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FC Barcelona

Mosaic de cultures
a Vilassar de Mar

Pàgina dos
Mirades. Moltes. Variades. Vilassar

història. Sabem que les diferències

que contempli la tradició i la pro-

de Mar és un poble de moltes mi-

no sempre són ben enteses ni ac-

vocació, les realitats dels que ja

rades, un poble divers. Un poble

ceptades i pensem que aquest és un

fa molts anys que són el teixit del

amb gent que pensem de manera

fet que cal afrontar. En aquest sen-

poble i les dels que han arribat no

diferent, que hem nascut a llocs

tit, tampoc a la nostra vila tot són

fa tant. Volem presentar-vos un mo-

molt allunyats, que tenim experi-

flors i violes. Creiem que un Vilassar

saic que ja existeix i que volem fer

ències dispars, que ens agraden

de Mar que contempli totes les mi-

encara més enriquidor.

coses distintes... Convivim aparent-

rades que el formen és un objectiu

ment sense dificultats importants.

necessari avui en dia.

És una revista impulsada per l’associació ciutadana Babord amb una

Al poble hi ha problemes, és clar, i
greus, com a tot arreu, però la vida

Aquesta és la raó que ens ha im-

mirada ampla: una revista no parti-

quotidiana es desenvolupa majo-

pulsat a crear Mirades, una revista

dista, que no expressa altra opinió

ritàriament sense gaires enfronta-

de tots pensada per a tots. Una

que la dels autors dels seus arti-

ments entre els individus ni entre

revista per fer que les cultures que

cles, feta per gent del poble, també

les comunitats.

s’expressen al poble serveixin d’ele-

diversa. Crítica amb la realitat

ment cohesionador. Una revista

perquè aquest és el sentit de la cul-

Però no estem sols al món. Sabem

adreçada especialment als que,

tura. Una revista que vol ser senzilla

què passa al nostre voltant, a

per motius molt diversos, queden al

i que espera l’ajuda i la companyia

d’altres pobles i a d’altres països.

marge de molts projectes culturals

dels que ja l’esteu llegint.

Sabem què ha passat al llarg de la

que sorgeixen aquí. Una revista
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Leila		
Ouahabi

El perfil

A principis del 2000 es jugava a Vilassar de Mar la copa més prestigiosa del món. Us ho asseguro. Més important
que l’Eurocopa, la Lliga o la Champions League. Quan passin els anys, els més vells recordarem poques coses de
la nostra etapa a l’escola. Però el campionat que enfrontava els últims cursos del Pérez Sala, l’Escola del Mar i el
Vaixell Burriac és un dels records que no s’esborrarà mai de la nostra memòria. Recordo que hi havia una rivalitat
històrica entre l’Escola del Mar i el Pérez Sala. En canvi, els partits contra el Burriac eren relativament fàcils…
Sempre que destinessis 5 jugadors a cobrir una sola persona, és clar: la Leila Ouahabi. Si no ho feies, se’t complicaven molt les coses. Ella era la indiscutible capitana del Vaixell.
Jo m’ho mirava des de la distància i la seguretat d’uns guants de porter d’aquells gruixuts, gruixuts, però amb cap
certesa d’aturar els míssils que disparava la Leila. Qui hagués dit mai que aquella noia que volava per la pista del
“col·le” acabaria formant part del FC Barcelona, es coronaria tricampiona i assoliria un reconeixement històric a
tot el món? Probablement només ella. Perquè cap dels nois que érem allà vam contemplar allò com una possibilitat. No entrava al cap de ningú de nosaltres. Senzillament perquè qui vèiem a la televisió eren en Rivaldo, en Luis
Enrique o en Reiziger (que dolent eres, fill meu). Així, tot el mèrit del que s’ha aconseguit fins ara recau sobre les
dones que van esmicolar els sostres de la imaginació de molts homes. Entre elles, la Leila, cada cop que jugàvem
contra ella.
El futbol femení és perfectament conscient de què significa ser un esport minoritari. Ara que ja és dins del nostre
imaginari col·lectiu, és important no jugar-s’ho tot a una sola carta com ha passat amb el futbol masculí. “L’esport
rei” ha significat el desplaçament de moltíssimes altres disciplines esportives i, en molts casos, les ha condemnat
a la marginalitat. Cal lluitar contra això i animar els infants a practicar esport. Sigui quin sigui. Perquè només així
podrem seguir trobant-nos capitanes que ens deixin amb la boca oberta en veure-les jugar al Camp Nou o al pati
de qualsevol escola pública de Vilassar de Mar.

Manel Montilla

La
capitana
del
Vaixell
Text: Pol Castellví, periodista vilassarenc
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El poble: xifres i rostres

El dossier

Salvatore Satta, en el seu llibre El dia del judici, en
recordar el número d’habitants que devia haver tingut un barri de Nuoro, ciutat de Sardenya on ell havia
nascut -eren molts?, eren pocs? -fa aquesta reflexió:
“Pocs en l’abstracte mar de la vida; molts en el concret
espai en què les persones adquireixen un rostre i un
nom. No en són mil, sinó un més un, més un... i així
successivament”.
Vilassar de Mar té 21.035 habitants*. Són molts? Són
pocs? Ens agradaria mostrar unes dades que poden
ajudar a entendre el nostre poble, però també, i sobretot, a donar veu a alguns d’ells. La gran majoria dels
vilassarencs són nascuts a Catalunya (16.013) i molts
fins i tot al Maresme (6.536); el poble també n’ha acollit molts altres: 2.767 de la resta d’Espanya i 2.255 de
l’estranger.

Hi ha vilassarencs i vilassarenques que provenen de

D’Amèrica del Nord: Mèxic (38), EEUU (22), Canadà (5).

totes les CCAA:

D’Amèrica Central: Hondures (86), Cuba (54).
D’Amèrica del Sud: Argentina (269), Colòmbia (116),

Andalusia (782), Castella-La Manxa (329), Castella-

Brasil (86), Uruguai (76), Veneçuela (69), Perú (59),

Lleó (271), Extremadura (242), Aragó (207), Madrid

Equador (49), Rep. Dominicana (44), Xile (33), Bolívia

(198), País Valencià (178), Galícia (137), Múrcia (134),

(32), Paraguai (25). Total 1.104

País Basc (99), Balears (44), Astúries (33), Navarra
(29), Canàries (23), Ceuta-Melilla (22), Rioja (21),

D’Àsia, 112: Xina (45), Pakistan (24), Índia (10),

Cantàbria (18)

Tailàndia (10), Filipines (7)

De països de la resta de la Unió Europea són 441:

Aquests són els números que dibuixen el mosaic cul-

França (111), Alemanya (56), Itàlia (53), Regne Unit

tural i lingüístic del nostre poble. Hem buscat a alguns

(47), Romania (41), Portugal (31), P. Baixos (20),

d’aquests vilassarencs diversos, els nascuts aquí i els

Suècia (13), Irlanda (11)...

vinguts de lluny.

De la resta d’Europa, hi ha censats 157 habitants:

Dades IDESCAT, consulta del 06-2021

Rússia (85), Armènia (21), Ucraïna (17), Suïssa (16),
Andorra (8)...
D’Àfrica, 430: Marroc (374), Senegal (15), Gàmbia (15)...
D’Oceania, Austràlia (9), Nova Zelanda (2)

Text: Gustavo Iduriaga
Fotos: Edu Omedes
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Kwendee

Neil
Ens trobem en un banc al costat d’un gran plataner
vorejat d’un espai enjardinat per ell mateix, al Veral de
l’Ocata. Natural de Durban (Sudàfrica), “la ciutat on
Puyol va marcar un gol contra Alemanya en el campionat de futbol en què Espanya es va proclamar campiona

Ens vam
conèixer i
enamorar a
Bangkok

del món”.
Va arribar a Barcelona amb la seva dona per treballar
de professor d’anglès. A finals del 70 es van instal·lar
al Maresme fugint de la contaminació, “no volíem seguir fumant i ens vam traslladar a Premià. Un dia vam
venir a Vilassar a visitar uns amics i ja ens vam quedar
a viure aquí, som vilassarencs víctimes de les circumstàncies i l’atzar”.
El Neil ha sigut el creador dels jardins silvestres del
poble: biblioteca, parc dels ocells de l’avinguda de

Fa onze anys que viu a Vilassar amb en David i els seus

Lluís Companys, jardí de l’escola nàutica i jardinet del

fills, la Viola i l’Alexis. La seva família és una petita es-

gran plàtan.

cola d’idiomes. Els dos adults es relacionen en anglès,

(si vols veure’ls, ves a www.jardinsilvestresvdm.org)

llengua que utilitzen des que es van conèixer; el pare
parla català amb la filla i el fill; ella, indistintament, els
parla anglès i thai, llengua que utilitza per explicar i llegir llegendes, històries i contes de Tailàndia.
La Kwendee està aprenent castellà i català, que són
els idiomes que utilitza a la botiga de verdures i fruites
que hi ha al costat dels hortets i dels hivernacles de la
família del seu home.
Celebren tant festes catalanes com tailandeses: el Tió,
Reis i l’Any Nou tailandès, festivitat en què s’apleguen
amb altres tailandesos de Barcelona.
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Víctima de les
circumstàncies

Àngel (Shellam Hajji)
i Mònica (Màlika)

Fanny
Va venir de Colòmbia amb la seva mare, de Chía, un
poble al costat de Bogotà, l’any 2000 en busca d’una
vida nova. No els va ser fàcil. Llavors ella només tenia
9 anys i recorda el rebuig que va patir la mare i les difi-

Soc el primer
marroquí que
es va quedar a
viure al poble

cultats per trobar feina, “una sudaca que venia a prendre la feina a les d’aquí”.
Han viscut a Sitges, a Barcelona, a Vilassar de Mar, a
Premià de Mar, i ara tornen a viure aquí.
A casa, la parella de la mare, un “manyo cuinetes”,
s’encarrega de cuinar, i el menjar català gairebé els ha
fet oblidar el d’allà. Comenta que li encanta el trinxat

Tots dos són del Marroc; ell de Rabat i ella de Larache.

i el fricandó. Tanmateix, quan es troben amb famílies
colombianes gaudeixen menjant tamales, ceviche,

El Shellam, molt jove, va voltar per alguns països d’Eu-

ajiaco...

ropa: Alemanya, Bèlgica, França, Suïssa… I va arribar
a Barcelona des d’on va venir a viure a Vilassar de Mar,
perquè “el clima era semblant al del meu país”, ens ex-

Hem tornat
a Vilassar
de Mar

plica. D’això ja fa 50 anys.
Va ser, diu el Shellam, el primer marroquí a establir-s’hi. I va buscar feina. Per facilitar la comunicació
amb la gent del poble, va escollir el nom d’Àngel, “traducció -diu- del seu cognom”.
La Màlika va venir aquí una vegada casats, ja fa 41
anys. Com que la gent li deia Mònica, li ha quedat
aquest nom entre els que la coneixen.
Les filles, la Bushra i la Fàtima, tot i que ara no viuen al
poble, conserven la colla d’amigues de quan anaven a
escola.
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Chan

Juanjo
Ell és argentí i la seva parella, la M.ª Pilar, de Lleó.
Malgrat que la xerrada ha estat en castellà, em diu que
va aprendre el català i el parla, fet que li ha obert por-

El treball a la
botiga ens dificulta
participar a algunes
festivitats xineses

tes al món laboral.
Fa 15 anys que viuen a Vilassar de Mar. Volien viure en
una casa unifamiliar de les que en aquell moment es
construïen aquí. Els va semblar el lloc adient: a ell, perquè a la seva feina es mou entre Montgat i Palafolls; a
ella, professora de l’institut de Premià de Dalt, també li
venia bé.
Juanjo segueix amb interès l’actualitat del seu país a
través de televisió, diaris o revistes, i manté una comunicació constant amb la família. Però diu que no vol

Nascut a la Xina, a Qingtian, província de Zhejiang, va

tornar a Argentina a causa de la gran inseguretat i la

arribar a Vilassar amb la seva dona, Yon, el 2006 i van

crisi econòmica que s’hi pateix, i són els seus familiars

muntar un basar xinès al carrer Cuba. Abans, havia

els qui venen de vacances.

treballat cinc anys a Barcelona en restaurants tant
xinesos com de cuina europea.
Les seves filles, la Núria i la Sofia, nascudes aquí, par-

Ens va semblar
un lloc adient pel
nostre treball

len xinès, català i castellà. Entre elles dues es comuniquen en castellà, i en català amb les seves amigues.
Els pares volen que coneguin l’escriptura xinesa i ja
han apuntat la filla gran a fer classes.
El treball al basar, de dilluns a dissabte, no els permet
participar sovint en festivitats xineses. La que acostumen a celebrar a casa i amb altres famílies i amistats
és l’Any Nou xinès. Alguna vegada han anat al port de
Badalona a navegar amb el Vaixell del Drac.
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Yulia

Jaume

Nascuda a Moscou. El seu primer marit, l’Andrei, net

L’únic que queda dels
fundadors d’Amics de
Vilassar de Mar

d’exiliats, tenia passaport espanyol, així que el 1987
van venir a viure a Barcelona amb la seva filla de 2
anys, la Xènia. La Yulia ens explica que van ser uns
privilegiats perquè en arribar ja tenien feina, ell d’enginyer i ella en una empresa que comerciava fonamentalment amb Rússia. Uns anys després, van conèixer
el poble quan venien a veure uns amics i van decidir

Els avis d’en Jaume es van instal·lar aquí cap als anys 20

traslladar-s’hi.

del segle passat. Els avis paterns provenien de Cabrera
de Mar i de Fogars del Montseny; els materns, de

Ciutadana de l’URSS, mai ha pogut aconseguir el pas-

Vidreres i Maçanet.

saport rus. “Soc d’un país que no existeix”, diu amb
pena; “m’estimo Rússia, l’adoro, però no vull tornar-hi”.

L’avi Teixidó va venir a treballar de mosso de masover a

Amb els seus fills, i ara també amb els nets, només

Cal Tit; a més a més, va fer de sagristà a la parròquia.

parla rus. Els explica “contes, dites, poesies, jocs de

L’àvia venia aviram al mercat que es feia a l’actual plaça

paraules que en cap escola no els podran ensenyar”.

de l’Ajuntament. L’avi matern, de cognom Massa, tenia
un forn de pa al carrer Sant Genís.

A casa seva celebren el 8 de març, festa de la dona
russa. Aquest dia tot el país homenatja les dones

Cap als anys 50, el pare va crear una empresa metal·lúr-

-nenes, joves, mares, àvies-. L’Alberto, la seva parella

gica, FORMIS, que feia motors elèctrics. En Jaume, que

actual, de Bilbao, li regala un ram de flors, va a dinar

va estudiar mestria industrial a Mataró, se’n va fer càrrec

amb ella a un restaurant i li dedica el dia.

quan el pare va plegar, fins que a finals de la dècada
dels 90, a causa de la competència xinesa, va tancar.

A la Yulia li agrada molt cuinar, sobretot plats russos,
i utilitzar els productes d’allà que compra a una botiga

En Jaume va formar part de l’associació “Amics de

especialitzada de Mataró.

Vilassar de Mar”, creada durant la dictadura amb l’objectiu de donar a conèixer aspectes de la vida, l’entorn i
costums del poble. Venien làmines o plats de ceràmica
amb motius relacionats amb el poble -vaixells construïts a

Soc d’un país
que no existeix

Vilassar, masies, herbes…- i destinaven els diners a crear
beques per a estudiar de marí. “Soc l’únic que queda
d’aquell grup”, diu en Jaume.
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Rachel

Felip

Va néixer a Holanda però quan tenia, un any la seva
família se’n va anar a viure a Califòrnia.
Ella i el seu marit, en Ferran, viuen amb les seves filles, l’Èlia i l’Àneu, a Vilassar de Mar des de fa 4 anys.

D’estiuejant a
vilassarenc

Abans vivien i treballaven a Barcelona “però teníem
ganes de sortir-ne”. I, casualment, buscant a pàgines
immobiliàries van veure una casa de poble amb jardí,
que és el que ella volia. “Vam tenir molta sort perquè
el mercat immobiliari estava a la baixa; amb els preus
d’ara no haguéssim pogut ni pensar a comprar-la”.
Celebren el thanksgiving (día d’acció de gràcies) amb
els amics del poble, i la Rachel prepara el menjar
tradicional: gall d’indi al forn acompanyat de boniato,
puré de patates i verdures. I de postres, el també clàs-

Tot va començar amb la visita a uns amics. L’ambient

sic pumpkin pie (pastís de carbassa). Abans del dinar,

del poble i la recomanació de viure prop de la platja a

ella els explica el significat de la celebració.

causa d’unes al·lèrgies, els va fer decidir a passar molts
caps de setmana i les vacances a Vilassar en un pis de

“Si algú em pregunta pel menjar típic californià, rà-

lloguer. Cinc anys després, van comprar una casa i van

pidament penso en el menjar mexicà. Jo, a casa, per

estrenar el barri de la Xinesca; d’això ja fa 25 anys.

exemple, faig tacos de peix”.
Després d’una manifestació de veïns del barri per reclamar la neteja de la part de platja més propera, algunes
famílies, la d’en Felip i la Montse entre elles, van veure
la necessitat d’organitzar-se, i van crear l’Associació

Holandesa de
naixement,
però em sento
californiana

de veïns de la Xinesca, que reivindica millores d’enllumenat, espais infantils, etc. A més, durant uns anys va
organitzar unes famoses botifarrades populars al carrer
Maria Vidal, que es tancava al trànsit tot el dia.
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Poesia

Pàgines d’art

Encadenaments
I
Explica’m el sentit dels llençols blancs,
de les passes de fil, dels dies clars,
dels hostes i les nits, dels entrebancs
que destralers assalten els llindars,
de l’embarbussament a l’escriptura,
Pau Llibre

del cabàs dels poemes mai dits, llum
al trencall de l’abisme que perdura,
de les quimeres fetes mot i fum.
Explica’m el sentit, la lucidesa,
les hores sense treva, titellaire
de tinta nua per guarir l’advers,

Queralt Morros, tot i que va néixer a Sabadell el 1992, viu a Vilassar des
de fa quinze anys. Periodista i Màster en Humanitats, es dedica a la gestió
cultural (Espai d’Art i Creació de Can Manyé, Espais de poesia, a Alella) i
és poeta.

les fites destriades, l’ull de l’aire
que sacseja, l’ullal de la certesa,
intuïció lleu al moll del vers.

Poemot (fragment)

II

Si

De sobte t’he trobat

passa un àngel serà

en la immensitat no volguda

aquí, prorrumput

i ja no em queden

accelerant-ne

paraules per a pernoctar-te

el pas-pàgina

i som només tu i jo i la nit.

plorant els seus aniversaris
tots alhora.

III
Esbatanar-se

És malalt de món.

en combat contra si

Per això tanta bona gent ha marxat,

per arrelar endins

prompte es descobreix.

—flor, llavor, engranatge—
desaferrant la set del doll,

N’Angelet es donà autoritas

el cau de l’habitacle.

i potestas salvador; ara,
evidentment, aquest somni

Esbatanar-se i fer

no el vol deixar escapar.

de cada estació una proclama.

Seva és, si tots àngels se n’atorguen, la raó
i sa estranyesa ens desmembra
com jugar amb un dau descompost
molt ben descompost del nombre. Acaba el
joc: i la mentida també és mentida.
El menys important d’una societat neix aquí
al gest, del dau producte, a cau d’hores.
I de què disposa? El menys, d’una
quarterada d’Àngels; el més, no ho sé.
ARA HO SABREM
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Chapapote
He surcado el abismo del tiempo para naufragar
Mis ojos en los tuyos,
Arrancando tu belleza del mundo, para siempre.
(Desfigurada herida sin respuesta)
Tu nombre en ruinas no suena en el vacío
Del viento desmemoriado, y
Un gesto de oscuridad que corta
-Bocas y lamentosVa asiendo esta muerte de tiempo

Marcos Clavero, Poeta i fotògraf d’orígens aragonesos i sorians, s’ha
criat a Vilassar de Mar. La seva poesia és un camí cap a l’essencial,
una mirada espiritual entre la terra i el cel.

Varado en la antesala de un largo paseo
De lenta caterva y desesperanza intolerable
Sin rostro.
El futuro vivirá como acumulación de la nada.
De desgarro poblado como un patético desamor.
Este peso de abandono desesperado
Bajo el cielo indefenso, con voz de sangre
Que no renace. Lo que ayer parecía
Nuestro hoy, desciende al más allá
De los infiernos.

Adrian Salcedo, Poeta i productor. Convidat al festival
Poesia i + 2021 del Maresme.

Chapapote
Hoy entierro estas costas, estas rocas, estas aves,
Estas gentes, este mar.
Hoy entierro estas costas estas rocas, estas aves
Estas gentes, este mar.
Hoy entierro estas Costas estas Rocas estas Aves
estas Gentes este Mar.

Edu Omedes

Hoy entierro un pedazo del mundo.

Reproducció en
moviment del
POEMOT
al codi QR
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Procés de repàs
i marcat del
POEMOT
al codi QR

Article original
complet al codi
QR

Microrelats

Nusos
El noi, que sempre li havia retret la seva falta de sentit de
l’humor, plorava de tant de riure. Es reia d’ella.
Ha fet un petit discurs metafísic a la sortida de l’institut.
Ha explicat que en una altra vida havia viscut dins d’una
tija de bambú, com una cèl·lula vegetal envoltada d’infinitud, i que sabia que aquesta espècie vegetal construïa

Rosa canina

unes arrels fondes i que abans de fer créixer les canyes
passaven anys. Per això, perquè estava ben arrelada, les
tiges quan sortien s’estiraven a tota velocitat i deixaven

Vivia en una presó envoltada de muralles infranqueja-

espais buits que acollien l’eternitat entre els nusos forts.

bles. Un malson amb boires blavoses i sons iridescents.

L’explicació era interessant, però no era graciosa i el seu

Tenia el campanar i dues campanes que parlaven el

company es moria de riure.

llenguatge de l’eternitat. Per entendre-les fumava i els
harmònics li tornaven els colors purs de la infància.

Va callar.
La droga estava a l’abast de totes les noies, els ajudaNo diria a ningú que cada nit somiava amb un arbre de

va a suportar els abusos als quals estaven destinades.

bambú gegant, que hi entrava a dins i s’instal·lava en un

Però ella s’empassava la brutícia desperta i reservava

segment d’eternitat i escoltava cants celestials i que,

la planta per tocar el cel.

gràcies a aquesta teràpia nocturna, es despertava fresca com una rosa. Però amb les píndoles nocturnes de

Escolta la campana major, sent la vibració a tot el cos.

bambú ja no en tenia prou i va decidir que es quedaria

Veu el cel de color blau intens, com els ulls de la mare.

per sempre a dins del segment vegetal, buit i infinit, en

Sent la cridòria dels soldats que arriben amb ganes

un somni etern, lluny de burletes.

d’esbravar-se, no deixarà que embrutin el fum espiritual. Es llença al buit per l’espai obert entre les dues
campanes.

Myriam González

(A Bones confitures. Antologia de microrelats catalans. Edició Jordi
Masó. Editorial Témenos 2019

Text: Raquel Piccolo, Nascuda al Pallars Sobirà i resident a Vilassar de Mar, és escriptora, mestra d’escriptura i conductora de clubs
de lectura i tertúlies literàries.
Il·lustració: Laia Badenas, Ha estudiat disseny gràfic i creació visual a l’escola Eina amb la intenció de convertir-se en il·lustradora.
Instagram: @laia_bad
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Arts plàstiques

Pàgines d’art

Josep Malagarriga

Nascut a la comarca
del Bages fa 68 anys,
viu a Vilassar des del
1979. Ha participat
a la fundació de
VilassarTV i VilassArt.
Professor de Visual
i Plàstica. Publica
el 2017 el llibre de
retrats Compositors
musicals de tots els
temps i el 2021 el
Manual de Tècniques
Pictòriques.

Primavera al Pla del Bages
Tremp sobre paper arrugat sobre tela

Laura Ballester

La Laura va néixer a
Vilassar de Mar fa 20
anys. Estudia cinema a l’ESCAC i ho
compagina amb la
interpretació. La pintura també ha estat
sempre una manera
d’expressar-se.

La llar del mar
Aquarel·la i punta fina negra
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Música
Vilamúsica

(trap, reggaeton), o en Roger Marín,

Què faríem sense la música? La

música electrònica).

conegut com a Roger Freedom (DJ

una companya de vida imprescin-

Però a més, noves veus i talents

dible per a la majoria de persones.

s’obren pas en el panorama musi-

A Vilassar de Mar som afortunats

cal, com ara en Biel Ferré (piano

de tenir molts músics de totes les

i cantant) i en Xavier Pintado (ba-

edats que ens aporten aquesta es-

teria), membres del grup de Linària

purna de vitalitat en una pluralitat

(indie, pop); L’Elisae Caballé (folk

de gèneres molt àmplia, des de la

i pop); l’Irma Farelo, artísticament

música clàssica a les tendències

Mushka (música urbana); o en Marc

més actuals

Aldrufeu (pop/rock, pop/folk).

Del nostre poble han sortit des de

I en el camp de la música clàssica,

la malaurada pianista Rosa Sabater

podem destacar la reconeguda

fins a la joveníssima Alba Farelo, la

soprano Rosa Mateu, el Camil

Bad Gyal, la reina del trap, i és un

Piqué, estudiant de l’ESMUC i que

poble que viu notables experiències

va estudiar guitarra clàssica i con-

de cant coral i gospel.

trabaix al Leeds College of Music;

Satélite K

tenim present en tot moment i és

Judit Nedderman, en l’àmbit de la cançó
d’autor, és un gran referent per a les dones
artistes de Vilassar de Mar. En les seves cançons, inspirades en vivències personals, s’hi
poden trobar referències al poble. Els seus
últims treballs han estat els discs Nua (2018)
i Aire (2021) que han assolit un gran èxit.

el pianista Miquel Bosch, que es
Sense ànim de ser exhaustius, i

prepara per ser director d’orquestra;

a tall d’exemple, no dubtem que

la clarinetista Mar Esteban, que

coneixeu la trajectòria de la Judit

des de fa poc viu a Vilassar. O tota

Neddermann (folk, pop i jazz), i la

una promesa, el Martí Peñuelas, de

de la Rita Payés (jazz i bossa nova).

només 13 anys, que ha estat admès

A la nostra vila també han sonat ar-

al Conservatori de Badalona per es-

tistes i grups com Pachawa Sound

tudiar piano.
Que la música no pari de sonar!

Rita Payès ha crescut envoltada de músics..
Després de la seva etapa a la Jazzband de
Sant Andreu de la mà de Joan Chamorro,
està aconseguint un fort ressò internacional amb els àlbums Imagina i Como la piel,
gravats amb sa mare, l’Elisabet Roma. El
2021 se li va concedir el premi Alícia al talent
emergent.

Alba Farelo (Bad Gyal) aporta un nou tipus de música que ningú del
poble no havia fet, com és el dancehall i el reggaeton i altres ritmes
influenciats pel reggae. A les seves lletres dona visibilitat a l’empoderament femení, a la lluita social i la independència de les noies cap
als nois.

Universal Music

amb el nom artístic de Katta Lana

Kris Tena

(música urbana), la Mireia Maluquer,
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Text: Greta Farelo i Pau Herrera

Una pel·lícula per veure
El otro lado de la esperanza

Pàgines d’art

estilitzada i provoca un efecte d’estranyesa que ens

Títol original: Toivon tuolla puolen

interpel·la. L’atmosfera està entre la fatalitat i la candi-

Direcció i guió: Aki Kaurismäki

desa, accentuada amb una posada en escena minima-

Interpretació: Sakari Kuosmanen, Sherwan Haji, Kati

lista i atemporal, amb un ús expressiu de la llum i del

Outinen i Tommi Korpela

color. Les interpretacions emfasitzen aquest distanci-

Finlàndia, 2017

ament, els personatges són impàvids, hieràtics, però

98 min.

desprenen bondat i generositat. Inspirat en la síntesi

Disponible a Filmin i en DVD

del gag i en el cinema de Chaplin, el sentit de l’humor
de la seva cinematografia es mou entre l’absurd i la

Khaled és un jove refugiat sirià que, després d’un peri-

crueltat, un reflex del món en què vivim.

ple perillós i traumàtic, arriba a Hèlsinki com a polissó
en un vaixell de càrrega de carbó. Determinat, s’adreça

Ens incomoda i ens emociona, és grotesc i alhora

a la comissaria de policia per sol·licitar asil. En paral·lel,

lúcid, és pessimista però ens treu un somriure. Ens

també a Hèlsinki, hi ha en Wikström, un viatjant tèxtil

tracta, a nosaltres i als seus personatges, com a éssers

disposat a canviar la seva vida: deixarà la feina, se

sensibles i intel·ligents.

separarà, i amb els diners d’una timba de pòquer, comprarà un restaurant en bancarrota.

Els personatges de El otro lado de la esperanza, cadascú amb el seu bagatge, són perdedors, però hi ha

Una nit, aquestes dues ànimes perdudes es troben. I

una dignitat, una correspondència en la seva mirada.

és a partir d’aquest reconeixement de “l’altre”, que el

Aquest acte de sostenir la mirada és un gest polític

cineasta finlandès Aki Kaurismäki desplega aquest

que està subratllat al film. No en va, quan li pregunten

relat melancòlic i alhora còmic i tendre, una paràbola

al Khaled com ha aconseguit creuar totes les fronteres

sobre l’humanisme i la solidaritat que denuncia l’auge

-Turquia, Grècia, Sèrbia, entre d’altres-, diu que ha

del feixisme i del racisme i critica el paper d’Europa en

estat senzill, “ningú vol veure’ns”.

la crisi de refugiats.
I ens fa pensar; al capdavall ¿“veiem” les persones que
han fugit, estan fugint i fugiran amb l’esperança d’una

La seva proposta formal sorprèn perquè està

vida millor?

Sputnik Oy

El cinema de Kaurismäki és sensible i humanista.

Text: Blanca Almendáriz. Professora a la UOC i com a programadora cultural especialitzada en cinema i educació.
Viu a Vilassar de Mar i ha participat en la creació de la Plataforma del cinema a VdM.
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Fotografia

Pàgines d’art

Víctor Arias:
Camps de refugiats de Tenerife
En Víctor Arias Solé és un fotoperiodista vilassarenc de 19 anys, actualment estudiant
de segon curs a l’IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya). Ha fotografiat accions de caire reivindicatiu en accions contra els desnonaments de Barcelona, en les
manifestacions contra la llei de seguretat global a França, i les lligades amb el moviment independentista català o amb el moviment estudiantil.
Víctor Arias i el seu amic fotoperiodista Joan Gálvez han documentat i fotografiat
la problemàtica dels migrants a Tenerife als campaments de La Dignidad i de Las
Raíces, i a les instal·lacions de Santa Cruz de Tenerife i Las Canteras, gestionats pel
govern espanyol. Allà van poder captar les condicions precàries en què es trobaven
els migrants procedents majoritàriament del Marroc i del Senegal: el dormir en carpes
plenes de gent, les nits en què el fred era el pitjor enemic, el menjar molt dolent i de
poca qualitat (alguns no volien ni menjar-lo per no vomitar després), els tractes vexatoris d’alguns treballadors de l’ONG i de l’empresa que gestionava la seguretat, així
com les instal·lacions inundades o la dependència de les veïnes per poder menjar…
El Víctor i el seu company van sentir històries esgarrifoses sobre les experiències
d’aquelles persones: les morts dels companys i familiars, la perillositat de les pateres... i van comprovar la inhumanitat i la banalització amb què es tracta la problemàtica del fet migratori.
Una experiència així no passa per la teva vida sense deixar cap petjada, En Víctor es
preguntava com el govern més progressista de la història pot amagar problemàtiques
tan grans sense la voluntat real de posar solucions. El jove fotògraf afirma que ha
estat un gran aprenentatge a nivell fotodocumentalista i una gran oportunitat de creixement personal i professional.
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Text: Pau Herrera
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Yassine Benayad, Zizu,
educador social i monitor d’esport:
L’entrevista

Ricard Martín

“A ningú li fa il·lusió
deixar la família”

una visita. De fet els encanta Vilassar de Mar.

En Yassine, més conegut com a Zizu, va néixer
al Marroc l’any 1991. Als set anys va venir a viure
a Vilassar de Mar acompanyat de la seva mare.

-P: Arribes del Marroc amb set anys. Com arribes i per

Actualment és educador social i desenvolupa la seva

què a Vilassar?

feina en pisos tutelats amb menors estrangers no
acompanyats. Compagina la seva feina d’educador

-R: La veritat és que tot ha sigut gràcies al meu avi que

amb la d’entrenador de futbol sala.

ja no està en vida. Em va venir a buscar quan jo era molt
petit i va lluitar molt per mi, perquè tingués una bona

-P: La família de la teva mare va venir a Vilassar als

educació i una millor qualitat de vida. Els meus pares i jo

anys 80. Tens família a altres llocs d’Europa?

érem els únics que quedàvem allà. Arribo aquí perquè és
on vivia tota la meva família.

-R: Els meus avis i tiets van venir a Vilassar de Mar fa
-P: Quins records tens de la teva arribada?

40 anys i sempre han viscut i treballat aquí, a camps de
flors i jardins. Tinc molta família materna vivint a Bèlgica
i quasi tots els estius, abans de baixar al Marroc, ens fan

-R: Doncs la veritat és que en un principi em va costar
molt adaptar-me, perquè vaig deixar els meus amics

Text: Esther Carbonell i Hajar Chaouy

18

que eren part de la meva infància i això em va costar

feliç fent el que m’agrada, aprengués el significat del

molt. Amb la llengua va ser molt ràpid, els mestres de

treball en equip, el sacrifici, la gestió d’emocions...i de

l’Escola Pérez Sala es van involucrar molt en el meu

gaudir dels moments de glòria.

aprenentatge.
-P: L’esport ajuda molts nois immigrants. Creus que
-P: Les dificultats que tu vas viure és el que t’ha portat

s’hauria de potenciar també amb les noies?

a treballar amb menors estrangers?
-R: I tant que sí. Per a la nostra comunitat la Leila
-R: No precisament, perquè no he tingut mai les carèn-

Ouahabi, jugadora del primer equip femení del FC

cies amb què arriben aquests joves. Jo vaig tenir la sort

Barcelona, és un orgull.

d’estar amb la meva família quan vaig arribar, em van
-P: Què penses dels equips mixtos?

donar una educació i em vaig sentir estimat. Aquests
nois no se senten així, però em recorden molt a les
amistats que tenia al Marroc, ja que ells també viuen

-R: Penso que hauríem de potenciar més aquesta mo-

el somni d’una vida millor. M’agrada poder ajudar-los,

dalitat esportiva.

aconsellar-los i poder aportar el que he après i continuo aprenent.

-P: Has viscut la xenofòbia en primera persona?

-P: Què sents i què els dius a aquests nois i noies que

-R: He tingut la gran sort de ser estimat sempre per

també han abandonat el seu país?

l’entorn dels meus amics.

-R: Al Marroc, la veritat és que per als joves hi ha poc

L’únic moment en què he patit aquest tipus de discri-

futur. A molts no els queda cap altra possibilitat que

minació ha sigut en l’accés a l’habitatge. Quan em vaig

jugar-se la vida per venir a buscar un futur millor i per

voler independitzar, a les agències immobiliàries em

poder ajudar les seves famílies. Jo sempre els dic que

deien que no, ja que els propietaris no volien llogar el

són uns afortunats d’haver arribat vius, que són molt

pis a immigrants. També, quan demanava visita a un pis

valents deixant tot enrere per lluitar per la seva família i

per telèfon i els deia el meu nom, em trucaven per dir-

per ells mateixos. Penseu que a ningú li fa il·lusió deixar

me que ja estava llogat, malgrat que seguia publicat a

els pares, germans, amics... per ells és una situació

la web. La xenofòbia en aquest sentit està comprovada.

difícil i arriscada.
-P: Com creus que s’ha de treballar per combatre-la?
-P: Observes que un cop són aquí troben el que buscaven? O creus que han idealitzat la seva vida a

-R: Crec que és important que des de casa, l’escola i

Catalunya?

les entitats es pugui treballar el respecte i entendre les
diferents cultures. Penso que en aquest món podem

-R: La seva gran preocupació un cop aquí és tenir la do-

tenir diferents ideologies i maneres d’entendre la vida,

cumentació i poder tenir una feina per ajudar les seves

però s’ha de viure amb respecte cap a tothom.

famílies.
-P: A Vilassar es fan accions per lluitar contra la discriminació? S’hi pot fer més?

Alguns lluiten i sí que en troben, perquè tenen clar al
que han vingut. A d’altres, els pesen més els problemes
i els traumes psicològics que arrosseguen. El percen-

-R: Que jo sàpiga no hi ha problemes de convivència

tatge és menor, però és un problema seriós amb què

greus, o almenys coneguts al nostre municipi. Penso

s’ha de treballar.

que som un poble bastant acollidor.

-P: A Vilassar de Mar se’t coneix per la teva tasca com

-P: Què desitges pel futur de la teva filla?

a monitor a escoles de primària, però sobretot per la
teva tasca com a entrenador al Club de futbol sala

-R: Que pugui viure amb respecte, harmonia i sense por

Sant Joan de Vilassar. Quin paper va jugar l’esport en

de sentir-se i ser com ella vol.

la teva vida?
-R: A l’esport, li dec la vida. Poder treballar habilitats
personals a través de l’esport ha fet que, a més de ser
19

Mosaic

Les centrals

Els edificis, i els carrers on es troben, transmeten missatges a qui els mira, a qui s’hi passeja. Missatges relacionats amb els valors culturals i socials del moment
en què van ser dissenyats i construïts. Formen part del
passat i del present i, molt probablement, del futur del
nostre poble. Materials, jocs de llum i ombres, volums,
colors, textures diverses...
Cadascú de nosaltres estableix relacions afectives
amb carrers i edificis: on hem nascut, on ens hem
criat, on vivim, on estimem, on treballem, on som feliços. És l’espai a escala humana.
Per això, a Mirades, els considerem una mostra més de
la diversitat cultural present a Vilassar de Mar. Aquesta
diversitat és positiva? És negativa? És.

És l’espai a
escala humana.
Fotos: Glòria Domínguez, Llicenciada en Belles Arts, ha realitzat diverses exposicions tant individuals com col·lectives. És una dona creativa i emprenedora, una artista plàstica, molt lligada a Vilassar de Mar. És present a les xarxes com a Cintes de colors: pàgina web www.cintesdecolors.com,
twitter @Cintes De Colors, blog cintesdecolors.blogspot.com, Instagram…
Text: Xavier Vilella
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Mirades feministes
a Vilassar de Mar
Els tres col·lectius feministes de Vilassar de Mar han
rebut amb molt d’entusiasme la proposta de començar
la nostra secció Diàleg, que vol obrir una conversa
entre diverses mirades sobre un mateix tema.
Les dones que hem reunit al jardí de la Biblioteca
Municipal tenen idees diferents, pertanyen a generacions diferents i l’ús que fan de les paraules també és, a
vegades, diferent; però comparteixen molts dels seus
objectius. I ara han començat projectes comuns, com
un programa de ràdio local que, s’espera, ja estigui en
marxa durant aquesta tardor.
L’Assemblea feminista va sorgir a finals del 2017
davant la necessitat de preparar la primera vaga feminista del 2018. Una crida de les seves fundadores
en simples cartells va fer que moltes dones es posessin en contacte, i que, finalment, es constituïssin en
associació.
Histèrika Lilith, col·lectiu que fa més de sis anys que
existeix, es defineix com a grup transfeminista i
anticapitalista.
Viladona, l’associació més veterana, va néixer fa més
de 20 anys. Ha volgut crear consciència feminista al
poble i, sobretot, fer xarxa entre les dones. Ens diuen
que la seva manera de practicar la sororitat és organitzar activitats per facilitar la trobada de les dones
que es puguin sentir soles o amb problemes: tallers de
fotografia, clubs de lectura, cinefòrums…
Moltes de les opinions que manifesten, diuen, no han
estat debatudes a les reunions de les diferents associacions i, per tant, responen a opinions personals.

Veiem la necessitat d’introduir
mesures feministes a totes les
regidories i àmbits d’actuació
municipal
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Diàleg

Polítiques i gestions amb mirada feminista

Fent referència a la gestió feminista al nostre municipi,
el col·lectiu Viladona fa palesos els canvis que hi ha

Comencem parlant de la llei dels drets LGTBIQ+. Les

hagut en les polítiques municipals relacionades amb

dones de HL creuen que s’ha de respectar el dret a

les dones, i explica que han col·laborat en la realització

l’autodeterminació de gènere, i que, encara que la seva

del Pla d’Igualtat. Tanmateix totes veuen la necessitat

lluita no sigui el marc legal, del qual no són especialis-

d’introduir mesures feministes a totes les regidories i

tes, les accions del carrer han de donar suport aquest

àmbits d’actuació municipal.

col·lectiu. Des de l’AF es posa el focus en un dels centres del debat social de la llei: la dificultat, o no, de la

Canvis socials que ha propiciat el feminisme

llibertat d’autodeterminació de gènere a l’adolescència
quan tants problemes d’identitat hi ha. Totes les par-

Parlem de la importància de l’educació -a les llars, a

ticipants estan d’acord que és difícil parlar d’aquest

les escoles, als mitjans de comunicació…- per assolir

tema sense que hi hagi persones trans* al debat, i que

uns valors feministes entre els adolescents i joves. Des

és important que se’ls doni veu, sobretot en el moment

d’HL diuen que els canvis de paradigma en educació

d’elaboració de les lleis.

són fonamentals per lluitar contra el patriarcat.

Un altre tema que suscita diferències dins el moviment

Les diferents associacions estan d’acord del perill que

feminista és el de la prostitució. Es diu (AF) que la

comporta el contingut d’algunes xarxes socials que

prostitució és explotació sexual i que mentre existei-

promouen l’odi cap a l’altre i transmeten un missatge

xi aquest gran negoci no hi haurà igualtat, ja que la

clarament masclista. De totes maneres, la mirada fe-

prostitució li diu a la dona el lloc que ocupa en un món

minista ha entrat de manera irreversible a la societat i

patriarcal. De totes maneres, aquest és un problema

ha fet que a tot arreu es puguin produir espais per a la

estructural d’una societat capitalista i racista que a ve-

reflexió i la denúncia. Amb tot i això, l’ús de les xarxes

gades no deixa cap altra sortida a algunes dones.

socials també ha facilitat la internacionalització de la
lluita feminista.
L’AF diu que ens hem de mantenir vigilants perquè,
malgrat que hi ha un canvi a la vida política i a les lleis,
el masclisme és capaç d’adaptar-se a aquesta nova situació moltes vegades de manera molt subtil.
Per acabar la xerrada els proposem que expressin un

Vídeo complet
de la trobada al
codi QR

desig, i això és el que ens diuen:
Histèrika Lilith: Volem que es posin les cures al centre
del debat polític i social i que se’ls doni el valor que
tenen.
Assemblea feminista: Desitjaríem acabar amb les
opressions que ens travessen com a dones.
Viladona: Ens agradaria no sentir de manera tan reiterada el dolor devastador per cada dona morta.
Conscients que molts temes ens han quedat al tinter, i
atès que la nostra revista vol afavorir l’intercanvi d’idees, hem parlat de la possibilitat de continuar aquest
diàleg més endavant i obert a tothom.

Text: Dolors Larrosa i Marisa Montes
Fotos: Adrián Salcedo
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Una passejada pels mercats
ambulants de VdM

Coses d’ara

Diumenges amb molt de gust

A un mercat agroalimentari tampoc no hi poden fal-

Són les deu del matí. Arribar després vol dir fer tard. Veus

també l’ha vist créixer. Mestra de professió, va comen-

de venedors i clients es barregen amb el frec de les bos-

çar aquí “per donar un cop de mà”, i va acabar portant

ses que no paren d’engolir fruita, verdura, formatges, pa.

amb el seu marit una parada que, tret del Mercat de la

Fa un dia de sol esplèndid, et dius, mentre arrossegues el

plaça del Pi a Barcelona, només munten a Vilassar de

carretó d’anar a comprar i, potser, un gos.

Mar. “El de Barcelona és més de turistes”, afegeix, “i

tar els formatges. L’Antònia, de Formatges Can Pujol,

més de passeig”. Aquí, ella compta amb una clientela
Mecànicament, t’apliques una mica de gel hidroal-

fixa, que a més gaudeix del moment de venir a com-

cohòlic, dius “bon dia” i decideixes per on començar.

prar. “També hi ha qui diu que és una mica selecte,

Potser pel bacallà d’OlivaBA, una de les parades més
antigues. El Roberto, el seu propietari, va ser un dels
fundadors d’aquest mercat agroalimentari, que no
dubta en catalogar com “un dels millors de Catalunya”,
perquè té una bona clientela amb poder adquisitiu,
pàrquing i una situació estratègica al costat de la
Nacional II. “Vam veure que no hi havia cap iniciativa
similar entre la Zona Franca i Tordera, així que vam
pensar a muntar-lo”, explica. Cada diumenge li passa el
matí com un sospir, conversant amb amics i escoltant
les històries d’alguna clienta velleta i solitària.
Aquest mercat va néixer fa una dècada. Va començar
amb 30 parades; ara en té 45. Però sobretot ha crescut en clientela. “El mercat ha tingut de tot. També una
època en què vam haver de tancar pel confinament,
i una altra en què estàvem oberts, però no hi venia
ningú”, explica la Laura, de la parada de fruita i verdura
ecològica El Petit Bané. Aquí també estan satisfets
amb un mercat que cada diumenge proporciona cares
noves, tot i que gairebé tota la seva clientela és fixa,
incloent-hi moltes persones que venen de Barcelona “a
fer la volteta”.
De fet, és fàcil que després d’anar a comprar i fer el recorregut, un acabi al bar del mercat amb una cervesa
freda a les mans. Aquest mercat és una gran botiga
a l’aire lliure on també hi ha mel, fruits secs, pollastre
a l’ast, vins, tes, flors i plantes… Fins i tot magdalenes gurmet, que fa poc s’han incorporat com a nova
parada.

Text: Marisa Montes i Dolors Larrosa
Fotos: Edu Omedes
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difícil y acabamos haciendo estas empanadillas”.

aquest mercat, que els productes són cars… Però la
veritat és que hi ha de tot, hi ha molt assortiment”.

Acompanyant sempre el seu pare, el Patricio juga menUna mostra d’aquest assortiment és la parada del

trestant amb els seus cavalls de joguina. A les seves

Gustavo, que t’espera a la recta final del mercat amb

mans semblen feliçment salvatges; semilliures, com un

les seves safates d’empanades argentines de pollastre,

record llunyà de la Pampa.

formatge i ceba, espinacs, tonyina, xampinyons…

El Roberto, el
propietari d’OlivaBA,
va ser un dels
fundadors d’aquest
mercat agroalimentari,
que no dubta en
catalogar com “un dels
millors de Catalunya”

El Gustavo ha estat pare de sis fills, bona part d’ells
repartits com una llavor que vola i s’implanta en un
terreny a l’espera d’arrelar: Catalunya, Gran Bretanya,
Argentina, Índia… Amb una mirada clara, que parla
sense parlar de tantes vivències atresorades, i amb
la seva veu, que fa viatjar amb el seu accent d’ultramar, explica com van reinventar-se: “En Argentina yo
me dedicaba al càtering. La idea era continuar aquí
también, pero… y bueno… la cosa se puso un poquitín
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Des de fa 30 anys en
Joan i la Nati venen
cada dijous des de
l’Hospitalet. Han vist
nenes fer-se dones
i dones grans fer-se
velles. “Ens agrada
veure com la vida
passa per Vilassar
i per les nostres
clientes”

Dijous, el de tota la vida
La Conxita i la seva cunyada Dolors porten tota la vida
passejant pel mercat del dijous. Abans quedaven per
esmorzar, però des de la pandèmia ho fan a casa. Ara
només surten per passejar pel mercat, “cada dijous de
dalt a baix, perquè sempre cau alguna cosa, sobretot
roba, que som molt presumides, i el menjar del lloro”,
ens explica la Dolors. La Conxita ha vist tots els canvis
d’aquest mercat: “quan era petita es feia a la plaça
de l’Ajuntament, excepte per la Festa Major que es
26

muntava a la plaça de l’Era perquè

ja està una mica cansat “de donar

a l’Ajuntament s’hi instal·lava l’en-

tantes voltes al producte que ha

velat. Cada dia hi havia mercat de

de vendre”; ens explica que no és

carn, peix i verdures, i els dijous de

fàcil encertar amb la peça de roba

roba”; potser per això hi ha més

que tindrà més sortida, i té moltes

parades de roba que de menjar.

ganes de jubilar-se.

La Dolors li explica a la seva cunya-

Continuem passeig amunt i tro-

da, que no se’n recorda, que la lo-

bem la Carmen, que és del Perú,

calització posterior va ser el carrer

on també treballava com a vene-

Narcís Monturiol, a prop del Mercat

dora ambulant; la seva parada és

Municipal. I després ja es va em-

de bijuteria i complements. Són

plaçar al lloc que tots recordem, on

al mercat de Vilassar des del 98,

ha estat més de 30 anys, entre els

pràcticament des de que van venir.

carrers de Ca l’Aduana i Santiago

Ells, com en Joan i la Nati, també

Rusiñol.

venen de l’Hospitalet. Fan mercats cada dia: Arenys, Tordera,

Quasi a tocar de la piscina hi

Castelldefels… Diuen que la seva

ha la Margarita, de “Corsetería

clientela va variant molt, “a l’hivern

Montesinos”, que fa 38 anys que

hi ha més gent gran, quan comen-

ve a aquest mercat; és de les pa-

ça el bon temps i a l’estiu hi ha més

radistes més antigues. Ens explica

gent jove”. Expliquen que han patit

que les parades han anat canviant

molt les dues crisis, “el 2008 van

amb el temps: “Abans hi havia molt

baixar molt les vendes, i ara també

més assortiment de productes, avui

ho estem notant”.

només portes allò que saps que
té sortida segura”. Però una de les

La parada de fruits secs és, potser,

coses que de moment encara ven

una de les més populars. Deu ser

a les seves clientes més grans són

que els cabells vermells de la Mari

les faixes, i últimament les faixes

criden els vilassarencs. “Tenim

colombianes. Si no sabeu com són

clientes que venen a comprar les

haureu de passar un dia per la seva

galetes o els llegums des de fa 30

parada, penseu que ens ha dit que,

anys; abans venien soles, ara amb

quan fa el mercat a Vic, venen des

cadira de rodes i la seva cuidadora

d’Olot a comprar-les.

al costat”. La Mari també treballa
cada dia de la setmana fent mer-

Des de fa 30 anys en Joan i la Nati

cats, però aquest és el que més li

venen cada dijous des de l’Hospi-

agrada, “la gent a Vilassar és molt

talet. Han vist nenes fer-se dones

respectuosa, a cap poble com

i dones grans fer-se velles. “Ens

aquest s’han respectat tant les me-

agrada veure com la vida passa per

sures d’higiene i seguretat durant

Vilassar i per les nostres clientes”,

la pandèmia”.

perquè, diuen, “són gairebé totes
dones”. És per això que les parades

I ja som pràcticament al final; a

de roba són pràcticament totes de

la cruïlla de l’Atlàntida, comprem

roba femenina. “N’hi havia d’home,

una coliflor i unes carxofes al Pere

però o ha desaparegut o ha comen-

i marxem a preparar el dinar… o

çat a vendre roba també de dona”.

potser a prendre un cafè com fan la

A en Joan li agrada aquesta nova

Dolors i la Conxita?

localització a l’Avinguda Eduard
Ferrés. “És tot més fàcil. Abans, per
carregar i descarregar es muntaven
uns sidrals que no vegis”, però ell
27

Viure a Vilassar és... car!

Coses d’ara

Viure a Vilassar no està a l’abast de tothom. Si ets jove

El nostre poble és un dels més cotitzats del Maresme,

i et vols independitzar tingues-ho clar:

i hi arriba gent amb un alt poder adquisitiu que accepta pagar aquests preus. Però, a canvi, s’està fent de
Vilassar una localitat dormitori, sense sentiment de

¿Tens un sou molt per sobre del bàsic?

pertinença, un poble bonic però sense vida, un poble
¿Tens dos companys (mínim) que vulguin compartir pis?

impossible per als joves.

¿Tens un contacte amb algun propietari que pugui fer-

Reivindiquem el “dret” a quedar-nos a casa, a viure

te el favor i arreglar-te el preu?

i formar una família al poble que ens ha vist créixer,
sense que els preus estratosfèrics de lloguers ho im-

Ah, perquè em refereixo al lloguer! Comprar un pis a

pedeixin. Evidentment, tothom té el dret a viure on vol,

Vilassar de Mar està reservat realment a privilegiats

però que l’abús i la cobdícia dels llogaters no siguin el

que han rebut una herència, que tenen un sou fora de

motiu d’una despersonalització i de la fuga dels joves

l’habitual o que porten estalviant des de l’infantesa! Jo

del “millor poble del món”.

he hagut de marxar un parell de vegades del poble per
poder llogar un habitatge digne.
Si tafanegeu pels webs de finques i portals d’habitatge, trobareu que el preu mínim d’un lloguer a Vilassar
de Mar és de 600€ per un apartament de 27m2; qualsevol persona que vulgui viure i formar una família ha
de pagar de mitjana un lloguer de 1000€ . Donat que el
salari mínim, i el més habitual, és d’uns 1000€ aproximadament, tot un sou serveix per pagar el lloguer d’un
habitatge.
Els joves i no tan joves de Vilassar de Mar de tota la
vida, que volem seguir al poble, perquè s’hi viu bé i
ens l’estimem, estem destinats a abandonar-lo per no
poder pagar els preus tan inflats i exagerats que es
demanen. Gairebé ningú pot plantejar-se iniciar una
vida vivint sol o sola. Podeu imaginar quines expectatives de futur podem construir en aquestes condicions?
Quines possibilitats d’estalvi i creixement (comprar una
casa, formar una família…) tenim?

Martí Casares

Article
original
complet al
codi QR

Text: Núria Tamboleo
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Un caragol
tres anys en ruta

El reportatge

Els tres viatgers
van sortir de casa
seva a Vilassar de
Mar en direcció
a l’Est i al cap
de tres anys van
entrar junts, per
l’altre cantó del
carrer després de
trepitjar quatre
continents i molts
països
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Els vilassarencs Elià i Guim Fabré Capdevila, amics i
germans, un d’ells lutier i l’altre matemàtic, concreten
un gran somni vital i comencen el gener del 2018 amb
vint-i-sis i vint-i-set anys, una ruta pel món en una furgoneta que serà casa seva, la closca del caragol. En
parlem amb l’Elià, mentre en Guim continua a la recerca de propostes comunitàries a Navarra.
L’aventura comença d’una manera natural perquè
s’alimenta des d’una família que incentiva l’esperit
aventurer, la inquietud per conèixer els altres, el respecte, l’autosuficiència, l’austeritat. L’ambient en què
viuen reforça aquest tarannà sumant altres veus, la del
poble, la dels amics i sobretot la del Cau. De fet, tots
aquests condicionants, ja van donar peu a què la seva
germana gran, la Domnei, uns quants anys abans, del

“Quan nosaltres vam iniciar el viatge desconeixíem

2008 al 2010, i amb només vint anys marxés a Amèrica

totalment com seria. Vam sortir amb tres negatives:

llatina a fer un voluntariat que la va portar de Quito a

sense pressupost, sense data de retorn i sense un

Ushuaia.

destí concret. Això ens va deslliurar de qualsevol fracàs. Teníem moltes idees i molts somnis i els tres pri-

El viatge de l’Elià i en Guim va ser diferent. L’Elià ens

mers mesos vam descobrir que havíem d’adaptar-nos a

explica: “Un llarg període d’estalvi. Una experiència

l’experiència... el que estàvem fent era anar a viure en

prèvia de treball a Noruega. Els viatges de Vilassar a

una furgoneta que es movia constantment... transfor-

Romania en recerca de fusta pels violins... els viatges

mant-nos en nòmades... érem caragols. Podíem sem-

per Anglaterra durant els meus estudis, vaja, que ja

pre retornar a una base: la Moby Dick... això trencava

teníem molta carretera!” I afegeix “Comptàvem amb un

la dualitat, érem tres.”

suport familiar, que sabem que és quasi incondicional
i amb aquesta base de comoditat projectar un somni és

Els tres viatgers van sortir de casa seva a Vilassar de

molt més fàcil. El viatge era un somni de feia temps,

Mar en direcció a l’Est i al cap de tres anys van entrar

no fugíem d’enlloc, no ens escapàvem, començàvem

junts, per l’altre cantó del carrer després de trepitjar

una nova manera de viure. Marxar amb una casa, la

quatre continents i molts països.

Moby Dick, ens oferia uns certs avantatges que de se“Més que un viatge de moure’ns va ser un estil de vida

guida vam trobar essencials.”

(...) Les crisis eren constants però no entre nosaltres.
Els problemes eren el pa de cada dia i aleshores solucionar-los era el que donava oportunitats perquè qualsevol pla era impossible de seguir (...) amb en Guim
fem molt bon equip perquè ens coneixem de fa molt de
temps! Hi ha una gran comunicació no verbal extremadament necessària en moments crítics, quan amb una
mirada t’ho has de dir tot.”
Amics, familiars i coneguts estaven pendents del viatge, seguint el periple, comentant els incidents i tenint-los presents malgrat la distància. Va ser un viatge
del segle XXI, Instagram, WhatsApp, mails... la informació no va deixar de circular mai. L’experiència del
dia a dia els fa reflexionar sobre el significat del viatge
i posa en contraposició el projecte amb la realitat que
van vivint. No estan pendents d’aconseguir una meta.
Simplement fan ruta i van aprenent. “A vegades t’enceguen els objectius i de cop, penses: el què vius cada
dia És el viatge.”
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El març del 2020 i després d’un complicat trasllat de
la Moby Dick de Kuala Lumpur (Malàisia) a Valparaíso
(Xile), la pandèmia de la COVID-19 els obliga a restringir els seus desplaçaments. “Parem!!!” Viuen un primer
confinament acollits per una família a Piedra Parada
(Chubut a la Patagònia andina) i més endavant es desplacen fins al Bolsón (Nord de la Patagònia) on viuen
una interessant experiència de treball i vida comunitària. “Vam viatjar sense moure’ns. Es va acabar la vida
nòmada.”
L’aturada es fa llarga. La pandèmia no remet i els obliga a prendre una decisió.
“La tornada mai és un retorn, retornar és fer un pas
enrere, tornar és arribar a un lloc conegut sent tu una
persona diferent.”
Van programar una tornada esglaonada. La Moby
Dick va arribar al port d’Hamburg, la vam recuperar i
vam tornar tots tres lentament travessant Europa en
direcció a Vilassar de Mar. “Aquest retorn lent fa que
a poc a poc anem reconeixent llocs, paisatges... La
Jonquera, el Mediterrani ... i, finalment, trobar-vos a
tots i totes esperant-nos allà on havíem sortit tres anys
abans. Una arribada que projectava nous horitzons en

Visita
l’instagram
del viatge al
codi QR

cada un de nosaltres. Des de l’obertura d’una cooperativa de lutiers, a la descoberta de projectes de vida en
comunitat. L’aventura continua.”
Països, fronteres, perills, dificultats, guerres, gana,
fred, altres llengües, muntanya, enyorances, un cúmul
d’experiències i sentiments que de ben segur ha enriquit la mirada al món d’aquests dos amics-germans
vilassarencs.

Text: Sílvia Morón i Edith Castells
Fotos: Guim i Elià Fabré
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Ha de continuar sent el
Pigat el gegant del poble?

Debat(s)

No

Sí

L’any 2017, arran d’un informe encarregat per la regidoria de Cultura de
Vilassar, l’historiador Martín Rodrigo
apuntava que “des de l’àmbit local de
Vilassar de Mar caldria fer una reflexió sobre si és adient que el gegant
que representa el municipi, el Pigat,
s’hagi fet en record d’algú que va
tenir un paper destacat en el tràfic
il·legal d’esclaus a mitjan segle XIX
(és a dir si no hi ha altres personatges dels quals sentir-se més orgullosos perquè la colla de gegants de la
localitat els trobi font d’inspiració).”

A un grup de persones que vam
venir a viure a Vilassar de mar ens va
sorprendre que el poble no tingués
gegants. Vam demanar consell a les
persones que coneixien bé la història
de la vila i es va acceptar la proposta
de fer-ne un que representés la figura de Pere Mas, àlies el Pigat, capità
de la marina mercant.
La seva vida, com totes, va tenir
elements negatius, però això no fa
vàlids els atacs que s’han abocat a
l’existència d’aquest gegant. Es tracta d’un element folklòric que evoca
un personatge que va tenir importància per al poble. Això no justifica tots
els seus actes ni té com a objectiu
blanquejar la seva figura.

El mateix historiador manifestava
recentment: “Hi ha un municipi a
Catalunya, Vilassar de Mar, en el
qual el gegant que identifica el poble
és un antic capità de vaixells negrers
(el Pigat). És cert que quan ells van
fer aquest gegant no ho sabien, però
també és cert que quan el van fer no
hi havia tanta sensibilitat com potser
hi ha ara. Però ara els historiadors
han fet la feina i ja ho sabem, i llavors
hauran de fer una reflexió sobre si
volen que el símbol del municipi sigui
aquest.”

Altres pobles del voltant representen
amb els seus gegants personatges
negatius: lladres, bandolers, segrestadors. A Premià de Mar per exemple
tenen com a gegant l’Omar, un pirata
bàrbar…
Pensem que en el futur molts dels
actes que avui fem i celebrem sense
manies seran segurament criticats i
no s’entendrà com els vam poder fer:
per exemple l’exaltació de la professió de pescadors contrabandistes
amb què es demana que una part del
poble s’identifiqui durant la Rierada.
¿No serà vituperada d’aquí a un
temps i interpretada com una defensa dels traficants de substàncies
addictives i il·legals quan no d’armes
prohibides o de persones?

No és l’única veu que ha posat en
alerta l’anomalia que el Pigat balli
per les places i els carrers del país
representant el nostre poble. La
ciutadania, les entitats i els partits
polítics vilassarencs, tots plegats,
ens hem de sentir interpel·lats i no
podem aparcar més una realitat
que ens hauria de fer enrojolar. És
evident que els que crearen el Pigat
i la Lucía ho feren de bona fe, però
ara el debat és ineludible perquè la
recerca històrica ha aportat dades
irrefutables. Cal posar fil a l’agulla ja.
Abordem el Pigat.

Endavant amb el Pigat com a gegant
del poble!

Text: Ernest Ortoll Martín, membre
del grup “Abordem el Pigat”

Text: Biel Andreu, va ser membre de la primera colla gegantera de Vilassar de Mar
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La mobilitat ha de ser
sostenible. Eliminar
peatges és la solució?
impacte important en el territori.

Tots els conductors, ciclistes o usuaris del transport
públic, són vianants en algun moment del dia, ja que
tots els desplaçaments comencen i acaben a peu. El

La majoria de països del nostre entorn han optat per

vianant constitueix, doncs, la base de tota política de

algun tipus de cobrament, per recorregut o mitjan-

mobilitat.

çant una vinyeta, sigui els vehicles pesats o a tots els
vehicles.

L’urbanisme, però, ha condicionat i condiciona la manera com ens belluguem. No tenim un bon repartiment

Crec que la solució és la substitució de l’actu-

dels teixits residencials, industrials i de serveis, i això

al sistema, privat i pensat per al benefici de la

ha incrementat la mobilitat en les darreres dècades

Concessionària, per un sistema de peatge de titularitat

amb els seus efectes en la contaminació atmosfèrica.

pública de les autopistes ampliat a les autovies i que
els recursos generats estiguin destinats de manera

El reequilibri territorial és molt difícil d’aconseguir a

finalista al manteniment de les vies, a la mobilitat sos-

curt i mitjà termini, per tant calen polítiques que pro-

tenible, i al transport públic.

mocionin una mobilitat ecològica, la dels vianants, els
ciclistes i el transport públic, tant urbà com interurbà.

Avui és una solució poc popular i més al Maresme, que

Aquest ha de ser un repte individual i col·lectiu.

hem estat pagant peatge durant 50 anys, però a curt i
mitjà termini és la sortida més equitativa i sostenible.

A poc a poc hem aconseguit tenir un marc legislatiu (europeu, estatal i nacional) que fa propostes de
sostenibilitat. Al mateix temps tenim plans territorials
(comarcals i municipals) que contemplen actuacions
que haurien de començar a modificar la nostra mobilitat diària.
És en aquest context, que cal considerar l’eliminació
dels peatges en les vies de gran capacitat com una
mesura negativa que incentiva l’ús del vehicle privat.
Un tipus de vehicle que, per altra banda, no assumirà
els costos directes del manteniment de les infraestructures que utilitza (entre 60.000 i 80.000 € km/any),
mentre que els operadors d’altres modes de transport
(tren, avió, vaixell) sí que han de pagar per l’ús de les
seves infraestructures.
És poc acceptable que recursos públics vagin destinats al manteniment de vies de gran capacitat i menys
encara a inversions en nous accessos que pretenguin
reduir el possible col·lapse en els accessos actuals,
com és el cas del Maresme a la C-32, que tindrien un

Text: Eduard Truco i Pérez, Delegat de la PTP, Associació per a la Promoció del Transport Públic al Maresme
Cartell de la campanya Ara o Mai! de la plataforma recuperemelbaixmaresme.cat: Júlia Solans
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Escoltisme
al poble
L’escoltisme és un espai obert a tothom, que t’obre
la porta a conèixer nous ambients, noves amistats
i a expressar-te lliurement. Treballem a partir d’uns
objectius pedagògics fonamentats en el creixement
personal, el respecte i la convivència amb la natura.
Els caus de Vilassar de Mar compartim el pensament
que les institucions han deixat de banda l’educació
en el lleure i n’han menystingut la importància i el
paper de transformació social. Reiterem que el cau
és segur i essencial. Durant aquests temps tan durs,
tant l’Atzavara com l’Intayllú hem treballat incansablement per l’educació en el lleure i per poder seguir
endavant amb el nostre projecte pedagògic: hem
elaborat protocols, ens hem adaptat als nous espais,
hem treballat amb unes noves ràtios…
Després de la feina que han fet, tant els mateixos
agrupaments com les mateixes institucions a càrL’escoltisme és un moviment que treballa pel desen-

rec de l’escoltisme a Catalunya, s’han establert uns

volupament integral dels joves a través de l’educació

protocols que han permès que aquest any haguem

en el lleure. L’abast d’aquest moviment és tan extens

tornat a marxar de campaments, fet que ens alegra

que, per sort, tenim dos agrupaments escoltes (AE)

moltíssim a monitores, infants, joves i famílies. Els

entregats totalment en aquesta tasca pedagògica a

campaments són uns esdeveniments que sempre

Vilassar de Mar: l’AE Intayllú i l’AE Atzavara! La pan-

esperem amb moltes ganes, i aquest any no podíem

dèmia ens ha permès veure, tant a famílies com a

aguantar més! Tots plegats n’hem fet aquest estiu

monitores, com n’és d’essencial el cau, fet que hem

una experiència inoblidable.

pogut constatar amb l’augment d’infants que hem
Donem moltes gràcies a totes aquelles que ens han

rebut en ambdós agrupaments.

donat suport d’alguna o altra manera en aquests
temps tan difícils que hem i estem passant. Des dels
dos caus de Vilassar de Mar, seguirem treballant
per deixar el món millor de com l’hem trobat! Visca
l’escoltisme!

El joc i la vida a
l’aire lliure són un
component essencial
de l’educació en el
lleure

Text i foto: AE Intayllú i AE Atzavara.
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Projectes escolars
col·laboratius

Educació

De vegades, hi ha actuacions de

El llibre de Vilassar de Mar es va

vincles. La tasca va consistir en

la societat civil que no reben el re-

aturar el 2008, però ha quedat

l’apadrinament d’un arbre proper al

coneixement que mereixen. En el

com una eina de coneixement del

centre i alumnes de tots els centres

camp educatiu, això passa sovint.

poble per a tothom qui hi estigui

van anar a visitar els arbres dels

Al nostre poble alguns projectes

interessat.

altres grups.

perit col·laboratiu entre els centres

Fent un salt en el temps, el curs

El curs 2018-19 Fem vincles va pro-

i de buscar la creació d’una xarxa

2016-17 va sorgir una proposta

posar la redacció d’un conte relaci-

que beneficia tant l’aprenentatge

de crear entre tots els centres un

onat amb la perspectiva de gènere.

com l’educació en valors i la co-

llibre gegant que mostrés la relació

Uns el començaven i els altres el

hesió social.

dels infants i el poble: què els agra-

continuaven. Uns s’encarregaven

han tingut el mèrit d’estimular l’es-

dava, on jugaven, com voldrien que

de la part gràfica, altres de la literà-

El precedent d’aquests projectes

fos… Els infants de les diferents

ria i els més grans de la maquetació

seria El llibre de Vilassar de Mar

edats portaven la tasca que havien

i de la versió digital.

que es va dur a terme entre els

realitzat als d’un altre centre i la hi

anys 2001 i 2007 i que va ser resul-

presentaven. Va ser exposat a la

L’any següent l’Ajuntament va fer

tat del treball participatiu d’infants,

plaça de l’Ajuntament i després a la

una proposta lligada a les Portes

joves, mares i pares de tots els

biblioteca Ernest Lluch

obertes en què s’adjudicava un personatge a cada centre i se li encar-

centres educatius del poble. Van
ser 30 fitxes sobre la història, els

El curs següent (2017-18) el grup es

regava que se’n fes especialista. La

colors, les olors, els records, els

va consolidar i l’experiència col·la-

pandèmia va tallar en sec les pos-

personatges..., de la nostra vila.

borativa va prendre el nom de Fem

sibilitats col·laboratives d’aquest
projecte.
Hi ha idees, doncs, i gent amb
ganes de fer-les. Aquests projectes de col·laboració entre centres tenen un gran valor i han de

Martí Casares

continuar.

El llibre gegant Els infants i el poble elaborat pels centres educatius l’any 2017, exposat a la Biblioteca Ernest Lluch

Text: Martí Casares i Xavier Vilella
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La lluna en un pou,
un conte amazic
En Juha és un personatge molt popular present en la tradició de contes amazics, sefardites, àrabs i universals.
Amb les seves aventures han rigut, al llarg de molts segles, diferents cultures tant de l’Orient com del nord d’Àfrica. És un personatge molt peculiar, modest, a vegades ingenu i unes altres astut, molt característic per la seva
picardia i humor.
Pronunciar el nom de Juha és activar el cervell en mode de diversió. El seu nom sempre dibuixa un gran somriure
en els rostres de les persones que, des de ben petites, han gaudit de les seves històries. Amb en Juha tornem a
viure aquells moments en els quals la mare o l’àvia ens enlluernaven amb les seves divertides aventures.

La Lluna en un pou
Vet aquí una nit que en Juha i el seu ruc es
van aturar per beure aigua d’un pou que
s’havien trobat pel camí. Quan en Juha es
va abocar al pou el va sorprendre molt la
silueta de la Lluna reflectida a l’aigua.
- Pobra Lluna! Com has pogut caure dins
d’aquest pou?, i li va dir - No et preocupis,
jo t’ajudaré a sortir d’aquest pou!
En Juha va agafar una galleda. La va deixar
caure dins del pou amb molta cura per no
fer mal a la Lluna. Va intentar atrapar-la
però, quan va intentar hissar-la, no va
poder, perquè la galleda s’havia enganxat a
una pedra. En Juha va pensar que la Lluna
pesava molt i que havia de concentrar totes
les seves forces a estirar ben fort la corda
per poder salvar-la. I va estirar i estirar amb
tanta força que va acabar caient dins del
pou i d’esquena. I, quan va mirar el cel, a la
cara, se li va dibuixar un gran somriure.
- Segur que m’he trencat alguna costella,
estimada Lluna, però soc molt feliç de
tornar a veure’t enlluernant aquest cel en

Article original
complet al
codi QR

companyia de les estrelles.
Audició del
conte en
català al codi
QR

Text: Asmae Zarioui Zanna, va néixer a Selouan, al Marroc el 1975 i viu a Vilassar de Mar des dels 6 anys. És professora al Centre de Formació
d’Adults de Can Noè de Mataró. Es defineix com a catalano-amaziga.
Dibuix: Dúnia Mahouti Zarioui, té 11 anys i va a l’escola Els Alocs de Vilassar de Mar.
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Un llibre
per llegir

Petites mirades

Títol: Els estels
Autor: Jacques Goldstyn
Traducció: Susana Tornero
Editorial: Joventut, 2021
Pàgines: 68
Us proposo descobrir un llibre preciós que mostra com els infants, en
la seva innocència i absència de prejudicis, saben veure més enllà del

Taziri tuḍa deg anu

color de la pell.
Un nen jueu i una nena musulmana, coincideixen al parc mentre tenen

Ijj n djiret, Jǝḥa d aɣyur nes bedden

cura dels respectius germans, entre ells neix una bonica amistat arran

aḍǝswǝn aman ɣa ijj anu i ufin deg

d’un interès comú: la passió per les estrelles. Malauradament, els seus

ubrid nsen. Arami Jǝḥa issij dǝg anu-

pares no veuen amb bons ulls aquesta amistat i els prohibeixen veure’s.

ya yǝzra dayes Taziri.
Els estels mostra, sense posar-ho en paraules, les absurdes malfiances
- Wi mǝskina Taziri inu! Mameč teggid

que es donen, en ocasions, entre cultures i, com això pot estroncar

tudid deg anu-ya?, yennas - Ɣi wa

amistats sinceres. La por i la desconfiança adoben el terreny de la

tegwǝḍ, neč i ɣačem issufɣǝn zeg

segregació, un fet contra el qual cal lluitar. Al llibre veiem que malgrat

anu-ya!

tots els entrebancs possibles, si som fidels als nostres principis i no
ens deixem influenciar, viurem vides més plenes, gaudint de la infinita

Uča Jǝḥa yeksi ijj n rbidu. Yendarit

varietat cultural del nostre món.

deg anu čwait čwait maḥenda wa
das itewqiɛ walu i Taziri. Arami yexs

Una lectura amable, escrita amb tendresa i humor, i il·lustrada amb una

atisgaɛed yufa wa dasizemma. TuƔa

paleta amb domini dels blaus i els terrossos i un missatge clar: no dei-

rbidu innuɣas deg ijj n azru. Jǝḥa

xem mai de somiar!

tgharas wa izemma atidyejbed arami
tedqer aṭas. Uča yebda ijebbed asɣun
s marra jhed nes arami yuḍa deg anu.
Issa x weɛra. Arami yexza gha ujenna
yeqim iḍḍǝḥǝč s rǝfraḥǝt uča yennas.
- Waxa aziɣ taɣedzist inu a Taziri iɛizen, neč rǝxu ihniɣ. Faḥeɣ aṭas mači
drust arami ičem twariɣ Ɛawed deg
ujenna tenewad ak itran.
Traducció a l’amazic
Audició del
conte en amazic
al codi QR

Text: Sílvia Cantos, escriptora i especialista en literatura infantil i juvenil. Treballa a la Biblioteca
Municipal Ernest Lluch de Vilassar de Mar
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Albirar l’horitzó...
per salvar la vida!
Ara patim per les epidèmies. És la gran preocupació
dels temps que vivim. Però abans ens preocupà la crisi
de la construcció i la bancària, i durant bona part del
segle XX ens temíem una guerra nuclear entre l’URSS i
els EUA. L’any 1333 fou “el mal any primer” que marca
l’inici d’un seguit de desgràcies: males collites, la
pesta... A finals de l’Edat Mitjana -i durant més de 300
anys- una gran preocupació era el perill que arribava
del mar: pirates i corsaris que assolaven les masies i
els pobles de la costa buscant botí i segrestant persones per demanar un bon rescat. Al Maresme, el perill
era constant i encara trobem recordatoris d’aquests
fets: per exemple, a la llinda de la porta de l’església de
Pineda hi ha una inscripció que recorda l’atac de corsaris turcs l’agost de 1545.
Les ciutats de costa, com Mataró, construïen muralles,
però els qui vivien en les masies aïllades no tenien
temps de refugiar-se en castells i ciutats. Per això
van començar a construir torres de guaita: de la torre
estant, podien albirar l’horitzó i detectar l’arribada de
naus sospitoses per donar l’avís mitjançant focs i fum i
tocs de campanes. Al mateix temps, servien de refugi
mentre durés la incursió.
A Vilassar teníem 3 torres de guaita, però només en
Edu Omedes

queda una dempeus: la torre d’en Nadal. Us recomano que doneu una ullada a les 6 fitxes de El llibre
de Vilassar, editat per l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona entre els anys 2003 i 2006, i que seria molt
encertat que el nostre Ajuntament digitalitzés per

La torre d’en Nadal, l’única torre de guaita que queda dempeus a Vilassar de Mar

posar-lo a l’abast de tothom: dues sobre Les masies
fortificades, dues sobre Les torres de defensa, i dues
sobre La torre d’en Nadal. En elles trobareu informació
relativa als segrestos, a l’escut de Vilassar de Mar, a
on eren les 3 torres que hi havia al poble, enigmes,
refranys i la rondalla de Ses germanes captives. També
hi trobareu curiositats, com vestien i com ballaven en
aquells temps, records de gent gran, els diferents tocs
de campana, les característiques -també interiors- de
la Torre d’en Nadal, com es podien estimar les distàncies a què es trobaven els vaixells corsaris amb una

Centenars de veïnes i veïns tenen a casa El llibre de Vilassar. Es pot
consultar a la Biblioteca Municipal Ernest Lluch, i a les biblioteques de
les escoles i instituts

simple creueta de triangulacions…

Text: Xavier Vilella
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La festa
de les enramades

Coses d’abans

És probable que aquesta

Per tal de realitzar el

La tradició no es va interrompre durant la segona meitat

festa es degués a la tradi-

ball solemne, es triaven

del segle XIX. No fou així el XX: la Guerra Civil va sus-

ció de fer rams i decoraci-

quatre noies i quatre

pendre la celebració i no es va recuperar fins la segona

ons florals a l’església per

nois, tres de fixos i un de

meitat de la dècada dels 40. Finalment es va perdre i va

la festivitat del Corpus.

suplent. Més endavant,

quedar en part substituïda per l’arribada del Pubillatge

Però amb el pas del temps

s’incorporarà la figura de

l’any 1963.

la festa s’anà allunyant de

l’acompanyant sumant en

la diada del Corpus i s’in-

total vuit noies i vuit nois.

corporà a la Festa Major
de Sant Joan.

Elecció de les enramado-

Article
original
complet al
codi QR

res i els macips
El nom d’enramades procedeix de la forma com

A les enramadores les

es guarnia l’església, les

acompanyaven els ma-

places i els carrers, a

cips, encarregats de

base de mata, fullatge

sufragar les despeses

verd i d’altres arbusts.

del ball, editar el pro-

De la noia que tenia cura

grama de la festa i guar-

de guarnir l’església i era

nir la plaça i el Tívoli.

part activa de la festa

Antigament, els macips

se’n deia enramadora.

i les enramadores no
formaven parelles, eren

Ball de les enramades

noies i nois que desfilaven pels carrers, assistien

Segons sembla, el ball

als actes religiosos i por-

de les enramades es re-

taven els serenos davant

munta al ball de les mor-

la comitiva.

Festa de les Enramades any 1910, llibre d’Alexis Serrano “L’Abans de
Vilassar de Mar”

ratxes o almorratxes, que
s’esdevingué en temps

L’elecció la feia pública el

de l’ocupació sarraïna.

rector a la missa del diu-

Diu la llegenda que una

menge, des del púlpit. Els

noia refusà l’oferta de

macips i les enramadores

matrimoni que li feu un

triats, originàriament

noble i ric musulmà que

representaven els tres ve-

li oferia moltes riqueses,

rals del poble: el de l’Ocata,

però ella no va apostatar

el de l’Església i el de

mai del seu credo i man-

Sant Pere. Mentre que

tenint-se fidel a Crist, va

els macips havien de dur

passar la resta de la seva

vestit jaqueta de rigorosa

vida entregada a l’oració.

etiqueta, elles duien un

Aquest ball simbolitza la

elegant vestit blanc que

resistència de l’esperit

representava la puresa de

cristià davant el domini

la noia que havia rebutjat

de l’islam.

el musulmà.

Text: Maria-Teresa Sierra Fornells, Centre d’Estudis Vilassarencs
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Tívoli anys 1920, llibre d’Alexis Serrano “L’Abans de
Vilassar de Mar”

Mashup Party Band:
a Vilassar de Mar, Billie Eilish
lliga amb Lluís Llach

L’última

Us heu parat mai a pensar com sonaria una cançó de la Billie Eilish barre-

Un bon exemple és aquest Mash

jada amb el “Que tinguem sort” de Lluís Llach?

Up (el terme prové de l’anglès “barrejar” o “triturar”) en el qual empal-

La resposta és molt probable que sigui que no, però això és justament a

men el clàssic “Que tinguem sort”

què es dedica el grup de música vilassarenc Mashup Party Band.

de Lluís Llach, una cançó amb una
textura més aviat acústica, amb el

Potser hi ha qui encara els recordi com als Caribús, però aquest grup de 5

“Bad guy” de Billie Eilish, totalment

joves ha evolucionat molt des d’aquella Festa’l Burro amb la que van com-

electrònic. El resultat és una cançó

partir escenari amb altres grups vilassarencs com l’antic Pachawa Sound

eclèctica i una mica estranya però

(Un gos robant) i El Veïnat, tots fent de teloners de Txarango, en aquell

a la vegada molt divertida. Una

moment no tan coneguts.

cançó que pot interpel·lar a moltes
generacions.

Actualment el grup està format per l’Arnau Olmos a la veu, el Jordi Font a
la guitarra, l’Ariel H. Córsico a la bateria i l’Enric Verdaguer al baix. A tots
ells els acompanya el DJ Surda que s’encarrega de donar un toc més elec-

Joan Sanmartí

trònic a la música.

Podeu sentir els
Mashup Party
band en aquest
vídeo

Text: Núria Casares, professora de l’Aula de Música de VDM.

AQUESTA REVISTA
ÉS GRATUÏTA
PERQUÈ PUGUI
ARRIBAR A TOTHOM!

VOLS COL·LABORAR A LA SEVA EDICIÓ SENT-NE PATROCINADOR?
REBRÀS LA REVISTA PER CORREU ORDINARI I TINDRÀS ACCÉS
A LA TOTALITAT DELS SEUS CONTINGUTS DIGITALS.
OMPLE LA BUTLLETA QUE TROBARÀS AL CODI QR O DEMANA-LA
AL CORREU ELECTRÒNIC: revistamirades@babord.cat
TENS DIVERSES OPCIONS ECONÒMIQUES PER TRIAR.
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