La premsa al Masnou del segle XIX
per Joan Muray.
Fitxa tècnica: el bot del pràctic per Palemó Anglès

n'hi ha un gran nombre des de la
Guerra dels Segadors fins a les
Napoleòniques. Ara bé, en un
concepte més pròxim a l'actual ,
la primera Gaceta publicada a
Cata lunya fou a Perpinyà el 1624
(1). El periòd ic més antic publi cat diàriament és ei "Oiario de
Barce lona" (1793) (2), tot i que,
anteriorment, hi va haver la "Gazeta de Barcelona" editada setmanalment cap a 1695 (3).
Ja des de l'inici, el "Dlarlo de
Barce lona" publicà poesies en
català, pero potser el més destacable és que en el 1796 ' tractà
d'una polèmica sobre l'ortografia
catalana. Tot i que el primer diari
publicat en català fou el. "Diari
Català" fundat a Barcelona -ed itat entre el 4 de maig de t 879 i el
30 de juny de 1881- , i dirigit per
Valentl Almirall. Precisament, durant el període en què, al Masnou, s'inicien les edicions de
premsa . Però no es tracta d'un
fet casua l, sinó que cal analitzar lo dins ei marc general de l'important impuls sòc io-econòmic
que es vivia a Cata lunya. Per això, per tal de te nir una visió més
àmplia del que representa la
premsa masnovina del segle XIX,
hem inclòs informació (4) d'altres
poblacions que Integren el Districte Marftim del Masnou (5).

La premsa al Masnou del
segle XIX
O. Introducció
Quan parlem de "premsa" ens
referim a les publ icacions periòdiques , ja sigu in mensua ls, quinzenals, setmanals o diàries. Diem
això , perquè en el llenguatge
dels nostres dies, el concepte de
premsa més aviat l'associem a la
diària, mentre que per la de les
altres periodicitats, ho conside rem sota l'epígraf de revistes .
Ta mbé vull aclarir que per a la
nostra cultura és un mitjà de comunicació que forma part de la
nostra quotidianitat, i potser per
això molts de vosal tres no us heu
parat a pensar que és un element cultural Iniciat a finals del
segle XVIII, i de manera més extensi va, a partir de la segona
meitat del segle XIX.
Cal tenir present que les publi cacio ns que entenem per "premsa" va n tenir el seu origen amb
les edicions dels esdeve niments
polftics, i de fet, aquesta és la
principal funció que avui dia tenen . Per això, n'hi va haver que
sols es publicaven durant els períodes de guerra. A Catalunya
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Només trob em co m a edita ts en aquesta po blaci ó de l Maresme dos periòdics molt difere n ts, apa reguts tots dos l'any 1936. El prim er és M a r B lava, un
«Bu tlle tí d 'activi tats del Grup 159 de la F. J, c." a mb d eu p àg ine s a d ues
col umnes i cobertes, vclografi ad es , que va començar a so rtir el 19 de març
de J936. No cre iem que en so rtiss in gaires nú mero s; en lo t cas , no va passa r
del j uli o l d 'aquell an v.
L'altra publicació és Avant !, un bu tlletí mensua l que és « O rga n dels T're balladors de ls Labo rato ris del Nord d'Espanya ». S ón qua tre pàgines a dues
col umnes, de forma t 326 X 225 mm, impreses a la «Tipografia del s Labo rato r is d el No rd d 'Es pan ya •. Sabem qu e va so rt ir, a lmeny s, fin s a l juliol do 1937
i que era un peri òdi c de tipus pro fess ion al, que atenia la nova situació
cre ada pe r la gu erra en aquella important indústri a.
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EL MAS NOU

PREMIA DE MAR

H em de regis tra r, de Prem ià de Mar, tres publicaci o ns molt d ifer en ts .
La pri m era , que apare ix l' any 1927 i d ura ba stant s anys (a lm enys fi ns a l 1933 ),
és el po rtaveu del Gru p Exc u rsi onista Premià i té aqu est nom com a tí to l.
Ten ia se tze pàgines i co bertes, de format 220 x 147 mm i, a parti r de 1933, vuit
pà gines d e forma t 190 X 125 m m , L'imprimi a la casa Fors, a Sant J oan , 3,
Vi lassar de Mar . Era un exccllen t bu tlle tí d'ex cur s ioni sm e. amb te xt molt in teressant i di verse s lllu stra cions fo togràfi que s que afeg ien relleu al co ntingut.
Assenyal em ta m bé, l'any 1937, un periòdic a na rq u is ta , bilingüe, Es d eia
Alba Ro j a j es presentava co m a c< Orgw lO d el S indica to V nico de Trabaja d o res d e Pr emi à d e M ar, Po rt av o ; d e la C. N , T . y la F, A, [, » Tenia qua tre pà g l.
nes a quatre co lu mnes, de form a t 450 X 327 mm, imprese s per Gt-eco , A G"
i amb la redacci ó al carrer cic Jaci nt Verdaguer, 27. No sabem si er-a se tmana l
ni si va dura r gaire, pui x que no mé s n'hem pogut ve ure el núm ero 2, que duu
la data d e 23 de gen er de 1937,
Per últim, ja rece n tme nt, regist rarem la pub lica c i ó, l'an y 1960, d'Ulla
Gu ia de l Pat ron at Cateq u ís tic d e Pre m ià de Mar, publica ció re ligio sa e n cat alà,
dest inada a donar co mpte i a anunciar Ics ac tivi tat s de Ics dife rent s secci on s
del Pa tr onat Catequístic , Només hem vis t el n úme ro 48, d e 23 d e maig d e 1961,
i pensem que és se tmanal.

I) VILASSAR D E DALT
Població en sems agr ícola i indust ri al, Vilassar de Da lt (o Sa n t Genís de
Vilassa r ), se mb la qu e nom és ha publica t u n periòdic en cata là. Aqu est es
deia La E sp iga d' Or i va sortir l'a ny 1900, Gi vanel en d ón a la no tíci a . recollida d 'un periòdi c bada loní, 11 però d iu que no n 'ha pogut veure ca p exe mplar. Nosaltre s tamp oc no n 'hem trobat.
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m) VILASSAR DE MAR
Aques ta pob laci ó, tan lliga da a l come rç de cabota tge am b Amèrica , i a
la construcció de na vilis en el seg le pas sat , presenta una ce rta varietat de
publicacio ns, test imoni d'una intensa vida inteJ.lectual i po lí tica . Compta en
el seu histor ia l amb una de les revis tes literàries ca talanes més antigues entre
la premsa co ma rc al : La Cai àndria d e la Co sta, que a pa re ix el 21 d e j u ny
de 1879, amb el subtíto l «Cantarà a l menos do s vega des ca da m es », I!.s un
quinzenal de qua tre pàgi nes a tres co lumnes, fo rmat 245 X 305 m m, imprès
a Barcelon a per la cas a V . Pé rez, i que tenia la redacci ó al Camí Real , 8.
El preu de subscripció per trim estr e era de se tan ta-cinc cèntims . AI pr.imer
número la Redacc ió anun cia que «imp uls ats pel profon am or que sentim a
nostra llengua ca ta lana, de sitjem fom en tar to t lo posible sa preuada li teratura... procurar em ... erisa lsa r lo s recorts y be llesas de nostr es senc ills pobles
de la cos ta... y prest ar apoyo a tot lo que siga de nostra te rra ...» Joan Pon s,

LA CALA NDR I'"
D E LA COSTA
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ens d iu Giva nel , " era l'àn ima d'aq ues ta p u b licació. E ns diu tam bé q ue va n
sortir-ne cinc n úme ros. Un a ltre h ist o r ia do r , J oa n Casanovas .n ens diu, en
ca nvi, que La Calàndria de la Costa n om és va can ta r un a so la vega da. Però
tam bé reconeix la bona intenció I la millor vol u n ta t d el s an im adors de la
publicació i recorda la importància que teni a, en u n Vilassar, qu e n o d evia
arribar alesho res als m il cinc-ce nts h a b ita n ts, q ue pogués ésser lla nçat u n
periòdic d'aq ue ll tipus . Els collaboradors eren, demés de Joan Pons, Jeron i
Caviglia, Pere Ju lià Sust i Abri l i Sua ri.
L'an y 1909 trobem una altra revi sta vila s sarenca . Es diu Fide s i el subtttol. am bi ció s , anuncia : «Revista men sual. Arts. ciències espe rant o, lite ra tura , nove s locals, etc.», Tenia se tze pàgines i cobertes, de format 295 X 200 milltmetres, im preses a can Vila , de Mataró. El primer n ú m er o de data del 15
d 'abril. declarava que seria «u n portaveu que sigui fidel exp ressió del pensar
y sentir de les a spiracions del no stre poble y dels que com ell pensin . Volem
j un ta r el s nostres esforços per a contribuir a la reiv indicació de la Pàtria,
co nrcuan t amb entussiasme les se ves lletres ». Fides tenia una secció fixa
dedicada a l'e speranto, amb escrits en aquest idio m a auxilia r. La resta era en
ca talà, am b a bundància d e treballs literaris , entre els qua ls trobem les s ignat ures de Pa squal Garcia, Josep Pujol San cho Fa r rero ns , J oa n Malagarriga
i Manuel Amargós . Van so r tir set números de Fides i, com d iu un comenta-
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r ista, JO « és re vel ad or el detall del t ít o l en lla tí , qu e ara sembla impropi en
una pu bl ica ció d e caràc ter general , i la re fe rida se cció - en esperan to - , testim o n i de l'afició, d e la gran afició que h i havia a Vilassar per l'idioma intern aci onal ».
Un s anys m és ta rd surt No es, un quinzena l q ue té com a su b títo l, tam bé
ambiciós, «Li tera t ura , a r ts, ciències, s po r ts , modes, pa s sat em ps ». El ti tol
enigmàtic fou form a t d e la u n ió de les primeres s illabes de les para u les
«Not ícies» i «Es ports». l i Re vela la impor tànci a qu e co me nça ven a adq u irir
els espo r ts. Aq uest a re vis ta cu lt ura l, r edac tad a en ca ta là, però en la qu a l
eren in serits a lgu ns treb alls en cast ellà, va co me nça r la se va p ub licació pel
gener d e 1916 i va ten ir u na vida pro u di lat ada, puix qu e en co neixem 77 nú m eros (més de t r es anys). E ra impresa a la ca sa Ca llet, i la red acci ó es t ro bava al carrer d e l'Er a, 9. Te n ia d ot ze pà gines a dues columnes i co be rtes , de
fo rmat 290 X 200 mm, i va lia qu inze cèn tim s , amb el preu d e su bscr ipci ó de
tres pes set es l'any. Entre els co tlaborado rs de N oes figu re n Fra ncesc Font ro d ona . An d reu Pou , Jau m e Alm era , J au me Pr im , Je ro n i Ayné i Carrau .
Tr obem , l'any 1922, Marina, una «Revis ta q uin ze na l vila ssa re n ca » , d e sis
p àg ines i coberte s . format 265 X 185 mm , la qua l. segons Be rt ran i Pij o;ln . }!
era pub f icada a Vilassar de Dal t. El t íro l i el fet . a d d uï t per Givun vl, J ) qu e e n
una p ubli ca ci ó co n tem po rà n ia barceloni na fos donada la no ríc la de la se va
aparició to t fent co ns ta r q ue ern de Vilassar de Ma r, fa suposar que re alment era a Sant J oan de Vilassar i no a Sa n t Genís d e Vilassar o n la pub licaven . Ign o rem , però, quina vida va ten ir i els altres deta lls de la seva
ex ist èn cia.
Un èxit sem b lan t a l de Noe s asso le ix L'Ona, un altre qu in zenal literari
que apare ix el 24 de juliol d e 1926. Van sor tir-ne 45 números , i. co m d iu
J oan Ca san ov as, «e ns de para una in nov ac ió de primcra im portànc ia per a la
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"ida loca l. i é~ que és la prt mcru revis ta vilnssarc nca en la q ua l co l-labo ra
ass idua mcn t la col òn ia estiuenca ». Un dels principal s a n imado rs fuu l'I period ista mataroní San tia go Vinardell. A la revi sta hi havia una secció titu lada
«Els deures dels estruejant s». ini ciada amb un escrit del qui havia esta t fins
al 1923 p res ident de la Diputació Provincial d e Ba rcelona, J oan Vall ès i Pujais, es tiuejant aleshores de Vilassar. L'Ona tenia dotze pàgines i coberte s,
de [armat 335 x 245 mm , impreses a can Fors , Sant J oan, 3. Entre els collabora do rs tr obem , u lt ra Vina rd cll i Vallès i Pujal s, L1uis Guardi ola , Màrius
Sànchcz , J ose p M. Plan s , Ramon Mun s , Albe rt Ba lda, Ma rt ínez Cambra . Roca
Marsal i J . E. Vin arde ll."
La im portàn cia de l'agr icult ura al Mares m e (de primer les patates primerenques, m és endava n t se ra n el s clavell s ) queda pal esa am b l'a pa r ici ó ,
l' I de gen er de 1929, d'E l Li /oral Agr ícola, u na " Pub licaci ó mensua l d e la
Federació de S ind ica ts Agrí coles d el Lit o ral », de setze pà gine s a du es co lu rnnes, algunes pàg ine s d 'an uncis i co be rtes , for ma t 240 X 165 mm , im p re ses a
1a C<lSa Fors, carre r d e Sa n t J oan , 3, i a mb redacció a l carre r d el Carme, 3.
Aqu esta revis ta , clcd icad a a tractar temes d 'inte rès per a la pa gesia de la
coma rca, va teni r una vida bast a nt dilat ada , p u ix que va n sor tir-ne 79 númcros. Hi co lta bo ra vcn Roc Bü tl lo ri , Lluís Gu ardiola, J oan Aldrufcu, Pe re' Cabot
i Coma Ferrer, entre a ltres. lS

E L LITORAL
AC RfCOLA
1929

1. La premsa del segle XIX, al Masnou
La nostra vila , durant el seg le
passat, va gaudir de molt bona
salut, periodfstlcament parlant, Ja
que va arribar a tenir quatre periòdics, encara que no tots alhora.
Els que sortiren setmana lment,
foren: El Escudo d e Masnou, El
Heraldo de l Masn ou , El Eco del
Herald o I El Pam pero. Els dos
primers, durant un temps, sorti ren alhora , alxf com els dos segons que també ho feren una
temporada, ambdós grups, mentre sortiren alhora, serviren per
treure's els dra pets al sol, els uns
als altres, ja que eren de diferent
color polftlc. El que ara entenem
per "color polftic", ja que aleshores, més que una diferència molt
marcada, era tan sols, una tendència de caire més conserva dor
els uns, I una de més lliberal els
altres, amb un grup , podr íem dlrne, més tirant cap al sector anarquista. Això sí, amb una gran dosi de crftlca mútua, feta sense
embuts, de forma força despiatada. Quan sort iren sols, els que
ho feren, les seves pàgines serviren, sobretot, de finestra oberta a
tots els batecs cientffics, culturals
i divulgatius que el món produïa
en aque ll final de segle.
De les quatr e publicacions que
en tenim referència, algunes
d'elles han arribat completes als
nostres dies i d'altres, solament
algun número escadusser, els
suficients, però, per ve ure el seu
tarannà i treure'n un xic de suc.
De tot ei material consu ltat (9),
n'hem tret una sèrie d'a rticles,
notícies, poesies, anuncis ..., els
quals són una mostra molt interessan t del pensame nt, tendències i inquietuds dels masnovins
del segle passat, alhora que ens
permete n sabe r què es pensava,
quins descobriments es feien o
què passava al Masnou d'aquell
temps. Tots aquest periòdics sortien setmana lment i en llengua
castellana, amb algunes pinzellades en la nostra llengua, la de
l'època, de quan encara no hi havia les "Normes ortogràfiques".
Estàvem al final de la decadència
literària de la llengua catalana,
tot hi estar ja, dins el procés de la
Reinaxença que començà, amb
la publicació de El Vapo r de les
Tro bes d'Ari bau l'any 1833, això

en quant al Principat, seg uides
posteriorment, i'any 1840/41 al
Pafs Valencià, amb les composicions de Tomàs de Vilarro ya , que
aparegueren a El L1ceo.
Aquest fet donà nom, l'any
1871 a la publicació quinzenal,
de La Renaixença, que desp rés,
el 1881, va sortir diàriament. Els
impulsors d'aquesta revista foren
Pere Aldavert, Ànge l Guimerà i
Francesc Mateu. El darrer número va aparèixer el 9 de maig del
1905. Per tant, podem comprovar, que la premsa masnovina
del segle XIX, la primera publicació de la qual era El Es cudo de
Masn ou, que sortí pei juny del
1879 i la darrera, El Eco del Heraldo, del maig del 1881, estaven, per tant, ambdues publicacions, dins un perfode de dos
anys i, que a tots els Països Catalans, s'anomenarà la Renaixença. Aquí però, encara es feia majoritàriament en llengua forana.
Els quatre periòdics masnovins
esmentats, sortiren durant els següents períodes: El Escu d o de
Masn ou del 9 (?) de juny del
1879 al 19 d'octubre del mateix
any (20 números). El Heraldo
del Masn ou , del 31 d'agost del
1878 al 23 de novemb re del mateix any (1 3 números) . El Eco
del Heraldo, del 4 de gener del
1880 al 8 de maig del 1881 (70
números) I El Pamp ero, del 15
de maig del 1880 al 4 de seternbre (?) , també del mate ix any.
Els reculls tri ats d'aquesta premsa local, seran transcr its, per
conservar-ne tot el sabor de
l'època, tal com foren escrits, tot i
que (ara) els trobem plens de tota mena de faltes i nyaps ortog ràfics, tant els fets en la llengua catalana, com en la caste llana . Els
acompanyarem , per a millor situar-los o definir-los, d'una introducció o pròleg i d'un eplleg, que
si més no, ajudaran a comprendre'ls millor. Pensem , però, que
quan foren escrits, fa més de cent
anys, la societat d'aleshores era
força diferent de l'actual, els
temps no passen en va i tot canvia, no sols les modes I els costums, sin6 també, i molt, la forma
de pensar i actuar. Aquests cent
anys, han estat de grans i importants canvis, és per això, que moltes coses de les que comentarem,
ens poden sobtar moltfssim .
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Abans de començar els comentaris, donarem la fitxa tècnica de les 'publlcaclons esmentades:
FITXÀ TècNICA
EL ESCUDO
DEL MASNOU

ELHERALDO
DEL MASNOU

ELECO
DELHERALDO

ELPAMPERO

Perlodlcl!a!

setmanal

setmanal

setmanal

setmanal

Mldea

255x333
220 x320

260x357

255x247
257 x347
262 x357

255 x340

Preu

0,25 Pla

2 quartos

2 quartos

2 quartos

Exemplars
eparegula

20

13

70

14

Perlod.

9·6·1879 (?)
19·10·1879

31 ·8·1 879
23·11·1 879

4·1·1880
8·5·1881

15·5·1880
4·9·1880

Peu de
redaccl6

Redaccl6n y
Admlnlstracl6n
calleSan
Franclsco, 19

Admlnlstrecl6n
callede
Barcelone, 6

Redaccl6ny
Correspondencla

Redaccl6ny
Admlnlstracl6n
calle de
Campo Sagrado, 26,
pra!.

Barcelona

calle Antlgua de
S. Juan, 1
Admlnlstracl6n
Masnou

calle de
Barcelona, 6

La primera nota que posem,
trata de El Escudo de Masnou,
núm. 17, del 28 de setembre del
1879, correspon a una noticia de
caire Internacional, que diu:

Ilicen que la Comp:r.i5.ia Ed ison ha s ido au toriuda
p:l.n. esl.3.blecu en Paris una red de Jineas celerónieas.

. ledi3..Dle un:l. pequeña

~ id ad ,

pagadera toda! 10$ rce -

ses , c:u alquien. podri hablar J baeerse oi r i lu ga disLloci:!. en la. ei uclad. El tel èïcnc Edison, e xplotado desde hau un alio en los ESlados· Unidos por la poderosa
comp:ai\i:l. , Weste ri Unio n telcgraph compa ny,l fluid se

Les següents notes ens venen
donades per un altre setmanari,
El Heraldo del Masnou.
AI núm. 3, del 14 de setembre
del 1879, s'hi troba una saborosa
notícia sobre el consum de carn
al Masnou dels anys 1878 i 1879.
Diu:
ESTADO
dd

iU can..e ilub :d" rn CS" I t; illlJ d'''"<HtU: d
dt Aqudo de lo. mitil t 8ï 3 11 t 8; 9.

WtU" nlO
l/IU

-

pepular'ice bmbien en Europa .

187 B

~~
"

~~

Feia només tres anys que Als xander G. Bell, nord-americà
d'origen escocès l'havia inventat i
presentat a l'Exposlci6 de Filadèltia. Als Països Catalans la prlmera comunicaci6 telètonica, va
tenir lloc a Barcelona, entre l'antiga i tristement cèlebre ciutadella
militar (on ara hi ha el Parc de la
Ciutadella) i el Castell de Montjuïc, va ser també, la primera comunlcacl6 de l'Estat Espanyol.
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ibJ que ad"ert.ir que ell · 1878 se 1 'Olor ' I.~ " . t 'S nar.
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Velem que aleshores hi havia
tan sols tres carniceries i que en
comptes d'apujar, d'un any a l'altre,
els preus o imports, s'havien abalxat tres quartos. El quart o quartà
era una moneda de coure amb va·
Ior d'un quart de ral d'argent.

Del núm. 6, 5-10-1879, en
trelem un interessantlssim article
sobre El magnetisme animal
tècnica guaridora (el mesmeris:
me) basada en la suggestió, que
el seu descobridor, Franz Anton
Mesmer, un metge alemany
(1734-1815), atribuïa a l'anomenat magnetisme animal.
Diu així:

Instoire abregée du Jfogmtis'me ..4nirn.al,
P.aris 1783 • • Compendio hislóric¡' del ~Jag

netismo animal .»
RC'éutil dts Piteu Its plus inltrlssantes ser
It.J1ognètisme Animal. "1784. «Colecclou d~
Jos dccumeutos mas icterceant es sobr~ el
Ma:;nelismo animal.e
.
Memoire ie F. .A:. Humtr lur IU DkOu-

serres. Paris 1799• • )femoria de F. A: Mes':'
mer sobre 5US Descubrimienios.~
Leüre de F. -A. Humtl" au citoyrn Baudin
~ Leure aux auleurs du Joumal dt , Paris~
Paris 1800. "Caria de . F. A. Mesmer al
ciudadano Baudin y Carta a los au to res de l
Diario de Paris.»
. Jfesmtrismw J

Ó sea,

Sistema

dei Mab'D~-'.

tismo anima l (escrito ~n aleman)• .nerli~
18 15. 2 vol. 8:
.
Cosmogonie.

llU

PÚ1U d'un GOUOf:rnt'menl

Rlpublieaifl . Obra muy estensa, pero iné dita.

Despues de una vida laborioshima mu rió M~rner en Suiza, cerca de ·j.[ttr~urg.
el 5 de Ma,,,, de 1815, é. I. edad de 81
aòos _9 -mcses 18 :Has_
Peccs homb res han sida tau ridic~lizados
•
pocos hao ohten ido tan tes desprecios de la
soeiedad en recompeo:5a de IUS trahajos como :Mes mer; mas no busquemos eo la igoo:-aocia. el rallo que la Historia se eocar..:
gari de dar; ciòamonos en la cieneia y en.
contraremos la justa erllien de cse grandê
hombre.
Los di:llinguidos filÓ60fos BruDo y -Deleu~e, hl.hlan de él en estos térmioos:
Druno le llama .-un grnie qui a droil a.la
m:onaiuauce de r h~fna.nitt miÜR. nia mt'-

lnOirt dWJutl toul homme honnitt et tñrtuene
doil
iribul de Cltna"atioriu cU ruput.• ·Uo
genio que ·t¡ene derecbo el - reconocimiento
de :l~ 'htlmaoidad "enlm ," l': memoria ;del
.-uII tooo hombre hon.n.do :1 ' ~i-:túoso .le ,

un

debe un tributo de veoeraeion

J resvet¿.~ .

JUr. P.eleuze añade:. _quOd. ~t i~pdssi6it~
de ne ptu reconnaire en lui un mdap hYlie1iÀ.
distingué el ~n pro(ottd ooltroo ltur.-: o: Es iniposi ble .00 re.:;onoce~' e~ é l : ~o distingoid~
melaHslcv Y uo pror~ndo observador.•

¿Qué mas puede deeírse de un hombrel
¿Aeaso el testimonio de esos dos .Abios 6l~soros DO deetruje .el epñeto de choricd4.~
con. el cuat la maledicencia 1 la ió~ora~d~
apellida al dist¡osaido médieo alemaDJ
I

¡Acaso las teorfas de Galil eo, de Gall y de
0 0 fuercn en un priaespie tildadas te m bien de char'alanümoT SI;
ese es .el·erísol por el cual .la sociedsd bace pa sar a los bom bres qu e sacri6~a.o su
vida.·pa.ra arr.aDcofla. ;de las gerras de 18.i6norancia! No caiga mos nosou-os en tamaña
iufam ia; por e l contrario, admiremos esa.'
Vu ta iotelige ocia que supo escudri üar lo '
que basta eolODCC5 Jacia. en t¡nieblas; rindamas un t r ibu to de vene racion :í eseoúmeo que sentó los priocipios de una citncia'
que da al hombre una idea de la poderosa
Ic erza de su .vo luo tad; de uoa e¡meia que
est é lIa mada a lIenar UD~ de .Ias mas..her-,
mosas p6gioas de la bi:5loria de IM pu'~~'
bios.
o,lr~s - ~l.icbo:l ~ bjos~

Alia eo el eiglc XVII, cuendo I. escoel4
m~lcrialisla tr.abajaba coa mas ardor.

'1

ebiuco para e~leoder el vue lo de 5US priofip i05, cuando todos los fllósofos preocupa-,
dos del esceedie nte que ca la socieda d el
materialis mo adquiria, redobla.bi.o :,~s.éi
fuerzos pa~a evitar el con tagio ·de .i d'~as
que 'por do qoier esa -escuefa lIembrab.l; Iué
cuandc ·.apa r eció Me,;-mer, el -éue l,' .so breponiêcdceè 6. .Ia eerrieete del.iglo·~ 'cOmwiicó

" :1.· hu ma oidl. d ! l ~s pri~cipi05 'fuDdameDia:::

lesde uDe=c.ïeuéi~ que pari{ -:50la::O~titlia
108 i rgameotòlmu 'ió lidos en'qdà--el m~·t e. ~

ri·alismo.dè5c:apseba.
.• , :; ;>~;r-'í ~ ... :,
.'-Sl; :el deséübrimieqto' de
:¡íoI
gc lpe mortet para el maleriaiií~;¡(i:i¡ "el

:Mesmerftú6

punto d~ p-artid a , el paso de lrans.J.cci~n d~
la escue la mater ialista a la espiri tua lista .
Queriase atribuir , la rnat cria todas las
facu ltades' hu m.a nasi pera cuando el mag ue tismo DOS preseuté 105 prcdig tosos Ien úmenos del .sonambulimw, Ic fil e i mposib ~c
a l mal criali smo eSI)l icarlos p'Jr la tiiwple
ma lcria. y por cso 105 ner:ó, por eso rué SII
mas acérriUlo ene migo. l\hs. los que la IlJ sion 00 le5 ccaaLJ, ios qU l' dese..h..n (Iue la
verdad . rc !::.ua eo e l rtJuuJo. coovillicron
en I. nislencia del upíritu hum anil, ra , ..
poder esplicar lo que de atro mú:Jo cra

inesplicahle.

-

Como todos los grandes hom br es... Mes·
mer cncootró sus mas encarnilad os enemi gos dealro de 5U mismll piltri .., enlre sus
mas queridos (·.o~pòliieros. l'erseguido (lar
la ignoraueia que solo ,'eia CD un eharla ·
ran ; vilipendiado por sus ami gos que creian

el

9

q ue sus te orfas er an hijas de un esta do dl'
enajenacio ll menta }; escaraecide por Aleman ia en rera que at rib uia fJ. scr tileg ¡o los
pror.eJimieu tos que para la ma.goctiuci oll

empleaba , [insensata supcsiciou, estúpida
creen cis, llija tan &010 do la igoof3oci.J ).
de la supersticion que eu aquel sigl a rt'i ueba .) 1u\'0 atesme r que emigrar de AIema nia y buscar uilo y protcccion ca u na
cor te estranjera. eu Francià, doode à la saIOD ocupaba et trono Luis XVI.
Alli obtuvo una asigo.cioD del Estad o J
espuso sue teorias en la Academia de Medicina. de Paris. El rey nombró UDa. coruision
de s' bios para que for m ulara n un dictamen,
del eeno de cuya comislcn saliee on dos P3receres bieo dis tintos por eierto. DayBi co nden é ¡.iS teor fas de Mosmer . 1 puo q ue
Jus.sieu las eeepté, aunque no en ebsclu :o.
b Ci osa ble y anhelaole Mesmer p:ua peIil el n r .los arcanes de la su blime ci ència
c uyos principio! vislumbrara, establcci ó
u n ga binele de euracio n por medio de L,
céle bre cubeta de M,smer. euyo m ètode c u re tivo no se desdeüó de pr oha r loJA In cor- te
de Lu is XV l, y la misma rei na de Fre ucia, I. desgraciada Mui4 Anl onie la Jl'
AUllr in.
No el mi o bje tc, y no col ra 60 los useujO, Umites d e un art icu lo, t razar llo a ex nc.
ta biogr afia de' ese sabio; la gra ti t ud qU è
tod a ' bombre .ama n te dclprogresc in tclcc-

10

hui, debe a los que han sacrilicado su vid o
en eras del saber, .ha sida el ucieo movi l
que meba impulsada sal ir , I. defensa Ut'
Mcsmer. cootra 10J que sin respeto, '! qu i.
d .ia baber hojeedc uo~ de IUS numerosa s
obras. ¡io b~b~rse quid tomedo el tr.bajo
de repetir uno de sus espeeimeu tos• . profaDin I. _memori. del que deb ienn admiror
'1 nuerar.
¡La! genera ciones futures. diyiniZ4r~n
al g èni c fundador de una cieec ia qu e C3mbiara la faz moral del w uoJo!!!

Psnuo,

•

Mesmer va aconseguir èxits
notables a Viena i a Paris, aixi
com un gran renom internacional,
encara que també va patir --<:om
la majoria dels innovadors- i va
ser acusat d'impostura per les
acadèmies cientifiques i hagué
d'abandonar la professió. Tot i
que hom no considera prou seriosa la seva teoria, cal reconèi·
x~ : gue, emprant una terapèutica
dirigida sobretot al sistema nerviós, Mesmer va posar de manifest les possibilitats de guarició
psiquica i obri el camp de la medicina psico-somàtica actual.
La seva teoria -el mesmerisme- va contribuir al descobriment de la força inconscient desenvolupada després de la psicoanàlisi.

AI núm. 8,19-10-1879, ens trobem amb una notfcia força esgarrifosa. És una relaci6 detallada,
de les vlctimes fetes durant, tan
sols 12 anys, per un dels tribunals (dels molts que tingué al
llarg dels segles), l'anomenat
Santo Oficio, emmascarat de la
per tothom coneguda i temuda
Inquisici6. Aquesta llista, que va
dels anys 1481 al 1493, correspon a l'època en què fou InquIsidor General de Castella i de la
Corona Catalano-Aragonesa, Tomàs de Torquemada (1420 ? 1498). I Diu aixl:
. Publieamos ¡ . contiDDa~i~D ·como.edifi _
~nte' J eloeeentes, los datol exactos de
Iu 't'ictimu qu~ hizo ne I4nlo tribunal des.
de-.:.> Ii¡f'
oi• 14,93.
'
, t
.
Ro 1:2 .~05. Torqeemada, inquisidor general de J!spaòa, mawló uesioar" IO.~O
persones, qee Iuercn b'rbaramente devora.
du PQ'~ I~~ .l~~·p1as: b~9 c¡ue~a~. 6,860.:efi-

giei .!~ . Ío.diT¡·4ò;;S qHe :~.~.~¡~¡,o~ : ~nJos. ~or-

mento! de la Iaquialeloa ó que boyeron:
~'jl~:.il· r~~r~~ ~sligados Con ¡oramia,-ecufiscaclones .de bienes y pr:i'.i<?~.~ .perpétues;
¡de suerte que 14. 4..40 1. per.soo8S fueron a rruicadaalll

· Veamos
el detalle
, .: ...., ". "' -' ". . ...

~.

148 .1.-:2,0.0</, .V ! ~ 9~ }1.~~!!'!~,~.'I. 2,p.®,.,ea
e6gj~ y .q,o~IQ:p~Dj~,~~J~~;
_.148~ .:-::~~,g,lfe.~~~!?, ,y i,T~~:, 1.~ : e9 '~~9ie

1 . 6~ 5
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pen¡\C~t~...
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1.~~.--:-Ep. ~~i,I).y.. e!\ .cpr4~~" 6~8
quemado• .'t'j.v~5:-_ Ep .J"~D .y•.cD"Tpl.e~.~. ~.~l
en ..e fi gie o'!.5,72R. Nni.teD'~ ,
1 ,4~ • •-E~ - 1 m~~.m.~ , . D~~~I~~ ' e~ ~ISev,\lJ,a.

220 qu~ma~Ç>~, _Y!':~II_. e~~las. o~.r:a~ ciu~.~9J

110 , e D.e ~ie ""',59 .1 ~.~i~t~ -.
14~5.-E.n .SeviUa, Cérdoba, etc., corno
en IQ5 año~ '. ant~. r'i ~;~
E1tr~~~ul~it',
Vall.dolid, Ca labor~., M!Í¡oia,. Zaragol' .1
ValeDçia, _6~O.q·ue.~doI1'~_Y05, 5jO ,~,: ,epgle 1 '13,4'(1 peniteetes.,
.

EP .

· 1486.-E!, Seei ll•• C6rdoba, eto" "".!no
.en los .ño~ aoleri9res. ~ la. ot,r:a~_locali~
des. 328 qnemados viYos, 664 en e~git; : y
3.7 .~.~i.tente¡s, .
.
'. 1.87. ,-:-Cpm~ en los ~iios aQtcdQr~;
pe~o bobo ~u~bos m.u en Barceh:~o~ : y
. M~lIor... ; ell, todax_928 : qoe.m.'¡•• ,' iY.qs,
G.6~ ";,e6gie 1 .7,1 ~Ij peaitent"" . '
1488.-&n . Ireu .tribuoales ioferiores,
G16 qaemados .i.os S08 ea efigio J 4,379
peei tentes.
· 1.t89.--Como CD el año anterior.
1490 A 1493 .:"'A:proxi';"dameate el
~i~~~ .·~.~.~er~· , ,.

.:..,.

.

. .. .

--..•.

~m~ .~1~;~~..~~~t~9,~,._e~}o?:~~~~1~7de
b~~ ~ I~~S., 6~ . el. Ja

P, la,~1I11Ifl'll'!

~.u~~~.c ~elrj:_'il~rl? 1~!l!:1i~i~QrJ bub:o.. j8,~~O

~~~Y:!~~.i'.J~u~:~~~.~1 ~~!~!\ 6,~~~O.'~~le~~e,

, 2 q!i, S~p"J"',a l t~,~,~ . ::
..'.
"
¡Ea todo. 234.~OG .¡;'timas de lo. cualro
•
(,1
" 1I' I V l l n ' - .;,,: .--: ; l r,..
~

, ,, ~

. tD;~.qHl~o:r~ ~~~~-f.~I~(W~ . .''-'

."

.;: .~~ ~I .vVZ !¡ .D~; of~t~·1 q~it~ l; ~~tr,~~~,; . ~~ ..

estadística, pero como no todos puedec
I en cier tas o bres, Lucoo èJ' que .se hagll
ccnocer eun en forma hom2.9yit!~ .

Quan aquest setmanari masnovi va publicar la llista, feia només
45 anys que havia estat abolit el
terrible tribunal eclesiàstic. Fet
que va produir-se l'any 1834.
La Inquisicl6 va ser creada
l'any 1184 pel papa L1uci III, tot i
que l'any 1163 i durant tres mesos, a Tolosa de Llenguadoc
(Occitània), va aplicar-se per primer cop per obra del cardenal
Pere de Sant Crisògom, en el
context de la croada contra els
càtars. El seu fundador i principal
instigador fou, però, en Domingo
de Guzman, frare castellà, fundador també, de l'Orde de Predicadors, dits dominicans.
A Catalunya el primer document inquisitorial és de l'any
1194 i el tribunal hi va funcionar
amb regularitat fins al 1399, any
de la mort del darrer inquisidor
català, en Nicolau Eimeric. Després, va decaure força i fou causa que el 1483, el rei Ferran 11 el
Catòlic, de la casa castellana
dels Trastàmara, instaurés la
castellana, nomenant en Torquemada, frare dominicà i convers
del judaisme.
L'organitzaci6 i el procediment
emprat per aquest tribunal, tot i
que en càrrecs menors, hi hagué
gent del pals, va ser, o va servir
com a instrument de castellanitzaci6. Essent els segles XVI i
XVII els de màxima activitat.

.

11

.

A la contraportada d'aquest
mateix número, el 8, hi ha un
anunci del "Colegio de Comercio,
aquell primer coLlegi que aconsegui tenir el gran pedagog que
fou Francesc Flos i Calcat. Era
situat a l'actual Casino i va ser on
va començar a impartir els seus
nous mètodes d'ensenyança, el
precursor d'aquell que fundà el
1898 a Barcelona, ei CoLlegi de
Sant Jordi. La primera escola integrament catalana de la Renaixença.
Aquest anunci, redactat encara
en castellà, el reproduïm al peu
d'aquestes llnles.

.

.

-

. :J::) .-

Aquest Mestre, creador d'una
nova pedagogia catalana, va néixer a la vila d'Arenys de Mar el
13 de novembre del 1856. Als 22
anys es traslladà al Masnou i
aconsegui tenir una escola pròpia, l'esmentat Coleglo del Comercio. Després, al cap de tres
anys, va casar-se amb una masnovina, Josefina Gibernau i Sust i
tingueren quatre fills.
Va morir l'any 1929 i la seva
escola, la primera escola catalana, el va sobreviure deu anys,
fins aquell fatfdic 1939. I utilitzant
els mots d'un llibre a ell dedicat,
direm que: « .. . després de 41
anys d'existència, en un dels
seus moments més feliços, no
van tancar les seves portes,
amics, les hi varen estavellarl ».

_Fra:~ ci.a c o 'Fl o ~

Y: Calca.t

, . - . _ . . ", .

E NSEÑANZA ESPECIAL X)E,CALIQRAF1A, n IBUJO DE ESTAMPADOS, . CALCULO MER CANTIL, 'J;'ENEDUnIA
,_
" DE LIB ROS, MOSICA E IDIOMA F RANCES.
.

Quadf,II.bleriu d~lI ..l t ." d~ p~atel •." c1. _ _ " ' U I , P"" Iodo•• ~u ellol pc.... nu qUil e eeeee ea tel"lrse de roalesqulua dll Iu u[ro
DJIluru I Oledieh.u, Int1ulO 1. e asel laau prttn llUo
•
lJiebu cl_ pñaciplaa I. I.. w .. .

Capçalera del
setm anari "La Costa
de Llev ant' . Dibuix
d'en Flos I Calcat.

L'ant ic
"Coleglo del
Oornerclc'
del Masnou, situat
al Caml Ral, on ara
és el Cas ino, I
al requadre,
el seu direct or,
en Francesc Flos I
Calcat qua n ten ia
20 anys .
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Continuant en temes escolars,
trobem al núm. 9, 26-10-1879, la
llista de col.legls que tenia la
nostra vila fa 112 anys, aixi com
el nom dels seus directors i nombre d'alumnes inscrits I concurrents.
És la següent:
Nueslra vi lla cueuta en la actual idad
con los aiguientcs eSlaL.ledm ieotos ~e Enseñanza ;
Colegio particular de instruccion primaria superior y de Nàutica, ab razundo
edemês I. enseñanza de varios idiomes mcdernes v Carrera Mercantil, so Dire ctor
¡lon
VIII. J ~errn. con Ululo d. Macstro':de instruccion primaria superior y

A la llista hi trobem el Coleglo
del Comercio, d'en Flos i Calcat,
abans esmentat. També hi podem veure l'escola de nàutica
dels Mestres Vlllà, Inscrita com a
col.iegi particular I una altra escolà de nàutica, aquesta, que diu:
oficial. 81 sumem tots els alumnes, veurem que al Masnou del
1879 hi havia 40 alumnes matriculats a nàutica. De pàrvuls, de
1a i 2a ensenyança i batxillers,
n'hi havia 648. El Masnou d'aleshores tenia uns 4000 habitants
aproximadament.

Josi

Dombramiento

de tercer piloto:

Alumnas de iestreeeicn primaria, 38.
Aiomao, de N'utiea, 19.
Tola): ~2 coaeurreetes,
J!scuela . de panulos, dirigida por don
Ramon Drunel '1 Cot, con tüulo de Maestro de p.inulos:
AlomDus: niños 65.
Niiias, 5.
Total: 70 ooncur'rentes,
Colegio de 1.1 J 2.' euseñenaa, 8U Director D. Ignacio Ferré y Carrió con utulo de licenciado en filosofí. J lelras:
Alumnas de f. 1 enseñoDZ4,29.
»
6.
Alumo05 de 2..
Total: 3~ coocurreotes.
Eseuela pública de 1.· ensefianza, Direetor D. Calixta Paloma:

Alumno!

~'rioulados,

60.

Coneurrentes, 36.
Colegio del Comercio de D. Fraacisco

Flb, J CaluL
.
Alumna! eoneurrentesr 60.
Colegio de S. Feraando, dirigido pordon
Mariano NoCraria., con tllulo de Bachiller,
maeslro de panolos J .màeslro elemental
superior.

-, Alumna! ·coDcur~ta·.

60. ,

Escuela oficial de N'oliCa, Director don
José Bonel.
AluID005 ~'riculados, 21 .
Coocurrentes (creez.os 10.)
Colegios de 8eiiorilal.
Escoel. -pública d. niAu. Directora dada
Dolores Colomer.
Alo.;noa5 matriculadas 145.
Cooc urreotes, 130.

Escuela particular de oilia, por la miJ5r8l. Directora.
Alumna! concerreates, 130.
Colegio de ni üas, Directora, D.- Teresa
Borrell de Bruguera, con Ululo elemeotaL
Aluwnu concurrentes, 50 .
m.1

•
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Una data memorable per al Masnou I pera la història econòmica del pals, és la del 9 de febrer del
1879, en què amb una reunl6 a la nosfJa vila de naviliers, economistes, capllans deIa marina, comerciants I financers, s'Intentà en va de fer front a una crisI que qui més havia contrlbun a accentuar-la era
elmateix Govern, com és habllual en elnostre estat, en ader/r-se al fetdlferenclel de bandera, és a dir,
a la supressl6 del prIvilegi que tenien els vaixells estatals sobre els ex/rangers de transportar la mercaderia de casa amb els nosfJes 'barcos' abans que els forans, sense consullar pas massa profundament aquells que al Masnou hIforen presents: Foment dela Producció Espanyola, Associació de NavlI!ers, Societat Econòmica d'AmicsdelPals, Insmut Agrlcola Català deSant Isidre, perIodistes, etc.
Elresullat fou: Decadència del comerç a Ultramar, mlmvament de vaixells de vela per 'barcos' de vaporI hèlix(més d'ex/rangers que d'estatals), desaparlcl6 deIes drassanes del Masnou, Vilassar, Matar6, Blanes, Lloret, etc; I, sobretot, preponderància de les marInes veïnes de França, itàlia, Anglaterra I
Alemanya sobre lanosfJa.
De totaquest procés, sols enqueda la constància documental deia premsa de l'època lel bonIc dibuix
que avui reproduün, fetpel polltacàllc Apel.les MesfJes.
La reunl6 I l'àpat IIngueren lloc el 'Clrco'. La taula tenIa forma d'àncora I l'escenari estava ornamentat
amb motius marins, més o menys com els captàl'lnnovldable Apel.les MesfJes, que a més ens deixà
constància d'una panoràmica romàntica de l'Ajuntament I oete platja del'eny 1879.
Lluls Gelera

,,

Dibuixd'Apel.les
Mestres, fet al
banquet celebrat al
Masnou (segle XIX)
per l'Associació de
Naviliers de
Barcelona. Treta (la
fotografia) de
l'original d'un dibuix
de la revista
ACADEM IA, deixada
reproduirper
l'Ateneu Barcelonès.
. ""
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AI darrer número de l'Heraldo,
el 13, datat el 23 de novembre
del 1879, a la podr1em dir-ne,
editorial, podem llegir una glosa
del Masnou, des que va aconseguir la Independència municipal
fins a aquell moment, però, centrada sobretot, en descriure les
troballes arqueològiques fetes a
la vila, que són força interessants. Vegem què diu:
MUDOO. ta L,rmou ~iIt. que eon raZOD
lI.maG ~erl:a de la CO$la cal.lana, '! COYOS
iotrépidos hijos, surcecdq to.dos 105 mares,
lI~Ya D su raW3 ' per todos los a lubitas de la
tierra, era hau eetenta a òos U D Pequeòo
easerfe a(reg~do 4. la" parroquia de Teta: .
. E~ "18 12 Iué erigida pueble y separado
de ..qael en lo civil. yeo 1818 ee lo espi-,
rituat Su nombre in dica claramente su
origeo J alg'una~ .casas de campo. mu cbas
de elias mcruaas y de las cuetes se ccnservan aDO vtlri~5~ t~~r~s) . ~u ero l) su principio;

eslaS caSas aísTadas cóir. tm ~rrClior tam:r-rabies sueteu ser Ilamadas en catalan ltb··
sias, y a l establecerse uu nuevc Mas. que
Se cree ser el de casa Malet , se te lIamó
Mas-oou, nom bre que ha vcnido a ser ci
del caseno que 11 su alrededor se construyç
y que unido . é los gtupos de casas, que l1i-.
mau _A!ella. de Mar y Ocate, Iormaron juntos el pueblo del Masnou. hoy vi!:a por.
!;rocia de S. M. !J. Alfonso XII.
E! .Iogar que ocupa. segco se "puede su poeer por Ios muchos \'estigio, de C410St- uccio èes antisoas que no han acabado
eua dedestruir- el uecrpc 1 I.. IU3QO del
hombre, fu~ allt~s ocu[)'Ido [lar uaa po~I ..cion de iwportanci~ laarltitfi:l" $oiu que po_
damos prccislIr I... el)Oca, ' IJUCS si bien la
maJor Il.ule tIe Duestras obscn'..cio nes DOS
'1u:.:ier f':n .' a· idea de que de!.ió ser ·mu! en , lerior a 14 ~ rO Ill 4 11 a . -nueslros esrasos conocimicn los arqlleo1ó~Ïl"os. fiO DOS p~rmiten
formutar . UOCl o .. inioD .concret. , rc sjlCcto a
csle ¡mportanle punto .
Vnmos :i_oapuDter ligeramrntc. v coo el
'fio de ntiioular .i los que oon mas "con ociuieolo, quicran predar uo 5cnici(\ a Ü.
historia, _las -" .a n ti~ üedad('s ·descubier las eu'

el

nueslro pu~hlo, J que ·~; el-!und~~en¡~
de Duestra idea.
.
RestO! de edilido eIisteotes en UDa ,.iña
de ea jo Vicens, J ea I.co'al te ve .uo
u~ pavimento de mod.ieo c;rainario; . I .

:> E o· el mismo punto se

h~lIó 'Q,D ~re·cioso

mosAico formaodo 6gorls: qoe el in teU!..
geote fnrmacéutico aefior lIIamo l. rccpgió
y remitió a l seïio,r &teban Paluzie. ,. :.0 0'estal.l:'a de marmol, que el eampesino que
la b..lIó, rompió adrêde 000 s~ audoR para
go.urse en la blanCu ra ¡aterior del ma rmol .
Eñ Ins inmediacioDCI de esta ' l'iJ la·, .~l
construir pOZOJ se han· .hall. do, " a lgunA

prcfuudidad, jar ronu Ó jororls primoroA.~
mente lab radas, que los . Ibaüiles hao becho

_peA" o' creymda..que.coD1'f":iu.AiP,r.Q,_
En la viüa del Palau, cubierlos por

UQ

Icrttsimo pavimento, con t ran s de via pú'::
btie., que se hOl lla eon ticcado, aunqlle 6.
bastante protundidad, en direecicc a cn '0
Vicens, se hal l..n varies celdas, CUlO in tcrior, .de una mamposterfa compacta, ro
Icrman varios tr.mos í gUlsa de lüeras,
que creemos seria un cereenteeio romanc,
llo la carretera, 1 fren te al torrent d'
Ase, descubei o el tempor..1 del ailo 1820
dos columnas de piedra ,

Y practicando on I<illno -en la casa Hamada de "o GaburI, hallóse on su blf:rraneo en direccion a l Norte, J cU10 60 DO se
q uiso conocer por supon érsele mUf dislanle; 'J por último. cu el fondo del o';r,'
pou distancia de la pl.y:, h ènse oteervadc
eu dias clares de mar bcnanza, srandes • rgol les, que s~ supooc sc.rviriau para buques .
La eminència en quee:Jt"la vill ..:si lua·
da, sus Iérttlcs c~mltiÜas Y .baudaneia de
.guas,· bac~n del MUDOU uno de los pue-.
blcs W3S agradables 1 píctcresccs del Medi·
ter r éneo: estc un ido • 'la J»euigoid.ad .del
clima y so pr~xim¡d.d .. las ¡mporta n~~

pc blaeicces de Barcelona y Malaró, le bacen punto mu.J ape1ecib le. lo que DOS efiema .en la idea de la· eJ:is~encia de ona. po_
hlacion Anterior" la que hoy exlste,
H01 , Masno u es un. de' las l'illas mas
1impiu de ~paòa. "! las eostumbres de EUS
b~bita,Dle.s. __Fr~icip,,:n . de . la seeeil lee patna:~'" J _dc ·~ I' ustracion que la carrera
cieDli6ca icootluuOl l'iajes' todcs los paises del Clono. iÍDprime ên sus bijos.
S~' meruido ren'ombre de ';illa marítima
.lo.• ~r~d.I~n .mas de trêsê¡~~t(li · bu~oes de
'i u pro.p~ad. ~D · n ~ ~êrò· nïol l recido de
pi1otos, mat"iDeros~·têatafates, coostrucl~
res dé l'eI6'men ]' .. ' CU30to coo la marini
tieoe re l.cion.
,. -'

Referent a algunes d'aquestes
troballes, desaparegudes o soterrades, fóra interesant poder-les
redescobrir i estudiar-les a fons,
ja que serien de gran interès per
la nostra història.
I en quant a la descripció i sobretot als afalacs, tant pel que fa
al Masnou, com als seus vilatans, si no quedaren ben cofois,
no seria per manca de floretes,
moltes, això sl, merescudes.
15
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AI cap d'un mes i mig de la desaparició de El Heraldo del Mas·
nou, va aparèixer El Eco del Heraldo, que va sortir el dia 4 de
gener del 1880. Va ser com una
mena de continuació de l'Heraldo . Quasi fins al final d'aquesta
"història", seguirem els articles
d'aquest setmanari , el de més
llarga vida d'aquell segle.
Als números 3 i 4, a dins de la
secció Cr6nlca general, tenim
uns trossos dedicats al café
Buena-vlata . AI primer una rnena de denúncia per permetre certes "inmoralidades" --diu que s'hi
ballava el can-can- i era un "foco de perdición para sus hijos, aixl com "un verdadero templo de
Baco". AI segon tros, el propietari
del cafè, va passar per la redacció i digué que res de res, que
allà hi anaven moltes famflies i
fins i tot les autoritats.
Veiem que diuen, la denúncia i
la rèplica:

CIlONICA GENERAL.
Nos ban esegurado personu que nos merecen enterc crèdito que la a("liIUJ que de
algun tiempo ad ~;i lomacdo el carIS de
Iluena-vista nada tiene de digna pues a!l' como antes para diverfir li. los concurrentea
solo se eautaba, cosa que no tieee nada de
particular. boy se b.. introducido el barle
del can -can, baile que como de sl uada tieoc de moral, saca de quicio .i multnud de
es pec tado res•. en eu mayor pa r-te . ó v ~ o es .
que lo acompa ñan ("011 desaforades g r ilos J
pa la nro tas indecente«, da ndo al m ismo t.empo Inert es ga lpes subre las useeas, conv. r-,
t iend o aqu ellu en un verdadero templ a de
D3 CO.

Crec mos wuy bi en que el du eúo de un
caf è Ú e rro este blecim ieut o, no p uede ser
(i \u y e1 iben t e co n 5 US parroqu lan o:i; pero
nil on deb e tolerar a busos co mo los qu~
de n unc ra mos, q ue redundau e n pcrjuic¡o
tlel mi sm c d ueúo, PU e.3 var.os et ncu rrentes
se retra en d e ir , pur nu pr esencia r tal es
escé n.l a lcs ,
Pur uu estra par te co ndena ruos co n energia. q ue se pcr rnituu cie rtas imu oeal ulades
y roga mos fi L, person a encarga da de die ho 10c;\ I. pOIl :{a co to 11 ta les e sccsos, pu e ~
dc olra ruuuera nos ver tam os o hl iua dos li
ll a nmr Ia e teuciu n de la s Aulo riJa dcs , para
Ilu e .poll ~ nn rerue.li c a l mn l y par:l d c vul -,
Ver la rranquil ida d a vari a s fam ilias. 'lu e
so lo ve ll CIl e- pec ré cutus tic es la rodole, un
[veu de perdi ciou pilf íl S Ui Lijo s•

..""..
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A ccusecuencia del suelto .que. publica- ,
mos en nuesp» . 8.oteri.or número• . resp"clo
del eafé de lJuena-risla. fie 11..
nosotros 50 prÓpie"tario ·ro~' n dóDo:s ;~clifi
càsemcs .iluel lo5conceptos y a!otgur6nilonos
que CD diehc eefè no ha babldo jamis los e5~:
Ct'sosque alli se refierenj Ic qu~ puedee .. teitit;uar iuauurerebles familias qu t' OOU¡;U'-:ren oÍ sus Iun cione, y la misma autoridad
que Irecueatement e as-ste li e llas ,
GuslOiOS eeeedemos " su des ec. ' cc m pla-.
ciè ndo no- eu qu e ses lai como dlce, para
satistacciua de Ics que amau I., monlidad
. 1 ~na5 costumbres de oueslra .illa.

acuc.aJo r

No sabem com va acabar el
problema. -Qui tenia raó? Ves a
saber. Als ulls dels masnovins de
finals de segle XIX era alxl, Ara
a finals del segle XX, tot ho
veiem diferent, sobretot perquè
els costums estan molt més relaxats, -potser massa? Dintre
d'uns anys ho veurem més clar.

AI núm . 4, 25-1-1880, hi veiem
un interessant article de l'astrònom francès Nicolas-Camllle
Flammarion (1842-1925) en el
qual ens parla dels camins I velocitats que haurien de fer els planetes, si fos certa la teoria de
l'Esglés ia, per la qual condemnaren a Galileu, perquè deia que la
terra estava immòbil i que tot girava al seu voltant. Llegim:

'.

tIn" ~rli êorò 'd~.i' FI:iiriH1~rio~_" ' . .r
; I

=

".

Aquest astrònom, fundador i director de l'observatori de Juvisy,
va fer nombrosos estudis sobre
els estels dobles i múltiples, sobre l'espectroscòpia estel.lar i sobre la topografia de Mart. Va escriure i publicar nombroses obres
del mateix caire,
Seguim comprovant que aquells
masnovins del segle XIX tenien
força i variades inquietuds culturals i científiques.

,',

. Eo' 'el ultimo nú'm'cró 'de1 "nla"rlò M 'LÓs 'CO"·'
noctnti entosIlt íícs; I*"'pdbl ieado Camito Ftamman oc cé tcutoe . mcy cario-os sobre ci c:llnioo
qu é: ieo'Jtiao "què rèco'iTar tódOl l os 1I1 1l1lCLa s de

m,,'cstro' slslertl'3=,;."· si gtra scn . como creí-se 30-

tit:U.:lmcnte . 8 rr~dcdor de la T icrra , ln rn évil CD c i
especio, )' sobre la' .n locid::Hl l{tJc d ebcrian cm-

plear al d cêl&. . , - • . . .
El 351ro mas pr òximo :i nosctro s, la Luoa
dista !l6.00Q .tc cuas; .lcndria que recòrrer e n
veíoticnetrc ho res una circu ofcre ucla de 19!.OOO

lesu:¡s de diúmetro . Ó" lo qu e es lo ruismc,
603.000 ICg U3S de lougi. cd : nec ealtaria caminar
coo una '\'clocidad de 28 kilém etros por scg undo,
La db tnucla dc' la L uoa "e9 oo dis cuttbte , pu~s h a
sid a mcdida exactamenle po r lciangulacioo, con
tanta sc gu ridad co mo cualqui cr d istan cia ter-

rostre.

.

El So l, scpamdo de nosotr os por 37 mil\ noes
dc legu as dcber ía recò rrer en et mism o pe-iodo
de vciuticua trc bc ras 232 uut loccs dc Icg u:l'i. y
C"ltlllll;lr:l. razou de 9 mi1 kilóm crr os por scg uudo ,
El ~o l que es lItluliJloo u-cs cicmus oriï veces 1lI 3j
~r ;llH.1e q ue 1:1 tierra, habriu de llacer en un dia
ci e.unmo que nuestro glollo llace ('O u n aúo,
Su distancia ha sid a deler mina d a . exnc tame nte
l'or sols l' rocedi rnieolos dis ti utos é íudepc ndícntcs
uoo de otro.
Lo s pla ue tas , cuya . pro posicioa c~l;.i. igual -

mento determinada con c.~H clll u d matcuunica ,
l' Jrlicipao d el movimiento diu rno . Seriau . por
JO 1.111lo , ar rllstf<1(d,os -e n. el especio ~on ' Utl? .ra pldca tuda\'j¡" mas dilícilde COI1CCblr. l i úttimo
plan eU eoeoctdc de 101en ügu os . ~t u r D o . o ue.,·c
veces y.medis mas lejos de ncsotros q ue e l So l

se vena obtlgado, para ¡;-írar en vci oücuatro
horée al rededcr de 13 t1crr3.:i dcscri bir U03
circuofereocia "d è 2 ,000 mittcn es d e l C;;1l3S y
eam lnarmas deiOo mil kilóme:ros por scg u nd o ,
E l pïao ctaextenor denueslr~sistcma, Nepumo,
deberia rec òrrer 7 000 rnlltoncs d c tcguas cn
vcietlcuatro hora-s.
Esta 00 CS Dada todevia, l.Y 13S cs tre ltas 't La
mali pr oxim.-. se- halla i una di stan cia que es
226 400 veces la de la Tierra ot Sol . P:U:I haccr
s u e vcl ucic n ncecsltana ulla circun tercecia de
5 ~ trtltoncs de leguea y emplcar u na vct oc tdad
dc 6~4 mittoccs de tcguas por segucdo . Ririfl,
que esl:i slete veces mal lcj es, d cb cna vcnñcar
su ind escriptible ' eírcun rercucla al redcdor : de
noso tro s - r,OQ u na rnpíde z de cua . ro millon cs de
Icguas por scg undo . Y_son las cstrcl lus mas p ro
xlmus ,

A la slmptc eoumcraclon de estos d.uos. sc
comprc llde rodo Io absu rdo dr-l sis tema . Como
d ccia Cir:lno de Bcrgcrac. es lo mísmo que s¡
para nsa r un avc, e n ver dc d.•r vuettas al usador
sobr e las bmsas, sc prctcudicru que t) i ra~ e Q 8\
rcdcdcr del ave fLja , 13 chimcuca , la cocina , 13
Co1S3 'il~da la ciudad .

17

h

AI núm. 5, 1-2-1880, ens topem
amb un d'aque lls rars articles escrits en la nostra llengua, el català, que aleshores era tan poc utilitzat. És escrit amb aquell català
d'abans de les popularment anomenades Normes d'en Fabra,
per tant, en un català arcaic i ple
de barbarismes i castellanismes .
De totes formes , millor fer-ho en
aquest català , que en un castellà
també amb algun barbarisme ilo
catalanada.
Ens parla de:

I.

DallÍ 9oe",•• 'Js.I>i co~dra).'c :reú.p ·e.
ex,ïs.!eDeiOll. dracbs, W~À," 'de "I ...pi;

r.olumls. braixal, etc. Es oecesuri .qu.'
obrim 'IOI .ulls, que aludipa:l. «¡ueaaoltem
'q~i ub m~ ' qut: tJoultre.'y DO bo· .d~l '-:
teu, to~ lo que. en oos'tre ' Oe~"èll ~l{ ' mat
forja.t, CJ.u.edlT~ ~reqJpal ~r.l~: ·~í'i~ r~r~
del qu ,", te a5Slento en lo taller- de I. cie~c;,.~ ;

Ca.•i se/Opre

J~

preoGllpaci6 .quedoceper

reeultet "er :auper'ticiós" .qail. -de .•uua i~ ,
:presió ~81~udl CD ~a.; inr•.Dlesa; imp.resió que
" '6 11. de uO'wl caLOt per pirl de qui estï

eD~~ r!~a l ide '~lll.r

14 par,l: ,~o.~~ r :d e'~ ia

r. !Juh.... To.I.~::":'I1CII" ·,m~~p e, ~~,,''1'7
rretenec ·eO·" P.' Dlar·, l,..so~ ,li.Ilr\S qUlo/ap .
• lgoDa raresa, dieutli: ........V.in45r.· ID. Tur_
~io ; puput, r.hr~," iQ,~óeioDs'.'Do·teblll'

per f~~lo! c·r ~u~r. :I~~~~:a~ . t~ . :a9~~ I ~ . tee-

~r~ ,~0f. seu . IS ~u~ s: ~n ~?:~~~::cç~ft~ :la
:pn mera llavo de lo qtl.e ;~ : grll:n4,e ls , co ':'
¡ ;' ; . -. "

"

.:
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aparla..oS del

q.?~.. ·.5~f r~u)a·'9u.•~ r~g~~rn ·.~ ' g u:a· ::~~;
g~~: ;?,.de',..q~eU lju"'.., preocu,P. at ~r1~r
per.J'r1fO"~" Yo¡;..d,a ~b .La 00,. ' 'J 0~ ';5!i:-.
,oia-; 'DI ~~ .r.q~~I~ ~p~ ·~.~;·preopòp.~ _ ~q ue'li"

sqr~ ._no, 1' :~.Jfl;v.O{a~Ie; :ics ~.de aixó, .perq ue
aq uestes preQQupa~ns ;pGCh :me¡ :6· ·in~Do, ,,
tenen, ',b Oll :' eSphcaciói' (:òovioéen.;,·-"'ig·.;¡
parlarves de equellas qu e "nb '5 espliUo;j
quc: ~per .lo.P1iteI1 que quedau tapadas pel
. vel del eDigD1i\~ .i;JPmi",.n 'Jd.íiia.ioltDlitat

inusitada alesperit hom'~ .
tJa.que"eo D0,51rr.s ·di"s~Dó b(bi 'e¡uï co

"D!.tga. ~.~·~~.':Iirse~ j :~ ~Oèll,.y ~,,-~ir~·~f'.e ·~sa;

. ey~~~~.t ~~ · ~o.~~ .Ia~ . ~.~'

,.oci,' !"

prcJe ~.

Di~.t.¡u ~~,,~a.rse cO~p ~<de' Las v~i~.~i6 .)' .l ~.

t~~ , ~: eJ[ ¡ge n ~,. ftSbr.il)ar 6ps '.lo .qUe . ~I
troba pli.gat de errors,"permeteu que r.ssa
bisl6ri. " ;.f{ ,~e q~e ni ·uns. bUsqLiiÓ lo · qu~
ja -alA dem·ostral,--ni .. JI allres'·ab Jò ciCêll
de1 a:: êòri~,il i f propi d~ iDh:lig;o~¡as ' m~I;-.
&lt~$! ,jJ~elipG~,Q .corr~r·lo . vel dç1:.miileri Ó
de 1' :lD:eoli~." '

J;as

, creeoci~ t popul.ar~r'.de1. ' un ',eecrip":"

lor.. 'eo~ D ~ ;mfJ5 1ni .nea,oi que la ' b,;rreij..;
de "Vri~atf;ï~s:.,,~jT•.D ,~~t.í.~~ :~: .~·o~
I.

~rDi~~~! N.o,1i!.' bfp.b!e.é.M ¡io,~

la s 5évilS mes 6 mcn os eJ:agcrad~s. AJ~ :Ó·
meoos risiblcs¡ pero t~.tu .parladu de 1.

r.bó dc. ¡er. .~~ ~,q~_~ ~ ~b I· .~ ~r~II ~~D;t 'i~

lo~be~x·de'ulí.

ts:_dlCIÓ eo·:ú.o 'po b: e~

t~'-

.0(ta.Ii¿i. '.no: ~isI , "'·
;¡'reo'¡,ü p.M
Jo ' II~".T .
. . . I . , ...
.
" I. o"
•

'.

' ~'

' ,'

j __ •

.

P'I~:r:¡~l'. ,''l.~r,I.'t p'~r~~.Q". s¡uó ,Ulla ...pe- ;
eie~~ .~.\l¡.><;~\ici~ ,q oe' i~J¡. {• ...sp.dar~ :
ta IOJc¡ue f",lIIl~ ¡'ep"ugDant.I:tsè(¡¡~albl~ ; :

\. AVU1:lJo~~1 'iD\;ò b~ ''obeii 'I~" 'p. rt.....{
la vrilal porlada rer la. llum dd ..ber;'¡¡~'
leoeo .ta ~~ rona _quèSLas creeociu;' ni do-
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miq.\0:J11¡. tL..~_rpda;cpart ...onl "'""
home ciUn:eú'4i>s .ijil..,nn,ln';' }~;;.t¡"
eDClÍ¡.j;¡¡~ IUiÍlill(j>üi¡óê"iqó:.!t W ió'

~ei~Q,' '-ilb 'J'-l nom de ;por~ ·D ie.ú a,'p equet
:noy:,ó :.noyo quant '¡gaG : grln !l: ' ~ ¡Abont \ la:
~eM' 18 1p~rT , no ~o~ ·.bo ubrJ odir; 'pero
~ lJ a eX ~5.1 ~,i J: ;,.ella ~o,~i~,,: . P~ ~ ~H.i. ja' ai":::- '
rel.~~. Ila.lx I~ prèoc,,!~dó; q~e, ~i :top. ,~'
~oa ImaGinació )'i\':ol, p:w1,\S :OOpi ~ se .opo ~
: ~ er (e ~ J: en superstició. Pd .. i~ó diré que -I
'buidado sabi de una 'ca ri nJ osI mare , iu:~':Ie i x~,.o · gi.1 D :maoera "en;.· ef penindnir.
-:n'orar dels fills. Jo assegurar ia que de to"' S. I~,: lradi.cion~ · ~~is~~ots .eutre ' Is,(M?blt;:s.
bi h~ C.¡w;e~o .~ó~.~g~ ~"r 'p~g~T

y

o.

uer.. d.r~ ,

Aq.."l" prÍ\Jrip~· . Tpl,s:.I•• .pob1<s
:'Jue.j:u1rd;oD'ea:1a t:ii::u.de ·1•• sé",., ceeee.. 1

; ,ias~l l i '~ p~? ~. !I~~'II;:'¡e~~'tr,.c~llr:~i~'uen '

..de IIp&lisar'a~ 'jl~ ' q pe feri;ie'la modificació

'~:l:iCi. f :;ei 'o A' J~~i;~.e,. ' :~ ~!.t u~u : qiie~ :'f

''/tiJe,r9. ~.I.
'm.pr",,~ .'ji¡:¡oiei:¡¡
· ci. e ~',p .~~~i
~ t , ; , ... I. 1. , . •. · ..
L • • . .o;J . ' , ' ' . 01. ' 1:". :
I. ..

vna)' con.fI,4p~. :" l =' :: ' 1 ;,¡ !,: .'. l'.; ri :
¡¿-Nu.•a ,: rÑ ~l tpe~J. !~ostral ' ~orpr."

j : 3, Slgu

~~ii.e¡.¡a:l I.i :.h0l1lii.uu .¡ue ·:tl.~:~ipeie ·1 ..·
DI'.'f'lr'4llliIW ~r;<H'it1 ci>dJ¡frilòl' !lò~C:bi

I~~~l. h:~.~!'?fli~~Ii:~ :~~~: liks:~~~~ :¡;~.
hlJl e.lre 'Is b.LlI •• ls ~e 1.. Mol u,.. iro:

~r' aqueS'" ~""",.,;~. 1. "'fi' ~rcar,a !¡ .~OI
d,eh que. o.b.~, gr;a.n .,.ny6eo ;1"iI09, .qRf.
nO . ~:I: .ç,re¡;.. ~ 6 . DJ~9.~.; pi.reo l,~e 'qll~.
·D:t~al~. :.,' .. ;,

:.j" ::'.' '. ,;' : .¡ .;

¡Perqué de aquesta sup er :<olici6 . J>e!'~ué
de..aqu ~t.l t reeD~a .eslrao \aT Per.l.a ,leQ. -

ciH~:. ~~li~'~~_.~~~ ·ilj.I~S ~ ~ b~ b~,: c·~sç.Q~ ~i.
.r ~,~, ',! s :.~ ~.~,~l. a í ~n.?,,,rjl P ,r,. 'g,.de;lll.lp1
de pro rr~ per dilshi ,lo,ÇOnlrarl . ·c· . • • .
• J ;;'¡d. q';,e .'l ,.... 44;a~"~ :(~4~,\~;(,
('I

ha deixal lèlmbé ro\'eJl ,.~ ~ Q ~4 ,~~or.i ,,: ,J!eJ. ~
'te~J1s 'I dut amat del ~Iisl eri que ..eH..~i': ~

1",?-~~¡ a,f.f¡.'I.,pro"" :<W.~i~~ .q Vp, ~, ¡'i~
''''''" ·,t~l?:a" · ~<lfS-;kin-·p~liw;IfP' ci4
de!sf!'~l,:". ,"p,lj.c~~~' .¡.~, qui:l~v;b6,,~~Is,
""';' qr~.~,.ll~.'1'p. ~ ,aquell. , 4p.o " , p. ~",
N.d.~ : . ,; ':.

f 'l". ' .

: '.

o':.

',_. ::

:. ' . •.'

/.'lS fil~'p'grl'l'h,, < ~u p' lJo!p . d~ I.

. ~ : ",

no·

croJqa ~ç!~ ~, ~ ; : 't:' _: .. ..' ...
. '.
: Los ~f~~ . cre'yao e,n~~riarer la parl~ ·d.e111
.o cdl~ " ~ieD.c~a qu ~ d~y a ~ ..los ¡eUt r(}AI ~"1

)

J

~ri~~! fO.~·eixian dt,t.I~ 'I temps de .S tl J(,H UOo.:
i
S.e h jd.' que crl!l l' , A I ~jaodrp 4e!6 .Jlf:r.$aS,
(:O~pl~.~~..entre ~ lst , li~u~. t~~so '·'; :AQ.j'~; glo.b~~ .m~r8:lI~ .4e m:~tlll J ;\'id.,.e :f.p. .l~ .qJJe
l ~ n~~ J;~. lo\ lc D~,lura_1 J ~b r.eQ{l ~ I ~rJI.. ; ~ r-:

- ~,ê?~ .~ .~!~I~~)a. qp~it 'a ,ep. el :pd mer
gnó.. ,~~ ~ fiÍfP. r;~ .. pcul '~. J _~ .11• . bo.
"pJ. I~1¡a lol. :f~PI "W~ que ,b ,. ,aju~,
lot»~~·.~!l.eU!O'~' podia"roillonc; '
Al ,4ir ~~ A.l"llodprp • • 1. • inluró·de :llij>óli....

.._•.

~.:' lcIP-t :~e: ~ ;A:l&a ~unu, : d" b• .une :foisa-.
eslraordinar ia "qui ' 1 portehe.
. :. : ~ .; : . : :

q u~

's e ura n rellt lloa cre u sobr e ' I ll itet ehon t
j eu en. ó deix an uu cte u al ccsta t del coixí,
ó deixant pe nj ades 13&cals .., de l parc en Ia
bab i(aci ~ ;50 n cosas qu eeu C'.l To. .1\·uy, ~ot h i
ba bcr\i.i laDta' est iscra- que neteija n 105

clatell,: 'abu udàn en el sena de la creenc ia

de molls.
P er "lc . tan , proc ureu dcsvançix e las
no ciu preocupa cions qu e per , de$¡;ra ci ~
a bun J an' eu car a I II 0 ll en el scnode ncst r us
ra milias , aUIII. 'II I (\1I e l cauda l Jo se bc r de
,. ostr e~

J., wirtúl-.lel
-oo1~'hIm:,J;: ,6 \i_," ili;" .~ P"'IlI~d ••.Ia\i""i..
~.~ ,.p~.,P,J r,~"'.* ", i~.,;,;~ ,'a, Q
.i',',il• .N.a4al;,

tendres 611"" Jluig (j U C destru in la
i ¡;u'ora rida ; destru ireu las pr eocupacions;
al 'm" eis: :t CIUPS, iue-liu-ulus ¡ examinar
del iDgud.m eot 10110 sorpreedcct y scb . cD.t'ural, · puig qu e lo qu e no .Ilres tenim'
per :casullly raro, obeb eix 6 cauus ' c!esco -

~~~ ~W ~b,i/!!. 'i't\o;</,i1.P.!':" il caJ\ ,H,rrr-

ncgudas quc no saltres DO ' ns donem treball de .~e riJ;u.lI' . Per- G. teoiu present qu e
las preo cup acions. sols poden pe'rmaneixer
en los caps ah ont le rllbó hi rb. rarll y cur-

I . ~}. ,#~.~i,- ~M{Py_;er

:do!•.~uy~~. ~\'baD;lo ,II I. loA~"¡"', lo,ila",
lIa~D ,' ,'\,> ,' f,~n.~ , u n~: Ff "!~ ¡ ,oI,Ilf!".I 'YJ
...,~~~, :l,:ni.\, l',?r.~ !í"Aoa .r.-m.-h [l'fia1111.1>I¡f0l .

~a~I.? ,~~l ~rfr l.lAf~'I~~,qR" tI'P!9qftl~AIJl;IAI

:<la·, .~!i911~J\~~., ',J\\~f r",:,!" I I p.' f"p ~¡'

.~,i4 ~1~,~."tAA , P.'I'd aJ. · P.P,r. ,f~fJl " ~~~"I¡

'1ue fIOrl~

, la guerra UDa d. aqu"lol ca-

m isa s,

babia de t ém er co lps de sa b re,

DO

Di balas: es A dir , .e u cu rta difere nci a ven ia
ó se r l' escapu larique
hi hla mo l ls any s
llor la ban los carlins pèlniatcix fi .

no

Podria citarvcs inflnita t de cosas moa,
pero

DO

soo los meus propó sits fer

Ull a

có -

de la histori«.
pàsscm als nostres dias, y veurem <ltlC no

pio Illes

C.tiWSQ

enc ar a estern exem pt s de preocup aci ó.
ll i hla ca ta l6 lluC si al pcsar su n teula ci
b rocb del porró 'I mira, li ' a lsD ril y no vo ldr d menjar re s en aq ue ll lloch. ¡Qu i no ha
vis t lo que fan fa la n il de S. JUAn 101 min yolla s ab Ulla. cl on el ' u u , 6 r¡ de c onci xe r lo
prowes qu e tiu dt àn ; lo de

pa ~ar

un teen -.

cal pel ro u re r: lo de eete rsc rclli gi us3 mcnt
med itant. qu au tocau las dotse, perq uè 's
cre u qu e 'i la ora en qu e [as b ruixàs toneu
mes poder ; lo de rre;:o rse cer (as cxc rccc ocie s
del cos'
n-o se qu inas herbes, pcrque des a pareix i aqu ell a l ci perfeceié fSl ea ; lo ~e
ba's't Oleja r una pomera, perque 1":1551 poma5
l' aoy vinea l Y lIlil cOsas mes qu ~ DU re·
co rdol " .
¡Cre)'eumel jo 3. la Dit de S. JU DO vaig
cas¡"rOffi pre r ' la ca lai xera decn:sa a col ps
de l lia~tó 'y ni l' nndem! n i al c.a p J el a ny.
Li Hi ~ lro h.ar cal' l'cu cta: ot co n t rni , va ig

ab

J

qu e ' Is ull prcuell J eu res cas a s Oies,

)l t:l rJ r l !r (1ll ua U lIIu hl u IIt:lflI UI' u o

l 'rll

i

tas visit..."

'
)1. C.

•
Hem pogut comprovar que ens
parla de les supersticions , I com
que, en aquella quarta part del
segle passat, la ciència estava
en un bon moment, pretenia escombrar totes les creences populars. Ara que han passat més de
cent anys i la ciència ha avançat
encara moltíssim més, veiem que
no tot era o és demostrable i tornen a sortir a la llum, com bolets
d'una tardor plujosa i càlida, a intèrvals, tota mena de creences
antigues i noves, això sí, amb els
aprofitats de sempre, que pretenen fer negoci de tots els incauts
que es deixen ensarronar,

IIIna

q u e :u na ca ixa csllcrl ada.,

·SeGuim
-Los .mo T·os, si no per ll U C.lr rer ev ila .trcpitja r cap cosa q ue tiunu la for ma
d,": ban ya', 6"
ho sia. Los g: rec hs, 110 hos
pos8ra;¡l as ca ruas de l llit, en d ir ~cc i 6 6 la
port .., En .c l Br asil qU10t n ,n l .. Ull a u ~e ll
an ÓlII cnat «Lú gu llr e., bo coosiJ c ran l'om
pre sa gi tI,· l1oorl;aqu( també si ca n ta uo G"alJ
a nlc s de la mit ja nit, creue n t molts qu e
vot icina lo mat ci x. En ccr ts l'u c.tos do 111
Poli ocsia ,l' Ci(o.llutJa r es lU iral COlli pcr ju d¡"ial;.y per ~ o lr Hl ado.rno:i tan lIully, o. I16
d c-que Iu bruixIS s't mporta n a un home ell
l ' oire , qu e roban .l as cri al urns del Lrc sol ,
r~ n

quc
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AI mateix número, i a la secció
dedicada a l'ajuntament , veiem
una nota sobre una cancel.lació
d'una escriptura , que garantia el
resultat de la "mili" a Jaume Sensat i Sanjuan, el popularment conegut com al "marquès de la
manguera". Aleshores no li'n
deien encara sinó que va ser uns
anys més tard, quan ja havia
anat a fer fortuna a les Amèrlques i en tornar es féu bastir una
casa d'estil arabitzant, al cam í
ral. Actualment és coneguda com
la Casa de Cultura.
Ens diu:

Saltant uns quants números,
arribem al núm. 11 , 14-3-1880,
on trobem una poesia. Aquest
setmanari sempre en publicava,
alxl com també seccions dedicades a l'humor i als passatemps.
La poesia que ens ocupa, és:

JOb tnrrent!
A

il O ~ ANI CIl

PE:R .\ H o a s.

\ 'l·llat de r éurcs y al cinas
Tora ' I "110ble hi ha un torrent,
' beot los pa~r.so s Ïa n mines
per poser hi las fc xines,

. &trado tU la sesicn dd dia 22 Enero.

pe'r ' eiua~. plogui

Ó

(~ssi vent..

Pds cessadors ll i 113' cess era ,

Se abrió esta , 'Ias cuatro y ¡media. Leida e l ..eta de la anterior Iuè a pr obada.

: Acta seguida se dió cuenta detuca' instancia euserita por ' O.a CArmen Sanjuan. y
Oriv é pidiendo la cancelecion de 11 eacrhu ra qu ~ ep 10 de Agos to de 18 75 otorgó pa.
'ra gara ntirel .resuhado de las q uietes do
&U hijc Jaime 'S ensa t y Saujuan.
.
. : Ent era dc e l Ay untamieoto acor de pro-:
cedia la citada cencelacion.

Feina hi ba pels [lenyaters,

la ca na ll a jaga nera
eu la tendra ·eda t primera
jorns

j uoa D ~

hi estant enters.

Cada r ueras , passerells,

lo merl ot)' la perdiu,
tola c lasse a l li li' au cel ls
seguin t la costum del s ve lls
solau fer hi lo seu niu.

Una petita pinzellada curiosa
de la popularitat que després tindria el Sr. Sensat.

Quan t 10 desful la t bra uca tje
esclata ab las blancas Oorà;
qu~o t va

sortint Jo Iutlatje,

en milj lo verd ós ratò¡aljc

rena isen 6. mil s 01 0::'5 .
Per r oricul quan Baix l' au rora,
meu ~~(j13 tota eucelle
.
ïb l' ~, l~t~
e ~sisa dora
- .. ,
-- : ' . ./>'1.:
. .
~. :

~

•lnt:Dtre.·H $QI¡IA. ..t~:'" ra, dor~ ' .

Ia_mestendre eantareltecv - >.

: ~- .._.,

Per tots-los anIS de m.. ~.ida,.
com ' va iS fer en -eua infan tesa,

ja qu' ~vuJ ,~rta la brida
det mon , I. para mentira
que mon co r amp la de

rres~. .

;\

Volgueotll' eix ,. i~~ e r r~gi r.

d' eix hn~sm:l ~ue m: ~~~o~bra :
en ell me vull dirigir.·
.
Iol s per consol puch tenir ':: .la vrila t que lJ i ha en sa :so mh ra :
,
- ' ..
..
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Com ham vist, al sau autor és
J. Millet i Pagès, la J, és da
"Joan", un dels garmans dal
Mastra Millat, fundador i diractor
de l'Orfe6 Català, del qual, enguany, an celebrem el centenari.
Els Millet (de can Xiquet) foren
set germans, tres dels quals van
ser capitans de la marina masnovina, tal com ho havien estat el
pare, avi, oncles, etc. Un va morir
infant, d'un altre no en sabem
res, l'altre era aquest Joan, que
fou president de l'Orfe6 del 1893
al 1901 i el més petit, va ser el
Mestre L1uis Millet i Pagès.

AI n úm . 15, 11-4-1880, veiem,
o més ben dit, podem comprovar
la data exacta en què va urbanitzar-se un tros Important de la vila, Exactament el tros format pels
carrers de Fontanllls i Sant Miquel, no sabem si corresponen
als mateixos trossos d'ara, Eren
propietat d'en Miquel Amat i
Lluch i el terreny era anomenat
"Rastrillo" (amb aquest nom hi va
haver durant molts anys un carrer, actualment anomenat Jaume
I). La paraula Rastrlllo, segons
el diccionari d'en Labèrnia, feta
- la la edici6- l'any 1839 amb
la col.laboraci6 del comte de Llar,
en Gaietà de Planella (de can
Teixidor) , diu: "lloc on es tancaven les ovelles", Esmentarem
aquesta noticia, seguida de l'altra
que fa menci6 a l'aprovaci6
d'aquest projecte i que correspon
al mateix setmanari, al núm. 18,
29-8-1 880. Diuen aixi:
I

Lo P~LE~M~ips..~U_n·8 ~~d~ : estOs'Ai.iS.

D,'M.' Amari ~Iú'ch mesen Ió .i li :ipro:'

Jo'e...stA
~illa: los
.

;b a~io
~' d~l ' i luriiclpic'
:; . , ., .. ";:' , .-' .' . '.o . ,:.,

,, 11 r; '. " . ' I ::

plunospara
urbanizar la plOza de t ier. ..' ,o,
_ ,' .-, : :.,. "; '-" '1. 0) " : 1" 1 ·-1 ··· ·· '. ,
ra de suipropi édad 'cònòcidupor ,Ra~c
trillo , c8 ~ flo,s,:~'; P r_S)l ll/~ ' ~ll (h~!l ~~lÜ ~n ~ ;
ran rlo Fon tnnil ls )' Sa u ~ 1ir-:llcl. Dc:-\(\1 rialllo~ ver ol, Ja hl't~\'l'dacl po si ble
1I11t\

sol u ui nu In vo r-nhlo

;'1

I1kho uxnn -

to, por redundar en lx ucücic de 1a poblacion.

.'.

Han sida aprobados por nuc stro
a yuntamiento los pIanos do las nuevas ca ll es de «Fonta nills 'y Sa n Miq uel .» Cua lcsquicra qu o desce cens a r
l' uedc prescntarse desde Iucgo .eo casa
del propi etario D . Miguel Amat y

Lluch.

Joan Mlllet I Pagès,
president de
l'Orfeó Cata là
del 1893 al 1901,
era germà d'en
L1uls Mlllet I Pagès
I avi de t'actual
president de
l'Orfeo.

Aquest nou tros que va urbanitzar-se, va ser com un afegit al
primer eixample del Masnou, fet
als anys trenta d'aquell mateix
segle XIX.
Ens trobem ara que, El Eco
del Heraldo, quan va arribar al
núm. 18, em comptes de seguir
amb els números 19,20,21, etc"
va començar a comptar a partir
de l'l , al volum que hauria correspost el núm. 19, No hi va posar, tampoc, "segona època",
com s'acostuma a fer, per tant, a
partir d'aquf, seguirem amb
aquesta numeració.
21

[

En aquest segon núm. 2, 16·5·
1880, d6na, a la seva manera, i
amb força Ironia, la benvinguda a
un nou setmanari, que semblava
que es diria "Magnates" i que seria fet per un grup de masnovins
anomenat la colla d'els Resolls
i donava a entendre que seria
dels contraris, com a forma de
pensament, per tant, hi hauria
"querra",

La noticia era donada per l'Eco
que va sortir el 16 de maig del
1880, però, un dia abans, el 15,
va sortir ja el nou setmanari, que
no es va dir "Magnates" com
s'havia anunciat, sinó El Pamparo. A partir d'aquell dia, ambd6s
setmanaris, que tenien idees i
pensaments contraris, mentre
existiren varen fer-se la guitza
mútuament, traient-se els drapets
al sol continuamen1. Fins i tot, el
que ja existia, i que va durar més
temps, El Eco del Heraldo, va
baixar força la seva qualitat literària i cultural, deixant de pubilcar noticies d'interès, com les
que hem vist fins ara. A partir
d'aqu í, les noticies interessants o
curioses foren escadusseres,
augmentant les de la picabaralla
que dugueren a terme ambdues
publicacions.
La "benvinguda" esmentada
més amunt, diu així:
,' "

AI n úm. 3 (d'aquesta, diguemne segona època), 23-5-1880,
d6na alxl la noticia de l'aparlcló
de El Pampero:
Auoq ue DO tengamos doscientos GUros para mal gastar, con motivo del gozo y satisfaccion qu e esperimentarn os
con la aparicion de E l Pampero, nos
hemos permitido el lujo de orl ar, como
en dia de fiesta ma yor, el presen te número , a u rneutando la par tc de material , segu ros de que nuest ros lectores
nos agradeceràn que " eelebrem os la
fausta venida al mundo peri odisti co del
nuevo colega, quo cual otro sia par y
sin igual Quijote, viene i desfaccr y
enderezar los entuertos de nuestra vi~
lla .- Tardis piulastis,

Es donaren "el luxe" d'orlar la
portada del seu setmanari per
celebrar el nou arribat al m6n perlodlstíc,

CRONICA LOCAL

" f. 'oE LA.

VILLA. DEL MASNOU .

.- ..:.~,~:.k$f¡Z".~:.

t"

.

'.

_

: : Gi'iúa. ~.,,-Se nos aseguraque
muylii'bre;ve 00 'publicara en esta 10càI¡dad'iUl nu¡'vò'Perlódico que d íeen
se titulara 100 MilfJnates:
,'
'.: " Como si noiuïènteídis sibílas esta
v~, 's8!~ 4;sp ira:dopor'eI' EstadoMayot de ¡acolla d'els Rúolisèscusado
es i1~ir 'que suprograma sera combati.¡' enèrg ieameate nuestro pobre 'sema-

lilirio: ' '

,"

o

,

';'.

o: ' .Oelebraríamoa muy . de ' verns, ' ver
,cumplida.s estas nuevas profecla.s por:que .ili... nos da.rian : píà para dar li
.oonoeer mas a fondo cíertas 'entídades
'q ue por esta r ahora mal encnbíer tas y
en aparente actitud pasiva nos bemos
'g uardada de hacerlo; y ademàs que. ' "
fÇom
serem mes riurem.

mes
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AI núm. 11 , 11-7-1880, tenim
una mostra del costumari de
l'època, sobre la forma de dur els
anells o de presentar un obsequi
a una senyora i de com era acceptat. Diu aíxí:
L E N GUA...! E A.L E G 6uc o .

Si un hcmln-e qulere eaSa.rse, Ilevar ú- uoà
sortija en ci fndice
la mano izquierda; 'i
ha coatraído algun compromiscç Ia Ileva en el
dedo del corazoD; 'si esté casada, en el dedo
an ular, y si no quiere .ca:urse , t'o el dedo meñiquc.

de

Lo mismo Jas mujeres, COD b. dlfcrcncia
que . lo que en el hombre indica. que ~o ql,l i~.
re casarse •.ind ica en .(~ lI as que estén líbrrs ,
Si un hombrc presenta. A una. señorn COn la
mano Izquíerda, una ñor,
aban íco, ó alguna chucberia, as de sa parle una decb.ra.:ion ·
de estima.cioD; si el la lo toma con Iai m~IJO il~
quierda, sig nifica que ..• repta ¡ U homc~ajc. y
si 10 torna oon la manc de~ es nna nl...oga:'

AI núm. 18, 29-8-1880, ens
hem topat amb un anunci d'allò
més curiós, en principi sembla
que vagi de veritat, però quan
arriba a fer una definició polftica
del personatge en qüestió, sembla ser que es tractaria d'una facècia feta contra algú que no sabem qui és, feta en segones.
Llàstima que aquests tipus de
bromes iròniques, tan sols les
entenen els que sabien de què
anava en aquell moment. Per nosaltres, és tan sols una curiosa
noticia, que si més no, ens dóna
una llista dels polftics de l'època i
llur temps al poder.
Aquest anunci diu:

un

tiva.

.'

.

.

Aquest llenguatge al.legòric és
Inexistent avui en dia, Ja que la
moda actual dels anells és portar-los cadascú on vulgui i tants
com en desitgi. En quant al dels
obsequis, també està desfasat, ja
que la gent, ara, és més clara i
es va al gra, sense embuts, no
sabem si és millor o pitjor, però
és així.

a

l ' AVIS AL PÚBLIC. -Se ,suplica,
q ui tinga coneixement de un man iàtich
qu e s' ha estraviat, na tural de' Olot ,
seserveix i passa avís à la redacc i ó d ~
a q uet peri ódich, que se li agrahírà
molt . Las seny às SOll : pati llas à la ing lesa y vesteix sobre toda molt solfat;
pantalon sendrós; gorra ab borla y sabatillas encal ífadas,
Moltas vegadas, enrahona molt; altres, S l emperra en no vo lguer dir res ;
mostrant solam ent uoa cèdula ó papé
esc rit, en que si veu marcada sacousec uencia pol ítica; diu així:

Car lí desde l ' infancia hasta l'any de
1868.
F ederal desde l 'any 1868 basta 'I any
de 1869.
Saga stí desde l'any 1.869 basta l'any
de 181 1.
Zor r illista desde l'any 1811 has ta l '
any de 1813.
Cantonalista desde l ' an y 1813 hasta l'
. any 1814.
Serranista desde l' an y 1814 hasta l'
a ny de 1875 .
Canovis ta -desde l 'any 1815 hasta.'1
"
any de 1819. '
.Húsar desde l 'any 1819 basta 'l' any
de 1880 .

-'

•
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Del núm. 24, 10-10-1880, en
triem una petita nota il.iustrativa
de les relacio ns existents entre
heraldistes i pamperistes, que
fins i tot, la seva pugna ideològica, va arribar al sí de les famílies.
Els heraldistes se' n queixen aixi:
CoSA RAIlA .-Se da el caso en muchlsimas familias de nu estra poblaciou,
que mientras UDOS son acèrrímos heraldist.as otros, .debido a la amistad ó
al interés, pertenecen al pamperismo.
Hay suegros, por ejemplo, que contra
s u conviccion, y para no disgu star a.
sus :yernos, son _pamperist.as. Esto es
. muy mal entendido. : Las convicciones
no se han de sacrificar nunca, pues CI
. hombre se ha de inspirar en el bieo y
la hon radcz; y ' el derecho (si existiese)
qu e puede .alegar uno contra un pa.
riente ó un amigo, pal~a que le secunde en sus oonviccioncs, lo tendria vicever sa el otro. Es preciso tenor muy
bien entendido que el hombre puede
perjudicarsus intereses por los parientes, pero jarnàssacriflcar sus oonvicciones, ah ogando :l~ voz de su conci ència.

Del núm. 27, 31-10-1880, en
treu rem una curiositat sobre la
història de les pintes i el seu ús
des de l'antiguitat més remota
fins a aquella data (1880), no entenem el perquè està inclosa la
noticia, a la secci6 humorística
de l'Eco. Pot ser que fos per un
error de la redacci6 o de la impremta, o és que a l'autor del relat, les pintes no li feien gaire patxoca . Jutgeu:

SECGION DDHORISTlGl
USO. DE LOS PEINES.
El peine es un i~strumento de madora, marfil J eoncha, Ú otra materia,
compuesto de mu cbos dientes espesos y
cerrad os que sirve para Iimpiar, alisar
ó com poner el pelo . El peine debió ser
uno de los primeros objetos de tocador
creado por la industria humana. Primitivamente se servían de los dedos
para desenredar su cabellera; despues
imagioaron hacer uso de las espinas
de ciertos vegetales y las aristas de
cíertos pescados fíjas en tro dos placas
unidas por un Iigamento. Mas tarde
se bizo el peine de una I àrnina de metal, y sn uso . se remonta a la mayor

antigüedad.En la Edad media, los sacerdoles antes de decir mísa se peinaban, y en los archivos de algunasígles ías se ven todavía algunos de estos
utensilios de un hermo so ó curiosa trabajo. Los peines antigues y de la Edad
media eran de madera,' de marfil" de
cuerno ó de metal, Se colocaban peínes
en los sepuIcros con otros objetos perten ecientci al difun~,y ' 's e lIevaban
.co mo un sígnq de distincion arístocràtico. Losipeines modernos se .hacen de
cuero cocido. .de cautchouc volcanizado, de goma, de hueso, .de _c~rno, 'de
madera, de concba, de marfil y tambien
de plata y oio, muy &dornados.:¡" has!a guarnecidos de piedras preciosas•.
Este objeto de tocador. afecta diversas
formas segun lo? ' d'ife~en les paises.
'X;,Da1Jase tambíen el nombre de peine.
al~i_nstrnòi~ñto ' ;.férreo :ó de acera.das
"puntasco n que' antiguamente los tira"
"ÚQS mandal;>au,atormen!ar a Ios .màrlij.l:"~ ·,>. - . · .: ..:-; ¡~; ~,: j. -: -; ... .
'.
.~

No sembla estar fet per una
secci6 humorística.
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AI núm. 29, 14-11 -1880, l'Eco,
encetava una nova secció, dedicada a l'economia domèstica, donava receptes per a fer un cosmètic i colònia. Són les següents:

AI núm. 33, 12-12-1880, a la
crònica local hi ha la notfcia de la
supressió de l'aduana al Masnou,
establiment força gravós als interessos masnovins. Diu:

AGUA D I: COr.ONIA.

CRÓNICA LOCAL

El ag ua de colò ni a sc lisa gene ral m e nto para el tocad or, r lam bicn para
c nj uagarso la hOl'~ l y ncu tra lizur s u
mal olo r. Esta ag ua sc prepara mez-

clando .
Espiritu de vino " 31) grades. I litre .
Esencia cic bergam ota. 2 4 g rs,
Id.
de toronja.
ü· .
Id.
de Iimon . .
(j.
Id ,
de csplicgo .
I . 5dceig.
Id.
de me nta. .
I . 5 •
Id,
de rornero.
1 t 5 •
Id.
de Clam .
7 •
Id . de tom illo.
7 •
Si se quiere dar oi CSL1 ngu a un g ra da superior de pcrfeccion es preciso
d cs tila rl n on l laii o 11 11 mal'i.\ .

CQLD- CR EAM.

Escelente cosm ètico que se usa. como
objeto de tocador' para sua vizar el cútis,
para curar las gri ctas que el aire Crio
abrc en la cara , espc cial mente en los
labios , etc, Su preparacion es la si-

DE LA 'VIL1 A D E L M.A8~ ou .

N ues t ro apreciable coleg a .L;1. Cróni ca de Ca ta luñas lo]\} del cor rien te eu
la seccio n te legràfica dà cue n ta de una

real disposiclon que publir-a Ja Gar-eta ,
s uprimic ndo la administracion de aduanas de nue stra v illa , q ueda ndo , empero; habilitada nues tra playa para em-

barque y desembarque de frutas del
païs con doc umentacion de la aduana
de Badalo na .
.'
Por fin .se nos li bra de nu esta blecímiento que g ravaba sobre manera lo.
intereses de nu estra villa, no siendo de
ninguna útllidad pública , a causa de
la cris is qu e a t ravesamos.

La notfcia ens comenta, que a
la nostra platja s'hi embarcaven
fruites. Deurien ser les taronges
del Maresme, que substituiren al
conreu de la vinya, arran de la
fil.loxera que l'havia arruïnat.

~l1 i ~nt l~ :

Accitc dc nhucudrns d ulc .

GI g ra mos .

Esperma de ball ena .
8
.
Cera bla nca .
4
,.
Agua de rosas . .
14 , .
Agu a 00 nu fta .,
8
.
Glicerina.
8
•
Bora to de sosa .,
I.
So> hacen derretir j untos , a un calor
sua ve, el aceite , esperma de bal lena y
la cera; cuando la mezcla esta. a media
cnfriar se lo in co rpora, ng lLdndolo con tlnuamenta hasta su completo enfriamien to, el agua .de rosas y de naïna ,
e n las que se ha d isuelto pr èvia mento
el bòrax y la gl icerina. Para ag'ita rlo
se ha. de echar mano de una cuchara
ó espàtula bien Iimpia. So lava por úl t imo el cold-crearn en agua clara antes

do pernerlo en los boles.

Si algú vol dur a la pràctica
aquestes receptes, pot fer-ho,
l'únic problema serà trobar tots
els ingredients, ja que encara
que alguns són perfectament
normals, n'hi ha d'altres que no
és tan fàcil trobar-los avui en dia.
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Una altra crònica local, aquesta, al núm. 35, 26-12-1 880, ens
parla del problema que representaven dues pedres, que posades a l'entrada del carrer de Sl.
Agustf -a l'Ocata- perjudicaven els pagesos, ja que no podien passar amb els carros, com
havien fet sempre. Diu així:
CRÓNICA LOCAL
DE LA VILLA DEL 1\IA8NOD.

Coo perdo" ue la autoridad local, nos
permitimosllamar la atencíon respeto
a dos enormes piedras que bay coloeadas eo la esquina ~e la calle de San
Agustio, (extremo de Ocata), pues que
mas de impedir el pago basta para un
carÍ'eton de mano, son un peHgro eon stante' para los cDa.vegantes nocturnos,s
que ignoren la exístencí.. de tales esoollos. Dichos baj los, sa lieron a llor de
agua, Em plen opamperismo: y es de suponer seri an eïecto de a lguna erupeion
cprivilégica, pues .no tenernos conoeimie nto de que exista allí ningun volcan para vomitarlas.

a

Nadie ignorara que los privilegies
feudales bare años que ban desapareeído de -España; pero sí, es muy probable se ignore, que en aquella calle habitau varios Iab rador es y que les perj ud ica en sumo grada, el no poder pa.~r COll el carro- por dicha esquina, coantes sucedía . Suplicainos pues al
, A,y un tamiento se digne !.ender una mirada de oompasion por aq uella' calle y
que no olvi de aq uel la frase del rey don
Fernando :VII que decia : las facultades
que tiene uo monarca.para cbacer,. Jas
tiene i>tro monarca para,<desbaccr ..

mo

Dóna a entendre que les pedres en qüestió, foren posades
en una època en què, l'ajuntament, era manat pels pamperistes. Com sempre passa, el que
hom fa, l'altre desfà i viceversa.

El Eco del Heraldo del núm.
43, 20-2-1881, comenta el gravat
de la seva capçalera (abans no
en tenia), que diu que és fet per
un masnoví, del qual, a la caixa
que hi ha darrera l'herald, en
veiem les inicials A.R. i la data
81. Aquest escrit, a part dels insults al contrari, a qui bescanta a
cor què vols i de les medalles
que posa als que pensen com ell,
ens explica que el 1879 es varen
cloure onze anys de govern dels
seus adversaris polltlcs, els quals
recolza El Pampero.
Veiem què diu:
, NUESTRO 'CRA8ADO.
Lll1l1la;'\ i ll.h1tlahl~Ul~lIlei Iu ~hlllCioll .tl~ nu es-

tros Ir-l"lur(":\ (> l ll nl J~ o que . ~ IlC Ii I ~ T. U r~re II Úm ero, .1('hi.lf) olla pii: .11;" lll (hijd .I~ nne..t ra viflu ,

\. flU6 i l Ml Imt'u ~,'i.I!lI(¡ reune t od a In intencion
i¡ue n~COlUuOlOd l"tlll l\ l uo;a r II uuestros f'lIfO llIi;..:o~ ..in\:.lenuM de la a omlUA 11,.1 ('sc:·lIl.IIdo) rIa
. ,·a l l1 l11 u iu ' l"fo tau r:',dIrnt:'lI te elfos t.'11I 1' !(·~l n. cou
mCIIl;tllude nuest rol11111;"11 nombre r hahl'HI ~11'n lO
l'llra IUIl h'llstn nio,. mas llúU(HIICeR.
T,)(llI la ""llciil<'l posible ,Ul ve t'li l'I t1i1.ujo 'Iue
no s OCII!,U. Ull 8nli:<llo heruldo, de Jus q u e equ¡
110 cu l~ .hlll¡¡ ex¡ ..tiercn t'li ut ro:'! ("JlUClI:'! , «teu-u dn ln tln!i ;,:-Clc<lll.i t.e uuestru \:il!Jo . '11IC {"(Hl\O~1 :',
lOllos lo s veciuos 'lIlC quíerun oir de o;n~ lai.jus lu
uumcru cmuo deben rl:'~if"lo\p. y tuinti l l i~lrur:ic los
l'lleltlos l'U 1';( lIe ;.{a r li ¡l;f"1" :,:r.nuJ-!. Lus ),a hil a lllo'~ IIIn l> 1l10 ri::t'I'ltdo~ 'IIIC 1>011" Ta: HIUroria Y'l"':
110 oh ~luuk de se r ma yoeiu ernn _
d ès l".il icll l'\('lIle
;.:olJf'l"n:ulo:'l v '-'-'1" o.lllJiuiJollrndos, a o..:u ,I,·o J1n' "!Ir osos III ll lHlIamienlo del -U¡,;u .\ L1Jl), uv l'ara
Ilprl'll.1.·r llndo. ~nue"o, lllleft ,too.lll'" l it' t.l;" l l J'I 'Iu e
('11 nl.laJun 1Jllllln.m Oil . Lo cleteü l.tt!ll IId,' «mo
,onl ver J e '11Iè color l'e p4>udrúlI las lll{"j ill ul< tic
u'"'flue duruute 10 !ll ouee cêJebr{".tf u no ", llll~ ('0 1.-

I

cluj-eron con tol de t~i"J,

H O !! ·

,le "' ~ol ¡erlli.lron.

v

. llor al nusmo ü em po la l'nltelltu IIILt ~ 11<l111t~ \'11ll1~
"nlnol~ que han ,,¡Ito Jo~ necldo«.
.
).IQIl l>i I.ien

a uuestros

IIdn~rtlürins Ic..." duete

mu cho ¡rAltlar la verzüe use, por ser n,u)' ct<t,;.Ol/o:l
I. que tie!lt\u, en ~Illllio li. lrulf'oI.lerlllA ,)" iolCa lo

nodie letl gaua; aRI ee que 001110 buenos 1.. brele e
huelen de Iej oe la chamu&o.¡uina. q u e rorzO lialu cute ha de Ie ve nte rse Il1 li r.3.r de la UtOllht el J tt:;llAl....
DO.)- hU)'ell Jt'8p~\-orid06. 110 6. ocu ltar tO U verR:ü~nu.. como CUi.i tkoheria eee, p:ln. que ell Ull
t1eOl IJO muó menoe k)ano pudíereu a!t:o.llur e l
pe.rdon de 8U. fa.lt.....rne muy al contrarto: cortta mlUi que pre-ul'OIlOli èll h u sca de UI' sol q~e
ea1ien(e. ya que Be ap.o.izóe l que desde Ditrcelona r Madrid los calenlaba con aua poderOllOS
n)"Otl. ~:;¡I c:aroaleclorea, a~nque \·éa.ia ... hueslros
enem1goe, que -aon -Ios :\"UMlroa p Uell lo I&on de
lJueatra \illa.,
IlCtitud de huir del lhuu.LDO.
110 ueaia queae den..por ., ·e ucl dos . pues ho un
rnndioeoa t rahaj oe de uPa para ingruas-en la .
1I.1u del C'didó que h a enlrild.o U. regir los d esUnoa de a pàlri~lpara,lc.n:r.ar ·mie\·amellle ~l

ma.

en

(nor de 1011 grandea ·y volver ." liranbarnoll y

..ciar aua pervenJOlI ¡nalintoll y au aed d e \"811gàIWl. No, no teIIUÜa mienlnu vooiaen piê uuea.

In publieacion que ubeill ea la "anguardia de
Dueatra villa, .y puea tenemoll ojO$ de lillce. &0 l~reJnOB di~lill¡.;-nirlolii d~ li·jo .. -1' c1t";;!l:.:raIOl r hllli

lIl:ltlu;llnoliCOtl ¡,J,:lIleS.

Otr-,,¡f; alt"lloril/: 1> l'olllieue 1l11t"tltro l!raiJIlll o que
el hu.. n l>en litIo ut' IIUl:"..I~ .llhollados brhrit lI prec ia r loOr lo 'l"e ntlell, r l)nr elJo. oo llti llt!llr:'ul , li ol'
l)eU.... IIJOlltool .t; 11 )Jrott'ccil11l (Iue com'" y a }' ~II ,
Ilu.ta llusolro:i ..>il.:.:~ljllla r~h lOn 1':1 ra 1'-.rrt'''I,oI I.I t.'1"

_~ i g n ~ ltl e n l f'

r

ti("(

lo ()lIeell llut!,;lro .Jilultl O >ólt'tl_

la mo.-: {lI udt"uStJr de JOoI -ill ~t"te~"lltll)ra J eo; r
ler iu lt"t li~ ltu('.,;lr:aViUlI,

_JUa...

CUlI.\.eu.

Aquests onze anys, diu, governaren els del mateix patró, aquí,
al Masnou, que a Barcelona i a
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Madrid, era aquella època, segurament d'en Cànoves i en Sagasta, que es tornaven el govern de
l'estat i que va fer c6rrer tanta tinta a les revistes que conreaven
l'humor i la sàtira, com L'Esquella
de la Torratxa.
El Eco del Heraldo, després
d'aquest número, encara va sortir
fins al núm. 52, de la dita segona
època. En total foren 70 números, des del 4 de gener del 1880
fins al 8 de maig del 1881.
Com hem dit anteriorment, el
dia 15 de maig del 1880, va aparèixer el número 1 de El Pampero, setmanari d'idees contràries a
El Eco del Heraldo. El temps
que convisqueren, o podríem dirne, el temps que s'atacaren rn útuament, va ser des d'aquest 155-1880 al final de El Pampero,
que fou, segons sembla, el 4 de
setembre del mateix any, amb el
número 14. Aquest setmanari,
per tant, va durar només tres mesos i mig aproximadament, però
això sr, molt intensos, pel que fa
a la picabaralla sostinguda amb
l'adversari.
D'aquest setmanari, El Pampero I dels seus catorze números,
no se n'han conservat gaires
exemplars i per tant no hem pogut consultar-ne la col.lecci6 sencera per fer-ne una anà ltsí, com
hauria estat el nostre desig (encara que com passa sempre, és
possible que en surtin, quan ja
serà massa tard), de totes formes els pocs que hem vist, ens
donen una idea, la mateixa que
ens ha fet el seu contrari, l'Eco
durant el temps que ambd6s varen aparèixer alhora, ja que tenien poca qualitat literària i molt
de veri.

De El Pampero núm. 13,28-81880, n'hem triat uns trossos que
en donaran fe, seran com una
confirmaci6 de tot el que hem esmentat en l'anterior paràgraf. Els
tres trossos, s6n els següents:
1.
UNA ACLARAC¡ON.
Cump lien do I. palabra empel'llda, publiclmos 10 .¡.
l ulente:
.
- t.ollte:!lll el dem and ada :
cQue no e iU od osfl en I. d llmlnd. el tr Uc u lo 6 I Ue.llo
q ue eíee ter con s¡d er:a inj uriosa , ccn ne ne U ll un def~ to
11I. ta nci :a1 q ue im pid e contesta ria deb id .mente, ,a porq ue no poede d ar el dem andado ¡.., n plicaciones co rr es .
pendientea, Y' porque l'li director de . 1I 0 pori6dieo ' a6 10
puede tener f'elIpo D"'.bilida l1 por lO!! -.crUa. en li poblica~llt.Coll.ndo no flJliste a uto r qu e -e . t ri b u' ....I . re spon .. bili~.d del ·m i'rno. ....
'
.
•
~ . Opone, pues , en primer (t r miDo' I. dem" ld. el ea •
.pn..dodefecl.l'-Iu, t.anc it.l que I. m i,m l eon lie ne .
. En w G; u nd o Iu'., apo ne .. ell . I. de r.ll.• de dereeho y
.c~oa por nobl.ber l ido n unca IU .IIni mo inJur ia; a l ee tor, ni tiene filie objeto el per iód ico que el dem l.nd ado
dlrige, el cu ll se li mita Il los hech.os prec isol. pAra sostaIler Iu pol~rnicu q ....e co n reluion ... "arios u u ntm loc a_
lea de lI. "m a de Muno u ha p"omo"i do er re periódico que
ae tit ola EL E oo d..1 lfrraldo .
. Por 0.111 010, debe manifestar el demandl.do quo ...1
perlMico qu e dlrige nunca ha fe nido lI. iMend on de i1\Jur in oi eteed er al ac tor D. José Peciro Isern ni como
part icolar ni como AlcaId...; q ue el de mandada tiene 1.1
act or en el ceneepte de. penonl. honn.dl. J es tlm llble tanlo

com o p;articúln com o en 11. consid er acio n que me rece
como Alcal de y q ue cua tesquter a que puedau ser las dife rencia s de ap re cie cion de los di versos " unloj que Il la
Iccaltdad lIe re neren III hablu de estes en el periód ico ,
nu nca ba in tent ad a ni inte ntar ll consi:n;ar exprealon al .
¡;UnRqu e puede redu nd ar en desh on ra, dcs créd lto li me nosprecio del ae tur , Y protests, de da fiOll, COlt4S y perj u ícíos. •
SS, Sr . beril , nOl olros jl. m ú bemOll pen eado eu u beri r
hem os deseado escl&relCer los bec hos edu ci t ada par . ella los ar(ume ut m correlllpood ientel r pa leotiza r qee Y. l io duda algun. b ubietl. mejor adm inis trado.i no hu biese d&dooidm , pen.onu q ue .nhel. n
po r uo. parte utiaracer Mi Ol r ..enp nn s, J por olra dar
boeo rumba , los í ateeeses de ramilU.. Si V. ee h.ubiese
cireuo.erito 'ter Alcalde del Muaou J h obi."e cern do
el aIdo' Iodo cna nto au. amiBO' los her, lJ i.ta. le han ee ' V . ; OOSOtrOI

m unieado; no hieiera V: e l pape l dln irad o q u.. ha hecb e,
. ni .e e n~nln.ri a en u.. lMlI1es cireuns taneias p~r qu e
aln.y ieu• .
Si eoscrrcs hubièse mce UeYado tal in te neion no h u blê fAUlOI d,cho en un o de 101 puado.s n6 met'O. que V. era
1. p ri m e r a
de D Eco d~1 H u..u., r no III bohi~ra mos mi ndo co n oJo. com pui yos 1.1 con lempl ~r le
obrando cu al por in.ti pclon ba I!:Stado V. obn.ndo.

v1cUm.

2.
El EU! del H era ldo dice en au ul limo núm ero qu e tem e
caer en m¡ono. del fiscal J de a ltas I lI ta1"Íd~des . N o~ot ros
DO lo exln.iíil.mos, p UU , ea 5 U' co lu um u ban apareeido es erit o," firm ado. J>llrpa.'~ ampla , terr or de Iu. proyiaci.:l.,
de Ca.sle.lIon J de Tarragona .

3.
Et EU! del Hn-alfID. en uo o de au a artic ulo. dll llllti mo
núme ro , dice que no qc tere cooti noar por q ue teme des barur. Hombr e, bom b re , , al fin babr:r. V. llq;ad o ' co no:
eeue? Otl"O ex6men de eonciencia '/ conrenr' q ue ha
des ba rr ado toda la vida .

En aquest darrer, hi trobem
una sàtira feta al seu adversari,
quan aquest, en un dels seus
darrers números i abans de tancar, fa, com un cert examen de
consciència, examen que, el contrari, aprofita per satiritzar-lo de
la forma acostumada.
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Fins aqul, una breu relacl6 de
la premsa del Masnou del segle
dinou. Estudiada més a fons I tenint a mà tots els números apareguts dels quatre setmanaris esmentats, així com poder estudiar
també els fets que comenta I les
actes municipals d'aquells anys ,
podria donar peu a una història
molt més completa I que ens faria veure més clar aquells temps
en què , el Masnou , va tenir al
carrer, en dues tongades, dues
publicacions a la vegada , l'una
en el 1879 i l'altra el 1880. Ara fa
110 anys que va tancar el darrer
d'aque lls setmanaris, que per

desgràcia duraren tan poc . AI
nostre seg le també hem pogut
gaudir de premsa masnovina en
dos moments de la nostra història, l'un al voltant dels anys trenta
i el segon , l'actual, que sembla
bo I, al qual, desitgem que sigui
de llarga durada i de bona quali tat, com fins ara ens ha demostrat.
La història dels pobles , tamb é
es mesura per la seva premsa,
és per aquest motiu, que li desitgem llarga i profitosa vida , puix
això donarà major glòria al nostre
Masnou .

Joan Muray
Col.laborador Tècnic Casa de
Cultura i Pinacoteca Municipal
Ajuntament del Masn ou
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Can Teixidor (El Masnou)
Agost-setembre 1991

Reproduccl6 deles capçaleres

M a snou 10 d e Agos to de 1 8 7 9 .

Año I .

N úm. 1 0 .

*. '\ I, .~ ,
Dg MASNOU
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~emanar¡o Iln
PRE CIOS DE SUS CRI CI DN.
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l' '
, I
l, " ',,' l,

x,

in[crcscs localcs, ticneias, li[era[ura J \11l'iellilllc~ ,
11

l'

¡

En la Peninsula , trimestre. . 2 - Ptas.
Ultramar y Extranjero, ¡d. . . 4:: ~ » '11
Numeros sueltos
0 '25 » !:

ANUNC IOS Y REMITI DOS

IlY.II,\CCIOX Y:\U\II\ISii..lll0};.

e..'l rC~

I.-'}~""(, Lt

:F t,.\."'l LLC¡ '\ "'I.' ,

.

i

, Sc

I~ .

"'ClOS coxmCIOmES ,

In ser-tn r an gratis los es crf t os (jut:

senu de tn t.er -è s para el pet-í ódtc o.
~

No sc denll\"e r.i nin gun ori gin ~l.

SUPLEM ENTO

EL ESCUDO
DE
MASNOU.
,-- - -----------
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Barcelona 15 de Febrero de 1881.

o", •
"

30

Núm. 42.

P REC IOS DE SUSCRICION .
E ll todaa port e. 5 reulce trtmeetre, mae 108 gae toe que ocasione
8U remesa .
Nú meros euelt os. 2 cuartce .c-Nú meroe at roll:uiOll, 1 real .
Coleccronee cornplet ee, ..... cuertce el núm ero.
Hemi ñd oa qu e no int er esen nI pe rl òdlco y enuu cíos, ê. p recloe
convencícnalee. .
.

~ . AÑO I

Masnon 15 de Febrero de 1380.
- ~- ._.~---

EL ECO DEL IIEBAL O."

,c

Semanario hun:ol'istico, literal'io , rïelllifrco , y de intereses morales y ",almales de esta poblacioD.
;,,-.

,

..

.-n.t_Adm inistur ion .

I

suscmcros.

~

[lA ! ; C U.O~.\ : en

la Iledaceion,
la Ht',h rcion se inst rtar6 gr~ l i s .
. 1'\ .. -e fle vol vl'r.lln los ceigi nate s , in- ènense to no ,

Lo que cO llven¡:;:t

....:;---- - - -

A DM I ~ Is TnAc lO~: Masnou, calle de Ba rcelona, núm . 6.
y CORRESPOND~:-:CIA: Barcelona, callo Antigua

REDACCION

pUNTOS LJE
M,\SXOU:

..

¡

:lo

AÑO I.

de S. Ju an , nú m. 1, piso 2.°,2.PIIECJOS DE

SUSCII I ClO~.

Núml' r,,' ..m-Ilu.., 2 cuartos. - Númerus aln , :nlos , t n' ili.
.
f.ul t>c.'¡" ,lt'S cU lll l.I t'l 3~ , .II 4 CU llIl! t' I n{"" t>tu.
'
n t ' llIi t¡d,,~ qllt' lla mte re seu al re ri{l.lieo '! an ll ucill~, ~ [Irl'cios eonve neienal e',:

J:omingo 31 do Agosto de 1879.
.

~;

.

1~.1 tod ae 1,..r ll'S::I re :.ll'5 l ri me slr~ 1 m~ ~ los ¡';3~ tus tinc OC;¡SiODft 111 t euresa , . .:, '
.;

NÚM. Lo ' ,

.

EL ·HERALDo·DEL MASNOU
Senanario homoristiéo , H1erario, , cienliflco, y de inlereses localcs de esta pobJacion.,

.'

.~

.._;-- - - - -

Adrn n ís t r-ao to n : ca lle d e B'Il·cPlona. núm ero G.
í

l' U="TOS l/E SUSC IU CI O ~ .

M.\ S;\:OU: ,'11 la .""minist radon de l's lc pctièdlco,
Il AI ~Ct.: LO:'i.\ : ca lle Anli:;u:l nc Sa n I uan, núm . l , piSo 3 .°, i.- f'ueru .
1.0 que cont engJ t. ra Iledeeeion se inse rl u Aera lis.
No se devclverà n los ori ¡;inales , insénense ft no .

•I

".

l'flt:CIOS llI::

SUSC III C IO~.

E.l l'\Ib~ l'a ~l r. s 1 pese ta, m3 ~ 105 cas l05 que ocasione sn remen .
N'·.Ull."rUS ~llCI10." 2 CU:art05.- :'\(Imer os 3Inudo.5, i re el,
Cctcceic ncs cu m lll"' I~5, :'. " cumlos ci número.
rlemit iJ os llUC no ime rcsc n al per i6dico ,y 'IlUll c io5,.II prceica eoneeae ieeales .
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Año Il .

Masnou 6 de Marzo de 1881.

Noím. 45.

Sem snario humorislíco, literari», dedicaJo especialmmte d detender los Intereses .
mora/es y materioler de esta filia.
.
'
.
PUN'fOS DIo; SUSC 1UCION. .

.

nA nC ~;LOl".· A. : E n lo. Itedeceíon, calle An li gn.. de S. Juo.n, mim.
1

t , r illo 3,'

2. , Ú do nde ee diri Rir n Ja. eor respondencí a.
"lusou :, En la Aduün tetraeíon, calle de uereetooe, núm. 6.
1.0 qu e con venza "lo. Itede ecíon ee i nACcto. r6. geo.Ua . .
•"

".

o(

l'oio Me devolver én 1011 orlgina le". Ins èrtenee

no .

Ó

tl
T

Barcelona 28 de

Año I.

l'HEClO S ur·: SUSCIUf: IUX.
En todae pa r tes :> rs . lrim8!1l r"'. '11 011 lo." j{a."ln.l 'Tuc O.:f1,h'n( "li en vío
Números eueltoe, 2 cun cloill.-Núlllor o!l. nl na ~ ¡.I(l ú !; . 1 ( ' :01.
~.
.
Colecercnee ccm pleta e, A <\ çue n os el núun-ro.
' ",
.
ROnlitl~08 q ne no Intcres en ni perló-llec )' anuncio:>,;\ )'ceci·ó,,".on-,.,.
venci cnelcs .
.
','-' -.

A ~o ~t o

de 1880.

Núm . 13.

EL PAMPERO.
PEHIÓD!CDDE INTEkESES MDRAI.ES YMATER1ALES.
RED ACCIO N Y ADMINISTRACION,
oall e

de C axnpo s a g r a do

I

a s , pral.

I!
I1

SIN DIA
.2

suo

C 'l..I.a :r 't o s

DE PUBLICACION .
c a d a. :I1 ........ ~.'1 ero .
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Notes:
(1) Pensem que aquesta població deixà de pertànyer al Principat a partir de 1659 (Tractat dels
Pirineus entre França i Espanya),
en què s'establí la línia de l'actual
frontera, de manera que una part
de Catalunya quedà inclosa dins
el territori francès.

(8) TORRENT, Joan / Rafael Tasis: Història de la Premsa Catalana, Barcelona: Ed. Bruguera,
1966.
(9) Deixat per les germanes Soledat i M· Teresa Baucells, a qui
agraïm sincerament que ens hagin deixat consultar el llibre-reculi, fet relligar pel seu avi Josep
Estapé i Matas.

(2) El primer del món sembla que
fou l'anglès "Daily Courant" aparegut el març del 1702, per això
al "Diari de Barcelona" se'l considera el primer diari continental
del món.
(3) Del 1853 al 1879 també s'edità una publicació de nom homònim "Gaceta de Barcelona".
(4) Reproduïm els textos dels
tres grans reculls que hi ha sobre
la història de la premsa catalana.
L'estudi de Joan Givanel i Mas:
"Bibliografia Catalana de Premsa", Barcelona, Institut Patxot,
1937, 3 vols., no l'hem inclòs perquè sols cita una publicació a Vilassar de Mar.
Tot i que aquí només parlem del
segle XIX, reproduïm tota la informació continguda en els tres reculis.
(5) Les poblacions que no apareixen i havien estat incloses en el
Districte Marítim és perquè no
consta cap referència en els reculis.
(6) BERTRAN I PIJOAN, Lluís:
Premsa de Catalunya, Barcelona: Ajuntament, 1931.
(7) AGRUPACiÓ PROFESSIONAL DE PERIODISTES: La presse Catalane Depuis 1641 jusqu'a
1937. París: Palais International
de la Presse, 1937.
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Museu Municipal de Nàutica del Masnou
Núm. inventari: 843
Objecte: D'art, maqueta naval.
Descripció ffsica: Fusta i cordill, eslora 25 cm, mànega 10 cm, puntal 7 cm.
Forma d'ingrés: Donatiu de la familia Mlllet "Indià" "Cana".
Descripció: Bot del pràctic, construït pel capità masnoví Pere Anton Mlllet i Fàbregas. Restaurat l'any 1970 per Delhort. Es desconeix la data de construcció,
se li dona l'antiguitat en la segona meitat del segle passat.
Comentar i: BOT de PRÀCTIC. En anglès PILOrS BOAT, embarcació petita de
I(nies fines i moll manejable. L'aparell d'aquest mini-veler és: un pal major normalment de dues peces al centre de la nau proveït de botavara i pic, vela cangrea i escandalosa, a proa, un bataló amb un floc. La tripulació era ben reduïda,
dues persones, el pràctic i l'ajudant que era un bon mariner, ja que quan el pràctic pujava a bord, llavors el mariner havia de retornar sol a terra. Quan un vaixell
necessita pràctic, hissa en el pal la bandera de sis barres verticals, tres de grogues i tres de blaves intercalades. També era necessari el servei del pràctic, per
la navegació fluvial dels grans rius, per exemple el Mississipf als Estats Units, el
riu de la Plata, el Paranà i l'Uruguay a l'Argentina, rius bastant navegats pels velers masnovins.

P81em6 Anglès
Director del Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Edita: AJuntamant dal Masnou, Dapartamanl da Cu~ural Musau Municipal da Nàut ica dal Masnou
Producció : RR8
Dlssany Gràf ic: Umésu
Imprassló: Jobagrat
ISSN : 1130 -7935
Dipòs it Lagal : 8-45.605-90
Coordinació: Rosa Almuzara
Co rrecció: Servei Municipal da Cata là
/c) de La premsa al Masnou del segle X IX : Joan Muray
<tl de la Fitxa Tècnica: Palemó Anglès
<tl da la Roca de Xeix: AJuntement del Masnou

Foto portada: Ca n Talxldor (fragment d'una capçalera dibuixada per Francesc Flos I Calcat per
al setmanari "La Costa de Llevant ")
Examplar gratull: per a sol.lIcltuds adreceu -vos a l'AJuntament del Masnou
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