills, ense-
nyen el comunisme –ni a Xina són
comunistes…–, s’han perdut els valors
de la família, etc. Som al 2018, però
sembla que anem endarrere, com els
crancs.
No he acabat d’entendre gaire bé
aquesta discussió entre adoctrinar i
ensenyar… Són dos verbs totalment
diferents i aquell professor que va tenir
bons mestres sap perfectament la dife-
rència entre els dos significats.
Com a professor, m’agradaria guiar els
alumnes cap a una autodescoberta de
la llengua que ensenyo i a desitjar per
als altres el que desitjo per a mi.

Malauradament, sembla que el món es
d’imbècils… Guanyen perquè són
majoria aclaparadora…
Bon Nadal, malgrat tot.

Ensenyar o adoctrinar
Joan Maresma Duran

Dintre la cabana dormen els pastors.
Dintre de les cledes jeuen els ramats.
L’aire fred com gebre ve ple de dolçors
i amb les harmonies de les soledats.
El majoral vetlla, car no s’ha adormit
sentint la frisança d’un goig que no entén.
Mira les estrelles, veu que és mitjanit,
mes la claror el sobta que fa el sol ixent.
I pensa:  -Oh miracle! Què hi ha avui al cel?
Què passa a la terra, que tot vol cantar?-
Un àngel li innova:  -Bell com un estel,
ja és nat el Messies.  Aneu-lo a adorar!
Els pastors desperta, i amb cor ben fidel
cantant s’hi encaminen…

Tot riu! Ja és ben clar!

Josep Pujadas Truch

continuem llençant brossa fora de casa per desfer-nos-en.
El segon en què vull fixar-me és llevar-se. És veritat que al
matí acostumem a aixecar-nos del llit quan ens llevem, no
ens hi quedem pas ajaguts; justament d’aixecar-nos del llit
en diem llevar-nos. És que llevar-se és un dels sentits més
habituals de sortir del llit. Fixeu-vos-hi i sentireu que el
nostre jovent, i no tan jovent, s’aixequen a les vuit,
s’aixequen amb son… i sembla que no se’ls acut de recor-
dar que es lleven a les vuit o bé que es lleven amb son…
A cada bugada hi perdem un llençol! I la llengua es va
empobrint, empobrint… sort que se’ns omple la boca de
mots i expressions en anglès; fa tan modern!

Deixeu-me posar la mirada en dos casos curiosos en la
progressiva pèrdua de vocabulari català. Tant en l’un com
en l’altre estem marginant un mot genuïnament nostre per
invasió del corresponent en castellà.
En català llencem objectes o el que sigui a les escom-
braries, per la finestra –potser fins i tot la casa!–, un paper
a la paperera, materials al contenidor… i ara es posa de
moda de tirar allò que abans llençàvem! Mirem el diccionari
llençar 1 Tirar (alguna cosa) a terra o posar-la en un lloc
destinat a recollir les deixalles, per desfer-se’n.
En molts casos llençar pot ser sinònim de llançar, ja ho sé;
no vull entrar ara en aquesta subtilesa. Cal, doncs, que

La punta de la llengua (102) Esteve Pujol i Pons
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Hola, som el sabadellenc Víctor, i la mas-
novina Anna, dos viatgers empedreïts,
amants de descobrir, d’aprendre i d’enri-
quir-nos tot coneixent altres cultures.
El passat 1 de març vam deixar les nos-
tres feines i la nostra vida còmoda per
endinsar-nos en una gran aventura.
Ens vam comprar un vell Toyota Land
Cruiser, el vam equipar amb l’impres-
cindible, li vam plantar una tenda de
campanya al sostre i ens vam llançar a
la carretera.
Sentíem la necessitat de canviar el nos-
tre estil de vida, havíem entrat en una
roda de la qual ens resultava molt difícil
sortir, almenys si ens quedàvem on
érem. Tots dos teníem feines molt absor-
bents, molt estressants. Estàvem consu-
mits, sense energia per fer res, anàvem
a la deriva. Va arribar un dia en què ja no
vam poder més i, després de donar-hi
moltes voltes, vam prendre la decisió.
I a partir de llavors, tot va canviar; tornà-
vem a estar il·lusionats, tornàvem a
sentir que podíem esperar alguna cosa
més del nostre futur. Vam haver d’estal-
viar molt i estar-nos de moltes coses,
però tot era per una bona causa.
Preparar-te per a un viatge així no és
gens fàcil, sobretot mentalment. No t’ho
acabes de creure, és difícil d’explicar.
És com un part... (o això ens han dit!).
Esperes els mesos pertinents amb
emoció i, quan arriba el dia de donar a
llum, embogeixes d’alegria i t’espantes
a parts iguals perquè a partir d’aquell
instant la teva vida canvia. Canvia de
veritat. Al dia a dia estàs acostumat a
l’estabilitat de la monotonia: et lleves, et
dutxes, esmorzes, vas a treballar, si en
tens ganes quedes per fer un vi, vas al
gimnàs, sopes, llegeixes (o veus la TV)
i te’n vas a dormir. I així generalment els
cinc primers dies de la setmana. Tens
una casa, un cotxe o un bitllet de trans-
port públic per anar a treballar, un ordi-
nador esperant-te a l’oficina, un armari
ple de sabates, un gos, un gat, el res-
taurant favorit on anar a sopar el diven-

Del Masnou al món
Viatge per Àfrica de l’Anna i en Victor (1)

Els preparatius

dres, els nens i els partits de futbol del
dissabte... Ho tens tot esquematitzat,
dissenyat a la perfecció i amb poques
variacions. Casar-te, tenir una feina
fixa, comprar-te una casa, tenir un fill (o
més), tenir un animal i viure aquella
vida perfecta que tots tenim al cap (o
que potser ens han inculcat?).
El nostre entorn ho estava fent, cadascú
a la seva manera. Però nosaltres no
estàvem preparats per a això, no era el
nostre desig i la idea simplement de
pensar-ho ens estrenyia el coll.
I vam decidir nedar contracorrent.
Vam desfer-nos de totes les nostres
pertinences, vam anar a vendre la nos-
tra roba a mercats ambulants, vam dei-
xar arreglats papers i comptes, vam
mentalitzar la família i vam explicar-ho
als amics, vam preparar mil llistes de
coses necessàries i vam traçar un pla
inicial (que vam modificar unes deu
vegades), vam crear un blog (www.tra-
vellingdworld.com) i un compte de face-
book i instagram (@travellingdworld),
vam portar el cotxe al mecànic per pre-
parar-lo i, de sobte, al cap de poc
temps, érem lliures.
Diem al cap de poc temps, però potser
no és del tot cert. A nosaltres se’ns va
fer eterna l’espera i vam posposar la
sortida a causa del cotxe en un parell
d’ocasions.
Però el dia va arribar. Vam muntar al
cotxe, ens vam acomiadar de tothom i
vam conduir cap a la nostra nova vida
nòmada i desorganitzada; ens vam llan-
çar de cap al precipici.
Vam estar una estona callats, sense ser
conscients del que acabava de passar i
del món que se’ns obria davant nostre,
però amb un somriure a la boca...

Eren nervis? Era felicitat? Potser tot
alhora. Ja estàvem en ruta, allò era
real. Vam posar rumb al nostre primer
destí: el Marroc
Després de gairebé 40.000 km recorre-
guts, pensar ara en el Marroc ens
queda una mica lluny, però realment
creiem que va ser un gran lloc per ini-
ciar el viatge i per començar a posar-
nos a to, a nosaltres i al cotxe.
Hem travessat l’Àfrica de nord a sud
conduint per tota la costa oest. Hem
visitat setze països, hem creuat el
desert, hem passat entre gorges, hem
remuntat ports de muntanya, ens hem
quedat atrapats al fang, ens han caigut
pluges torrencials, hem visitat més d’un
mecànic amb taller al carrer, ens hem
torrat a 45 graus a Mauritània, hem
menjat coses impensables, amb les
mans hem jugat amb ximpanzés, hem
tastat la cervesa de mill i el vi de palma,
hem seguit el rastre del gran esquena
platejada, hem assaborit els mangos
caiguts de l’arbre i les pinyes acabades
de collir, hem esquivat sotracs enormes
a la carretera, hem vist balenes saltant
i dofins surfejant amb les onades, hem
negociat amb la policia i les fronteres,
hem dormit a vint metres de lleons,
hem assistit a esdeveniments tradicio-
nals de la mà de gent local, hem tastat
els millors alvocats del món, hem dor-
mit acampats sota l’imponent cel estre-
llat, hem sentit l’adrenalina sota l’aigua
ben a prop del tauró blanc...
I més coses, fins arribar al corn d’Àfri-
ca, allà on conflueixen l’oceà Atlàntic i
l’oceà Índic, al cap Agulhas.
Tenim moltes històries per explicar i
moltes reflexions per compartir. Ens
segueixes?
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ITÀLIA, 46, 93 141 54 43
625 20 83 57

www.anemalgra.cat

Llegums, cereals, 
llavors, fruits secs,

sèmoles, ous ecològics

EL SECTOR COMERCIAL DE L

Bon Nadal  
CARR

NAVARRA, FL
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ROGER DE FLOR
CRISTÒFOL COLOM, 
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FLOS I CALCAT, 17 · L 5
93 540 26 39

Manyans des de
1945 

ROMÀ FABRA, 22
93 540 25 95 

www.finquesabello.com 

ROMÀ FABRA, 18
93 555 73 95  

C A R N I S S E R I A

V E D E L L A  
X A I  

P O R C  
P O L L A S T R E
E M B O T I T S

FLOS I CALCAT, 17 · L 4
93 540 35 74

Nou 
Clean

Bugaderia 
Tintoreria

E l  M a s n o u

ROMÀ FABRA, 25
93 178 22 97

Selecció vins, caves,
cerveses, licors, 

alimentació gurmet
Entreu a la nostra pàgina

www.elrebostdelsentits.es

PROMOCIONS

PUBLICITÀRIES

TORRENT VALLMORA, s/n
93 555 00 35 - 09 86

669 407 120 · 673 917 489
www.estampadosarenas.com

FINQUES

FRANCESC MACIÀ, 30 
93 540 16 32 • 679 61 46 23

fsantiagovejero@gmail.com 

MODA ÍNTIMA

LLENCERiA-COTILLERIA
Passeig Roman Fabra, 19

El Masnou
www.xicmasnou.com

Celebra el
Nadal amb

nosaltres

Estilistes canins i felins

Del 3 al 31 de 
desembre Dte.10+4

en accessoris
93 540 37 93 
607 22 77 72
93 540 37 93 
607 22 77 72



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

Navarra, 22
93 540 18 91

danielcarrau@gmail.com
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Flos i Calcat, 53
93 555 18 81
Horari: de dll. a dv. 
de 10.00 a 20.30;
diss. de 10.00 a 14.00

Estrenem
Nou taller
nova botiga i
nova adreça.
Vine’ns a
veure.
Nadal i Reis
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Locals
Comunitats

Empreses
Habitatges

Naus 
Neteges obres
Abrillantadors

Polidors
Vidres 

Persianes

93 
555 

12 21
gccserveis@hotmail.com

Joan Llampallas, 25
93 555 95 62

Ametllers, 12
93 555 83 91

SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS I FONTANERIA

Vicenç Linares
S.E.F.

Centre de podologia 

ANTEM

Horari: de dll. a dv. 
de 9,30 a 13 i de 15,30 a 20
Dimarts i dissabte tancat

Flos i Calcat, 61
93 540 38 36 · 618 61 11 86

Nou tractament
amb làser per a

fongs, berrugues,
ulls de poll i dolor.

Fruites i verdures 
de proximitat

Servei a domicili
Navarra, 76, cantonada 

amb Cristòfol Colom

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

Estanc  
Maria Arnau

Tabacs

Cava de cigars

Regals 

Papereria 

Fotocòpies

Navarra, 51
93 782 22 97 
el Masnou

ITÀLIA, 31
TEL. 93 555 35 64

PASTISSERIA  ·  CONFITERIA
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L l u í s  Va l l s  M a r í

Francesc Macià, 29
9 3  5 5 5  1 6  5 9
6 6 0  0 9  2 3  8 1
08320 El Masnou · El Maresme

Flos i Calcat, 7-9 53, 
637 736 203

@aulaclaudesol
www.claudesol.net

martaclaudesol@gmail.com

Cursos intensius 
de música en família

i dʼinstruments 

LA PLAÇA NOVA US DESITJA

i  fe l iç  2019
RERS
LOS I CALCAT, 
MACIÀ, ITÀLIA,
R, ROMÀ FABRA,
TORRENT VALLMORA 

LAMPALLAS

AULA DE MÚSICA



Exposicions
a c t i v i t a t s

De l’1/12/2018 al 17/1/2019 Commemorativa del 200
Aniversari de la Parròquia de Sant Pere del Masnou

L’enigma V.D.R.
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GENT 
DEL MASNOU

Pujo a la perera a menjar peres. En cullo, en menjo
i en deixo i, un cop a baix, ni he menjat peres ni he
collit peres ni he deixat peres.

Resposta:
A la perera hi ha tres peres. Hi pujo, en cullo una,
en menjo una i en deixo una. Per tant no menjo ni
cullo ni deixo “peres”, sinó “pera”.

Classes de ioga
El dimarts de les 19:30 a les 21 

Aprendreu tècniques de meditació, 
respiració i relaxació.

Curs impartit per Ivet Compañó, professora de
Kundalini-ioga.

Cal portar una estoreta (o matalasset), 
tovallola, coixí petit, pareo i roba còmoda.

Preu trimestral 80€ socis 70€

Inscripcions a Gent del Masnou 
Tardes laborables, de 6 a 2/4 de 9

Vocalia Recreativa
Més info: ivet@latercerapell.com · 607 74 74 99

CURSETS 
DE GAITA

Informació 

a Gent del Masnou
Dr. Agell, 9 · 93 126 82 20

gentdelmasnou@gmail.com
www.gentdelmasnou.cat

CONCERTS DE NADAL DE LA CORAL XABEC
Diumenge 16 de desembre a les 12 del migdia a la Parròquia de Dosrius

---------------------------- • -------------------------
Dissabte 22 de desembre a les 20 a la Parròquia de Sant Pere del Masnou

CONCERT DE NADAL PER A COR I ORQUESTRA

Repertori de nadales populars i clàssiques
Direcció: 

Montserrat Llagostera i Torrent

Concert a benefici de la Marató de TV3 i de Càritas Parroquial de Sant Pere

Hi col·labora: 
Ajuntament del Masnou, Parròquia de Sant Pere i FCEC 

T’AGRADARIA CANTAR EN UNA CORAL? 
Vols venir a cantar a la Coral Xabec. Hi tens lloc com a tenor, baix, soprano o contralt. 

Vine a provar la veu qualsevol dimarts una mica abans de 2/4 de deu del vespre.
Qui canta, els seus mals espanta!
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Poesies de Josep Vendrell
Una poesia del nostre amic i consoci, Josep Vendrell i Torres,
que ens va deixar el mes de novembre de l’any passat. És una
nadala amarada de l’esperit cartoixà que ell tan bé coneixia i
que tant estimava. Quin record millor seu en aquest Nadal!?

Trencat el primer son,
espero, impacient, obrir la porta;
la cel·la, sense llum,
està silent… com morta,
mirant-me fixament,
ella, la caixa de mon pensament
(dolç ermitatge) és el meu habitacle.

Jo, encaputxat,
espero impacient el toc manat.

L’àngel em crida,
quan la campana amb son dringar
la nit fa despertar i m’anuncia,
que l’Infant-Déu és nat a l’establia.

El claustre en la penombra,
la lluna i les arcades amb llum i ombra,
em marquen el camí,
com l’Estrella d’Orient!:
m’esperonen el cor i em fan seguir,
lleuger, joiós… ardit!

Capitells i arcuacions,
són el meu guiatge
que em fan deixar l’estatge,
per portar-me al poble de David.

De pressa, com els pastors
que van a descobrir les profecies,
vaig, i sento dels sants les melodies,
cants animadors!,
que de sota les creus i els xiprers
han deixat el repòs
i lloen, amb els àngels,
la Pau i la Glòria desitjada!

Com els ocells en plena matinada
(sent encara de nit)
el meu silenci es transforma,
a dintre meu,
en crit de goig, d’amor i de delit!

L’austeritat és VIDA  REGALADA
tan sols...
en poder contemplar Vostra mirada.
O Infant del meu amor!

NADAL A LA CARTOIXA
La solitud es torna plenitud,
de pobles i de races sadollada,
de l’abans i del després tornat en l’ara.

No hi fa res que el món no t’hagi conegut,
el porto tot a dins de l’ànima,
foll… decebut, però assedegat d’amor!

Amb l’olor de la cera i el perfum d’encens,
l’església és l’estable
on es realitza el Gran Miracle.

L’altar… la menjadora:
el Nen hi riu… hi plora.
La salmòdia és pura adoració,
sense mesura de lloc,
de temps i dimensió.

I jo, O DOLÇ INFANTÓ!,
mirant-te amb il·lusió
(bocabadat darrere dels germans),
amb els ulls oberts i ajuntant les mans,
em sento petitet... l’últim pastor.

M’aproparé a TU, segur i sense por,
i en nom de tots et faré una besada.

O SALVADOR!

Com a les anteriors cròniques sobre l’exuberància de la
terra dels maies, la faunística no es queda curta.
N’hi ha de terrícola i aquàtica, i no saps quina és més
espectacular, tan per varietat, dimensions o quantitat.
Entre la terrícola, les més espectaculars són les iguanes,
que trobes pertot arreu, especialment sobre les terrasses
de les piràmides, on gaudeixen de la calor que desprenen
les seves pedres, on prenen el sol amb la boca badada,
d’un vermell exultant. De dimensions d’uns setanta/cent
centímetres.
També hi ha altres bestioles cridaneres, no sols per la
dimensió i el color sinó que a sobre criden l’atenció amb els
seus crits selvàtics, són els guacamais, que tant trobes per
terra, menjant-ne, ja que els purga, com volant per sobre la
selva i les grans piràmides. Aquests destaquen, com
sabeu, pels seus colors vius a les plomes i la llarga cua. I
dins dels també cridaners, pels seus xisclets, hi ha els
micos udoladors, que des dels altíssims arbres de la selva
llancen els seus brams bo i ensenyant els ullals. Els seus
crits destaquen molt a la selva, no sols per la seva potèn-
cia sinó perquè viuen en comunitats d’uns divuit individus i,
és clar, es fan sentir.
Això quan, arran de terra, veus unes bèsties que es despla-
cen amb rapidesa, són uns rosegadors sense cua, els que
jo vaig veure, feien uns quaranta/cinquanta centímetres.
Per sort passen de pressa i sembla que no ataquen.
Ara anem als que podem qualificar de nàutics, ja que fan la
major part de la seva vida entorn de l’aigua. Són les garses
blanques, de considerable alçada, els pelicans, i diverses
menes de gavines. Es reuneixen en bandades, reposant
als arbres de ribera o en barcasses velles abandonades.
Dins l’aigua dels cabalosos rius hi ha tota mena d’animals
marins, com serps i caimans, en alguns llocs anomenats
també yacaré, que pul·lulen per les tèrboles aigües, i que
arriben a mesurar uns tres metres. Acostumen a estar-se a
les ribes, però també naveguen, encara que no els vegis.
Com veieu, un gran zoo, natural però, que és com és millor
contemplar la fauna.

Cròniques  d’ultramar
Joan Muray

EXUBERÀNCIA FAUNÍSTICA



REPROGRAMEM EL SOFTWARE DEL TEU
VEHICLE
Reduiràs el consum 
Augmentaràs la potència
Estabilitzaràs el funcionament
És un mètode no invasiu que llegeix els paràmetres originals del cotxe i els 
reprograma.  A més a més, augmenta la potència i les prestacions del motor.

A Automoció Sant Miquel estem preparats. 
Vine’ns a veure i  T’HO EXPLICAREM

Sant Miquel, 10. El Masnou
93 540 34 36 ·  649 45 44 49
info@asm.cat  -  www.asm.cat

República Argentína, 15, el Masnou 
93 540 40 12

www.rclemente.net
rclemente@rclemente.net


