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La recepta que us he preparat avui té una 
història força curiosa.
En Michel Bras -chef  francès- amb tres 
estrelles Michelin en va ser l’inventor i la 
va patentar el 1981.

Tot va començar en un viatge familiar a la neu. Feia molt 
mal temps i tot el grup es va reunir en una cabana a pren-
dre una xocolata calenta.
Així és com es va inspirar. Va pensar que estaria bé fer 
unes postres amb un pa de pessic que tingués xocolata 
a l’interior i que, quan s’obrís, la xocolata fosa es vessés.
Després de dos anys de proves, se’n va sortir i li va donar 
el nom de coulant que ve de la paraula “couler” que sig-
nifica (vessar). En alguns països n’hi diuen volcà i és així, 
fet en pastissets petits i amb el nom de “volcanet “, com 
el vaig tastar per primera vegada.

AL  CALIU DE LA CUINA

VOLCANETS DE XOCOLATA

INGREDIENTS:
6 ous sencers
225 g de xocolata de cobertura
225 g de mantega
100 g de sucre
90 g de farina

ELABORACIÓ:

Desfeu la xocolata al bany maria. Barregeu tots els ingre-
dients amb una batedora. Col·loqueu la barreja en motlles 
individuals, prèviament greixats. Ompliu 3/4 de motllo. 
Tapeu-ho amb paper de plata i poseu-ho al congelador. 
Quan els vulgueu fer, preescalfeu el forn a 200º. Desta-
peu els motlles i poseu-los a coure 10-12 minuts aprox. 
Traieu-los del forn, desemmotlleu-los i serviu-los imme-
diatament. Us quedaran fets per fora amb la xocolata 
fosa per dins. Quan els obriu la xocolata es vessarà.

Carme Puig i Juncà, sòcia núm. 344
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EDITORIAL

Sr. Joaquim Cassà i Barrera,
nomenat soci honorífic 
de l’Ateneu 

Retorn de la Secció / 
Club d’Escacs 
Benvolguts/des socis i sòcies de l’Ateneu,
Som en Joan Torrentó Vilarnau i en Martin Blaszkowski 
Saurí, dos veïns joves d’Arenys de Mar i socis de l’Ateneu. 
Ens alegra comunicar-vos que, després d’uns anys 
d’inactivitat, hem decidit reobrir la secció d’escacs de 
l’Ateneu. 

En el passat, la secció d’escacs de l’Ateneu gaudia d’una 
àmplia base d’aficionats arenyencs que es trobaven cada 
setmana per practicar i gaudir d’aquest deport. A més de 
comptar amb cinc equips federats, també incorporava 
una escola per a nens i joves que durant molts anys va 
ser organitzada per en Joan Draper (E.P.D). 

Enguany fem una crida a tots els amants dels escacs a 
formar part de la secció, que es reunirà setmanalment 
cada dissabte de 10 a 12h. Aquestes trobades tindran 
dues parts: mitja part d’entrenament i mitja part de joc, 
i totes dues estaran obertes a participants de totes les 
edats i nivells. L’entrenador serà en Marc Arnijas, que 
es va formar a l’Ateneu i que actualment és a prop de 
convertir-se en Mestre Català. 

Inicialment, les trobades tindran com a objectiu aprendre, 
millorar i passar-s’ho bé i més endavant, quan comptem 
amb prou membres, sortir a competir amb d’altres clubs 
i participar en tornejos arreu de Catalunya.
 
Els únics dos requisits per formar part de la secció són 
ser socis de l’Ateneu i tenir ganes de jugar als escacs. Qui 
vulgui apuntar-s’hi només ha d’adreçar-se a la secretaria 
de l’Ateneu.

Us esperem amb ganes!

Joan i Martin.

Benvolguts socis i sòcies:

Fa gairebé un any de la darrera vegada que em vaig di-
rigir a tots vosaltres. Va ser en el darrer butlletí, publicat 
el passat mes de gener. Molt de temps.  Massa! Però les 
circumstàncies en  què ens hem trobat tots plegats ens 
han portat a situacions totalment imprevistes, i no desi-
tjades, provocades, com tots sabem, per les restriccions 
de la Covid-19. 
 
L’activitat de l’Ateneu s’ha vist totalment trasbalsada: no 
vam poder celebrar el 136è aniversari, la cafeteria tan-
cada, la supressió dels balls, sardanes, conferències, 
cursos, reunions i activitats diverses, com el tennis de 
taula i les sortides culturals, en són algunes d’elles. 
 
Però el més dolorós de tot ha estat la pèrdua dels socis 
que ens han deixat enguany, ja sigui per la pandèmia o 
per altres causes. Ho lamento moltíssim i aprofito per do-
nar públicament el condol a les famílies.

També la supressió de totes les activitats ressenyades 
anteriorment han provocat un trasbals en totes les previ-
sions de l’entitat, sobretot econòmiques, ja que la manca 
d’ingressos és un fet molt important i també hem patit la 
baixa d’alguns socis que només n’eren pels serveis que 
presta l’Ateneu.  Aprofito ara per agrair la fidelitat i com-
prensió per part de la majoria de socis, molts d’ells amb 
llarga antiguitat, que comprenen la situació i ens donen 
ànims per tirar endavant.

Però l’Ateneu Arenyenc,  igual que tots els Ateneus en 
general, no s’aturen i es   demostra ara, i s’ha demos-
trat en altres infaustes ocasions,  que a vegades una  so-
tragada inesperada et fa reflexionar i t’ensenya a trobar 
nous camins i maneres de fer les coses. És cert que pre-
sencialment se’ns fa difícil programar i endegar projectes 
i activitats però, en lloc de llençar la tovallola, hem inten-
tat trobar i aprendre noves maneres d’actuació. 

Hem treballat d’una manera extraordinària per intentar 
donar resposta a tots els interrogants que se’ns han anat 

presentant.   Hem cercat noves formes de reunions, de 
trobades, hem hagut de convocar i anul·lar... hem creat 
nous cursos i hem trobat persones que en moments di-
fícils se n’han responsabilitzat; els socis que practiquen 
el billar, tot i que d’una manera quasi testimonial, encara 
poden intentar fer “alguna carambola”.

Els professors del nou curs han treballat de valent i 
s’han format per poder donar les classes “on line”; igual 
que els alumnes, que també s’han hagut d’esforçar el 
doble per aprendre programes informàtics i poder se-
guir les classes de manera virtual. Fins i tot, com po-
deu comprovar, l’equip de redacció del butlletí s’atreveix 
a editar-ne ara un de nou.   Serà llegint-lo que podreu 
veure el treball dut a terme i el que, si les circumstàncies 
o permeten, tenim en projecte. Treballem i organitzem 
sabent que, malgrat tot, potser haurem de anul·lar molts 
d’aquests projectes, però aquest és l’esperit de l’Ateneu, 
no rendir-nos. I a tots els que feu tant per tirar-ho enda-
vant, MOLTES GRÀCIES! 
 
Aquest és l’agraïment i el missatge que voldria trans-
metre-us. Les dificultats actuals passaran i hem d’estar 
preparats i a punt per ser millors i més forts. Comptem 
amb tots vosaltres. Ara més que mai l’Ateneu us neces-
sita.  Som-hi!

I  per acabar aquest editorial, ara que s’apropen les fes-
tes nadalenques, unes festes que no ens hem d’enganyar, 
seran estranyes i diferents, en nom meu i de tota la Junta 
Directiva us vull desitjar a tots vosaltres i a les vostres 
famílies que les passeu de la millor manera possible. 
Salut i  Pau. 

Bon Nadal!                                              

Josep Mª Bertran i Català, 
President de l’Ateneu Arenyenc
Soci nº 33

MISCEL·LÀNIA

Amb tan sols 16 anys, el 1936, el Sr. Joaquim Cassà 
i Barrera es va fer soci de l’Ateneu. Des d’aleshores 
ha estat sempre un soci participatiu en innombrables 
activitats organitzades a l’entitat. Fa pocs dies va ser el 
seu aniversari, 100 anys de vida, mai més ben dit, i ara, 
des de no fa gaire, és el soci més antic de l’Ateneu.

De manera que, atesa la seva fidelitat de més de 84 
anys i atès també aquest seu recent centenari, la Junta 
Directiva ha acordat distingir el Sr. Joaquim Cassà com 
a Soci Honorífic de l’Ateneu.

A causa, però, de la suspensió dels actes de celebració de 
la Diada del Soci,  no hem pogut homenatjar el Sr. Cassà 
de la manera desitjada i merescuda. Malgrat aquesta 
suspensió, el Sr. Josep Mª Bertran, president de l’entitat, 
l’ha visitat personalment i li ha lliurat en nom de l’Ateneu 
una placa commemorativa d’aquesta efemèride.
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Joan Draper i Lluís del Castillo, Sant Roc 2004

El president de l’Ateneu fent el lliurament commemoratiu al Sr. Cassà.

El bar de l’Ateneu tancat, octubre 2020



Carnaval 2020 
Un dels últims balls celebrats a la sala d’actes, abans de 
tancar-la pel Coronavirus, va ser el dissabte 22 de febrer, 
amb el Ball de Carnaval i Concurs de disfresses. 125 
persones, entre socis i no socis, van gaudir del tradicional 
Ball de Carnestoltes a l’emblemàtica Sala Josep M. Arnau 
de l’Ateneu.

MISCEL·LÀNIA

És convoca 
el II Premi Ateneu 2021 
de Monografia 
Volem activar l’estudi del nostre entorn més proper 
i fer-ho, a més, des de les diverses vessants del 
coneixement: natura, geografia, història, economia, 
bibliografia, biografia..., l’únic condicionant és que 
s’ha de situar en l’àmbit arenyenc, dels dos Arenys.

El premi és de 300€ i la publicació de l’obra 
guanyadora.
Termini de presentació: 30-09-2021.

Les bases es poden veure a la nostra pàgina web 
o a l’oficina de l’entitat.

Obra guanyadora del 1r Premi 
Ateneu 2019 de Monografia 
El jurat format per Francesc Forn, Hug Palou i Miquel 
Colomer va decidir que l’autor premiat amb el 1r Premi 
Ateneu de Monografia 2019 fos David Castañeda i 
Massaguer, amb l’obra titulada: 
“La formació urbana del carrer Ample d’Arenys 
de Mar, S. XVI-XVII, una aproximació històrica”.

El lliurament del Premi de l’obra publicada formava 
part dels actes de celebració de la Diada del soci que 
malauradament s’hagué de suspendre a causa de les 
restriccions de la Covid-19.

Bona acollida a la presentació 
del curs 2020-2021 

Exposicions 
Durant els mesos de febrer a octubre, a l’espai 
d’exposicions de l’Ateneu, hi hem mostrat diverses obres 
dels socis: Juli Abad, Julio Ortiz, Cinta Palancí i Candido 
Merino. I durant aquest últim trimestre hi mostrem les 
exposicions que fa més d’una dècada van ser muntades 
i exposades pel soci Sr. Joan Pons i Ribot.

Billar Sant Roc 2020 
Enguany la Secció de  Billar  de l’Ateneu  ha celebrat el 
Torneig de Sant Roc  a 3 Bandes entre els jugadors de 
la mateixa secció i no pas convidant equips d’altres 
municipis,  tal com ho han anat fent en anys anteriors. El 
Torneig es va fer el mateix dia de Sant Roc, diumenge 16 
d’agost, a les 10 del matí.                                                       
Primer Premi: Miquel Matas - Segon Premi: Francesc 
G. Patricio - Tercer Premi: José A. Murillo. Val a dir que 
aquest any, com a novetat, hi ha hagut també el Premi a 
la Millor Tacada “Bollo”, el trofeu era un meló i va ser per 
al soci Miquel Giralt.

Divendres, 18 de setembre, un nombrós públic va assistir 
a l’acte inaugural del nou Curs. 
La coordinadora del curs, Mireia Saurí va presentar els 12 
professors/res que impartiran les classes i alguns d’ells, 
assistents a l’acte, van explicar el contingut i la manera 
com impartiran les més de 25 sessions que faran durant 
el curs.

Les classes d’aquest nou curs han començat en 
un moment difícil i especial però, malgrat totes les 
restriccions imposades, els cursos continuen endavant 
gràcies a l’ajuda indispensable de tot el valor humà i 
professional que forma l’engranatge d’aquesta entitat. 

Durant el passat mes de març, la pandèmia ens va agafar 
per sorpresa, però per a aquest nou curs, i gràcies a la 
professora d’informàtica Fani Bancells, tot el professorat 
s’ha preparat per, un cop arribat el cas, poder fer les 
classes de manera telemàtica. Al principi  feia una mica 
de basarda, però el resultat està essent sorprenent i 
gratificant.

Tot i que no es pot comparar amb el fet presencial i que 
hi ha hagut persones que s’estimen més esperar que 
la situació es normalitzi, la participació via Internet és 
considerable, amb 135 alumnes dels 206 inscrits per 
aquests cursos. 

No volem que aquesta manera de fer les classes passi 
a ser normal; l’Ateneu sempre ha estat un punt de 
trobada social i el que més es valora, a part de continuar 
formant-nos, és tenir contacte amb gent amb inquietuds 
semblants a les nostres. La tecnologia ens ajuda (i molt), 
però no podrà mai substituir el contacte humà.
Tot l’equip de l’Ateneu esperem que ben aviat puguem 
continuar fent tots els cursos i activitats com sempre 
s’han fet, i ben aviat deixar enrere aquests temps difícils.

Mireia Saurí i Fenoll, sòcia núm.409
Coordinadora del curs i Professora d’Alemany

MISCEL·LÀNIA

Ens ha deixat Domingo Parra 
Era soci de l’Ateneu des de l’any  1996  i, des del 
2012, vocal de la junta directiva. Des de llavors, i 
fins els últims dies, ha estat el responsable de di-
namitzar la Secció de Billar, organitzant tornejos 
socials dins de l’entitat com també competicions 
amb d’altres clubs de billar d’arreu de Catalunya.
 
Amb el seu tarannà alegre i amistós el podíem 
trobar diàriament a les dependències de l’Ateneu, 
jugant a billar, a cartes, a dòmino i fins i tot a la 
“botifarra”. 

Malauradament, el passat 6 de desembre ens va 
deixar. El trobarem molt a faltar. Des d’aquí vo-
lem fer arribar el condol a l’esposa, fills, néts i 
a tota la família. Que descansi en Pau, Domingo 
Parra!
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Comparses participants al Ball de Carnestolltes Els guanyadors amb el President J.M. Bertran

Fotografies l’Ateneu d’ahir  

Assistents a la presentació del curs

David Castañeda i Massaguer



40 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS (3)
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MASCARETES I MASCAROTES (I ARA QUÈ?)

ESPAI DEL SOCIESPAI DEL SOCI

Aquest és el tercer i últim article. Com acostumen a dir 
alguns: això no estava escrit en el guió. Fa poc menys d’un 
any ningú no s’ho hauria pensat. En un breu, brevíssim, 
lapsus de temps se’ns va girar tot cap per avall. Ens 
ha vingut a visitar una pandèmia. A més té nom propi: 
COVID-19.

Les notícies que arribaven de la Xina eren això: de la 
Xina, l’altra banda de món. Després fou Itàlia i, tot seguit, 
el primer cas a les illes Canàries. I des d’aleshores una 
mena de bola de neu pendent avall que cada cop s’ha fet 
grossa i més grossa...

El desconcert ha estat total: poders públics, premsa 
escrita i mitjans. I el personal veient amb espant com 
les directrius variaven constantment,  igual que els 
menús dels bons restaurants: cada dia els canvien. 
A més, apareixien personatges aliens a tota mena de 
criteri científic que parlaven de xifres, de confiscacions 
i de virtuts tals com “el espíritu de sacrificio”. Com si la 
crisi que ens havia assotat de valent durant dotze anys 
no ens l’hagués exigit aquest sacrifici, vulgues que no. 
Algú semblava fruir del llenguatge propi d’aquells antics 
còmics de la nostra joventut: les “HazañasBélicas”.

Tampoc no han mancat els profetes apocalíptics que han 
vist en la pandèmia una mena de càstig bíblic per a una 
societat materialista i descreguda. Ni cas. És curiós que 
sempre són aquells que, de mancances materials, no els 
en manquen pas, no.

I la gent, nosaltres, tots, narinant, narinant, mentre prenem 
consciència de les mancances d’un sistema sanitari que 
ha estat espoliat fins a deixar-lo famèlic i a l’abast de 

qualsevol contingència... i d’algun voltor neoliberal, per 
a qui els beneficis prevalen sobre el bé col·lectiu. També 
observem, bocabadats, aquesta esgrima entre poders on 
sembla que el seny hagi fugit a l’exili (i van...?).
I ara què?

Doncs bé, sembla que cal seguir totes les pautes de 
prevenció i fins i tot aplicar un criteri de prudència 
en el sentit de no abaixar la guàrdia. Creure’ns-ho, 
autoconvèncer-nos-en… i fer que els altres també s’ho 
creguin! Es veu, veiem, que n’hi ha uns quants –massa, 
fins i tot- que això sembla que no els ha d’afectar i tiren 
pel dret. El campi-qui-pugui fent de rei.

I confiar... en els que sí que en saben, malgrat les diverses 
opinions i valoracions. Només aquests poden treure’ns 
d’aquest mal parany. I desitjar, gairebé com un prec, que 
els que han de prendre decisions ho facin posant per 
endavant tota la ciutadania.

Ah! Ni cas dels bramuls d’aquells que ens veuen com 
enemics insolidaris. Alguns d’aquests brams i renills, 
molts, venen de lluny, de fora de casa nostra... Oi?

Carles Solanes i Regattieri, soci núm. 407
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El segon mandat va continuar igual, o més trepidant en-
cara, que el primer. Feia falta donar moltes respostes a 
grans mancances en serveis i equipaments, també muni-
cipals, que els vilatans reclamaven amb urgència després 
de quatre dècades de dictadura franquista. El poble em-
penyia i el polítics tenien molts fronts oberts del primer 
mandat i també d’altres que no podien esperar més. Ja 
vam parlar, per exemple, del nou pla general urbanístic 
aprovat la primera legislatura que urgia desenvolupar.

A nivell cultural, d’aquella època són els primers Quaderns 
d’Estudis Arenyencs, edició ambiciosa i un xic selecta, 
promoguda pel mateix Ajuntament que venia a fer honor 
a l’etiqueta de lletraferits, històricament (auto)atribuïda 
als arenyencs. Malauradament, després d’un parell 
de parèntesis i alts i baixos, en els darrers lustres ha 
desaparegut. Pel seu compte, Arenys/Vida Parroquial, la 
degana de les revistes d’Arenys (fundada el 1944), sota la 
direcció de Mn. Martí Amagat va recuperar el caire més 
feligrès, tot abandonant una certa militància política que 
va jugar durant la Transició i als albors de la Democràcia. 
Com sabeu, va tancar el 2010. En part, amb la sinergia 
de l’aparició del Punt Diari de les comarques gironines 
que també cobria l’Alt Maresme, van néixer altres 
publicacions locals com la comercial i gratuïta L’Agenda 
(1983), que encara surt cada mes, en un nou format des 
de 2004. Molt més efímera va ser Pedra de Toc a finals 
del anys 80 o la satírica El Nap, creada pel  prolífic polític 
i impressor Joan Pons, qui també durant els anys 90 va 
dirigir La Rierada que va mantenir fins la seva mort, l’estiu 
de 2014. Altrament, de caire estrictament municipal eren 
els Butlletins Municipals, (actualment sota el nom A Tocar 
Ratlla i d’aparició discontinua) que llavors es van començar 
a editar, al principi en format bilingüe. Per acabar amb 

aquest breu repàs de publicacions, descomptant les 
internes d’entitats, cal esmentar, malgrat la breu vida que 
tingué, l’erudita revista Salobre, impulsada des de l’Arxiu 
Històric, llavors i durant molts anys capitanejat per Josep 
M. Pons i Guri.

Encara en l’àmbit cultural, tot i que de caire privat, cal su-
bratllar el paper de la Llibreria El Set Ciències, al carrer 
Ample, al costat de l’Ajuntament des del setembre de 
l’any 80 i traslladada 16 anys després uns metres més 
enllà, amb ampliació de socis i objectius. Va néixer del 
grup de joves de l’Associació de Veïns Amics d’Arenys de 
Mar, que alhora va engegar altres fites participatives com 
la Revetlla Popular de Sant Joan (que al principi i fins que 
es va cobrir la Riera, es feia davant del Calisay), la Fira del 
Solstici d’Estiu, el Cine Club Synera al Casal Parroquial, etc. 

Mentrestant, la Biblioteca havia quedat petita i 
l’Ajuntament va tenir ocasió, l’any 1984, de comprar Can 
Juncosa, la casa de l’actual seu (que ja va néixer  petita). 
L’edifici de la cantonada del rial Sa Clavella amb Bonaire, 
havia estat un petit hotel, una efímera sala d’exposicions 
i, a finals dels anys 80, va aixoplugar una incipient Esco-
la de Música. Tanmateix, per motius diversos i  fallides 
d’obres, el necessari trasllat de la Biblioteca no va ser pos-
sible fins la tardor del 1996. Igual de lentes van resultar 
les obres del nou Institut de Batxillerat, en terrenys cedit 
per l’Orfenat Vinardell, fet que va provocar que durant un 
curs les classes es fessin al Xifré. 

Però la gran obra pública que va viure i patir Arenys a prin-
cipis dels 90 va ser la construcció de l’Autopista, perllon-
gament de la C-32, que es va inaugurar el juny de 1994 
quan era alcalde  Ignasi Moreno. 
 
Recordem que CiU, a les eleccions de 1987 amb l’alcalde 
Fidel Soler de cap de llista i havent guanyat les eleccions 
(6 regidors), no va poder formar una majoria  de govern i 
es va quedar a l’oposició. Els altres resultats en regidors 
foren: PSC (4), PSUC-IC (2), UA (2), AP (2) i AMD (1). Amb 
certa sorpresa, es va formar un primer govern de coalició, 
presidit per Ignasi Moreno amb la suma tots els partits 
menys IC i CiU.

Francesc Castell i Campins,  soci núm. 357
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1. L’església vella de Santa Maria d’Arenys

L’església vella de Santa Maria d’Arenys, anterior al temple 
actual, ha estat fins als nostres dies motiu de discussió, 
tant pel que fa al tipus d’edifici, com al seu emplaçament 
o a la seva estructura. L’absència de dades documentals 
sobre aquell procés de construcció, ha motivat que 
tinguem diverses teories entorn d’aquell primer temple. 

Josep Maria Pons i Guri relata com, l’11 de juliol de 1574, 
se celebrà  a la torre de mar un Consell obert dels caps de 
casa de la Ribera d’Arenys, en el qual es demanà l’erecció 
d’una església parroquial al barri marítim. Pocs mesos 
després, el 18 de març de 1575, el bisbe Benet Tocco 
autoritzava la construcció d’una nova església, amb el 
seu cementiri i les seves fonts baptismals (Pons i Guri, 
1999).

Les poques dades documentals que ens ha deixat la 
vella església les podem trobar en les visites pastorals 
del bisbe i, sobretot, en els testaments d’aquells anys. 
L’únic i valuós testimoni arqueològic que ens queda 
d’aquell primer temple és la seva pica baptismal, que 
porta gravada la inscripció: “Sabastià Doy i Miquel Riera. 
Sendichs: A(N)Y 1575”.

2. Què ens diuen els testaments?

L’objectiu bàsic del testament, a part de nomenar l’hereu 
del patrimoni familiar i les deixes als altres fills, va ser 
trobar la manera d’assegurar-se un lloc al cel, o una 
estada lleugera al Purgatori, en un món dominat per 
la duresa de la vida i la presència constant de la mort 
(malalties, fam, epidèmies...) (López Miguel, 1987).  

Hom procurà que el moment del trànsit, percebut sempre 
amb por, pogués ser viscut, també, amb una certa 
esperança. Per aquests motius i d’acord amb els seus 
recursos, el testador encarregava misses als diferents 
altars o capelles, oficis religiosos (novenals, caps d’any, 
trentenaris, aniversaris...), a més de les deixes monetàries 
als bacins, als altars, i a obres de caritat.

D’aquesta manera, els testaments ens proporcionen 
dades sobre els altars de l’església vella, ja que foren 
objecte d’una gran devoció entre els arenyencs en aquell 
període matiner de la història d’Arenys de Mar.

3. L’església vella, d’acord amb les dades dels testaments

Des del mes de novembre de 1575, ja trobem en els 
testaments la voluntat de rebre sepultura en “lo cementiri 
de Nostra Señora de mar” o, més freqüentment, en el fossar 
de “Nostra Senyora de Agost en la dita parròquia de Arenys” 
(APAdeMunt, Testaments 3).

D’altra banda, ja des del mes de juliol de 1576, comencem a 
trobar que els testadors encarreguen la celebració de misses 
“en la yglésia suffraganea de Nostra Senyora de Arenys de 
Mar”, al mateix temps que n’encarregaven a l’església mare 
de Sant Martí d’Arenys, amb qui es mantenien forts lligams 
espirituals.

Els encàrrecs de misses a les capelles de l’església de 
Santa Maria d’Arenys, molt freqüents a partir de 1599, ens 
mostren clarament que l’església disposava de l’altar major 
dedicat a l’Assumpció de la Verge, i dos altars laterals, un 

Pica baptismal de la primera església de Santa Maria d’Arenys

L’ESGLÉSIA VELLA 
DE SANTA MARIA D’ARENYS, 1575-1618.
Noves aportacions a la llum dels testaments

dedicat a la Verge del Roser i l’altre dedicat a Sant Joan i 
Sant Roc. El primer esment a l’altar del Roser, el trobem 
el 10 de novembre de 1586, al testament de Miquel Riera, 
mercader i propietari dels terrenys tant de l’església vella, 
com  de l’església nova. En el seu testament, Miquel Riera 
fundà una missa perpètua “en la capella de Nostra Señora 
del Roser que vuy de present és y per temps serà en la 
església nova” (APAdeMunt, Testaments 4). També, un altre 
Miquel Riera, teixidor de lli, encarregà (17 d’abril de 1599) 
“una missa cantada en lo altar de Nostra Senyora del Roser 
y una altre a l·altar del gloriós Sant Joan” (Testaments 5). 

A partir dels anys finals del segle, els encàrrecs de misses 
als altars laterals de l’església de Santa Maria d’Arenys foren 
molt freqüents, amb una clara preferència per l’altar del 
Roser. Una de les darreres voluntats d’aquest període fou 
la de Caterina Cortera, muller de Pere Doy qº, mariner, que 
llegà 3 lliures a la fàbrica de la nova església “y axí mateix a 
la capella de Nostra Señora del Roser, so és per los gastos 
se faran en mudar de la isglésia vella a la nova” (AHFF, 
Bernat Oriol, 1615).

Pel que fa a les visites pastorals, no fou fins l’any 1594, 
que el bisbe Cassador durant la seva visita a l’església de 
la “Beata Maria de Arenys de Vall del Maresma” esmentà 
l’altar de la Beata Maria del Roser i l’altar de Sant Joan i sant 
Roc (ADG, Cassador, 73).

Quina estructura tenia la primera església d’Arenys de Mar? 
El model que havia tingut la gent de la Ribera d’Arenys 
havia estat l’església romànica de Sant Martí d’Arenys, 
ja enderrocada i substituïda per la nova església gòtica 
(1531-1555). L’edifici romànic de Sant Martí, però, s’havia 
mostrat insuficient per encabir tota la població del terme 
i probablement s’optà per un de major envergadura. El 
temple podria haver disposat d’una ampla nau central amb 

l’altar major dedicat a l’Assumpció de la Verge i dues naus 
laterals, a banda i banda, culminades amb l’altar de la Verge 
del Roser i l’altar de Sant Joan i sant Roc. Al cap de pocs 
anys, però, aquella església va quedar petita i obsoleta per 
acollir el creixement demogràfic de la nova parròquia. I 
així fou que, des de l’any 1584, començaren les obres per 
construir la nova església de Santa Maria d’Arenys.

Frances Forn i Salvà , soci núm. 400

Reconstrucció hipotètica de l’església vella de Santa Maria d’Artenys

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021
Diumenge, 31 de gener a 2/4 de 12 del migdia

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà més important de l’entitat i la 
participació dels socis i sòcies és necessari per al seu bon funcionament. 
Necessitem, doncs, les vostres aportacions, els debats que facin falta i tota 

mena de reflexions per tal d’encaminar el present i el futur de l’Ateneu.

No hi falteu!  La Junta Directiva
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Rafel Mollar Gumbau,
Ex professor de l’institut  Els Tres 
Turons, ex corredor de maratons i
autor de llibres, entre d’altres, “50 
Maratons! i, ara... què em contes? ”, 
on fa un repàs exhaustiu de tot plegat. 
A més, ens hi conta històries, algunes 
de personals i altres d’inventades.

ENTREVISTEM AL SÒCI

Quan i per què vas venir  a Arenys?
 Vaig arribar a Arenys l’any 1988, quan vaig obtenir   la plaça de 
professor de física i química a l’institut Els Tres Turons. Vaig venir 
amb la meva dona i d’aquí són les meves dues filles.

Has alternat el treball amb esport?
Sí, d’esport n’he fet sempre, però de gran, quan ja tenia 48 anys, 
em vaig decidir a córrer una marató, va ser la de Barcelona, i em 
va agradar, potser cal dir que hi vaig agafar addicció i he arribat a 
fer-ne 50.

Treballant tota la setmana, com podies preparar les maratons? 
Fins que em vaig jubilar, d’una manera molt precària i incompleta. 
Anant a córrer els caps de setmana i alguna sessió de gimnàs. No 
tenia altra manera. Després, a les últimes, ja vaig poder dedicar-hi 
més temps i planificar-les més bé.

Córrer una marató, què representa? 
Una activitat lúdica i una manera de desconnectar un xic del treball 
intel·lectual, tot i que comporta un gran esforç físic i mental.  Més 
mental que físic m’atreviria a dir.

Has participat en algunes d’importants, quines en destacaries?
He corregut per tots els continents. Remarco les de Sydney, Tate-
yama (al Japó), París, Berlin, San Francisco, Hèlsinki, Marràqueix, 
New York i Barcelona, aquesta última deu vegades. He aconseguit 
fer-ne tres amb temps al voltant de 3 hores i 15 minuts que, per a 
un amateur com jo, no està gens malament.

I ara has dit prou. Per què?
Per dues raons: primer perquè m’havia marcat la fita de fer-ne 50, i 
ho he aconseguit. Segona... perquè, com deixo ben explicat al llibre, 
el maluc va dir prou. Ens fem grans.

Acabes d’escriure un  llibre sobre les  Maratons,  ara escriptor?
Ara no. Tinc editades un parell de novel·les anteriors. Aquest llibre, 
potser pel fet de lligar contes i vivències amb les maratons, ha tin-
gut més ressò.

Parla’m del llibre.
És una crònica d’algunes de les experiències i anècdotes de les 
maratons que he corregut combinat amb 19 relats o històries, la 
majoria de base real tot i que una mica novel·lades, de fets que 
he viscut o m’han contat. Si les llegeix algú de Betxí, el meu poble, 
de ben segur que hi identificarà algun personatge. Els contes i les 
maratons apareixen barrejats perquè pel lloc, la data o les circum-
stàncies tenen certa relació.

D’escriptor no et jubiles, oi?  
No, ara no tinc res previst, però penso continuar escrivint. 

I no deixes la docència, ara professor a l’Ateneu, parla- me’n.
Sí, classe d’Història de la Ciència. Un recorregut històric a partir 
de l’evolució de la física i la química des dels grecs fins avui. Del 
geocentrisme fins a la física newtoniana, per acabar en física quàn-
tica i relativista.

A quines persones va dirigit?
A tothom que tingui un mínim d’interès per l’evolució de la ciència 
al llarg dels segles. Els explico com ha evolucionat el coneixement 
científic i quin paper hi van tenir Galilei, Newton, Planck, Bohr, Eins-
tein... Posem cara i ulls a conceptes no sempre senzills.

Aquest any amb totes les restriccions que patim també funciona?
I tant, a través de vídeo-conferència, com la majoria dels cursos 
de l’Ateneu parlem de ciència cada setmana. L’Ateneu d’Arenys ha 
demostrat estar al dia.

I com veus l’Ateneu?
L’Ateneu, i els ateneus, són un fet molt important a Catalunya. 
Me’n vaig adonar en venir-hi, d’aquest tarannà associatiu que hi 
ha a Catalunya i que no és, ni de bon tros, tan remarcat a la resta 
d’Espanya. Són entitats que promouen la cultura i aporten pres-
tigi social. Una tradició que cal conservar, preservar i estimular.

Doncs moltes gràcies, Rafel, aquesta vegada acabarem 
l’entrevista d’una manera especial, amb una recomanació: 
Ara que s’apropen les festes nadalenques, crec que el llibre 
50 MARATONS ! I, ARA.. QUÈ EM CONTES?,  de Rafel Mollar 
pot ser un bon company  per a aquests dies i fins i tot un bon 
regal per als amics i familiars. El trobareu a la llibreria EL SET 
CIÈNCIES. En gaudireu i us relaxareu.

Redacció

De vegades sembla que hàgim vingut al món a opinar. 
Demanem, molt sovint, opinions o se’ns demana, també, 
que opinem. Com si això fos gaire important! Una opinió 
és l’expressió del concepte que hom té sobre una cosa 
qüestionable; o el concepte que hom té d’una persona, 
o la manera com hom la jutja. De manera que per opi-
nar, per tenir una opinió sobre el que sigui cal, prèvia-
ment, conèixer-ho, haver-ho estudiat, saber-ne alguna 
cosa. No té cap sentit demanar l’opinió a algú que en 
sap menys que tu, ni atrevir-te a opinar sobre coses que 
no coneixes prou. Tal cosa és opinar a cegues i, per tant, 
confondre sensacions o gustos amb opinions. Hi ha, ara, 
la tendència a creure que totes les opinions són iguals i 
tenen el mateix valor, que no n’hi ha unes que valguin o 
hagin de ser tingudes més en compte que unes altres. I 
això és mentida. Quan vas a classe i se t’intenten explicar 
una sèrie de coses que no saps i que sents per primera 
vegada, no pots de cap manera dir que tu opines una altra 
cosa. Perquè, aleshores, això que tu en dius la teva opinió 
no val res, és exactament pipí. És la resposta d’algú que 
es creu que està a la mateixa altura que aquell que t’està 
intentant ensenyar alguna cosa. Si no saps res, el que has 
de fer és callar i escoltar, estudiar, aprendre i tenir mol-
ta curiositat i paciència. Després, i només després, quan 
puguis demostrar que has après quelcom, se’t podrà co-
mençar a escoltar.

I el mateix passa amb la gent. Opinem sobre individus 
que no coneixem, sobre persones de les quals només 
tenim una imatge pública i, doncs, fictícia. I naturalment 

OPINIONS I MÉS OPINIONS

ens equivoquem. Només podem dir que aquesta persona 
ens cau bé o malament si hi hem tingut accés, si hem 
pogut arribar a conèixer-la. La resta és comèdia, imat-
ge pública, ficció, inversemblança. Ha arribat un moment 
que sembla que tot és opinable. I és mentida. És fer vo-
lar coloms. És creure’s el centre de l’Univers. És com si 
jo ara digués que opino que aquest virus que ens envol-
ta no existeix. I sense ser metge ni epidemiòleg ni res. 
I em posés a convocar manifestacions com les de Ma-
drid o Berlín. No i no. Les coses són com són, al marge 
del que puguem pensar-ne. Les necessitats humanes, 
per exemple, sempre han estat les mateixes. Nodrir-se, 
protegir-se i guarir-se de les malalties, vestir-se, estimar 
i ser estimat, segurament procrear, la llibertat que només 
s’aconsegueix a partir de la voluntat i del fet de complir 
els deures i les obligacions. I arribar a un punt que, en 
entrar en un centre comercial qualsevol, o en un mercat, 
puguis dir, com Sòcrates: Ostres, mira, quantes coses 
que no necessito! 

I, això sí, el que servidor opini no té cap importància, ni la 
més mínima. Només faltaria. Bon Nadal!

Martí Tomàs i Alzina, soci núm. 294
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