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orgull de poble

La jornada de l’1-O va demostrar que els catalans som un poble cohesionat capaç 
de defensar sense violència un dels drets més bàsics de les persones com és el dret 

d’expressió. L’1-O Catalunya va donar al món, un exemple de com es defensa, amb 
fermesa i amb pau, la democràcia. Tot a l’inrevés va ser la imatge que va donar, urbi et 
orbe, el govern espanyol. Hores d’ara no sabem com es pot resoldre, ni acabar, aquest 
conflicte entre un govern, que com tots és efímer, i un poble que com el català té una 
llarga història i un esdevenir formidable.

A nivell local no podem més que sentir orgull de poble. Mai havíem viscut una 
mobilització tan massiva per aconseguir una fita comuna, com era votar i fer valer el 
nostre vot. Per sort no vàrem sofrir els embats de les forces repressives de l’estat, però 
segur que amb l’estratègia, picardia i fortalesa d’ànim de tots els que vàrem estar a peu 
de col·legi electoral i desprès d’urna, ens n’haguérem sortit.

Des d’aquí volem fer palesa que, desprès de molts anys, es respirà en l’ambient de 
les diferents concentracions populars una complicitat i camaraderia com mai, deixant 
de banda opinions personals i antigues diferències. És clar que la defensa de la demo-
cràcia primer, i després del futur país, són uns bens comuns tan bàsics que poden amb 
totes les desavinences. 

Cal seguir en aquesta línia de posar per davant l’interès de país, per poder arribar 
on la majoria vol. Per això cal defugir de partidismes i protagonismes. El protagonisme 
d’aquest moviment cap la sobirania nacional ha de recaure en el poble, en les associ-
acions cíviques; si no és així se’n voldrà treure un rèdit polític, entrarem en guerra de 
partits, i es malmetrà l’aconseguit. Ara més que mai cal ser políticament generosos i 
cedir el protagonisme al poble.

editorialSumari
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La Triska està trista
Hola, em diuen Triska, no soc ni petita 

ni gran, tinc el cos a clapes blanques 
i marrons, el pel curt i arrapat, les orelles 
mitjanes i caigudes. Ja tinc una edat, o 
millor dit, ja soc una mica gran, com el 
meu amo que ja és una persona que passa 
dels vuitanta.

Vivim a la zona que se’n podria dir 
l’eixample d’Argentona, en un baixet d’un 
rengle de cases adossades de les que es va 
fer abans de la guerra on hi havien estiue-
jants. Ara hi vivim, gairebé a totes, gent 
del poble de tota la vida.

El meu amo i jo passegem cada dia dues 
vegades pels voltants de casa, però esclar, 
sempre lligadeta, ja que amb la quantitat 
de cotxes que passen pels carrers, si no 
estàs al cas pots acabar com un segell de 
correus al mig de l’asfalt.

Un dia, i d’això en fa molts i molts 
mesos, vaig tenir una alegria. Al tombar 
al final del carrer Bellavista, estaven des-
mantellant l’àrea d’emergència del conte-
nidors de brossa. El meu amo comentava 
amb una altra persona que passejava en 
Pitu ‒bastant mal educat, per cert, perquè 
només ensuma i no em fa ni cas‒, que allà 
hi posarien una zona d’esbarjo per a indi-
vidus de la meva espècie, i podríem saltar 

i córrer ‒jo ja no gaire és clar‒ sense haver 
d’anar lligats. Que contenta que em vaig 
posar al saber la decisió que havia pres el 
Govern municipal de la nostra estimada 
Vila! Tant és així que cada dia al sortir a 
passejar, ja només desitjava que el meu 
amo em portés per aquell indret a veure 
com anava tot plegat.

Van passar els dies, les setmanes, els 
mesos... I, sí! Hi havia moviment i gent 
treballant! Passaven més mesos, i conti-
nuaven treballant-hi. Renoi, pensava jo, 
si que és complicat fer una zona tancada 
perquè hi puguem córrer deslligats i sense 
haver de patir. Fins que un bon dia, ja aca-
bada la tanca i neta la parcel·la, no hi havia 
ningú treballant. Al cap d’una setmana 
seguia igual, i al cap d’un mes, i d’un altre, 
i d’un altre...

Jo sóc una gosseta i com a tal no em 
deixen anar als Plens de la Corporació 
Municipal, i tampoc no m’entendrien amb 
els meus tímids lladrucs, però sí que els hi 
diria quatre de fresques als que manen:

«No s’hi val a fer agafar il·lusions i 
esperances a uns éssers que si ens comp-
téssim ja som una munió en aquest poble. 
I no s’hi val perquè jo sé que el que ha cos-
tat l’adequació d’aquest espai, l’ha pagat 

també el meu amo amb diners de la seva 
butxaca. I que, encara que els vilatans que 
no tenen gossos també hi han contribuït 
econòmicament, no n’estan descontents. I 
ho sé perquè sento les converses i la gent 
diu: home, així no pixaran tant per les 
cantonades i per tot arreu aquests gossots! 
I és que... nosaltres que més voldríem que 
poder anar a la riera i pels rials i torrents a 
fer les nostres necessitats i no pas als pipi-
cans que són com els antics wàters de les 
estacions de la RENFE».

«Senyors que maneu, si teniu una 
mica de vergonya i amor propi, inaugureu 
d’una vegada aquest espai ‒podreu tallar 
una cinta i tot!‒ i ens fareu contents a tots i 
a totes. Jo ja sóc gran i molt greu em sabria 
que després de tantes passejades somniant 
en aquest espai, me n’anés d’aquest món 
sense haver-hi pogut entrar».

PD. Si al sortir El Banc de la Plaça al 
carrer, ja tenim l’esbarjo caní en funciona-
ment , estaré contenta d’haver aportat el 
meu granet de sorra. Bub-bub!! i/o Guau-
guau!!, que jo no tinc problemes d’aquesta 
mena.

Joan Culubret i Missé
Transcrit per encàrrec de la Triska

Catalunya pateix dos atacs terroristes en 45 
dies (del 17 d’agost al 1 d’octubre)
Del primer ja se n’ha parlat molt però 

en aquest text analitzaré les analogies 
amb el segon.

El segon ha estat una mostra de ter-
rorisme d’estat el diumenge 1 d’octubre, 
va tenir innombrables episodis però 
deixeu-me citar-ne alguns, els comesos 
en comunitats petites: Menàrguens (847 
hab), Ponts (2635 hab), Sant Iscle de 
Vallalta (1292 hab), Dosrius (5154 hab), 
Sant Carles de la Ràpita (14718 hab) entre 
d’altres.

Les forces antidisturbis van esbatus-
sar la població que no oferia resistència 
amb violència sinó passiva i pacífica, per 
endur-se les urnes d’un referèndum que 
titllen d’il·legal i que s’havia convertit 
en un acte de llibertat d’expressió, ja que 
havia estat sabotejat durant els dies ante-
riors i no es podia celebrar amb la norma-
litat de les altres comtesses electorals.

El terrorisme d’estat l’exerceix un estat 
terrorista, en cap cas un estat democràtic 

que consagra en una constitució el dret a 
la vida, a la integritat física, a la llibertat 
d’expressió i al dret a l’autodeterminació 
dels pobles (article 1 del Pacte Internaci-
onal dels Drets Civils i Polítics, signat per 
les Nacions Unides el 16 de desembre del 
1966) que els estats civilitzats que perta-
nyen a l’ONU es comprometen a respectar 
(incloent-lo en la seva Constitució).

L’Estat Espanyol ha tornat a exercir 
d’estat terrorista, altra vegada, després 
del GAL i de les clavegueres del Ministeri 
de l’Interior contra polítics adversaris al 
partit del govern, ara atemptant contra 
la integritat física i moral de la població 
indefensa amb actitud pacífica.

La població encara tenia a la boca el 
lema «no tenim por» que acabaven de 
pronunciar contra l’anterior atemptat, el 
del 17 d’agost, en aquell cas perpetrat per 
Estat Islàmic a través, no pas de soldats 
uniformats, sinó d’un escamot de terroris-
tes, també, molt violents.

Dos estats que fan servir grans ideals 
per justificar la seva violència: ISIS invoca 
la religió, la seva interpretació de la religió 
musulmana. L’Estat Espanyol invoca la 
sagrada unitat territorial que consagra el 
seu llibre sagrat per sobre de la voluntat 
dels ciutadans, la sobirania dels quals diu 
respectar si i només si no qüestiona la 
reconsagrada unitat territorial.

No us deixeu enganyar, ambdós estats 
terroristes emmascaren l’objectiu real de 
la seva violència amb aquests alts ideals. 
Els dos comparteixen objectiu: explotar les 
riqueses de les seves víctimes, siguin pous 
de petroli, impostos que no són retornats 
en forma de serveis i enriquiment per 
corrupció. 

Des de l’Edat Mitjana que coneixem 
aquesta forma d’exercir el poder, molt 
efectiva, per això no l’han abandonat.

Xavier Peguera
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Per què aguantem tant no fent vaga?
A quí, a l’Hospital de mataró (CSdm), 

els treballadors, no ens plantegem 
mesures que puguin afectar amb més 
retards dels que ja suporten els usuaris, 
doncs les seves necessitats assistencials 
encara es retardarien més.

motius per fer vaga ens en sobren. 
Econòmicament ens deuen més de 10 
milions en sous dels passats pactes i 
cessions amb la gerència, pactes que van 
fer retardar 3 anys la situació de dèficit 
econòmic que va motivar la intervenció 
del Consorci en el 2015. Degut a aquesta 
intervenció o pèrdua d’autonomia de ges-
tió, s’aprovà un Pla de Reequilibri demen-
cial, que únicament plantejava la retallada 
de llits i l’increment d’intervencions qui-
rúrgiques, que ens ha produït encara més 
mancances a tots. Per aquest Pla de Ree-
quilibri, estem mancats de la possibilitat 
de poder millorar les condicions laborals 
de més de 400 treballadors, amb unes 
condicions precàries de contractació (par-
lem d’una tercera part dels treballadors 
del CSdM) i amb unes sobrecàrregues 
provocades per la política de retallades 
de pressupost en personal i retallades de 
llits oberts, mantenint tancades unitats 
d’hospitalització, amb la conseqüència de 
tenir una ocupació de la resta de l’hospital 
que no baixa mai del 95%, pel que els tre-
balladors es troben en una situació límit, 
on la seva salut quedarà tocada, com es 
veu en la xifra de baixes mèdiques actuals. 
L’única proposta és esperar, esperar a que 
obrin l’aixeta de les contractacions per 
convocatòria i la de que desapareguin els 
«límits» de contractació que patim per la 
nostra «pèrdua d’autonomia de gestió», 
motivada per un desequilibri econòmic, 
que no millora ni millorarà, si seguim en 
la mateixa situació.

D’altra banda ens trobem amb un Hos-
pital, inaugurat l’any 1999, amb menys 
capacitat de la prevista per la població 
que havia d’atendre, que es calculava 
llavors en 110.000 habitants. En lloc de 3 
plantes i 450 llits, es van construir només 
2 plantes i 300 llits, amb el que el nou 
hospital ja va néixer petit. Ara estem amb 
una població al 2016 de 266.709, més del 
doble de la del 1999, s’ha reduït el perso-
nal sanitari global en un 20% i els llits de 
sociosanitari s’han reduït gairebé un 50%, 
i així som totalment incapaços de donar 
l’adequada assistència a la nostra pobla-
ció, amb l’agilitat desitjada per tots i ens 
provoca de nou sobrecàrrega al personal i 
llistes d’espera desmesurades.

I no entrem a parlar de l’obsolescència 
del 80% del centre que va demostrar l’au-

ditoria tècnica d’estructures i aparellatge 
feta el maig de 2016 per una empresa 
externa, que identifica i audita una 
manca d’inversions de 23,7 milions d’€, 
dels que 10,5 considera que són urgents 
per a reparacions i reposicions. Tenim 
el 80% dels aparells fora del seu període 
d’us (no 10 anys, sinó 17 anys!) i el 30% 
que ja estan fora de catàleg i per tant no 
són reparables per no existir actualment 
peces de substitució.

Ara, de nou, la nostra gerència, 
d’acord amb el Consell Rector, diu que 
la solució és ampliar la capacitat assis-
tencial (nou quiròfan, ampliació d’UCSI, 
etc.). Aquests espais es treuen d’altres 
serveis tan necessaris, com necessari és 

fer nous quiròfans, pel que vol reordenar 
allò que ja tenim en noves ubicacions, 
generant més despeses i fent reorganit-
zacions impossibles d’espais, que faran 
encara més difícil la feina diària dels 
professionals, i tot per arribar, d’aquí a 
molt poc temps, a la mateixa conclusió, 
ens falta espai i per més que ordenem els 
nostres serveis ens seguirà mancant.

els nostres polítics i responsables  
s’haurien de plantejar per què un «magní-
fic Pla de reequilibri» que preveia la recu-
peració econòmica del desequilibri que va 
patir el Consorci en el 2014, no ha servit 
per a res més que per arribar a un dèficit 
previst a finals de 2017 d’entre 3 i 4 MM € 
en lloc dels 183.000 € previstos .

Hem passat un procés de tres anys per 
no arribar a res, i ens volen abocar a un 
nou pla estratègic que tampoc ens salvarà, 
però que els servirà per no pagar els deu-
tes que tenen amb els treballadors, i sense 
dedicar més recursos a la població.

Ens trobem en una situació on, aquells 
que manen per sobre de tots, no prenen 

cap mesura per solucionar res del nostre 
problema, i només es plantegen solucions, 
que no tan sols no ens arreglaran el pano-
rama, sinó que ens faran perdre un preuat 
temps i diners, que ja no tenim, doncs ja fa 
temps que ens han abocat al desastre.

Al Maresme Central s’han d’augmen-
tar els llits sociosanitaris fins 163 de curta 
estada i fins 360 si afegim els de llarga 
estada. L’única solució és construir un 
nou centre i aquesta seria l’oportunitat 
per ampliar l’hospital, tal i com faran a 
Granollers a on el CatSalut construirà un 
nou centre que ampliarà la capacitat assis-
tencial de l’hospital, exactament igual a la 
que necessitem a Mataró. 

Per què hi ha diners per altres institu-
cions, quan nosaltres, el Maresme Central, 
estem des de fa tants anys esperant unes 
inversions que no arriben per ampliar la 
nostra capacitat assistencial?

Sense una aportació econòmica addi-
cional per fer el nou centre que ampliarà 
la nostra capacitat, no sortirem del pou de 
l’etern desequilibri econòmic, com així ho 
demostra la previsió de tancament eco-
nòmic pel 2017. Mes dèficit encara que al 
2014!!!

Sense equilibrar comptes no ens torna-
ran l’autonomia de gestió i, per tant, els 
treballadors no veurem millorades les nos-
tres condicions de treball ni avui, ni en un 
futur, el que produirà més desmotivació 
i cansament de tanta indiferència i inefi-
ciència. Tot i que es segueix lluitant per 
mantenir els millors nivells de qualitat en 
l’assistència. Uns nivells que tard o d’hora 
no es podran mantenir per les mancances 
i desmotivació dels treballadors.

Sembla que perquè els mitjans de 
comunicació i els polítics se n’ocupin dels 
problemes assistencials del Maresme Cen-
tral, és necessari plantejar vagues o altres 
mesures de protesta més mediàtiques.

Tot i que des de fa anys motius ens 
en sobren, els treballadors no voldríem 
empitjorar el dèficit sanitari a la nostra 
comarca, ni que una convocatòria de vaga 
afectés a l’usuari en un retard de les llistes 
d’espera ja llargues de per si.

Mataró a 19 de setembre de 2017

Secció Sindical CATAC CTS (IAC) del 
Consorci Sanitari del Maresme.

Sembla que perquè els 
mitjans de comunicació i 

els polítics se n’ocupin dels 
problemes assistencials 
del Maresme Central, és 

necessari plantejar vagues 
o altres mesures de protesta 

més mediàtiques.
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  1   La visita del general

La plaça de Santa Anna era plena de 
gom a gom des de les quatre de la 

tarda. Arribat el moment, algú em va aixe-
car a collibè per tal que pogués contem-
plar el pas d’aquella corrua d’autos que a 
corre-cuita passava pel mig de la Rambla 
i s’enfilava Riera amunt cap a l’Ajunta-
ment. Una dotzena de cotxes negres i llu-
ents precedida per un grup de motoristes 
del règim duia prebostos provincials del 
Movimiento Nacional i comandaments 
de Falange Española. Jo no vaig arribar a 
veure el personatge objecte de l’expecta-
ció de la gent: els meus somnis d’infant 
anaven per altres camins.

Era una tarda primaveral, la del dis-
sabte 17 de maig de 1947. Em faltava un 
mes exacte per complir els 7 anys i, en 
aquells moments, jo no podia entendre 
aquella mena de fal·lera expectant del 
públic per veure en directe la cara del 
general Franco. Aleshores, temporalment, 
vivia en un vetust habitatge sobre una 
vaqueria del meu avi patern al Camí Ral, 
a la vora de les Escaletes i la placeta de 
Sant Joan. Els pares i germans residien 
a la vila de Juneda, a les Garrigues, i jo 
estava sota tutela de la germana soltera 
del meu pare, la tieta Julia na. Aquell dia, 
després de dinar, ella, que era lectora habi-
tual de publicacions sensacionalistes, va 
tenir l’acudit de dur-me a contemplar en 
directe la visita del Generalísimo i l’humor 
d’esperar més de tres hores atapeïts com 
sardines en llauna davant de l’Hotel Suizo, 

a uns setanta metres d’on havia de passar 
la comitiva.

Anys més tard, m’ha costat d’entendre 
que una persona, amb un germà, el pare, 
que havia patit tant amb aquell règim 
infame, que, com a soldat de la República, 
havia lluitat a la batalla de l’Ebre i que 
després dels quatre anys de guerra va haver 
de suportar tres anys més en un camp de 
concentració a la caserna de San Marcial 
a Burgos, no fos capaç d’entendre que no 
podia tenir cap mena d’interès envers la 
figura d’aquell malparit que havia destruït 
centenars de milers de vides humanes i 
que a la fi de la seva vida va dir que tot 
quedava «atado y bien atado», amb les con-
seqüències del seu règim execrable que els 
catalans encara patim avui en dia.

  2   La «casa de xocolata»

La foto de l’estudi argentoní d’Alfons 
Güell ens porta a la tardor d’aquell 

mateix any 1947, al curs escolar per a 
infants de set a nou anys en règim d’in-

ternat que la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Mataró sufragava a 40 alumnes 
(20 nens i 20 nenes, en separació de sexes) 
fills d’impositors de famílies humils, a la 
finca Can Gaillart, a l’entrada de la vila. 
Els alumnes eren a cura d’una dotació de 
sis monges, dintre d’un gran casal a la 
part superior i central de la pineda, on, a 
la part inferior s’ubicaven els recintes de la 
capella i les aules, una a cada banda de la 
mateixa .

Recordo que hi vaig ingressar dies 
abans de complir els set anys, la segona 
setmana de juny. Sóc el primer de baix, a 
la part dreta de la foto entre els qui duen 
l’uniforme, al costat del nen que abraça 
el baló. La norma obligava els infants a 
formar en fila índia per a la pràctica de les 
activitats del dia, a l’aula, a la capella, al 
menjador o al dormitori.

Puc recordar el nom d’algunes de 
les monges tutores, en canvi no recordo 
el nom de cap dels meus excompanys, 
ara ja septuagenaris, tal volta perquè en 
aquells temps d’autoritarisme ens havíem 

1947:  
Records d’ara 
fa 70 anys

Fotografia feta el 26 de novembre de 1947, cedida per Jaume Itchart

L’ensenyament 
de qualitat

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

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

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
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d’identificar pel número assignat a cada 
un, del vint a l’u (en grau decreixent) del 
més gran al més petit. Així que, com jo era 
dels petitons, tenia el número divuit, era el 
tercer de la fila i no coneixia els noms dels 
companys.

D’anècdotes en recordo moltes, quasi 
totes relacionades amb la ingenuïtat dels 
primers anys de vida.

Als pocs dies de convivència amb els 
col·legues, vaig tenir una bona sorpresa. 
Resulta que els diumenges entre quatre i sis 
de la tarda podíem rebre la visita d’algun 
familiar; jo l’únic que tenia a prop, era la 
tia Juliana. Ella, després d’empolainar-se, 
venia de Mataró en el tramvia de les cinc 
quan ja gairebé tothom havia rebut la 
visita dels familiars. Invariablement, treia 
de la bossa un patufet que era d’una sèrie 
setmanal que a mi em divertia, de tres 
personatges que es deien Hipo, Monito y 
Fifí. Després, treia un pastís que aleshores 
en deien braç de gitano i em duia a berenar 
fins la Font Picant. Tot plegat, consumia 
l’escàs temps que restava de visita. Al ter-
cer diumenge, mentre esperava l’arribada 
de la tieta, veig com dos senyors amb 
abric i barret de copa, acompanyats d’una 
de les monges, se m’acosten i em pengen 
una medalla a la camisa!!! Jo, que era un 
vailet molt apocat, vaig passar una vergo-
nya indescriptible que he recordat sempre. 
Es tractava del president de la Caja de 
Ahorros de Mataró, Sr. Ignasi Mayol, 
acompanyat d’un directiu i la monja 
encarregada dels nens, Sor Sagrario, i el 
motiu de penjar-me la medalla fou que la 
setmana anterior, la superiora ens havia 
advertit que s’apropava la nit de Sant 
Joan i que es premiaria el nen que menys 
embrutés l’uniforme amb la manipulació 
dels petards. Llavors, jo tenia una por 
patològica a l’estrèpit de trons i petards: 
quan hi havia tempesta m’acotxava sota 
el llit i aquell vespre de revetlla, cada cop 
que un dels xiquets encenia un petard en 
una petita esplanada que hi havia segui-

dament al barri d’entrada de la pineda, 
jo m’ocultava darrere un dels castanyers 
d’aquell espai, cosa que va fer que la 
meva camisa restés ben neta.

Als dies següents, va arribar la Festa 
Major de la nostra vila. Uns quants que 
teníem el dormitori a la torreta que emer-
geix a la teulada, d’allò que alguns en 
dèiem la «casa de xocolata», contemplà-
vem el ball i la xerinola de la festa a l’en-

velat de la propera plaça. Fèiem un xivarri 
que arribava a l’oïda de la monja de torn 
que entrava i ens atonyinava amb el cordó 
de nusos que duia a la cintura.

La vida en aquell bosquet discorria 
tranquil·la en les nombroses passejades 
a través dels senders que encerclaven la 
casa, sempre acompanyats de les monges. 
A toc de campana havíem d’anar en for-
mació a cada una de les activitats: al matí 
netejar-se, fer els llits, oració a la capella, 
esmorzar, classe a l’aula corresponent i, a 
continuació, esbarjo fins l’hora de dinar. 

Descans, tornada a classe, i novament a 
jugar entre pins. De forma espontània, 
uns acostumaven a fer petits vaixells amb 
l’escorça dels pins i altres a perseguir papa-
llones. A mitja tarda, apareixia a la balus-
trada davant la porta principal la monja 
encarregada del menjador, Sor Leocadia, 
portant una panistra plena de crostons de pa 
i preses de xocolata de garrofa que repartia 
individualment.

Al capvespre venien les llargues pas-
sejades que les monges aprofitaven per 
començar a gravar en els nostres cervells 
encara verges l’adoctrinament de l’Espanya 
imperial: «...De Isabel i Fernando / el espíritu 
impera / moriremos besando / la sagrada 
bandera...» Fins l’hora de sopar al menjador 
i a dormir.

En aquell curs a la colònia jo enyorava 
molt la presència dels pares i germans. A 
voltes, alguna nit em despertava plorant 
perquè, amb l’enuresi que patia, entre 
somnis acabava de mullar el llit. Al matí 
següent, la monja de torn, amb una crueltat 
incomprensible avui dia, formava un cercle 
al meu voltant amb els companys i els feia 
cantar una cançoneta de befa com a escar-
ment; només recordo la tornada: «Marine-
ritos al agua, chis, chis...», tot i que, de fet, 
no era jo sol qui mullava el llit.

També guardo en el record moments 
de diversió, com quan en algun dia festiu 
venien pallassos o quan persones adultes 
posaven en marxa l’enlairament d’aquells 
meravellosos globus de bandes de colors 
per mitjà d’aire calent.

Aquells cursos infantils van perdurar uns 
anys més fins que a meitat dels setanta l’en-
titat d’estalvis propietària d’aquella pineda 
va optar per vendre la finca per parcel·les 
i el bonic casalot, la «casa de xocolata» de 
l’imaginari de molts nens i nenes de l’època 
va passar a propietat particular i encara 
roman com un dels edificis més singulars de 
la vila d’Argentona.

Jaume Itchart i Boté

La foto de l’estudi argentoní 
d’Alfons Güell ens porta a la 
tardor d’aquell mateix any 
1947, al curs escolar per a 

infants de set a nou anys en 
règim d’internat que la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad 

de Mataró sufragava a 40 
alumnes (20 nens i 20 nenes, 

en separació de sexes) 

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

Av. Puig i Cadafalch, 44 - ARGENTONA - Tel. 93 797 16 52 Plaça de Vendre, 2 - Tel. 93 797 10 57 - ARGENTONA
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RETALLS del 

El curs escolar ha començat i l’enrenou, esforç, preo-
cupacions i, com no!, alegries omplen els carrers de 

la Vila amb el tragí dels petits d’un lloc a un altre.
El juny passat pares i mares de les diferents escoles 

van protagonitzar un espai de debat que feia anys estava 
dormit i passiu.

Vaig escoltar les diferents protestes que cadascú 
manifestava i vaig tenir la sensació que tots plegats 
parlaven poc de les necessitats reals dels nens i nenes i 
de la funció de l’escola dins l’entorn social. 

Per això he mirat quins escrits hi havien a l’octubre a 
la revista Llaç relacionats amb l’escola. N’hi ha un en la 
col·laboració de reflexions, en l’apartat No hay camino... 
que pot ser interessant ja que el tema educació, família, 
escola i entorn mai té final.

Fa 40 anys justos, el 1977, a la revista Llaç número 7 
la nostra comunitat argentonina reflexionava a l’entorn 
de l’educació de l’escola. Evidentment hi havia persones 
que anaven al davant.

Caterina Alsina Parnau

RETALLS del 
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Sant Domingo, fa urticària?
Passats ja uns quants dies de l’aldarull 

i l’enrenou de la Festa Major de Sant 
Domingo, m’aturo a repassar, entre d’al-
tres coses, el programa oficial de la festa, 
el vídeo del Pregó... No he sabut trobar 
la gravació del Vot de poble fet pel nostre 
alcalde, tot i que l’he buscat a Argentona 
Comunicació. 

D’aquest seguit d’actes, que estan 
documentats, em crida l’atenció un 
detall que potser per a alguns no té cap 
importància però que per a mi, humil-
ment, és primordial. M’explicaré. Ni en 
el Pregó que anuncia l’esdeveniment 
festiu que prompte tindrà lloc, ni en 
el Pòrtic o Salutació de l’Alcalde en el 
programa, s’esmenta ni una sola vegada 
Sant Domingo.

Llavors em pregunto, si és cert o és 
una entelèquia que la Festa Major d’estiu 
d’Argentona és en honor a Sant Domingo 
de Guzman.

Si fem un cop d’ull al nostre voltant: 
Sant Pere a Premià, Sant Genís a Vilassar 
de Dalt, Sant Cristòfol a Vilassar de Mar, 
les Santes Juliana i Semproniana a Mataró, 
Sant Zenon a Arenys de Mar, Sant Martí 
a Arenys de Munt, etc. (perquè no acaba-
ríem la llista).

A veure si diem les coses pel seu nom. 
Dir en el pregó que «és la Festa Major de 
Sant Domingo», posar-ho de manera clara 
als cartells i a la portada del programa o 
escriure-ho en la salutació que fa l’alcalde, 
no es carregar-se la laïcitat de les festes 
ni res que s’hi assembli. És simplement 

ser coherent. És tan senzill com tenir en 
compte d’on venim i quina és la nostra 
història.

Intentar que el nom de Sant Domingo 
no es vegi ni s’esmenti per enlloc és, tan-
mateix, una ruqueria. Em ve al cap aquella 
estrofa que diu: «qui perd els orígens, per 
la identitat». En aquest cas, més que per-
dre, és amagar-los i, molt probablement, 
expressament.

Sense voler fer del tema motiu de 
polèmica, però si que tinc la impressió 
que és més difícil organitzar una saluta-
ció per parlar de la Festa Major de Sant 
Domingo, sense anomenar-lo ni una sola 
vegada, que no pas fer-hi esment d’una 
manera tranquil·la i normal quan s’hi 
escaigui.

Mireu, no demano que en els focs 
d’artifici del dia de Sant Domingo surti 
al final allò de «Glòria a Sant Domingo», 
en tot color i amb cascada d’espurnes 
incloses, però que se l’amagui d’aquesta 
manera, com si talment produís urticària 
tampoc.

Per cert, de cara a l’any que ve, una 
mà de pintura ni que sigui de calç a tota 
la capelleta i les escales de la Font de Sant 
Domingo la setmana abans de la festa, no 
aniria malament. Aquest any s’ha escati-
mat, fins i tot, això.

I un cop més, convido a que els res-
ponsables d’aquests fets expliquessin el 
motius de la seva actuació. De veritat que 
m’agradaria. 

Per si de cas i per compensar una mica 
la balança, en aquestes ratlles ‒una mica 
expressament‒ l’anomeno deu vegades. 
Que per molts anys puguem celebrar la 
Festa Major de Sant Domingo!

Joan Culubret i Missé

Em pregunto si és cert 
o és una entelèquia que 
la Festa Major d’estiu 

d’Argentona és en honor a 
Sant Domingo de Guzman

Plaça de Vendre núm. 5 - Tel. 93 797 02 59 - ARGENTONA
Carrer Roser, 24 - Tel. 93 797 02 57 - ARGENTONA

Mercat de Cerdanyola - Tel. 93 799 64 55 - MATARÓ
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ELECTRO SERVEI

Desplaçament gratuït 
a Argentona

Servei assistència tècnica 
d’electrodomèstics

93 799 74 50 
607 85 85 38 

(Jordi)

• Reparació de rentadores, assecadores, 
rentavaixelles...

• Venda d’electrodomèstics colpejats i d’exposició
• Aparell d’ocasió revisats i amb garantia
• Servei de lampisteria (electricitat, aigua, gas, 

aire condicionat i calefacció)

Pressupost sense compromís - Servei en 24 h
Nova adreça: Dr. Farrero núm. 16 (al costat de La Formiga)!
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25 anys de 
la moció de 
confiança de 
l’alcalde Jordi 
Suari

Aquest article pretén recordar uns 
esdeveniments dels quals han passat ara 
25 anys, va ser tot un terratrèmol polític 
en aquella època, i va ser un dels punts 
culminants de la legislatura política 
argentonina més convulsa que hem tin-
gut des del retorn de la democràcia. Els 
fets tracten de la moció de confiança que 
va decidir sotmetre l’alcalde Jordi Suari 
(d’Agrupació Argentona –AA-) al Ple per 
veure si tenia suports suficients per conti-
nuar governant, i la posterior dimissió del 
mateix per donar pas al grup majoritari 
del Ple, Convergència i Unió, que passaria 
a governar en solitari i que estaria liderada 
pel nou alcalde Joaquim Casabella.

Però com es va arribar a aquella situ-
ació tan crítica? Per entendre-ho millor 
hem de mirar un any enrere, a les eleccions 
municipals de 1991 i veure què va passar: 
CiU venia d’una majoria absoluta que perd 
en aquelles eleccions, passant de 7 a 6 regi-
dors, mentre que aprofitant aquest fet, tota 
la resta de grups fan l’anomenat «Pacte de 
poble» per deixar fora del govern a CiU, 
amb qui no estaven d’acord en la forma 
en que havien governat els últims temps 
de l’anterior legislatura. El nou govern, 
liderat pel ja veterà de la política muni-
cipal Jordi Suari, estarà format a més de 
pels 3 regidors d’Agrupació Argentona, els 
2 regidors del PSC, el regidor d’ERC (en 
un principi el també veterà Àngel Gómez, 

que als pocs mesos, el setembre de 1991, 
donarà pas a un nou regidor més jove: 
Jordi Pinart) i per part d’IC una regidora 
que va estar present en la política dels 
anys noranta: Concepció Sala.

Aquell govern alternatiu de 7 regidors 
va començar a donar mostres d’inestabili-
tat política als pocs mesos de començar la 
seva trajectòria al govern. Ben aviat es van 
demostrar les discrepàncies entre l’alcalde 
Suari i el nou regidor d’ERC Jordi Pinart. 
Els motius són varis, però en destaca la 
diferent forma d’afrontar l’assumpte de 
l’adquisició del teatre de la Sala a l’alesho-
res Cambra Agrària. El 28 d’octubre l’al-
calde Suari cessa Pinart dels seus càrrecs 
al govern, i el 30 d’octubre ERC dóna per 
trencat el pacte de govern, si bé finalment 
seguirà al govern fins mesos més tard. 

L’abril de 1992 dimiteix com a regidor 
l’ex alcalde Esteve Canal i un dels seus 
homes de confiança, el regidor Antoni 
Carbonell. Aquest fet segurament és apro-
fitat per l’alcalde Suari i sondejar a CiU 
per a que entri en el govern, seguint el 
seu estil de governar d’intentar governs de 
concentració, liderant ell el projecte com a 

persona executiva, fet que ja havia tingut 
un cert èxit en la primera legislatura, quan 
va aconseguir que la CAI col·laborés amb 
algunes regidories de govern. L’1 de juliol 
de 1992 es fan públiques les negociacions 
entre AA i CiU, i com que Suari no va 
comptar amb els demés partits al govern 
en aquestes negociacions, sembla que això 
no va agradar gaire ni a PSC, ni IC ni ERC. 
El PSC fins i tot dóna a entendre que no 
veuria malament un govern d’unitat, però 
les formes en que s’havia negociat no van 
agradar al PSC. Tots tres socis de govern 
minoritaris donen el pacte per trencat i 
són expulsats del govern. És aleshores 
quan es crea el fugaç govern d’estiu de 
1992 d’AA i CiU, si bé no va ser un pacte 
que va agradar a tothom dins de Conver-
gència: el fet de deixar al soci majoritari 
sense l’alcaldia, sumat al fet que el número 
2 de CiU a les llistes electorals, Casabella, 
quedés en un paper molt secundari (quart 
tinent d’alcalde i regidor de festes) van 
propiciar que aquell govern fos també 
inestable. Davant d’aquell govern, amb 
algunes discrepàncies entre AA i CiU, sor-
gides arran d’un article al diari «Crònica 
de Mataró» el 25 de juliol on CiU defen-
sava la tasca duta a terme per l’ex alcalde 
Canal, mentre que AA en una rèplica el 31 
de juliol diu que el seu partit va sorgir per 
acabar amb la majoria absoluta de CiU i 
que per tant no entén per què ara defensen 
la tasca de Canal, i proposa convocar un 
Ple al tornar de vacances per votar la seva 
moció de confiança. Això va caldejar l’am-
bient polític amb les queixes públiques 
d’alguna part de la població durant la festa 
major de Sant Domingo de 1992. Amb la 
moció de confiança (avui en diríem qües-
tió de confiança) Suari volia saber amb qui 
comptava per al seu govern i volia que CiU 
es comprometés públicament a donar-li 
suport. ERC i IC ja anuncien que votaran 

Santi Mora, alcalde en 
funcions, dóna el bastó 
d’alcalde a Joaquim Casabella. 
Font: Revista Cap de Creus, 
octubre 1992

Aquest és el moment en què Suari va deixar de ser alcalde. Font: Revista Cap de Creus, octubre 1992
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esteve Canal (1926-2016) 
anomenat fill predilecte 
d’argentona a títol pòstum

El passat dia 2 d’Agost, en el saló 
de Pedra i com un acte preliminar de 
la Festa Major d’enguany, Esteve Canal 
Gual va ser anomenat fill predilecte 
d’Argentona a títol pòstum. 

Molts són els mèrits que concorren 
en la figura d’Esteve Canal que fan just 
aquest reconeixement. L’Esteve, fill de 
pagesos argentonins, va ser paleta de 
professió. De tarannà inquiet va des-
tacar per la seva implicació i dedicació 
a diferents entitats associatives de la 
vila. Membre del Centre Parroquial va 
impulsar la construcció de la pista de 
bàsquet i posteriorment va ser l’entre-
nador de l’equip femení de bàsquet del 
CIC Argentona, que pioneres en aquest 
camp tants èxits esportius nacionals i 
internacionals varen aconseguir per a 
la vila. Canal, juntament amb l’Antoni 
Carbonell i en Manel Lladó, primer des 
de la seva presidència de Càrites dio-
cesana, i posteriorment des de la seva 
responsabilitat política, va ser clau en el 
projecte i la construcció de la Llar Santa 
Anna d’Argentona. 

Esteve Canal va ser regidor de Serveis 
i Esports durant gran part de la primera 
legislatura democràtica post-franquista 
d’Argentona (1979-1983), destacant les 
gestions fetes per tirar endavant la pis-
cina municipal i el poliesportiu. Posteri-
orment, va ser alcalde de la vila (1987-
1991), sent membre independent en les 
llistes de CiU. Cal destacar que aquella 
legislatura ha estat l’única en que una 
candidatura va assolir la majoria abso-
luta, cosa que posa de manifest l’accep-
tació i consens que tenia en Canal dins la 
població, i més donat que podem dir que 
l’Esteve no era un polític de «carrera» ni 
de vocació, sinó que va accedir al càrrec 
polític com a independent per sol·licitud 
i insistència dels seus companys de can-
didatura. Aquesta situació li va servir 
per poder sumar esforços i recursos per 
desencallar el projecte de la Llar Santa 
Anna. D’aquella època son la construc-
ció del edifici de l’ajuntament nou, l’am-
pliació de l’escola de baix que va passar 
a dir-se Francesc Burniol i la construcció 
de la Casa de Cultura (actual Museu del 
Càntir), entre d’altres. Posteriorment, 
l’any 1991, es va tornar a presentar com 
a cap de llista per CiU, tornant a guanyar 
sense majoria absoluta, si bé un pacte 

entre Agrupació Argentona, PSC, ERC i 
ICV el van deixar fora del govern. Canal 
romandrà a l’oposició fins l’abril de 
1992, quan renunciarà a continuar sent 
regidor. 

De la seva jubilació en destaca la 
seva obra escrita sobre fets d’Argentona, 
alguns no publicats i d’altres que sí, com 
els llibres com el de Història, recull i 
retalls. CIC Argentona i Empremtes espor-
tives a Argentona 1908-2002.

L’acte de nomenament de fill pre-
dilecte d’Argentona a títol pòstum va 
estar presidit per l’Alcalde d’Argentona, 
amb diversos regidors, tant del govern 
com de l’oposició. Eudald Calvo va llegir 
l’acord plenari de nomenament, va tenir 
unes paraules d’agraïment a la tasca feta 
per l’Esteve Canal a favor d’Argentona i 
finalment va lliurar la distinció a la seva 
emocionada esposa, Lourdes Diví, acom-
panyada de les seves filles Roser i Carme. 

Bernat Calvo, amic personal de 
l’Esteve, va conduir l’acte portant el fil 
biogràfic de l’homenatjat. Durant el des-
envolupament de la trama biogràfica de 
l’homenatjat, varen intervenir diverses 
persones per destacar aspectes puntuals 
i insòlits del nou fill predilecte. Inter-
vingueren diverses jugadores de l’antic 
CIC d’Argentona que recordaren facè-
cies viscudes amb en Canal. També va 
intervenir l’actual President de la Llar, 
Sr. Josep Ma Esteve, qui va explicar com 
es gestà la Llar i la rellevància d’en Canal 
per aconseguir inaugurar el 1988 aquesta 
residència. Durant el desenvolupament 
de la trama biogràfica, en Bernat Calvo 
s’ajudà de lectures directes d’escrits del 
propi Canal, que feren l’acte més emotiu 
si cap. Aquest aspecte d’escriptor, amb 
més de 16 llibres i relats, sobre històries 
recents i viscudes d’Argentona és un 
aspecte poc conegut i valorat d’en Canal.

A l’acte hi assistiren moltes persona-
litats, veïns, amics i familiars d’en Canal, 
les noies del CIC bàsquet, així com 
representants de les entitats promotores: 
Centre Parroquial, Llar Santa Anna i 
Càrites.

Al finalitzar l’acte, després de la 
projecció d’uns vídeos, un fort i càlid 
aplaudiment recordà la figura de l’Esteve 
Canal, en pau descansi.

Josep A. Capdevila

en contra de Suari, sobretot amb un pacte 
amb CiU, ja que ells tenien intenció de fer 
un govern progressista. El PSC veu aquella 
moció de confiança com una «bufonada» i 
per això diu que no hi participarà, mentre 
que qui tenia un paper decisiu, CiU, diu 
que s’abstindrà ja que per una banda vol 
continuar amb el pacte de govern vigent, 
però no es podia donar suport polític a 
Suari, a més que CiU no volia que es fes 
una moció de confiança. Segurament dar-
rere d’aquesta falta de suport a Suari hi ha 
els motius de fons ja exposats de que CiU 
difícilment podia continuar acceptant no 
tenir l’alcaldia malgrat ser el soci majori-
tari del govern, així com el paper marginal 
de Joaquim Casabella.

L’encara alcalde, Jordi Suari, va 
argumentar que quan va donar entrada 
al govern als regidors de CiU ho va fer 
perquè creia que comptava amb una majo-
ria. Suari a més va criticar CiU dient que 
«políticament els costa molt de prendre 
decisions i que quan et diuen una cosa val 
més no creure-t’ho gaire». Suari rematava 
la qüestió dient que si els membres de CiU 
acceptaven les carteres al despatx de l’al-
calde era lògic pensar en confirmar això en 
el Ple mitjançant una moció de confiança.1

Finalment, malgrat tot, a la votació 
de la moció de confiança, Suari guanya 
la moció, jurídicament parlant, ja que es 
computen els 3 vots a favor de Suari d’AA, 
els 2 vots en contra d’ERC i IC, i les 6 abs-
tencions de CiU (el PSC no va participar 
a la votació). Malgrat tot, Suari anuncia 
públicament que dimiteix com alcalde, ja 
que l’objectiu de la moció de confiança 
era saber si CiU li donava suport, fet que 
va veure que no era així. Es vota la seva 
renúncia per unanimitat i el primer tinent 
d’alcalde, Santi Mora, de CiU, passa a ser 
l’alcalde accidental durant aquella sessió 
amb un únic objectiu concret: l’elecció del 
nou alcalde.

Joaquim Casabella és el candidat de 
CiU ja que havia aconseguit convèncer 
de que el fet de ser ell el número 2 a les 
llistes electorals implicava que era el cap 
de llista des de la dimissió de Canal. Casa-
bella s’haurà de conformar per governar, 
de moment en minoria, doncs només té 6 
regidors (els de CiU) dels 13 possibles.

A partir d’aquí continuaria una legis-
latura encara força inestable, Jordi Suari i 
Agrupació Argentona passarien a fer una 
oposició força tranquil·la, un any més tard 
el PSC entraria al govern de CiU.

Bernat Calvo Català

(1)  Font: acta de Ple de 18 de setembre de 1992.
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La sèrie d’entrevistes dedicades al sector 
primari de la Vila i concretament a la 

pagesia, estan arribant a la fi... En aquest 
sentit, creiem que també cal donar cabuda 
als que conreen un altre tipus de paisatge 
rural vilatà: les vinyes. Aquesta entrevista 
versarà sobre l’artesanal ofici de boter i, 
per això, entrevistem en Joan Oliveras i 
Puigvert.

Ens hem traslladat al municipi del 
Masnou per fer l’entrevista. En Joan viu en 
un antic casalot del 1700, davant mateix de 
l’estació de la Renfe. És la casa de la nissaga 
dels Oliveras, boters d’ofici. En la planta 
baixa hi ha, encara, l’antic taller curull de 
bótes de totes les mides, portadores amb cor-
naleres, eines i records penjats per les parets. 
Quan hi entres encara serva el perfum de 
vi. En Joan és un home afable i planer, és 
de talla mitjana, llu un bigotet prim i llarg 
a l’estil d’en Clark Gable, de front ample i 
un rostre solcat pels anys, sempre amb un 
somrís murri.

Joan el teu ofici és de tradició familiar, 
oi?
Efectivament sóc el darrer de les tres 
generacions de boters del Masnou. El 
que va iniciar aquest ofici fou el meu avi 

patern en Joan Oliveras i Pou, després el 
meu pare l’Antoni Oliveras i Colomer i el 
darrer sóc jo.

Qui va ser el teu mestre? 
Doncs un boter que treballava per al meu 
pare. Me’n recordo que es deia de cognom 
Not, però no recordo del seu nom. Fou el 
que em va ensenyar l’ofici i al qual estic 
molt agraït.

Com va ser el teu aprenentatge? 
Deixa’m fer memòria... A veure, jo era 
molt jove, tenia quinze anys quan vaig 
començar a treballar. Ja havia passat la 
guerra i era l’hereu que havia de ser el 
relleu del meu pare, però tenia el cap ple de 
pardalets. Vivia front del mar del Masnou 
i em distreia amb qualsevol cosa, motiu 
pel qual sovint rebia clatellades. Passat un 
temps, vaig anar entrant de mica en mica 
en l’ofici i al final vaig aprendre’l fins el 
punt de sentir-me’n orgullós. 

explica’ns com es construïa una bóta?
Arrufa el nas i diu: Ui! És un procés molt 
llarg. Per fer-ho entenedor ho farem pas 

a pas. Per construir una 
bóta es procedia, en pri-
mer lloc, a fer la doga que 
és cada una de les costelles 
de fusta que formen el cos 
d’una bóta. Per construir 
la doga s’utilitzava una 
eina de tall anomenada 
ganiveta plana de dos 
mànecs, per donar-li 
forma ‒el ventre‒, després 
s’aplanava per donar-li el 
dors, i tot seguit es polia 
amb una altra eina de tall 
anomenada garlopa.

Aleshores, calia cal-
cular el diàmetre de la 
bóta segons la capacitat 
de litres. Per a això utilit-

zàvem un útil fet nostre que en dèiem la 
cana. Aquest utensili ens deia el diàmetre 
del ventre de la bóta i, per lògica, hi entra-
ven més o menys dogues.

Desprès es muntaven les dogues i s’hi 
posaven uns cèrcols provisionals. Seguida-
ment es feia foc dins la bóta per escalfar 
la fusta i fer-la flexible en els dos extrems 
i, entre doga i doga, s’hi posava una tira 
d’un pam de llarg de boga per aconseguir 
l’estanquitat de la bóta. Un cop aconseguit 
el doblegat de les dogues, empràvem un 
altre estri anomenat toran que estreny els 
cèrcols d’un extrem fins que entra el cap 
i després es van col·locant els altres pel 
mateix sistema.

Un cop estrets els cèrcols provisionals 
s’afilaven les voreres de les dogues amb 
una altre estri, el galzador per encaixar el 
fons. Per saber si la bóta era regular, amb 
un compàs traçàvem sis arcs i si coincidien 
els sis, volia dir que era correcta. Seguida-
ment s’hi feien les ranures per col·locar el 
fons. Un cop llestes aquestes operacions la 
bóta ja era a punt per ferrar, polir i com-
provar la impermeabilitat. 

amb quin tipus de fusta es feien les 
bótes? 
Depenia de l’encàrrec, però normalment 
el més barat era la fusta de castanyer. 
Desprès venia la del roure francès que era 
una mica més bona, seguida de la de roure 
americà que era de més qualitat perquè no 
tenia grops i donava molt bon gust al vi i, 
finalment, la millor fusta era la de cirerer. 
Recordo que a Argentona en tenien una a 
can Bramona que quan la reparava, l’inte-
rior de la bóta feia olor de mel.

Quants tipus de bótes? 
De mesures i noms de les bótes n’hi ha per 
a cada mida i, fins i tot, amb la mateixa 
mida tenen nom diferent segons el poble: 
carretell, barral, barraló, mig bocoi, pipa, 

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

el darrer boter 
d’argentona, en 
Joan oliveras i 
Puigvert

Etiqueta de les ampolles de vi de can Navas
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bocoi, tonell, etc. Recordo que vaig cons-
truir per encàrrec, per a la inauguració de 
la botiga de les Destil·leries Abril, unes 
bótes anomenades futres de forma ovalada 
fetes amb fusta de castanyer. En fi, fèiem 
de tot per subsistir 

Les mesures de capacitat?
A casa fèiem molts tipus de bótes. Treba-
llàvem molt per a la Cooperativa d’Alella, 
però també anàvem on ens cridaven. Des-
prés de tants anys fent de boters, fèiem 
bótes noves i també en reparàvem moltes. 
El nostre bagatge va donar per fer-ne de 
molts tipus: boteta de carreter (1 o 2 litres) 
on portaven l’aigua, dalt del carro, els 
carreters. Per al vi: barraló de 30 litres, 
bóta de mitja càrrega (60 l), d’una càrrega 
(120 l), bóta de pipa (240 l), bocoi de 600 l 
que s’utilitzava per al transport en tren i 
camions, bóta de vuit càrregues (900 l). En 
aquestes dues darreres, les dogues havien 
de ser més gruixudes per aguantar els cops 
del transport. També havíem reparat tines.

Quina era l’època de més feina? 
De fet era tot l’any però quan més feina 
teníem era de juliol a principis de setem-
bre, perquè la verema començava normal-
ment el 24 de setembre, per la Mare de Déu 
de la Mercè, però depenent de l’any, podia 
avançar-se o endarrerir-se.

En aquest temps era quan es comen-
çaven a preparar las bótes. Es pot dir que 
els boters érem quasi ambulants, anàvem 
per les cases de pagès amb celler a reparar 
les bótes per al vi novell. Van ser molts el 
cellers on anava a reparar bótes. Et diré els 
que recordo: can Pins, can Navas, can Bar-
mona, can Ballot, can Calopa (can Gallifa), 
can Comalada, can Fortí, ca l’Ànima, can 
Cabanyes, can Serra/cal Rei, can Portell, 
can Pannon, can Met, can Puig i Cadafalch 
(me’n recordo que accedíem pel torrent a 
un petit celler que tenien en una planta 
semi soterrada, també recordo que tenien 
parcers que treballaven les vinyes del 
sr. Puig), també a la casa del pare d’en 
Pep Masó (cal Mosquit). Sí era una època 
que teníem molta feina. Fins i tot també 
em venien a buscar d’altres pobles, com 
Canyamars, Dosrius, Mataró... Foren anys 
molt productius, vaig fer moltes amistats 
que encara conservo... Tant és així que em 
sento fill d’Argentona. 

vosaltres fèieu l’agost amb el tàrtar o 
tartrat, oi?
Sí, era una feina molt ben pagada! El tracte 
amb el propietari de la bóta era un acord 
tàcit, ja que la feina de l’extracció del tàrtar 
anava a canvi de que el boter se’l quedava. 
El tàrtar és l’àcid tàrtric d’ús farmacèutic 
i era el pòsit que romania al fons i a les 

parets de les bótes de vi. Això passava, 
sobretot, a les bótes al cap de molts anys. 
El motiu de treure aquesta crosta de cris-
talls d’àcid tàrtric tenia un sentit i era que, 
quan es tirava e nou vi a la bóta, aquest 
actuava com un secant, i per això l’havíem 
de treure. 

Ara aquest ofici ja no és artesanal, però 
bé se’n fan de bótes... Com les fan, ara?
Ui això ha canviat radicalment. L’ofici ja 
s’ha perdut. Abans es feien artesanalment, 
una a una. Actualment es fan mecànica-
ment i en sèrie i com totes les coses per 
anar a millor. Hem d’entendre que fen-t’ho 
en sèrie han abaratit el producte. Abans 
treballàvem de sol a sol i era una feina molt 
feixuga!

et fa nostàlgia ser el darrer boter?
Sí, clar que és trist! Però recordo amb un 
cert orgull, que per la inauguració de la 
Casa Gòtica d’Argentona, em van oferir 
fer una exposició de l’ofici de boter i fou 
un èxit! Hi vaig portar totes les eines que 
anteriorment t’he comentat per poder 
construir una bóta. Aquestes eines eren del 
meu avi i del meu pare, amb tanta historia 
al darrere! Això va ser com un petit home-
natge per a ells, que em va fer sentir molt 
orgullós del que em varen ensenyar.

Però va arribar un moment que vares 
deixar l’ofici de boter, com va ser això?
Malauradament va arribar una crisi de 
la indústria vinícola i, sense vi, no calien 
bótes. Sort que em varen venir a buscar per 
substituir un boter d’Argentona, per repa-
rar moltes bótes. Al cap de quaranta anys 
a Argentona hi havia molt poca feina de 
reparar i construir botes, i li vaig comentar 
al meu pare per sortir de la poca feina... I 

si en lloc de fabricar bótes que duren tota 
la vida, no ens dediquem a vendre vi, que 
és de consum diari? Fou a partir d’aquesta 
conversa que vàrem passar de ser boters a 
ser revenedors de vi. 

Parlem ara del vi d’argentona, segons 
tinc entès era de qualitat?
Sí i tant! El vi de la nostra vila era molt 
conegut per la qualitat i tenia molta anome-
nada. Prova d’això és la gran quantitat de 
gent de Mataró i altres pobles del Maresme 
i del Vallès que venien a comprar-ne amb 
garrafes. Sobretot quan era novell ja que 
tenia un puntet de vi d’agulla. 

Però es picava sovint, no?
Malauradament sí! La terra és majoritària-
ment de sauló, i aquest és un sol molt àcid 
i sovint es picava. És clar, el resultat final 
era vinagre, però era un vinagre de molt 
bona qualitat! Fins el punt que en Duran 
de Mataró l’envasava en bótes i el venia a 
l’empresa conservera gallega Massó Hnos 
per utilitzar-lo per a les sardines en esca-
betx.

Hi ha un fet curiós que també contribuïa 
a que el vi es piqués, i eren les mosquetes 
del vinagre. Aquestes transmetien l’acidesa 
del tap de suro d’una bóta de vinagre al tap 
d’una bóta de vi bo i el vi d’aquesta bota 
acabava picant-se. Per aquest motiu en 
els cellers no es treuen mai les teranyines. 
Antigament hi havia la creença que si feia 
una gran tronada acabat de veremar, i amb 
el vi nou a les bótes, era motiu de temença 
i per aquest motiu dibuixaven amb un guix 
una creu en la tapa de la bóta. 

(continua a la pàgina següent)
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Joan estem a punt de acabar l’entre-
vista, tornem al començament de tot... 
explica’ns com vas venir a parar a 
argentona? 
Somriu i diu... Crec que era l’any mil nou-
cents cinquanta-dos... Va venir al Masnou, 
l’Agustineta, filla del boter d’Argentona, 
en Joan Fàbregas. Ens va demanar que si 
jo podia anar a Argentona per la verema, 
que seria cosa de quinze dies... Finalment 
varen ser quaranta anys substituint al 
boter Joan Fàbregas. Em va agradar tant 
Argentona i m’hi vaig sentir tan bé i aco-
llit, que m’hi vaig quedar tants anys. Van 
ser uns anys molt macos i molt feliços per 
a mi. 
Al nen Joan se l’il·luminen el ulls... Em 
vaig establir al carrer Gran, al número 
32, davant mateix de la tendeta, la botiga 
de l’Encarnació (edifici avui desaparegut 
que feia cantonada amb el carrer Nou). 
De memòria et podria explicar i fer un 
recorregut amb els ulls tancats pel carrer 
Gran... dels veïns, les botigues, els oficis 
d’una vorera a l’altra. Llavors, quan els 
vilatans no anaven a treballar a Mataró 
atrets per un sou fix i assegurat al tèxtil, 
veies de bon matí com els comparets ana-
ven a la vinya a cavar, fins i tot dissabtes i 
diumenges pel matí! Desprès els veies que 
anaven a can Lleuger a fer el vermut. Era 
molt agradable l’ambient que es respirava 

a l’Argentona d’aquells primers anys. El 
tràfec dels carros amb vela dels pagesos 
cap el Sindicat; l’olor d’ungla cremada del 
ferrer de can Silvela, ferrant els cavalls; 
els cops del baster treballant... No corrien 
tants cotxes pel carrer Gran... Però, sobre-
tot, el paisatge! Tot el que abastava la vista 
eren vinyes! Feia goig per la primavera, 
amb les vinyes verdejant... L’envelat per 
la Festa Major; les pluges de final d’agost; 
l’aire perfumat de terra mullada; les avin-
gudes d’aigua de la riera, portant sauló 
dels marges i dels costers de la vinya... El 
perfum de la brisa als cups de les cases dels 
comparets, on penjaven una branca de pi 
a la façana, senyal de la venda de vi... i el 
trànsit del tramvia de Mataró portant gent 
els dissabtes a comprar vi.
El rostre del Joan s’entristeix... Abans ens 
coneixíem tots, no com ara que quan vaig 
a Argentona cada cop són menys els que 
em reconeixen i em saluden. Veuràs jo ja 
tinc noranta-dos anys i la vista em falla i 
amb prou feines reconec els antics amics. 
En canvi sí que els reconec per la seva veu, 
encara tinc molts amics a Argentona. 
Moltes gràcies Joan, per explicar-nos les 
teves vivències. Has sembrat molt i ara és 
hora de recollir l’agraïment dels amics que 
tens a la teva segona casa, a Argentona!

Francesc Navarro i BonamusaLloc on picaven els cèrcols de les bótes

Tel.: 93 797 04 11 - 93 756 03 06

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA

C/Barcelona 46-48 • 08310 Argentona
Tel./fax 93 797 02 70

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA Av. de l'Aixernador, 19  |  08310 Argentona

Tel. 93 756 13 05
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Després del parèntesi del mes d’agost 
en que, com cada any, Caritas està tancat 
i només atén situacions urgents, tornem a 
iniciar l’activitat habitual.

Iniciem el curs amb un nou projecte 
que estem a punt de posar en marxa, en 
el que estem treballant des de fa temps. 
Juntament amb Caritas Diocesana de 
Barcelona començarem a fer un reforç 
educatiu per a nens i nenes amb proble-
mes escolars i d’adaptació social. Caritas 
de Barcelona hi aporta un educadora, un 
o una integradora social, un coordinador 
i un psicòleg. Aquests dos darrers com-
partits amb altres pobles que participen 
en aquest mateix projecte. Caritas d’Ar-
gentona hi aporta dues voluntàries.

Es començarà amb 5 o 6 nens/nenes 
que a la sortida de l’escola aniran a l’aula 

de reforç a l’Escola Bernat de Riudemeia. 
Aquesta aula se’ns ha concedit des de 
l’Ajuntament, allà berenaran, jugaran i es 
treballarà en cada nen/nena les necessi-
tats que tinguin, com per exemple l’ordre, 
la disciplina, la higiene, els deures, les 
relacions socials, etc. Es farà dos dies a la 
setmana durant dues hores cada dia.

El segon punt que voldríem comentar és 
que l’Ajuntament col·labora periòdicament 
en la recollida de fruita i altres aliments del 
Banc dels Aliments de Barcelona, aportant 
un camió o una furgoneta. Els donem les 
gràcies per la seva col·laboració.

Hem parlat d’un punt positiu de 
l’Ajuntament, però ara hem de comentar 
un punt negatiu. Estem al mes de setem-
bre i, tot just ara, acabem de cobrar una 
part de la subvenció que ens correspon 
i que està aprovada. Aquest retard ens 
dificulta poder ajudar en les necessitats 
bàsiques d’alguns usuaris com són el 
pagament de lloguers, llibres i material 
escolar ara que estem a l’inici de curs. 

Actualment tenim un altre problema: 
un dissabte al mes s’ha d’anar a Barcelona 
amb una furgoneta a recollir productes 
principalment de neteja per repartir als 
usuaris. Com que és cap de setmana i la 
brigada no treballa, l’Ajuntament no pot 
aportar la furgoneta. Cada vegada l’hem 
de llogar i això ens surt molt car. Dema-
nem si hi ha algun voluntari que pogués 
fer aquest servei. 

Recordem que acceptem roba, però 
Caritas no és una deixalleria, la roba 
ha de estar en BoN eStat i sobretot 
Neta. Molta roba l’hem de llençar, per 
tant si no està bé millor portar-la directa-
ment a la deixalleria.

Si algú està interessat a fer de 
voluntari que es posi en contacte amb 
nosaltres. Podeu fer-ho a través del cor-
reu electrònic: caritasargentona@gmail.
com o venir al local del Passatge de les 
Escoles n. 4, els dimecres de 5 a 8 de la 
tarda.

Esperem la vostra col·laboració!

Totes les paraules tenen el seu signi-
ficat, estricte i concret del que sent i 

pensa el seu interlocutor. Si les cerquem 
a qualsevol diccionari ens informaran 
del que expressen, i les seves etimologies 
corresponents; però com a fi d’un referent 
d’estudi, ciència i treball precisos, és a dir: 
amb total fredor.

Ball: acció de ballar.
Ballar: execució d’aquesta acció.

Les dues són sinònimes, però menys 
per la seva etimologia que pel seu signifi-
cat de vivència.

Pel ball, per ballar, cal la disposició del 

que, tan inconscientment, en diem esperit: 
sensibilitat, cultura, joia, festa, esbarjo. 
Aquest aplec de paraules, de sentiments, 
ens permeten esgarrapar uns moments de 
felicitat captiva de les nostres múltiples i 
omnipresents responsabilitats de tota mena.

Ball, ballar, formen part del més ances-
tral instint popular, que alimenta l’esperit 
i agraeix el cos i que, passant pel sedàs de 
la cultura, crea relació, amistat i fa reviure 
i néixer sentiments més íntims i profunds.

Els amics del Ball d’argentona són 
aquest referent d’ençà de l’u de maig de 
2016. Entitat sense ànim de lucre, amb 
l’únic i bàsic objectiu d’oferir a Argen-
tona el benefici de tota la seva actuació, 

no solament per als amants del ball, sinó 
també per a totes aquelles persones que 
els agrada la música i la cançó popular, la 
relació i l’aprenentatge. S’organitzen cur-
sets a tal fi mitjançant professors de ball en 
línia i Lindy Hop Swing.

Fruit d’aquesta il·lusió i objectiu, i de la 
col·laboració de l’Ajuntament, s’ha pogut 
restablir el tradicional aplec de Sarda-
nes de la Font Picant d’enguany, amb 
l’estrena de la sardana Argentona a Josep 
Puig i Cadafalch, del mestre Joan Moliner, 
amb motiu de l’any Puig i Cadafalch 
instituït per la Generalitat de Catalunya 
a l’il·lustre home de cultura i política tan 
estretament lligat a la nostra vila.

Igualment al Saló de Pedra de l’Ajunta-
ment, cada segon diumenge de mes, hi ha 
ball amb música en viu, i amb un èxit que 
ens esperona seguir programant noves 
activitats i a intentar trobar solucions per 
a l’aparcament dels cotxes dels amants del 
ball, d’altres poblacions, que hi assisteixen 
(problema, aquest, endèmic a la nostra vila 
en qualsevol circumstància). 

Aquest primer balanç de l’actuació dels 
amics del Ball d’argentona, ens referma 
en els objectius fixats i els dóna continuïtat, 
tot posant fil a l’agulla per a l’organització 
del II aplec de Sardanes de la Font 
Picant el 2018. Exponent de la nostra 
màxima il·lusió d’esmerçar tot l’actiu de 
l’entitat en activitats de lleure a la vila.

Amics del Ball d’Argentona

amics del Ball d’argentona
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15/06/2017. Acte Institucional d’obertura de l’any Puig i Cadafalch. Foto Lluís Mas

30/07/2017. 
Homenatge a 

Lina Casanovas.

30/08/2017. Festa del Centre Parroquial Argentona

30/07/2017. 
Recital de poemes 
musicats Blat encès

30/08/2017. El Grup de Fonts, neteja la mina de la 
Font del Ferro

Coses que han passat...

30/06/2017. Gàrgola trencada a la casa d’estiueig de Can 
Puig i Cadafalch. Es desconeix l’autor.

16/07/2017. 23 Viatge de Natura als EEUU i Canadà. Foto Oriol Bassa

Fotos de Francesc Navarro excepte les indicades
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Miscel·lània de la  
Festa Major 2017

llançament de coets 

llançament de coets el mestre organista Pere gonzàlez gran aixecada de càntirs

gran aixecada de càntirs

Benedicció de les aigües

els Domingos

Missa Pontificalis

Posta dels Càntirs de l’any 

Pregó 
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Crònica del referèndum de l’1-O

30/09/2017 - 13.50 h. Activitats de l’AMPA del 
col·legi Les Fonts. Sambà de Festa

30/09/2017 - 17.42 h. Activitats al col·legi Les 
Fonts. Aprendre els cants dels ocells d’Argen-
tona. A càrrec de NATURA, Oriol Bassa

01/10/2017 - 6.00 h. Concentració de vilatans a 
l’Ajuntament vell

01/10/2017 - 9.15 h. Obertura de l’Ajuntament 
vell

01/10/2017 - 9.46 h. Cues al col·legi de Les 
Fonts

01/10/2017 - 17.16 h. Concentració de jovent a 
l’Ajuntament

01/10/2017 - 20.17 h. Arribada del primer taper 
a l’Ajuntament

01/10/2017 - 9.20. Cues a l’Ajuntament vell

01/10/2017 - 10.15 h. Cues al col·legi Bernat de 
Riudemeia

01/10/2017 - 17.19 h. Concentració de jovent a 
l’Ajuntament

01/10/2017 - 20.25 h. Arribada del segon taper 
a l’Ajuntament

01/10/2017 - 9.20 h. Cues a l’Ajuntament nou

01/10/2017 - 10.15 h. Cues al Casal de Joves, 
antiga Velcro

01/10/2017 - 17.29 h. Indicacions de compor-
tament

01/10/2017 - 20.41 h. Parlament del batlle
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t’envio un whatsapp!!!
«Cinquanta anys i haver d’estar pen-

dent del whatsapp». Es deia la Maria tot 
passant-se la mà per la cara amb gest de 
desaprovació.

La Maria feia un parell de dies que 
només vivia pendent del seu mòbil. Però 
hi havia una raó de pes. Una justificació a 
tota aquesta obsessió. I una il·lusió.

Ja havien passat dos dies dels esdeve-
niments ocorreguts el passat dissabte. Uns 
fets que ella mai hagués imaginat que li 
poguessin passar. Però que per sort o per 
desgràcia, havien succeït de debò.

Ja feia temps que la Sandra i la Marta, 
les seves millors amigues de tota la vida, 
l’empaitaven i intentaven convèncer que 
les acompanyés a una de les seves esbojar-
rades sortides de dissabte a la nit.

Aquelles festes duraven fins a les set 
o les vuit de l’endemà, una vegada havien 
esmorzat com calia, després d’una nit 
plena de beguda, ball, i amics.

La Maria no trobava estrany aquell 
comportament en la gent jove, però que 
ho fessin dones d’aquella edat eren figues 
d’un altre paner.

I la Maria sempre havia de suportar les 
crítiques i retrets que li feien les amigues, 
i acabava sentint-se malament. Se sentia 
culpable de no acompanyar-les i compar-
tir amb elles aquells moments de bogeria. 
Potser era ella la rara.

I encara que pensava que elles havien 
canviat molt des que s’havien divorciat, 
també estava d’acord en pensar que feien 
bé en aprofitar cada minut i cada segon de 
la seva vida.

Però de tant que l’increpaven, que la 
Maria, al final, va sucumbir als desitjos de 
les seves amigues.

I aquell dissabte va sortir amb elles.
Ara, quan recordava la preparació prè-

via a la sortida, se’n feia creus. Però si feia 
igual que la seva filla! 

Va buidar tot l’armari buscant aquella 
peça de roba que millor li esqueia. Va anar 
a l’esteticista, a la perruqueria... Tot per tal 
que aquella nit fóra inoblidable.

I abans de sortir per la porta amb aque-
lla aparença de dona trencadora que es vol 
menjar el món, va anar a petonejar la foto 
del seu difunt marit per demanar-li perdó.

Estava animada. Cosa que ja li va 
estranyar. I més ho va estar quan la barreja 
de l’alcohol i el bon humor de les seves 
amigues van crear un còctel que facilitava 
la predisposició a divertir-se com mai.

El sopar va ser molt divertit. Van riure 
molt. Sobretot amb un dels cambrers 
d’aquell restaurant a qui agradava molt 
cridar l’atenció de les dones explicant 
acudits.

La Sandra, la més llençada, el va convi-
dar que s’afegís a la festa més tard. 

La nit a la discoteca, de gent gran, 
és clar, va transcórrer sense cap situació 
especial. Almenys per a la Sandra i la 
Marta que ja estaven acostumades al fet 
que homes de diferents tipus i estatus 
els anessin al darrera. Per a la Maria la 
cosa anava diferent. Ella, quan veia que 
un home se li apropava ja ni hi parlava. 
Fugia cames ajudeu-me a l’altra punta de 
la pista, o anava als lavabos.

Amb tot, s’estava divertint.
I quan més despistada estava, no el va 

veure venir. Només va sentir com algú li 
xiuxiuejava a l’orella amb aquell accent 
andalús tan graciós tot explicant-li un 
acudit.

Va riure. Van riure plegats. Van ballar 
totes i cada una de les cançons marxoses 
que punxava el discjòquei. Van beure. I la 
Maria es va oblidar per primera vegada en 
quatre anys del seu difunt marit.

L’endemà es va despertar amb fortes 
punxades al cap. Havia begut massa. Es va 
incorporar del llit. I va trigar una mica a 
adonar-se que aquella no era la seva habi-
tació. Va restar uns segons amb la mirada 
fixada al terra del parquet d’aquella habi-
tació. Intentava recordar per què era allà. 
Buscava dins del seu cervell els records del 
que havia viscut les darreres hores.

Va ser quan va girar la mirada a un 
cantó del llit que la va descobrir. Una rosa 
vermella descansava sobre el coixí. Llavors 
va recordar.

«Preciosa, t’envio un whatsapp.»
Així resava la nota que el José li havia 

deixat sota l’exuberant flor.
I és el que va esperar durant dies.
Però el whatsapp no arribava. Bé sí que 

n’arribaven de missatges. Però de les esbo-

jarrades de les seves amigues que volien 
saber més.

«T’ha dit alguna cosa? T’ha trucat? En 
saps res?»

Aquella obsessió li feia perdre la gana 
i la son. Fins i tot ja no parlava amb la foto 
del seu difunt marit.

Aquella passada nit la vida havia tor-
nat al cor de la Maria. Però potser havia 
estat un miratge. Perquè ara el neguit i 
l’ansietat se li apropaven i l’amenaçaven 
igual que un núvol gris i fosc amenaça 
pluja.

I es va esforçar per oblidar...
Era a la feina. Havien passat dos mesos 

d’aquella meravellosa i esperançadora nit. 
I ara ja no pensava gens ni mica amb aquell 
home que l’havia portat a la vida durant 
unes hores. Ja tornava a parlar amb el seu 
difunt marit. Ja no restava pendent del 
mòbil. De fet, més d’una vegada se l’ha-
via deixat a casa carregant sense donar-li 
massa importància.

Avui sí que el portava. Però no l’havia 
tret de la bossa i el tenia en silenci.

Va agafar-lo per equivocació. Estava 
buscant el moneder per anar a treure un 
cafè de la màquina.

Ja l’anava a deixar quan es va adonar 
que la icona del whatsapp li marcava que 
tenia missatges.

Va prémer la icona per obrir els mis-
satges. 

El José li havia escrit.
Va llegir el que deia, i va sortir corrent 

com si l’empaités el dimoni.
L’Anna, una companya de la feina que 

havia vist la seva reacció, va seguir-la per 
avisar-la que s’havia deixat el mòbil. 

Però no hi va ser a temps. I curiosa i 
xafardera com era, va llegir aquell missatge.

«Estimada, sortint de l’hotel on vaig 
passar la més meravellosa de totes les nits 
de la meva vida, vaig tenir la mala fortuna 
de ser atropellat per un motorista tocat de 
l’ala. He estat dos mesos en coma. Avui 
m’he despertat, i el primer record l’he 
tingut per a tu. Et vaig prometre que t’en-
viaria un missatge, i així ho faig. Volia pre-
guntar-te... Vols que ens tornem a veure?»

Núria Calafell Viayna

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

Participa!
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Cal canviar el xip

En el darrer número del Banc de la plaça 
hi ha un petit escrit dedicat a la Sra. 

Lina Casanovas que ve signat per Amics 
de la Poesia d’Argentona. 

En el seu inici diu: “No cal explicar qui 
és. No és filla natural d’Argentona, però què 
més dóna?

Francament no crec que això sigui una 
notícia, ni tan sols alguna cosa rellevant. 
Perquè... llavors, els que no hem nascut a 

Argentona i hi vivim tot l’any, com hem 
de dir-nos, nouvinguts? No, no. No ho veig. 

La majoria de la gent que vivim en els 
veïnats no hem nascut a Argentona i se’ns 
fa difícil acceptar aquestes manifestacions. 
La integració de tots els veïns comença per 
desestimar aquests petits detalls. Ja és hora 
d’anar canviant aquest xip, no creieu?

Eusebi Traby Ysalgué
Veí de Les Ginesteres - Agost, 2017 

per Xavier Figueredo Valls

En aquest número parlem de les ma-
llerengues que podem trobar a dife-
rents espais d’Argentona. 
D’aquests petits pàrids, n’he pogut 
enregistrar i observar de cinc espèci-
es diferents. La mallerenga carbone-
ra (Parus major), la mallerenga blava 
(Parus caeruleus), la mallerenga petita 
(Parus ater), la mallerenga emploma-
llada (Parus cristatus) i la mallerenga 
cuallarga (Aegithalos caudatus). 

Mallerenga carbonera

Mallerenga petita

La mallerenga carbonera i la malleren-
ga blava, les podem trobar en totes 
les places i fonts de la Vila. Ambdu-
es espècies visiten freqüentment les 
menjadores per a ocells que podem 
tenir instal·lades al jardí, al balcó o a 
la terrassa de casa.

Per veure la mallerenga petita, l’em-
plomallada i la cuallarga, en canvi, 
haurem d’anar a places i fonts amb 
més massa forestal. Les podrem tro-
bar a la plaça d’Angeleta Ferrer i el 
seu entorn, a la Font Picant, la Font 
del Mig i la Font del Camí. 

La mentida (i 2)
En la primera part d’aquest tema (que 

vam publicar en el numero anterior 
d’aquesta revista) plantejava que davant 
del fet omnipresent de la mentida en els 
nostres mitjans de comunicació, era inútil 
apel·lar a codis ètics o deontològics dels 
quals estem farcits sense cap resultat i que 
era molt millor aprendre a descobrir la 
mentida, ja que no la podem eliminar. 

En aquesta altra part voldria comen-
tar un altre aspecte de la mentida, que 
al meu parer és més preocupant. És cert 
que trobar la veritat és un anhel històric 
de la humanitat i que quan s’aconsegueix 
és d’una gran satisfacció. Tots sabem, 
però, que hi ha un altre fenomen cada 
cop més estès: el dels que no volen saber 
la veritat, que saben que els menteixen, 
però que els fa por afrontar-ho perquè 
això els obligaria a prendre una actitud 
que no desitgen. Prefereixen creure la 
mentida perquè els és més confortable 
viure enganyats.

Penso que aquest fenomen està rela-
cionat amb un altre comportament que 
també està estudiat pels científics: el del 
mecanisme que té el cervell humà per 
amortir, o inclús eliminar, els problemes 
que generen els nostres comportaments 
quan sabem que són negatius, incorrec-
tes, injustos, etc. És a dir, el cervell humà 

s’autoregula perquè aquesta conducta 
negativa no ens faci la vida insuportable. 
Quan patim alguna d’aquestes actituds 
tots, o quasi tots, ens consolem esperant 
que el remordiment de consciència els hi 
passi factura per la malifeta que ens han 
fet. 

Doncs bé, viure en la mentida de 
vegades és una forma còmoda per no 
haver d’afrontar responsabilitats, no haver 
d’afrontar els problemes de cara. Dit en 
una expressió més popular: amagar el cap 
sota l’ala.

Això no és exactament el mateix que 
l’alienació clàssica. Aquesta implica un 
grau de manipulació de la ment molt més 
intens i en diferents fronts, no només la 
utilització de mentides sinó també la 
imposició de valors morals i ètics a través 
de l’educació. En definitiva, un conjunt de 
mecanismes de manipulació del quals la 
mentida n’és un més.

Viure en la mentida crec que s’acosta 
molt al fenomen que es descriu en una 
cita d’Upton Sinclair que vaig llegir l’altre 
dia i que diu: «Es difícil que una persona 
entienda algo si su salario depende de no 
entenderlo».

Juli Sanmartín 
Argentona, 4 d’octubre de 2017

guardeu-vos 

la data!
Xerrada-Debat

L’autoconsum d’energia
A càrrec del Grup Local del Maresme de Som Energia

Dijous 9 de novembre de 2017
Sala de Plens – Ajuntament vell – 20:00 h

Organitza: Associació de Veïns d’Argentona – Col·labora: Ajuntament d’ArgentonaNO HI FALTEU!
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eL RaCÓ 
De La
LINa

Valorar les coses

Penso que ens fa falta 
valorar les coses 
maques que ens envolten,
com la llum de l’alba,
la blavor del mar:
i la vida ens passa
sense dar-nos compte,
com el fum, la boira,
un mestral que ens glaça
o aquell tro llunyà. 

sempre a corre-cuita
o distrets per coses
frívoles o nècies,
i això es multiplica
si tenim salut,
no gaudim dels dies
especials, fantàstics,
i després, quan passen,
asseguraríem
que no els hem viscut.

Per què ho fem? Tan pobres
som de seny i oïda
que al qui això ens predica
li barrem la porta,
no li fem ni cas?

Jo no tinc respostes...
Penso que a la terra
tots marxem a cegues
com qui atrapa mosques
amb els ulls tancats!

meditació sota la dutxa
Diumenge. Acabo d’arribar de la platja. Estic a la cambra de 

bany. Ara em dutxaré. El meu cos s’ha donat al sol, a les onades i 
al vent. La dutxa d’aigua dolça em traurà de la pell la salina de la 
mar. Diuen que tot això és bo per a la salut. Però, viuré més anys?

Penso en el que deu haver estat un diumenge per a un senyor 
que visqui al carrer de la Princesa, per exemple. Es deu haver 
aixecat tardet, afaitar-se. Fullejar el periòdic. Deurà anar a missa 
a Santa Maria del Mar. Comprarà un tortell. Dinarà plàcidament. 
Després una mica de becaina amb el balcó entregirat. I a les cinc, 
potser anirà a fer la partida de dominó o la manilla a un bar del 
mateix carrer.

A aquest senyor del carrer de la Princesa no li haurà tocat ni 
el sol, ni la brisa del mar. I què?

Penso que ja és bonic el mar i la muntanya. Però quan estic al 
mar i a la muntanya penso en el carreró estret, on el sol quasi no 
s’hi fica. Penso en la quietud del diumenge al carrer Montcada, al 
carrer Regomir; frescos, silenciosos. Penso en el remoreig de la 
conversa de balcó a balcó. Del balcó que hostatja una clavellina. 
Penso en l’home que surt del celler amb un sifó a la mà que bar-
rejarà amb el vi negre que ha posat en fresc.

Jo, segons els higienistes, tinc avantatges sobre aquesta bona 
gent. Però viurem el mateix o potser menys. Perquè per ennegrir 
el meu cos haig d’exposar-lo a molts perills: el mar, el tren, l’au-
tomòbil, la moto, la insolació.

El senyor del carrer de la Princesa no tindrà la pell fosca. Però 
no s’ha exposat a res. El perill de baixar l’escala. El sifó que pugui 
esclatar. Però aquests fets no son cap perill. Son unes llumetes 
d’emoció que donen gràcia a la placidesa d’un diumenge ciutadà.

Rafel Bigorra i Rius

c/ Carreras Candi, 5 baix (Argentona) tel. 930 10 58 66
676 45 20 93
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Problema núm. 55

En aquesta posició les negres guanyen sense necessitat de 
fer CxT. Com?

eSCaCS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 54
Les blanques han de jugar molt activament si no volen perdre. 
Vegem: 1.Tfg6+, g6; 2.De7+, Df7 (única per evitar el mat); 3.Tg6+, 
RxT; 4.Ce5+ i guanyen...

Solució i comentaris en el proper número.

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

Carrer Sant Ferran, 22-24 – Tel. 93 756 14 51 - 669 923 107

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MATRÍCULA OBERTA CURS 
2017-2018

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

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

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento



C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

farmaciaguillen@cofb.net

farmacianuriaguillen.cat

farmàcia
Núria Guillén Vidal

@

www

roba interior home/dona/nens

moda dona - complements
roba de la llar

www.mimat-argentona.cat
c. Sant Miquel, 13. Tel. 93 756 05 00

08310 Argentona
c. Sant Miquel, 13. Tel. 93 756 05 00

VINE A 
VEURE 

EL NOSTRE 
OUTLET!

www.verdaigua.cat

www.verdaigua.cat

Verdures del Maresme i fruita del país. Tot eco.

Venda a la fi nca: 
divendres de 4 a 7 i dissabtes de 9 a 2

Ctra. Vilassar, km 5,2 (B502) - Argentona

www.mesqsalut.com
93.002.92.74 - 640.15.93.81
C/Carreras Candi, 22 - Argentona

Horari:
9.00 h a 14.00 h
15.00 h a 20.00 h

Centre Mèdic i Estètic
Estilisme – Salut – Bellesa

Tractaments facials - Tractaments corporals - Sessions 
de maquinària estètica - Teràpies manuals - Rituals de 
pedres volcàniques, or, canyes de bambú, xocolata, picota, 

etc. - Radiofreqüència mèdica/estètica - Ungles acríliques/
Gel - Depilació cera - Depilació Làser de Diode - Bellesa 
de mans i peus - Perruqueria - Entrenador personal amb 

Mihabodytec - Sessions personalitzades per aprimar i 
antiedat (home/dona) - Barberia

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

EL TRAMVIA

Puig i Cadafalch, 6 - Argentona - Tel. 93-797-1361

Panellets per Tots 
Sants

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!

Àrnica
Herbolari

Espai de salut

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

NUTRICIÓ – DIETES • ESTÈTICA NATURAL

Marta Carol

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



ACTIVITATS PROGRAMADES

CINEMA INFANTIL, tranquil i amb valors, en català.

Amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, Dept. de Cultura

de la Generalitat de Catalunya i Drac Màgic

· 2n. i 4t. diumenge de cada mes, 12 del migdia i 5 de la tarda

· Tots els diumenges i festius tarda CINEMA INFANTIL,
  CINEMA DEL CENTRE. EL CINEMA INFANTIL DEL MARESME

· 1r. Dijous de cada mes - DOCUMENTALS en versió original

· I la resta de Dijous - CINEMA en versió original (Subtitulat)

· Dissabte a les 9 vespre i diumenge a les 7 tarda - CINEMA PER ADULTS

· Dissabte 28 d’octubre - TEATRE “L’amor a totes les edats”
  de Nicasi Camps i Pinós. Dirigida per Lourdes Colominas

· Acabarem l’any amb els tradicionals - PASTORETS I FESTIVAL NADALENC
· Dies 22, 25, 30 de desembre 2017 - 6 i 7 de gener 2018

  Celebrem els 100 ANYS DE PASTORETS

· CASAL DE NADAL - Consulteu web i cartelleres del Centre

EL CENTRE: UNA ENTITAT PEL LLEURE, LA CULTURA I ELS VALORS – FES-TE’N SOCI! !

Plaça Nova 6 - 08310 Argentona

 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

Aquest 
Nadal  Més

Personalitzat
Que MAI !!!!

Bones Festes !!

La manera més fàcil de convertir 
els teus records en regals!

Des de qualsevol dispositiu!
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T: 93 756 16 85

BUXEDA


