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En quin Estat vivim?

Som ciutadans de la Unió Europea formada per un conjunt d’estats del continent 
anomenat Europa, bressol de la democràcia.
Però el nostre no és un Estat qualsevol. És un Estat profundament antidemocràtic 

que no ha superat encara l’herència de l’anterior dictadura franquista. Un estat on unes 
lleis obsoletes i una justícia partidista fan que no existeixi democràcia encara que alguns 
s’entestin a dir-se demòcrates. 

Això no és invenció nostra ni un deliri persecutori, és una realitat ben palpable cada 
dia, només cal seguir les notícies per la premsa, ràdio, TV, noves tecnologies digitals...

Com pot auto anomenar-se democràtic un Estat en el que un dia la Secció segona 
de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem sentencia a favor d’ una 
majoria, i al dia següent la minoria poderosa (bancs-capital) fan que el president de 
tota la sala, decideixi revisar la sentència dictada per una de les seccions, convocant el 
ple de tota la sala; qui, en un exemple de incompetència palmària, després de múltiples 
disquisicions, dona la raó a qui sigui per quinze vots contra tretze. És que les lleis no són 
clares? Com és possible que només dos vots decantin la balança en un tema tan impor-
tant per a la ciutadania com és qui paga a Hisenda en el tema de les hipoteques? Els 
jutges jutgen o es deixen intimidar? Fan falta tants jutges per arribar a aquesta decisió?

Com pot ser que el Tribunal de Drets Humans de Luxemburg falli, una i altra vegada, 
contra la Justícia espanyola? En el darrer cas de l’Arnaldo Otegui, Europa va dir que 
no se l’havia jutjat amb justícia perquè la jutgessa era partidària de sentenciar-lo abans 
que acabés el judici. Això el Tribunal europeu ho va apreciar en l’actitud de la jutgessa 
enfront l’acusat durant el judici.

Podem esperar un judici just per als presos polítics catalans, quan ja porten més 
d’un any de condemna preventiva, i quan se’ls vol jutjar per rebel·lió, un delicte que ja 
mitja Europa i tothom que tingui un dit de front, ha dit que en aquest cas aquest delicte 
no ha existit?

Si no hi ha una justícia justa, no pot haver-hi democràcia; o potser en l’Estat en què 
vivim la falta de democràcia fa que no hi hagi justícia. Per als anti demòcrates (encara 
que ells es creguin demòcrates) aquesta és una situació que els hi convé mantenir. Lluny 
del debat de les idees, de la llibertat d’expressió, es poden guanyar batalles als Tribunals 
si aquests són partidistes i/o les lleis ràncies per obsoletes?

El Partit Socialista actualment governant a Espanya sembla que comença a fer gestos 
per apaivagar algunes injustícies, com la de les hipoteques. Però tots els auto denominats 
constitucionalistes farien bé de canviar la seva Llei constituent, font de totes maldats del 
sistema judicial espanyol; i fomentar la transparència. Només així viurem en un Estat 
democràtic, en cas contrari, n’hem de construir un de nou que no tingui res a veure amb 
l’Espanya més rància plena de tics imperialistes. 

Foto de portada: Roser Boba
L’editorial és un text sense signatura on es manifesta l’opinió del Consell de Redacció.

(continua a la pàgina següent)
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Deixant a banda les conviccions 
de cadascú, de tot tipus i de tota mena, 
aquestes dates del solstici d’hivern –dit 
Nadal a la nostra cultura– ens hauríem 
d’apropar a la reflexió. És un temps en 
que la natura s’atura, tot resta en calma 
i fa fred. El temps convida a quedar-se 
a casa, en solitud o bé en companyia 
de familiars i amics per gaudir de les 
tradicionals celebracions. Tot i això, 
potser valdria la pena de pensar en la 
volatilitat de la nostra existència i de la 
poca importància que sovint donem a 
la reflexió personal i a la comunicació 
entre nosaltres i els del nostre entorn. 
Entorn que pot ser proper o més llunyà, 
però en definitiva –ja que la Terra és 
rodona– entorn.

Només valdrà la pena tots els nostres 
afanys i energies transformadores que 
emprem sovint a dojo, si som capaços 
de créixer com a persones i si som capa-
ços de sentir-nos més propers, en un sol 
tot, amb totes les altres persones que 
formem part d’aquest projecte fantàstic 
que se’n diu món. De res no haurà servit, 
si els afanys i il·lusions són només per al 
gaudi i profit personal. Compartir potser 
seria la paraula, compartir, acceptar, 
comprendre i sobretot estimar.

Pensem-hi en aquests dies, que són 
propicis per fer-ho.

Bon Nadal i molt venturós nou any 
2019!

(ve de la pàgina anterior) Reflexions tot caminant (2)

El camí és amable, de vegades una mica 
costerut, com la pujada a l’Alto del 

Perdón, a la sortida de Pamplona. Després 
de passar per dos pobles que no els havia 
sentit mai: Zizur Menor i Zizur Mayor, 
penso sovint que el Camino de Santiago és 
com un riu que porta una energia especial 
i que et fa sentir una vivor a l’interior que 
t’omple de pau.

A la sortida de Villafranca Montes 
de Oca, ja havent deixat la comarca de la 
Rioja enrere, el camí comença a pujar per 
enfilar-se fins a la Meseta. Són les primeres 
rampes del port de La Pedraja i va traves-
sant, per un tallafoc, les atapeïdes pinedes 
i rouredes d’uns turons arrodonits. L’etapa 
és llarga i aquest tram són disset quilòme-
tres sense cap poble, això vol dir que cal 
mesurar les provisions i sobretot l’aigua.

Tot d’una, quan el cos ja començava 
a notar l’esforç i el cansament treia el nas 
per la finestra, apareix un petit rètol pintat 
en una fusta a l’esquerre del camí: Oasis del 
camino a 700 m. Allò talment va ser com 
un miratge i, de cop i volta, la feixuguesa 
de les cames i el panteix del respirar varen 
desaparèixer com per art d’encanteri. Sí, 
sí, allà al davant tenia l’anunciat oasi. En 
una clariana del bosc, tot un munt d’instal-
lacions fetes amb fusta: taules, socons que 
fan de tamboret, pals drets decorats a l’estil 
dels tòtems indis, bancs i al costat, un petit 
taulell amb una coberta de fusta i lona que 
feia d’aixopluc per si plovia. Allà una noia 
amb vestimenta hippy oferia als pelegrins, 
fruita, queviures i begudes. Al costat d’una 
furgoneta atrotinada, dos gossos molt 
mansos, dormien amb placidesa. Vaig pre-
guntar-li què tenia de beguda calenta, i a 
part de te i cafè em va oferir brou d’au i 
verdures. Dos gots d’aquell brou amb una 
llesca de pa sucat, em va refer del tot. I al 
preguntar que l’hi havia de donar, em va 
senyalar una panereta on tothom deixava 
la voluntat.

Al continuar caminant, pensava en la 
riquesa interior d’aquella persona que es 
passava dies i dies oferint als caminants 

aquells senzills elements. Amb generositat 
i sense esperar res a canvi, ni molt menys 
per fer-hi negoci, aquella persona vivia per 
als altres; sense conèixer ningú, de països 
i llengües estranyes. Aquesta era la seva 
aposta de viure la vida.

El matí s’aixeca enmig d’una boira 
baixa que no deixa veure gairebé res. Poc 
a poc deixo el poble d’Atapuerca enrere i 
m’enfilo per un camí suau enmig d’alzi-
nes i roures escadussers. Tot d’una, una 
tanca de filferro espinós em fa girar cap 
a la dreta i el camí va seguint el contorn 
d’un turó arrodonit ple de roques. Hi ha 
cartells que indiquen: Zona Militar – Pro-
hibido el paso. Entre la boira, la lluïssor 
del sol que comença a sortir i els filats 
de les tanques militars, sembla que sigui 
enmig d’un episodi de la Gran Guerra, 
pels voltants de Verdun o les Ardenes. 
Finalment arribo a dalt la carena i la boira 
escampa, el sol ja llueix i acarona l’espat-
lla. S’agraeix l’escalforeta; a l’horitzó de 
ponent s’albira la vall de l’Arlanzón i al 
fons els polígons industrials que envolten 
la ciutat de Burgos.

Quan ja enfilo el fons de vall, trobo 
una cruïlla i prenc el camí que va per la 
vora del riu: l’altre em portaria cap als 
polígons industrials de Gamonal i tot i que 
és més curt, és monòton i pesat. El camí 
és un passeig tranquil i planer, amb arbres 
de ribera: pollancres, verns i freixes, que 
es van succeint formant una barrera que 
ressalta punyent amb l’entorn de rostolls 
secs i groguencs del voltant.

El riu va serpentejant i el camí el 
segueix. La fressa de l’aigua conforta la 
feixuguesa dels quilòmetres acumulats. 
Sempre els últims són els més difícils i can-
sats. Pe fi, després de trobar rètols indicant 
senders municipals per recórrer a peu o 
en bicicleta, s’endevina la ciutat al fons, i 
les punxes gòtiques de la catedral, la fan 
inconfusible. Estic entrant a Burgos, fi de 
l’etapa d’avui.

Joan Culubret Missé

Participa!
Us animem a participar en les juntes 
de l’Associació a fi de posar sobre 
la taula i poder discutir els temes 
que us preocupen. Com més serem i 
més participació tinguem, més forta 
serà la nostra associació veïnal. 
Les reunions se celebren l’últim 
dimecres de cada mes, a les 21:00h. 
També podeu participar des de casa 
fent arribar els vostres comentaris a 
revistaelbanc@gmail.com
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I si aquest «malaguanyat procés» no fos 
altra cosa que aquest irrenunciable desig 

de voler ser per poder ser? 
I si realment ens hem agermanat amb 

els presos polítics que esperen l’inici del 
judici per defensar-se que voler ser no és 
cap delicte i poder ser lliures és el que dona 
sentit a la vida.

Ells, elles i els nois d’Alsasua i els pre-
soners polítics retratats i amagats en les 
fotografies de l’exposició que van fer des-
penjar a la Fira Arco perquè feria la mala 
consciencia d’alguns.

Fit a fit, davant els quadres, ens tornen 
la nostra imatge: nosaltres som ells… i plo-
rem de ràbia o d’enyor, dol.

I no ens mena cap bandera/ que no es 
digui llibertat,/ la llibertat de vida plena/ 
que és la llibertat dels meus companys.

Ja hem après que alguns s’emboli-
quen amb la bandera per tapar-se les 

vergonyes: jutges agenollats davant el 
poder econòmic dels banquers, polítics que 
pacten per repartir-se cadires que ompliran 
amb titelles que proclamaran que és just 
silenciar els adversaris i perdonar les cor-
rupteles milionàries que els engreixen i els 
fan intocables.

Talment com la persona que pateix 
Alzheimer i no recorda el seu nom ni 
reconeix la seva família, la monarquia 
espanyola camina cap a la seva fi, oblidant 
que és la democràcia del poble que li dona 
credibilitat, i la república que va ser procla-
mada però no oficialitzada, s’obrirà camí 
perquè la seva bandera és diu llibertat i vol 
la vida plena, la de voler i poder en contra de 
ningú, a profit de totes.

L’ultimàtum de l’ANC al govern, per 
començar a implementar la República, 
expira el 21 de desembre, al cap d’un any 
de les eleccions. Si no respon, l’ANC tirarà 

endavant el seu pla, sense terminis ni dates 
assenyalades, que inclourà accions no-
violentes però efectives: temps era temps 
hi hagué una revolució dels somriures, 
ingenus. Entrem en la fase de la fermesa, 
conscients de la força bruta que els agrada 
practicar contra el poble desarmat, però 
l’entomarem sabent que com més ens 
castiguin violentament menys raons els 
quedaran per a convèncer-nos ni seduir-nos.

Francesc Xavier Peguera i Marvà

(Versos de la cançó Venim del Nord, venim del Sud, d’en Lluís Llach)

I caminem per poder ser
I volem ser per caminar

Sobre els robatoris
Últimament, estem alarmats per la pro-

liferació de robatoris a la nostra Vila, 
i d’immediat demanem solucions i això 
és comprensible, però massa sovint solem 
deixar d’abordar, en la seva integritat, el 
problema en qüestió.

No fa falta ser historiador per saber que 
molts del problemes que tenim en l’actua-
litat els venim arrossegant des dels inicis 
dels temps, i el robatori és un d’ells. El 
què passa és que amb el desenvolupament 
de la civilització ens sembla que aquests 
problemes els anem controlant, però no 
eliminant i, per tant, hem d’assumir que de 
robatoris en continuarem tenint per molt 
de temps.

Ara bé, dit això, no podem deixar de 
preguntar-nos per què, en l’actualitat, hi 
ha tal increment dels robatoris. No podem 
ignorar que les desigualtats que cada cop 
són més grans en la nostra societat són un 
camp abonat perquè aquesta activitat delic-
tiva s’incrementi. Només cal fer una petita 
comparació entre les societats més justes i 
igualitàries com poden ser les nòrdiques, 
on aquest problema és molt menor, amb les 
societats sud-americanes on, pràcticament, 
pots perdre la vida pel simple robatori de 
l’objecte més intranscendent. 

Conseqüentment, si es creen les con-
dicions perquè es produeixi un problema, 

després no ens hauríem d’estranyar de 
rebre les conseqüències. No vull dir amb 
això que els ciutadans siguem els causants 
sinó, únicament, que siguem conscients 
que un sistema que genera aquests proble-
mes, entre d’altres, ha de ser canviat. 

Ara bé, mentrestant què fem? Està bé 
que el nostre cos de Policia Local extremi 
la vigilància... Però no ens enganyem! Els 
robatoris que patim, per la seva reiteració, 
no solen ser realitzats por lladres solitaris. 
L’habitual sol ser que siguin bandes orga-
nitzades i amb força experiència. És difícil 
que la nostra Policia Local pugui desbaratar 
aquestes bandes. És molt més eficaç el ser-
vei d’intel·ligència d’una policia ben orga-
nitzada i amb el recursos adequats. M’estic 

referint, evidentment, al cos de policia 
dels Mossos d’Esquadra, que haurien de 
tenir i crec que tenen, les seves xarxes 
de confidents que els permeten un major 
coneixement del món de la delinqüència. El 
què passa és que, com molts altres serveis 
(sanitat, ensenyament...), també la policia 
es troba sota mínims. Diguem-ho clar: el 
nostre Govern està per altra feina, i ja és un 
clam generalitzat, que és hora que comenci 
a governar i a afrontar el problemes quo-
tidians del ciutadans del nostre país. I, en 
el cas que ens ocupa, que doti el cos dels 
Mossos d’Esquadra dels mitjans necessaris 
per combatre amb eficàcia el tema dels 
robatoris.

Per últim, sol ser habitual que quan es 
produeix algun problema que genera molta 
alarma social, tots el grups polítics sembla 
que estiguin obligats a posar-se en primera 
fila com a defensors dels interessos dels 
vilatans. Està bé que els polítics siguin 
sensibles als seus problemes, però això no 
els excusa de fer una acurada diagnosi del 
problema i d’explicar amb sinceritat les 
limitacions que tenim per abordar la solu-
ció i no caure en la temptació d’utilitzar el 
problema per obtenir rendibilitat política.

Julio Sanmartín Cabrera
Advocat

No podem ignorar que 
les desigualtats que cada 

cop són més grans en 
la nostra societat són 

un camp abonat perquè 
aquesta activitat delictiva 

s’incrementi
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La vespa asiàtica (Vespa velutina)

El passat 15 de novembre el grup Natura 
va organitzar una xerrada a la Biblioteca 

sobre les vespes asiàtiques. La conferència 
la va presentar l’Oriol Bassa i la va conduir 
l’apicultora Maria Micó i Gual, de Marto-
relles. Va ser molt didàctica i es feu curta, 
atesa la quantitat de preguntes que varen 
sorgir en el col·loqui. El tema era prou inte-
ressant, sobretot si tenim en compte unes 
quantes dades que es varen donar.

La vespa asiàtica (Vespa velutina) pro-
cedeix d’Indonèsia i va arribar a Europa, 
com a conseqüència de la globalització, 
fa aproximadament uns deu anys. És una 
espècie invasora i, al no tenir depredadors en 
aquestes latituds, la seva expansió ha estat 
molt ràpida. Cada any ocupa una mitjana de 
100 km més des del punt on va començar a 
detectar-se. A Catalunya se’n té constància a 
partir del 2013, provinent de països més al 
nord. El 2014 s’havien detectat 14 nius, el 

2015 ja 120, el 2016 uns 140 i el 2017 cap a 
500. Això són nius detectats i eliminats però 
la quantitat real en el territori és molt més 
alta atesa la dificultat de trobar aquests nius.

L’aspecte és semblant al de la vespa 
comuna, amb un color més fosc i una sola 
ratlla groga a l’abdomen. És més gran i pot 
assolir els 3,5-4 cm. No s’ha de confondre 
amb les vespes autòctones, ja que són impor-
tants per a la biodiversitat. És un insecte que 
entra en la cadena depredant altres insectes i, 
sobretot, les abelles mel·líferes (productores 
de mel) i aquí rau el gran problema. Elimina 
una sèrie d’insectes que són bàsics ja no 
només en la producció de la mel, sinó en tota 
la cadena de pol·linització de les plantes, 
amb la greu conseqüència per a l’agricultura 
que això comporta.

Per al seu control, fins al moment, 
només han tingut una eficàcia relativa 
algunes trampes selectives per a la seva 
neutralització, especialment als voltants de 
les arnes (colònies d’abelles) a fi de prote-
gir-les de l’atac d’aquesta vespa. Emprar 
productes químics i fumigacions és molt 
perillós per als altres insectes ja que no són 
selectius i els afectaria a tots.

El nivell de perillositat per als humans 
és similar a la vespa comuna. La picada és 
dolorosa però no més tòxica. El problema 
són els nius, ja que si les vespes normals 
fan uns nius relativament petits amb unes 
desenes d’individus, la vespa asiàtica fa 

uns nius de forma arrodonida que poden 
assolir un metre de diàmetre, on hi viuen 
milers de vespes. La retirada i destrucció 
d’aquests nius és complicada i perillosa 
si no es fa amb la màxima precaució i la 
protecció adequada.

Estem davant d’un fenomen que, ara 
per ara, no té una solució a curt termini i 
que és un més dels que ha provocat aquest 
anar i venir de mercaderies d’una punta a 
l’altra del món, sovint només pensant en el 
guany i l’especulació.

NotA ImPortANt: Per a més informa-
ció i si detecteu algun niu o teniu dubtes, 
podeu contactar amb: 
antoni.armengol@controldeplagues.cat
Tel. 034 639 362 743

Rusc de Vespa velutina en una casa d’Argentona, 
juny de 2018

Manifest del món de l’esport per 
a l’eliminació de la violència envers 
les dones

Manifest institucional 2018 - 25 
de novembre de 2018

Des de la nostra entitat i des del món de l’esport ens adherim al Ma-
nifest Institucional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
Volem denunciar i lluitar contra la violència masclista, les violacions, 
les agressions sexuals, l’assetjament, el tràfic i l’explotació de dones 
perquè ens cal educar, saber i reconèixer la necessitat que totes tenim 
de viure en llibertat, sense riscos per a la nostra integritat física i per 
als nostres cossos.

Necessitem més recursos i suport perquè totes les dones en situa-
ció de violència masclista puguin trencar el silenci, se’n puguin sortir i 
recuperar-se. Necessitem prevenció, perquè la violència no sigui una 
opció vàlida en les relacions de parella. Necessitem més professionals 
especialitzats en l’atenció a filles i fills de dones que han patit violència, 
perquè el futur de casa nostra sigui un país lliure de violència masclista.

Des de la nostra entitat ens comprometem a avançar en la construc-
ció d’una societat i un esport que camini amb uns valors allunyats de 
qualsevol tipus de violència, des del respecte, el treball en equip, la 
lluita, l’esforç i la superació. Un compromís basat en una visió integral 
d’abordatge de les violències sexuals, també en l’esport, i amb la vo-
luntat d’explicar què són.

Perquè no volem més violència contra les dones, perquè tenim dret a 
ser nenes i dones lliures.

Contra cap dona, contra cap nena, ni a l’esport ni en lloc!



el banc de la plaça 7Núm. 60 | Desembre 2018 Col·laboració

Plany d’un capvespre
Si la natura té ulls, els duu negats del 

seu propi esguard. Ara li diuen que els 
poderosos de la Vila han pactat ja el desfer, 
novament, un tros del seu cos. Amb els 
ulls ben entelats el contempla: el Rocar li 
cotxa el sol, el Montseny li posa gebrada, 
Argentona el tempera de tant a prop que 
s’hi atansa, i amb la riera als seus peus que 
li aplega l’aigua, i un turonet, amb nom de 
sant, que el clos li tanquen, fan la contrada 
entranyable, avui erma de conreu i dei-
xada, però exultant de natura desfermada, 
talment com si la petja humana encara no 
l’hagués violada.

Un nou boc a oferir al déu del progrés. 
Diuen que hi ha necessitats socials que 
a la nova deïtat ho demanen. És aquest 
l’únic camí? Amb aquests passos sense 
respecte i repòs no li estem robant el nom 

de mare? Perquè, com podrem reconèixer 
el racó del nostre món si s’han esborrat 
tots els seus trets característics, si no hi 
ha plana, turons ni muntanyes, ni boscos 
de pins, ni marjades conreades, solament 
un immens llenç de confoses il·limitades 
teulades?

La urbs s’ha estès per la plana. La 
indústria s’ha fet seus camps i feixats. 
Les muntanyes esbudellades i amb boscos 
farcits d’eixams d’habitatges que malden 
per conviure plegats, foragiten flora i 
fauna rostos avall. S’estreny la riera, el seu 
llit ben amollit aplega els darrers canyers 
foragitats de l’horta, esperant la sentència 
de si un dia de veritat plou.

Jo em faig que la paraula Natura ve de 
nat, de naixença. Qui gosaria estroncar un 
alè de vida? Per què no parem de fer-ho 

a la mare terra? Aquests interrogants no 
volen ser retòrica, ni poesia, són una reali-
tat oberta als ulls, esgarrinxades a l’ànima 
fruit d’un capvespre, de solitud, de medita-
ció, d’intentar retenir per sempre dins dels 
meus ulls aquest espai de paradís a punt 
de perdre’s.

Argentona, nom d’argent 
i de paratge de dones d’aigua. 
Avui el teu congost eixarreït.
vers la mala bravada davalla.
Com de Tordera voldries compartir la 

seva sort!
Ella s’emmarca en la incomparable 

Selva
i tu la selva tens a prop.

Joan Evta. Ramon i Ferrer
Argentona 30-8-2018

Crònica del concert per cor i cobla del diumenge 18 
de novembre a la Sala d’Argentona
Dins els actes del nostre 120è aniversari, 

la coral Llaç d’Amistat vam celebrar 
el passat 18 de novembre un concert de 
sardanes, per a cor i cobla, juntament amb 
la coral Englantina de Vilassar de Mar i la 
Cobla Sabadell. Es tractava d’un concert 
molt ambiciós, però la cosa no va sorgir de 
la nit al dia...

El 25 d’octubre de 2015 els Amics de la 
Sardana de Vilassar de Mar van organitzar 
un concert de sardanes a l’Ateneu Vilassa-
nès per commemorar el 150è aniversari del 
naixement d’Enric Morera, amb la cobla 
Sabadell i la coral Englantina, dirigida 
també per un servidor. Llavors, es va cridar 
al Llaç per reforçar la coral i es van cantar 
conjuntament quatre de les sardanes del 
compositor, un dels màxims exponents del 
món sardanístic, com són: L’Empordà, Les 

fulles seques, La Sardana de les Monges i La 
Santa Espina.

Al cap de dos anys, el 22 d’octubre de 
2017, es va fer un nou concert, aquest cop 
per homenatjar Pep Ventura, un dels pares 
de la sardana, amb vàries sardanes per cobla 
sola i una sardana cantada, la popular: Per tu 
ploro. Novament amb les corals Englantina 
i Llaç. També es va interpretar Ginesta d’or, 
del gran compositor sabadellenc Agustí 
Borgunyó.

Aprofitant l’embranzida i la feina feta, 
el Llaç vam voler celebrar un dels actes 
grans d’aquest any amb un gran concert 
de sardanes. Per això vam convidar ara 
nosaltres a la coral Englantina i a la Cobla 
Sabadell, a la sala, i vam afegir al repertori 
La Maria de les trenes, sardana que el Llaç 
ja havia cantat antigament.

Malgrat la pluja i el fet que es solapes-
sin diversos actes, el concert va ser un èxit! 
Ja veieu que no ha estat un treball fàcil i 
ràpid, va costar molt però els més de cin-
quanta cantaires i la cobla vam aconseguir 
transmetre l’energia i la vivesa d’aquestes 
sardanes tan conegudes i també arriscades 
pel gran nivell d’exigència vocal que supo-
sen! El concert va començar amb la cobla 
sola interpretant les sardanes El saltiró de la 
cardina, Somni i Girona 1808 i va passar a la 
part cantada, acabant amb La Santa Espina, 
amb el públic picant el ritme de mans i el 
cant dels Segadors. Un altre dia per recor-
dar!

Narcís Perich i Serra
Director de la Coral Llaç d’Amistat

L’ensenyament 
de qualitat

Classes de reforç escolar:
primària, secundària, 
batxillerat, universitaris...

C/ Gran, 84 - Argentona - Tel. 93 756 12 96

La nit de Cap d'Any 
busca'ns a la plaça Nova! !T’esperem al C/Badalona, 
al costat de la plaça dels 
Geganters. Argentona

Dissabtes, diumenges i festius, de 8 del matí a 1 del migdia.

Obrim per 
Nadal,  
Cap d'Any  
i Reis!

667 70 70 19
Bones 
Festes!

Bones 

Festes!
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En la recerca que faig d’articles de 
la revista Llaç, en el número 67 de 

novembre de 1981, m’ha cridat l’aten-
ció l’entrevista que Carles Riera fa a 
l’argentoní Jeroni Nieto. 

Carles Riera va ser el primer 
director de la revista Llaç i mestre 
de les Escoles (actual escola Bernat de 
Riudemeia). 

Crec que és bo recordar en el 
temps, aquestes dues persones, tan 
diferents com entranyables per a tots 
nosaltres.

Caterina Alsina Parnau

RETALLS del L’Aula d’Extensió Universitària 
d’Argentona informa

Novament amb vosaltres, gràcies a la 
facilitat dels companys de redacció 

del Banc de la Plaça!
Aquesta vegada sí que arribo a temps 

per fer-vos a mans la programació de 
l’Aula d’Extensió Universitària d’Argen-
tona del segon trimestre.

També aprofitaré per parlar-vos una 
mica de les conferències del primer tri-
mestre.

A finals de setembre vam fer la inau-
guració del curs 2018-19 amb un tema ple 
d’esperança Un món ple de bones notícies 
a càrrec de Salvador Cardús (sociòleg, 
periodista, escriptor...)

Entre l’octubre i el novembre hem 
tingut temes molts interessants; Morir 
dignament. Els Drets que tenim i els que 
encara ens falten a càrrec de la Presidenta 
de l’Associació Isabel Alonso. Periodisme 
enganyós a càrrec de Vicenç Lozano, un 
dels més assidus a cada curs.

L’any 2018 és l’Any Pedrolo. Se 
celebra en centenari del seu naixement 
i el nostre convilatà Llorenç Soldevila 
ens va donar informació sobre Manel de 
Pedrolo i la seva obra.

Per acabar el novembre vam tenir 
una sessió informativa sobre l’òpera 
que durant el mes de desembre anirem a 
veure i escoltar al Liceu. En Pol Avinyó 

ens va donar pistes que ens ajudaran a 
veure l’òpera de Rossini L’Italiana in 
Algeri.

Al moment d’escriure aquestes ratlles 
ens falten dues sessions de les programa-
des; anar al Liceu i per acabar el trimestre 
vindrà en Francesc Bailón ja conegut per 
nosaltres que ens parlarà de Cultura nòr-
dica dels víkings.

I ara només ens queda donar les 
gràcies a tots els socis i sòcies per la con-
fiança i convidar-vos, a que tothom que 
li interessi, perquè pugui venir, escoltar i 
participar sobre els temes proposats.

Recordar que l’horari de les confe-
rències és a les 6 de la tarda els dijous 
quinzenals i es fan al Saló de Pedra.

Una darrera novetat: tenim web. Hi 
podeu entrar a www.auladargentona.org. 
Allà podreu recuperar els temes plante-
jats, amb ampliacions que ens faciliten 
els propis conferenciants i també comen-
taris; així com tota la programació. Veure 
qui som i quins són els nostres objectius.

Que tingueu un Bon Nadal i Millor 
any 2019

Per l’Aula,

Ma Rosa Masó Nogueras
Presidenta

Conferències segon trimestre 2018-2019
10 de gener de 2019
“El món coral ahir, avui i demà” (dins 
dels actes de commemoració del 
120è. aniversari del Llaç d’amistat) 
A càrrec de  Joan Vives i Bellalta. 
Flautista de bec, professor d’història 
de la música i divulgador musical

24 de gener de 2019
“Un cafè amb partícules: converses 
sobre física”
A càrrec de Sònia Fernández Vidal. 
Doctora en Física Quàntica

7 de febrer de 2019
“Pompeu Fabra:
Una vida al servei de la llengua”
A càrrec de M. Teresa Cabré i 
Castellví. Catedràtica emèrita de la 
UPF i membre  de l’IEC

21 de febrer de 2019
“Antibiòtics: present, passat i futur”
A càrrec de Josep Anton Capdevila 
Morell. Doctor en Medicina. 
Especialitat de medicina interna

7 de març de 2019
Sortida a Sant Joan de les Abadesses 
Conferència: “Dones al poder! Les 
monges de Sant Joan en la societat 
comtal dels segles lX-Xl”
A càrrec d’Irene Brugués i Massot. 
Arxivera del SAF
(Servei d’Arxius de la Federació 
catalana de monges benedictines)

21 de març de 2019
“Les pensions: el ciment del nostre 
estat del benestar”
A càrrec d’Andreu Missé i Ferran. 
Llicenciat en Dret.
Actual director de la revista 
“Alternatives Econòmiques”

4 d’abril de 2019
“Energies alternatives. Defensem la 
butxaca i el planeta”
A càrrec de Cristian Suñé Orta. 
Enginyer tècnic industrial i Màster en 
gestió d’eficiència energètica
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Entrevistem en marçal Casanovas. 
Actualment té 77 anys i es defineix com 

a pessebrista i escultor autodidacte de figu-
res de pessebre al palillo. Està molt vinculat 
amb Argentona per col·laborar en impartir 
cursets de figures de pessebre a l’Escola de 
Ceràmica de la Vila, al Casal de Joventut. 
També col·labora en la Cavalcada de Reis 
des de fa molts anys.

tenim entès que eres lampista-electri-
cista d’ofici, d’on et ve l’afició? 
Bé, l’afició de fer pessebres em de la infan-
tesa, quan juntament amb la colla i un amic 
anàvem a cantar nadales a les cases pairals 
de Mataró. Després, ja fa més de cinquanta 
anys que sóc al món del pessebrisme.

Vas anar a alguna escola?
No mai he tingut cap mestre. Sóc autodi-
dacte i em vaig anar formant jo mateix, en 
el decurs de la meva trajectòria.

Explica’ns quina tècnica és la del palillo? 
Aquesta tècnica forma part de l’artesania 
i consisteix en el modelatge de figuretes 
amb palets de plàstic o fusta. Cal recalcar 
que la producció no és en sèrie, són figu-
retes úniques i no n’hi ha cap d’igual! No 
utilitzo mai cap motllo.

A l’hora de crear una figureta, en què 
t’inspires? 
De vegades recorro a models de figures 
d’altres autors com Carratalà, Castells o 

Montserrat Ribas i en Daniel. No obstant 
a voltes m’inspiro en una escena dels 
pastorets o en el Costumari Català de Joan 
Amades.

Tinc entès que les més tradicionals 
són el naixement i l’anunciata, en fas 
d’altres? 
Normalment faig les tradicionals com 
el naixement, l’anunciata dels pastors i 
la infància de Jesús. Com he dit també 
recorro al Costumari Català d’Amades, per 
recuperar figuretes ja desaparegudes com 
el capellà del paraigua, la dona que renta, 
el llenyataire, el caçador, el pescador, etc. 
També en faig de tradicions catalanes, 
com reproduir escenes d’un mas antic, o el 
cagatió o la tradició de fer el pessebre.

Parlem del caganer, saps d’on ve 
aquesta figureta? 
A veure, en primer lloc no és una figura 
del pessebre... El què ha passat és que s’ha 
popularitzat com darrerament el pixaner. 
Tinc entès que aquesta figura ve d’Alema-
nya on hi havia la tradició de posar amb 
el caganer unes petites pastilles que, en 
cremar-les, feia una reacció fent una petita 
fumarola perfumada. El que sí et comen-
taré és que sempre es posa en un raconet 
amagat, hi ha el joc de trobar-lo.

Amb quin tipus de fang treballes? 
Amb pastilles d’argila per modelar, de 
composició 100% natural. Molt plàstica 
i agradable de treballar i adequada per al 
desenvolupament de la creativitat.

Quina alçada fan les figuretes?
Les faig de 4 cm fins a 40cm.

Quin procediment segueixes per aca-
bar la figureta?
Bé, després de repassar els punts d’unió i 
un cop cuites, faig una o vàries imprimaci-
ons amb cola de conill que és un tapaporus 
molt antic, i finalment les pinto amb acrílic 
o oli.

Es troba en crisi el sector del figurista?
Bé, he de dir que amb el temps ha canviat 
el mercat. Fa molts anys que l’adquisi-
ció de les figuretes de fang com les de 
l’artista Masdeu, entre d’altres, sols les 
podien adquirir la classe benestant. Fins 
que l’aparició de les figuretes de plàstic 
i resina ha facilitat l’adquisició per les 
classes humils. Però tornant a la teva 
pregunta inicial, el nostre sector no està 
en crisi perquè hi ha molta il·lusió en la 
continuïtat de fer el pessebre. Que les 
figuretes siguin de fang o de plàstic, al 
final no és important, l’important és el 
missatge nadalenc.

Aquest espai té l’objectiu de donar cabuda 
a una sèrie d’entrevistes de personatges 
rellevants de la nostra Vila que, per la seva 
singularitat o per la seva feina tossuda i 
callada, sigui enriquidora per a tots els lectors 
del Banc de la Plaça. 

marçal Casanovas 
i Vives 
Pessebrista i escultor de 
figuretes de pessebre

ArtS I ofICIS  
A LA NoStrA VILA
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tens relleu generacional?
No, és per això que faig els cursets per 
evitar que de la tradició del modelatge al 
palillo no se’n perdi l’ofici.

Parlem ara de pessebres

Explica’ns com feies, en la teva infan-
tesa, el teu pessebre?
No pot evitar que se l’il·luminin els ulls... 
Amb nostàlgia ens comenta que en aquells 
temps excepte quatre figuretes de fang, tot el 
demés era material reciclat. Amb dos cava-
llets i una vella taula muntaven el pessebre 
a un racó de la casa. 
Era com fer una festa, anàvem a marc a 
cercar sorra granada per fer els camins i 
al bosc a buscar suros, penques petites, 
molsa blanca i verda, fanals i branquillons 
de mata. Quant arribàvem a casa muntà-
vem les carenes i muntanyes amb el suro, 
i entremig dels trossos de suro hi posàvem 
molsa; i darrera les carenes i les munta-
nyes, els branquillons de mata. En un racó 
s’hi posava el naixement i es feia un camí 
que recorria tot el pessebre. També un riu 
de paper de plata de la xocolata Torras i 
un pont. En un altre racó l’anunciata, un 
angelet al portal del naixement. 

Un cop havíem posat totes les figure-
tes, amb farina o pólvores de talc per a les 
muntanyes, a mode de nevada. La darrera 
figureta que posàvem era la del caganer, 
amagat a un racó. I les úniques figuretes 
que es movien, un pas cada dia, eren els 
reis que fèiem coincidir al portal la nit de 
reis. 

Tinc entès que abans de ser figurista, 
feies varis tipus de pessebres?
Sí, vaig començar fent el típic pessebre de 
suro i després vaig passar-me als diorames 
amb guix.

Parlem ara de les tradicions

Què en penses de les tradicions fora-
nes, com l’arbre de Nadal?
Malauradament han vingut per quedar-se. 
És fruit de la globalització, ja cal que 
potenciem les nostres tradicions...

Halloween: Ni truc, ni tracte, aquí la 
Castanyada. L’arbre de Nadal pot conviure 
amb el pessebre. Fer cagar el Tió està rela-
cionat, com a molt, amb el Pare Nicolau, 
res de Pare Noel. Reis: No té competència. 

La tradició de l’arbre de Nadal és una 
tradició dels països nòrdics. Era per recordar 
l’hivern quan quedaven més de tres mesos 

aïllats, era apropar la natura a casa. Tallaven 
un avet i el palplantaven per recordar que 
a l’exterior hi havia vida; hi penjaven unes 
galetes a les branques que cada dia se les 
anaven cruspint, tot esperant l’advent.

Gegants i caps grossos

Tenim entès que també has fet mode-
latge de gegants i capgrossos? 
Sí, a l’estar tants anys fent figuretes també 
m’han encarregat de fer gegants: el pirata 
Garrofa de l’Escola els Garrofers; l’Iris 
de l’Escola Balmes; el Guarda vinyes dels 
Gegants de Cirera; i els capgrossos d’en 
Quimet de Cirera, la Natura de l’Associació 
d’Amics de les Plantes i en Lluís del carrer 
sant Ramon.

El retaule de la Parròquia de la Sagrada 
família

Sabem que t’han encarregat la realit-
zació d’un gran panell per a la façana 
exterior... 
Cert! És un retaule d’onze metres de llarg 
per un d’alt. Són plaques de fang pintat al 
foc modelades en relleu. És un retaule dels 
passos de la Sagrada Família i de l’infant 
Jesús. Consta dels següents: anunciació de 
la Verge, somni de Josep, anunciació dels 
pastors, cercant hostatge, fugida d’Egipte, 
naixement, adoració dels Reis, empadrona-
ment, presentació al temple i doctors de la 
llei. Em va suposar un any de feina, va ser 
molt laboriós.

Cloenda
Amic Marçal, agrair-te la teva participació 
i vinculació a la nostra Vila. Moltes gràcies 
per la teva dedicació en donar continuïtat 
a aquest art de fer figuretes de fang i per 
encomanar aquesta la tradició tan nostra 
de fer el pessebre un any rere l’altre. Mol-
tes gràcies!

Francesc Navarro i Bonamusa

2016, rebent una distinció a l’Ajuntament de Girona, 
en la celebració del centenari dels Pastorets de Folch 
i Torres.

El nostre sector no està en 
crisi perquè hi ha molta 
il·lusió en la continuïtat 

de fer el pessebre

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

Av. Puig i Cadafalch, 44 - ARGENTONA - Tel. 93 797 16 52

Dr. SamSó 8

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00
Dissabte de 10:00 a 13:00

 info@hokke.es

BONES FESTES

Bones 
Festes!
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Vull viure com un gos!
Em diuen Tato i sóc un perdiguer de Burgos. Vaig néixer a San 

Martín de Ubierna i els meus pares també eren d’aquesta   raça 
tot i que amb una mica de barreja de braco alemany, sobretot per 
part de mare. La meva infantesa va discórrer plàcida i tranquil·la, 
sortint al camp cada dia amb pares i germans, empaitant conills 
i perdius a desdir.

Ah però, un dia uns amics dels meus amos varen venir al 
poble a passar uns dies de vacances estiuenques i vet aquí que 
la nena de la família –de deu anys d’edat, més o menys– va ena-
morar-se de mi. Sense saber com ja em veig dins el darrere d’un 
cotxe, fent quilòmetres i quilòmetres, fins arribar a un poblet 
del Maresme que es diu Argentona, on vaig aterrar vulguis que 
no, i tancat en un pis de 76 metres quadrats amb un balconet 
que té un pam i mig d’ample per sis de llarg. Aquí comença el 
meu calvari.

Què hauré fet jo, em pregunto, per estar tot el dia tancat en 
aquest piset, llevat de tres vegades que a corre-cuita em treuen 
–sempre lligat– i m’acosten a fer les meves necessitats més bàsi-
ques a un trosset de tancat que n’hi diuen pipi can i on no puc 
més que ensumar pixats i excrements d’altres congèneres meus 
amb els que no tinc cap relació, ni ganes de tenir-ne.

Jo sóc un gos caçador. El meu hàbitat era el camp, la planú-
ria. Els rostolls i els erms han sigut la meva escola. Allà he après 
d’olorar a l’aire el rastre d’una guatlla, d’una perdiu, o d’una 
llebre. He anat amb el meu pare i l’amo, a caçar, i m’he quedat 
garratibat mostrejant un llodrigó a un metre davant del morro. 
Aquesta era la meva existència fins el dissortat dia en que una 
nena es va enamorar de mi.

Ah, i per cert, ara no és ella qui em treu a passejar. Ara la nena 
ja és més gran i té la seva colla d’amics i a mi em treu la senyora o 
el senyor de la casa, i si arriba el vespre i no hi han pensat, no em 
queda més remei que fer les necessitats en un caixonet ple d’una 
sorra pestilent. Perquè pobre de mi –això em passava de petit– si 
se m’escapava damunt del passadís o en el rebedor, ja tenia càstig 
assegurat. Quina vida més trista la meva!

Per cert, en el poble que visc, tot sovint fan fires i mostres 
canines i hi ha llocs d’ensinistrament i d’estada per a companys 
com jo, però de vegades penso: 
 � Algú ha pensat que som gossos i volem viure com a tals?
 � Algú ha pensat que tenir un gos de 25-30 kg en un pis de 70 

metres, és com estar en una presó i una tortura per a aquest 
animal?

 � Algun dia faran «cursets d’ensinistrament» per a humans, on 
s’expliqui com ha de ser la vida d’un gos?

 � Hi haurà exàmens previs a la tinença d’un gos per determinar 
l’aptitud de qui el vol tenir?

 � Si ho fan amb els que volen tenir un cotxe, per què no amb un 
gos que a més té sentiments?

 � Algú ha pensat com es sentiria una persona si ens canviéssim 
els papers?
Ho deixo aquí perquè ja quasi és l’hora de sortir cap a l’àrea 

d’esbarjo deslligat –que és com un pipi can una mica més gros– 
que l’Ajuntament del poble ha habilitat per a nosaltres. És com si 
haguessin ampliat el camp de concentració un xic més a l’entorn 
del barracons. Seguim empresonats!

I per a més inri fins i tot m’ha canviat la parla: abans feia 
guau-guau i ara faig bub-bub. No ho entenc... no entenc a aquests 
humans!

Afectuosament,

TATOTRIST

Puigdemont és el 
títol del nou disc autoeditat 
de Narcís Perich, que es 
publicarà aquest desembre de 
2018 encartat amb la revista 
Enderrock.

El disc conté 9 cançons 
inèdites i 4 ja publicades a les 
xarxes durant aquests últims 
anys des de la publicació 
del darrer disc Un pas ferm 
(Temps records, 2013).

Després d’aquell disc més introspectiu, Puigdemont és un disc 
més obert, animat i més proper al pop, sense perdre però els aires a 
folk i country dels darrers discos. Les cançons, escrites des del 2012 
‒i alguna força abans i tot‒ han estat interpretades sovint en concert.

Com a bonus track s’inclouen les dues cançons dedicades al 
seu poble, Alella, i editades el 2014 i 2016: Ets Alella i Un got de 
vi d’Alella.

Tot i el títol del disc, no és un disc polític. Hi ha una cançó que 
aborda el tema dels refugiats, cantada amb les seves ex-coristes a 
la Caravana, Laia Juncà i Agnès Fort, i una altra que es pregunta 
on va el món, amb acompanyament de Kirias, el grup vocal que 
col·labora en dues cançons més del disc. 

El disc ha estat gravat a Masnou, a Infusiones Musicales, 
aquest agost passat, amb Dani R.Jones (baix i guitarres), Carles 
Magret (bateria) i Marc Blanch (guitarres). 

El dibuix de la portada l’han fet les nebodes de Narcís Perich. 
I el títol del disc és un reflex del temps que vivim. Al crèdits hi ha 
aquesta frase: «-Puigdemont: 1 adj Dit d’aquell home o dona savi 
i bo que estima la llibertat, la pau i la justícia. 2 Que lluita contra 
l’opressió i la incultura. Que mena un país cap a la llibertat.»

Bones Festes!

Bones 
Festes!
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Apunts per a una biologia del camí
Moltes vegades he pensat que caldria 

fer una biologia del camí. Perquè el 
camí és una cosa viva. Una sèrie de fac-
tors han intervingut en el traçat del camí. 
Factors de tota mena, psíquics, fisiològics 
condicionats per el medi ambient.

El camí que va de la masia a la font, el 
que va de la casa a la font, el camí que va 
a casa de la promesa, tenen un traçat del 
mateix tarannà? Crec que si ho esbrinés-
sim, trobaríem que el que va de la masia 
a l’església, té un traçat més benigne, més 
planer que el que va a casa de la promesa. 
El camí que va de la masia a l’església, 
és per anar-hi tothom, petits i grans, ha 
d’esser un camí suau, apte perquè vellets i 
malaltons hi puguin arribar.

Moltes vegades es troba una drecera 
que és la que utilitza la gent jove. El camí 
que es fa cada dia, ha de ser més equilibrat, 
ha de fer més volta per compensar la fatiga 
que produeix anar pel dret.

Altres aspectes interessants se’n 
podrien estudiar, dels camins. Quan un 
camí travessa una plana i va d’un punt 
visible a un altre que també ho és, sembla 
que hauria de ser dret i recte com un canó 
d’escopeta. Doncs bé, el seu traçat és com 

si l’hagués fet un embriac. Estudi a fer: En 
igualtat de circumstàncies els camins del 
Maresme ofereixen les mateixes sinuo-
sitats que els de la plana de Vic, el Vallès 
o la Cerdanya? Si trobéssim que uns son 
més rectes que els d’una altra regió, llavors 
s’hauria d’estudiar la sèrie de factors que 
són diferents, factors de diferència d’altura, 
factors de predisposició a certes malalties. 
Si en aquella comarca hi ha molts malalts 
de l’oïda ...

I així es podria comparar si hi ha dife-
rència entre els camins llatins i els camins 
que han construït els germànics, els eslaus, 
o els xinesos. Potser aquestes irregularitats 
que fem quan anem rectes és una cosa atà-
vica. Potser és una precaució per evitar que 
et toqui una fletxa disparada per qualsevol 
poca solta amagat darrere d’un arbre.

La llei que regeix la construcció del 
camí és la llei del mínim esforç. El camí que 
voreja la muntanya, s’enfila pels collets 
discretament per evitar que el que l’utilitza 
perdi l’alè. Aquesta llei té una excepció i 
és la drecera. La drecera sacrifica el mínim 
esforç per arribar-hi abans. Tant hi fa que 
l’alè quasi se’n vagi, tot sia per guanyar 
temps. La drecera ve a ser la precursora 

de l’aviació. La idea de volar, tan antiga 
en l’home, va venir-li a aquest en la con-
templació de dos fets i els traçats de les 
dreceres. L’home va veure que a dalt del 
cel hi havia totes les dreceres que portarien 
a qualsevol part del món.

També es podria fer genètica del camí. 
Es podrien simular muntanyes de terra o 
sorra amb accidents geogràfics, boscos, etc. 
I experimentar sobre un individu fent-lo 
anar del punt A al punt B. A continuació 
un altre que anés del mateix punt A al B. 
Anirien tots dos pel mateix camí? Si tots 
dos van pel mateix camí ja tenim un embrió 
de camí. Si no, cal buscar una explicació del 
per què un ha anat per un traçat i l’altre 
per un altre. Ara bé, un tercer individu, per 
on hi anirà? Pel primer camí o pel segon, o 
bé ha traçat un tercer camí?

Moltes coses es podrien dir dels camins. 
Els camins per on m’agrada tant de passe-
jar, amb un tros de fonoll a la boca i un 
bastonet a la mà. Jo sempre espero que al 
proper revolt s’hi obri la porta del Paradís. 
Perquè a l’Infern ja hi porten les carreteres 
i les autopistes.

Rafel Bigorra i Rius.

ARTESANIES DO-VER

C/Sant Julià 31 - 08310 Argentona 
Tel. 93 756 07 79 - Mòbil 618 48 88 82

PER A TOT EL QUE VULGUIS EMMARCAR!

Taller-botiga de marcs a mida 
per a olis, fotos, textures, etc.

Restauració de marcs, 
mobles, petites obres d'art i 
neteja d'olis.

Nova 
adreça!

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

BONES FESTES!

Bones 
Festes!

Bones Festes!

Bones 
Festes!



el banc de la plaçaNúm. 60 | Desembre 201814 Col·laboració

Com celebrem 
les festes?
Quan s’acosten aquests dies, diem que 

l’any s’acaba i arriben les grans festes 
d’hivern, les quals celebrem amb molta 
pompositat i entusiasme.

Però en realitat... què celebrem?
Fa milers d’anys que el solstici d’hivern, 

a nivell social segons les diferents cultures, 
es celebrava amb els seus rituals, ja que són 
moments especials astronòmicament. Això 
succeeix quan la nit és més llarga i el dia és 
més curt (en hores de Sol). No sempre coin-
cideix la mateixa data però normalment 
s’escau entre el 21 i 24 de desembre. És el 
moment en que els hemisferis de la Terra 
(planeta on vivim) es divideixen en dues 
estacions climàtiques contraposades. A 
l’hemisferi nord (on vivim) comença l’hi-
vern. La natura descansa per preparar-se i 
esclatar de vida nova per la primavera. A 
l’hemisferi sud comença l’estiu.

A partir d’aquest instant el Sol comen-
çarà a guanyar terreny amb la seva llum i 
direm que el dia es fa més llarg. Per Nadal 
un pas de pardal, per Sant Esteve un pas 
de llebre...

Durant milers d’anys les celebracions 
d’aquest solstici estaven relacionades amb 
la natura. La seva connexió d’agraïment, 

respecte, preparació de la terra, convivèn-
cia i la vida de la naturalesa mateixa, ha 
estat molt important ja que era una qüestió 
de supervivència, del bé comú per a tota la 
població i la seva existència. 

Aquestes celebracions han anat evo-
lucionant al llarg dels segles i, hi ha llocs 
d’Amèrica del Sud que encara tenen un 
gran respecte per la natura. A la Cons-
titució equatoriana d’avui dia hi ha un 
paràgraf que diu «El veritable desenvolu-
pament només s’aconsegueix mitjançant 
la convivència humana en harmonia amb 
la natura, reconeixent l’íntima interdepen-
dència entre humans i la terra.» Agenda 
Llatinoamericana.

En el nostre món occidental a partir del 
sorgiment de l’Imperi Romà, la seva cultura 
i la revolució que va suposar el moviment 
cristià amb el naixement de Jesús, fa més 
de 2000 anys, el solstici ha quedat substi-
tuït pel Nadal (Nati vitae = nova vida) que 
commemora el naixement i és el punt de 
partida de la religió cristiana.

El Nadal, la festa del 25 de desembre 
que celebrem, ens convida a reflexionar 
ja que el seu missatge és ple de senzillesa, 
humilitat, actitud davant la vida, en la rela-
ció envers les altres persones. Reflexionar 
en els dies més curts, amb recolliment 
i recordar el que som, com som i el que 
ens agradaria ser. Altres sentiments com: 
cobdícia, orgull, gelosia, difamació, into-

lerància, enveja... que també són presents 
al nostre interior, no ens deixen mirar 
a les persones amb respecte, acceptació 
i estimació. Tots ells junts ens mouen a 
comportar-nos d’una manera o d’una altra, 
a nivell social.

Avui en dia, la majoria de persones ens 
diem que som laiques i llavors per poder 
manifestar els valors que tenim fem servir 
la paraula ètica però al cap i a la fi, els sen-
timents que ens mouen a relacionar-nos 
siguin dits d’una manera o altra són els 
mateixos de tota la història, arreu del món.

Faig només una pinzellada de tot plegat 
però sí que vull fer una reflexió: Hem mirat 
amb una mica de profunditat i responsa-
bilitat envers nosaltres mateixos, què ens 
volen dir aquestes festes? Siguin més lai-
ques o no tant? Estem submergits cultural-
ment fa milers d’anys en el planeta Terra, 
i aquest és una bola suspesa en l’espai de 
l’Univers sense cap matèria que l’aguanti. 

I durant totes aquestes festes amb 
l’oportunitat de reflexionar el nostre dia a 
dia... què hem fet? On hem anat? Al que és 
fàcil! Seguin el ramat que condueix el gran 
pastor del consum, una gran religió econò-
mica que esclavitza en un món irreal i buit. 
Pura façana de matèria. I la matèria si no hi 
ha energia, ànima o esperit... què és?

Això sí! De consumir en sabem un munt!

Caterina Alsina Parnau

ELECTRO SERVEI
Electrodomèstics - Assistència tècnica

Venda i reparació d’electrodomèstics
Desplaçament gratuït a Argentona

Electricitat • Aigua • Gas 
Calefacció • Aire condicionat

Tel. 607.85.85.38
C/Doctor Farrero, 16
ARGENTONA
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C/Gran, 103
08310 Argentona
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Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapouargentona@gmail.com
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L’amic
L’Antoni abraçava i besava amb tendresa a la Maria, la seva 

filla. Ho feia com cada dia, abans de disposar-se obrir la seva 
botiga de roba que estava situada als baixos de l’edifici. L’hora de 
l’esmorzar era la poca estona que l’Antoni podia dedicar-li a la 
seva filla, ja que la resta del dia anava molt atrafegat amb totes 
les feines i obligacions amb què havia de complir per tal que el 
negoci funcionés. 

La Maria tenia vuit anys. Era una nena dolça i tranquil·la, 
bona estudiant, i una gran enamorada dels animals. Però que 
guardava en el més profund de la seva ànima un terrible secret. 
I el fet de no revelar-lo li produïa una gran tristesa, ansietat i 
inseguretat, que només sortia a la llum quan estava a soles.

L’Antoni va tancar darrere seu la porta de l’escala que donava 
al carrer, i de seguida el va veure. Des de feia forces dies aquell 
gos corria pel veïnat durant el dia, i sabia que durant la nit es 
quedava a dormir al portal de la seva botiga. L’Antoni sempre el 
feia fora de males maneres. A ell no li agradaven els animals, i 
menys els gossos. Li recordaven aquell episodi traumàtic de quan 
era un nen i el gos d’un veí li va saltar al damunt mossegant-lo 
a l’espatlla. 

El gos va alçar el cap posant-se en alerta. Però no va fugir fins 
que l’Antoni va començar a gesticular, cridar, i donar-li cops amb 
el peu. A aquest no li tenia por. Ja sabia que mai se li tornava. El 
gos es limitava a queixar-se, fins que decidia marxar d’allà espo-
ruguit i amb la cua entre les cames.

La Maria era al balcó i havia observat impotent aquell episodi 
de crueltat comès pel seu pare. De fet estava al corrent i sabia 
que aquesta horrorosa acció passava cada dia. Sovint li havia fet 
saber que no hi estava gens d’acord, però no servia de res. El seu 
estimat pare sempre tenia alguna excusa a punt per a no acceptar 
que els seus actes eren del tot reprotxables.

A l’Antoni li sabia greu que la seva filla hagués d’observar 
aquells fets, però ell estava segur que algun dia ella ho entendria 
i li donaria la raó.

Però s’equivocava. 
La Maria va tombar la cantonada i va pujar pel carrer que la 

conduïa a la seva escola. Havia de passar pel davant d’una petita 
plaça on acostumaven a anar els avis a prendre el sol del migdia, 
i els nens i nenes a jugar quan sortien de l’escola. Va travessar el 
carrer en direcció a la plaça, que a aquella hora matinera estava 
solitària. I va distingir la gran i negre figura del seu amic que ja 
l’esperava.

La va rebre movent la cua en senyal d’alegria, i els seus ulls, 
d’un marró clar, tenien aquella brillantor especial que demostra-
ven que se sentia feliç quan la nena estava amb ell. La Maria va 
treure de la seva motxilla un gran tros de pa sec del dia abans i 
una salsitxa que havia agafat de la nevera. La nena reia diver-
tida mentre l’acaronava responent així a totes aquelles mostres 
d’amor rebudes del seu amic, el seu únic amic.

El gos la va acompanyar fins a la porta de l’escola. Per a la 
majoria aquell fet passava desapercebut. No pas per a un grup de 
nens i nenes, companys de la Maria. Aquests es miraven el gos 
amb una certa desconfiança. 

I dia rere dia, el gos l’acompanyava de casa a l’escola i de l’es-
cola a casa. El vincle entre ells s’havia fet tant ferm que semblava 
fos impossible que algú o alguna cosa els pogués separar. 

Fins que l’Antoni va ser informat d’aquesta estranya amistat.
Aquell matí la Maria no va trobar el seu amic per enlloc. No 

era al parc, i no va albirar la seva gran i negra figura pel carrer. 
Tampoc l’esperava a la sortida de l’escola. Ni l’endemà, ni l’altre.

La Maria tornava a patir l’assetjament d’aquells nens i nenes 
cruels que es ficaven amb ella, encara no sabia ben bé per què. 
I les llàgrimes que demostraven quant de patiment, angoixa 
i incomprensió hi havia dins del seu cor regalimaven mentre 
durava el curt camí que feia diàriament des de l’escola fins a casa, 
i que només s’aturaven pocs instants abans que anés a saludar 
al seu pare a la botiga. La Maria es negava el dret d’explicar-li 
el que passava. No volia que ell descobrís que ella era objecte de 
maltractaments i burles per part d’alguns companys. 

La Maria trobava molt a faltar al seu amic. Perquè ell era més 
que un amic. Havia estat el seu protector, el seu únic defensor 
davant aquelles incomprensibles i injustes situacions viscudes. 
Ell li donava la seguretat que no trobava. El gos li oferia la seva 
amistat sense condicions, sense demanar res a canvi. I havia 
acceptat que fos maltractat i rebutjat pel seu pare només per 
demostrar-li quant l’estimava.

Ara ja la tristesa havia envaït per complet la Maria. Ja no ho 
podia amagar. Els seus ulls sempre estaven plorosos. El seu som-
riure dolç i innocent, amb què sempre donava el bon dia al seu 
pare, ara era forçat i mancat d’alegria. 

I l’Antoni va començar a alarmar-se. 
Aquella tarda l’Antoni va decidir obrir més tard la seva botiga. 

Aniria a esperar la Maria a la sortida de l’escola. 
La nena traspassava la porta que la separava del carrer. Just 

passar-la, un nen ja l’agafava del cabell obligant-la a aturar-se en 
sec per tal de no sentir encara més dolor del que sentia. Un altre 
reia aquella acció sense tenir en compte el sofriment de la Maria. 
Altres nens i nenes passaven pel seu costat sense ni immutar-se. 
Allò no anava amb ells. Ningú ho va condemnar. Ningú ho va 
veure. Només l’Antoni va observar aquell fet cruel, i una esgar-
rifança li va recórrer tot el cos. I quan el gos que portava al seu 
costat va desfer-se de la corretja que el lligava, i veloç i decidit es 
va apropar a la Maria mentre amb posat amenaçador s’encarava 
a aquells nens obligant-los que la deixessin estar, ho va entendre. 
Llavors va saber tot el que aquell animal significava per a la seva 
filla.

Pare i filla van caminar abraçats el curt recorregut que els 
separava de casa. El gran i negre gos no se separava del costat de 
la Maria, i caminava juganer i feliç mentre els anava mirant amb 
aquella brillantor als ulls que significava que ho havia aconseguit. 

Núria Calafell i Vianya

Av. Puig i Cadafalch, 20

08310 ARGENTONA

93 756 03 06
93 797 04 11
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Somnis
De vegades, no saps ni com ni perquè, la vida se’t fa estranya, 

se’t perden els somnis i els busques. On són els somnis? On 
han marxat? I per què?

Camino a la vora del braçal, aquell petit braçal on les serpetes 
hi corrien. On són les serpetes? Han marxat? M’hi poso de peus 
a dintre, no hi ha aigua, només hi ha fang. Què ha passat? Miro 
el mas, no hi ha portes... i el pare? On és el pare? Veig la Soledat, 
el cor em fa un retruc. Soledat, què hi fas aquí? No em contesta, 
però jo l’entenc. Em diu: Busca els somnis, no et deixis vèncer, 
mira aquells bancals plens d’aigua. Veus aquelles dues criatures? 
Veus com riuen? Què fan?

Els miro i el cor em somriu. Som el Mario i jo ‒Sí, Soledat, ja 
ho recordo. Anàvem descalços, ens posàvem enmig dels bancals, 
agafàvem un terròs ben alt i posàvem una ratera amb una formiga 
alada i en posàvem d’un cap a l’altre del bancal; i els pardals, amb 
la il·lusió de la formiga alada, hi quedaven atrapats.

‒Soledat, això no és un somni, és un record! Però la Soledat 
ja no hi era... la Soledat havia estat un somni? Em vaig posar a 
plorar, on eren els somnis?

A la vora de la bassa hi havien papallones, uns aneguets de 
color de pell de llimona baixaven al darrere de la seva mare, sal-
taven a la bassa i nedaven i, de tant en tant, picotejaven. Algun 
cap gros? I la mare? Soledat, digues-me on és la mare. No, Fons-
eta, la mare està bé, la mare descansa.

Somia, somia i he tancat els ulls i m’he preguntat: per què 
s’amaguen els somnis? Serà que els somnis no són més que rea-
litats viscudes.

Alfonsa Charles

Benvolguts, benvolgudes,

Tal com ja havíem anunciat, hem sortejat dues entrades (do-
bles) per al cinema o teatre del Centre Parroquial entre les 
sòcies i socis de l’Associació de Veïns. Les entrades han cor-
respost a:

Isabel Morales Pardo (sòcia núm. 139)  i  
Mª Dolores Medina Domínguez (sòcia núm. 143)

Moltes felicitats!

Cinema / teatre al  
Centre Parroquial

Per entrar al sorteig cal estar al corrent de pagament de la quota 
d’associat o associada.

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

c/ Carreras Candi, 5 baix (Argentona) tel. 930 10 58 66
676 45 20 93

• Productes fitosanitaris
• Servei de tractor
• Adobs, llavors, plantes
• Parada Mercabarna

•  Menjar per a animals, palla 
i farratges

• Servei de carretó hidràulic
• Màquina de trillar llegums

C/ Gran, 44 • Tel. 93 797 00 59 • 08310 Argentona

INTER TALLER

MECÀNICA, ELECTRICITAT I 
DIAGNOSI DE L’AUTOMÒBIL

CAMpANyA AMORTIDORS  2x1
Tel. 93 797 07 12 - Tel./fax 93 756 18 98

jflhneum@yahoo.es
Enric Granados, 3 - 08310 ARGENToNA

pNEUMÀTICS ARGENTONA

Bones Festes!

Bones 
Festes!

Bones Festes!

Bones Festes!

Bones Festes!
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La Maria s’adorm
i a fora el vent la bressola
“Rum, rum”, entre les branques
una remor com de mar

La Maria s’adorm
i desitjos i encanteris amagats
a la panxa d’una nina
li bressolen la son

Que el llit es converteixi en un mar esbarriat
i els llençols en veles de paper d’arròs
i se t’endugui un aeri oceà de peixos alats
i llagostes d’ales d’aigua
i que després,
sentint el vertigen de ser gota d’aigua freda de 

pluja
caiguis i et facis amiga dels calabotins
i us passeu el que queda de nit xarrant
i mirant les estrelles des de sota l’aigua

Que no et facis vella sense fer-te gran
que no et facis gran sense créixer,
que no perdis la inèrcia del somriure,
que no oblidis la urgència del moment,
que sentis que formes part d’una tribu
i que respectis el teu cos
però vegis que només és una canoa

Que no et senti dir mai:
“sí, sóc aquesta mandrosa acumulació 

d’errors”,
i que entenguis que estimar
és estimar involuntàriament, imperfectament, 

inevitablement
i que si t’enamores d’algú
t’entrebanquis contínuament amb el seu nom
i que et digui:
“t’estimo, però no ho sé escriure”

I que quan us veieu, els vostres ulls,
els teus i els seus
siguen com quatre ocells que se us emportin en 

volandes
que no siguis com tota aquesta gent
que fa la veu trista per telèfon
que si plores notis que el torrent de llàgrimes 

et neteja
que si te’n vas, sentis a dir-te:
“quan me mori enyoraré enyorar-te”

Que no t’arribi l’hivern a la primavera de la 
vida

i que recordis que tots parim pels ulls
que la gent és qui s’és
com s’és
el que s’és
qui et fan ser
i entenguis que delires
si confies per un instant que no ho fas

Que un dia un noi o una noia et digui:
“estic enamorat de la imperfecció del teu cos
de la lluna dels teus pits
de la carn de la teva cara
de l’aigua dels teus ulls
i el desig que vol –sense saber què vol–
em xiscla a cau d’orella”

que la memòria no et sigui massa fràgil
que et sàpigues donar contínuament a llum
i que estimis i et deixis estimar
que sovint és la lliçó més difícil d’aprendre
i després, silenci.

Sigues només un infant que fas gargots
mantigues la teva innocència lluny de l’abast 

dels adults
no et venguis mai per una droga de 

tranquil·litat
per una punyalada amable
per una tendra esgarrapada als llavis
No siguis mai per ningú
i que ningú sigui per tu,
només una guixada a les pupil·les

Procura mantenir algun desig incomplert
i sempre purs els orificis del cor:
ulls, boca, nas i orelles
i estigues contenta

Poesia feta 
cançó
El proppassat 20 d’octubre 

la terrassa de la Rectoria 
va acollir l’espectacle Cor-
respondències, organitzat pel 
col·lectiu Lectures en Veu Alta 
i co-organitzat per l’Ajunta-
ment d’Argentona i els Amics 
de la Poesia d’Argentona. Amb 
l’acompanyament de la mezzo-
soprano Anna Bassas i el músic 
Roc Sala. L’espectacle consistia 
en vincular lieds clàssics amb 
poesies. Un tema, un vers, una 
cadència musical... Una de les 
peces que es varen recitar va ser, 
de fet, la lletra d’una cançó. La 
simbiosi perfecta per arrodonir 
l’acte. La cançó-poema es titula 
Nina de Miraguano i és obra de 
l’Orchesta Fireluche, concreta-
ment escrita per David Sarsane-
das.

Nina de Miraguano El racó dels 
Amics de 
la Poesia 
d’Argentona

Viatge a Aquitània
36è viatge de Natura. Aquesta 
vegada a l’oest d’Aquitània, França. 
Descobrint, tot fent senderisme, els 
boscos de roures de Bordeus, Les 
Landes i la Dune du Pilat (la duna 
més alta d’Europa). 
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Problema núm. 60

En aquesta posició, tant les blanques com les negres tenen 
fortes amenaçes. Com poden aprofitar les blanques el torn 
de joc?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema núm. 59
La jugada 1.Axh3 guanyant un peó i amenaçant un altre a g2 és 
decisiva. Veiem: 1.gxA; 2.TxA! (decisiva obrint l’enroc blanc), si 
2.fxT la dama negra entra fent escac per g3 i és mat forçat.

Solució i comentaris en el proper número.

FAIG MÚSICA, FAS MÚSICA, FEM MÚSICA!!!!!!

Carrer Sant Ferran, 22-24 – Tel. 669 923 107

MATRÍCULA OBERTA CURS 
2018-2019

MUSIqUEM: nadons a partir de 6 mesos.

INICIACIÓ MUSICAL: des dels 3 anys.

RODA D'INSTRUMENTS: saxo, guitara elèctrica 
i espanyola, trombó, clarinet, viola, violí, violoncel, 
bombardí, bateria, flauta travessera, flauta dolça, 
acordió, baix elèctric, trompeta...

•	Classes col·lectives i individuals d'instrument

•	Llenguatge musical grau elemental i grau 
professional

•	Formacions instrumentals de corda i combo

•	Proves d'accés al conservatori i exàmens de la 
Royal Schools of Music

LITTLE BAND • BANDA&BAND • A-COR • BATUKATS

musicargentona
musicargentona@gmail.com

Vins, Caves i Licors
Dr. Samsó, 23 - Tel. 93 797 01 73 - 08310 Argentona

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

c. Joan XXIII, 2
Argentona

Tel. 93 756 1600

V I A T G E S

www.xalocviatges.com

Blai Abelló i Boix
A d v o c A t

Graduat Social i Tèc. Sup. PRL
Dret Laboral, Seguretat Social i Estrangeria

babello@icamat.org - Tel. 600 673 324
Argentona - Mataró

Bones 
Festes!

Bones 
Festes!

Bones 
Festes!



Àrnica
Herbolari

Espai de salut

QUIROMASSATGE • AURICULOTERÀPIA • MOXIBUSTIÓ 
REIKI • FLORS DE BACH • FITOTERÀPIA 

NUTRICIÓ I DIETES PLAN 21 • ESTÈTICA NATURAL

Marta Carol

c/Nou 2,B Argentona
 938534651 - 637564271   quirotemc@gmail.com

PILATES, MEDITACIÓ I CREIXEMENT 
PERSONAL. CURSOS I TALLERS

INFORMA’T

 Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 685 68 50   argentona@copimar.es  www.copimar.es

 Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 685 68 50   argentona@copimar.es  www.copimar.es

 Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 638 50 68   argentona@copimar.es  www.copimar.es

Aquest 
Nadal  Més

Personalitzat
Que MAI !!!!

Bones Festes !!

Coixins

Tasses

Clauers

Samarretes

Bola de neu

Preus especials per a estudiants

revelat 

de fotos al 

moment

El teu 
centre 
d’impressió

D 1.7 b e r n at  x i m e n e s
o d o n t ò l e g
c o l · l e g i a t  n ú m .  4 7 1 5

c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88

FARMÀCIA

CTRA / DE VILASSAR 12
0 8 3 1 0  A R G E N T O N A
farmaciabuxeda@cofb.net

T: 93 756 16 85

BUXEDA

Supermercat
compra saludable  )

Marques de qualitat  
al millor preu

Productes de proximitat

Coaliment, la nostra marca 
de confiança 

Servei a domicili gratuït

Fes la teva comanda per WhatsApp 655 906 942

C/ Barcelona, 38-40 – Argentona 
Tel. 937 970 503 – distperarnau@terra.com

Fes la comanda La preparem T’avisem Et portem la compra a casa



C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

Obrim de 8:30 a 13:30 al matí 
i de 15:00 a 20:00 a la tarda

farmàcia
Núria Guillén Vidal

farmaciaguillen@cofb.net@

Bones Festes!
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Tel. 93 797 05 97
elrourebio@hotmail.com
C/ Abat Escarré, 3 ·  08310 Argentona

productes ecològics i naturals
cursos de massatge infantil
dietista titulada
naturòpata
osteòpata
espai de degustació
I ARA TAMBÉ REIKI

M Ú T U E S  I  P R I VAT S

Doctor Samsó 14 baix
08310 Argentona
�            937 561 541
�          / �        660 443 600
www.fi sioargentona.es

ENS HEM 
TRASLLADAT

El teu centre 
de Fisioteràpia

Bones 
Festes!

Bones 
Festes!

Bones 
Festes!


