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EXPOSICIÓ

El Nadal al Masnou: 
imatges i records
Exposició de fotografies i documents antics

 de les festes de Nadal al Masnou

Inauguració:
Divendres, 16 de desembre, a  les 19.30 h 
a la Casa de Cultura (Prat de la Riba, 16) . 
Es podrà veure fins al 22 de gener.



VITRINA ALLARGADA



Partitura de l’obra L’Estel de 

Natzaret (pastorets) 

[1920-1936] 

Signades per Joan Maresme Bosch, director dels 
Pastorets de la Catequística de Sant Pere del 

Masnou. 
 
Donació: Joan Maresma Pujadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fulletons de representacions 

nadalenques de la Catequística 

de Sant Pere del Masnou  

1931-1960  

La Catequística va ser una entitat vinculada a la 

parròquia de Sant Pere, inaugurada l’any 1908, on 
es feien activitats culturals i recreatives. Entre les 
quals hi havia la clàssica representació anual dels 
Pastorets. N’era director en Joan Maresma Bosch i 
es feia tres cops durant les Festes: el dia de Sant 
Esteve, per Any Nou i per Reis. 
 

Donació: Joan Maresma Pujadas 
 
 
 
 
 
 
 



VITRINA  QUADRADA 



Cartells de la Cavalcada de Reis 

1960-1971 

Fons Municipal 
 
 
 

 
 
 
 
 

Carta del rector Pineda a 

l’Ajuntament 

29 de desembre de 1894 

El rector Domènec Pineda convida els membres 
consistori a la missa de l’Epifania, el dia 6 de gener. 
 
Fons Municipal 

 
 

Circular de la Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS 

1 de desembre de 1965 

Circular adreçada a la ciutadania per demanar 
donatius per al dia dels Reis Mags, l’any 1965. 

 
Fons Delegació local de la Falange Tradicionalista y 
de las JONS 
 
 

 

 

 

 

 



Diploma del concurs de 

pessebres d’Acció Catòlica 

Desembre de 1946 

Diploma atorgat a Carme Giralt i Rosés pel seu 
pessebre. Acció Catòlica era una associació que des 

de 1922 aglutinava laics per ajudar l’església en les 
seves tasques pastorals. Una de les seves activitats 
tradicionals fou el concurs anual de pessebres, amb 
contribució municipal en la donació de premis, i la 
venda de llibres en parades a la via pública. 
 
Donació: Carme Giralt i Rosés 
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Recepció dels Reis Mags a la 

sala de plens la nit de reis  

5 de gener de 1977 

A la dreta hi ha en Jaume Ballester, al centre 

l’alcalde Miquel Humet i Argemí, i a l'esquerra 

en Joaquim Coll i Latorre. 

Autor: Quirse (Josep Fortea)  

AMM, fotografia núm. 12222  

 

Cavalcada de Reis de 1981  

5 de gener de 1981 

L’alcalde Josep Azuara González acompanyat 

dels regidors rep el patge reial i els Reis Mags 

al port. Darrere de l’alcalde, amb ulleres, hi 

ha en Pere Rossell Puig, i a la dreta del patge 

reial, la primera dona regidora de 

l’Ajuntament, Carme Giralt.  

Autor: Quirse (Josep Fortea) 

AMM, fotografia núm. 18008 

Reis Mags arribant al port 

esportiu del Masnou 

5 de gener de 1978 

Reis Mags arribant al port esportiu del Masnou 

a bord d'un iot de motor, la nit de reis. Va ser 

el segon any que els Reis Mags arribaven amb 

vaixell al Masnou. En aquella època, un cop 

acabada la cavalcada i després de saludar les 

autoritats del poble, els reis es dirigien al 

Casinet on hi havia instal·lat el tron reial. Allà 

s’hi feia la recepció de cartes i el lliurament de 

regals als nens i nenes del poble. 

Autor: Quirse (Josep Fortea)  

AMM, fotografia núm. 12284  

 

 

 

 
 

 



El rei Baltasar assegut amb 

un patge dret darrere seu  

5 de gener de 1985 

Autor: Quirse (Josep Fortea)  

AMM, fotografia núm. 2596 

 

 

 

 

 

Cavalcada de Reis de 1977 

6 de gener de 1977 

El fill petit dels Jordana condueix el tractor a 

l’entrada del port. 

Autor: Quirse (Josep Fortea) 

AMM, fotografia núm. 18009  

 

Reis Mags, patges amb nens 

i adults al Casinet 

5 de gener de 1979 

Fotografia de grup dels Reis Mags i els patges 

amb nens i adults. Hi apareixen Jaume 

Ballester Cotarello, president del Casinet, a 

l’esquerra, César Latorre, a la dreta del patge 

del rei Baltasar, i Joaquim Coll Latorre, 

darrere del rei Melcior. 

AMM, fotografia núm. 2355 
 

 

El rei Melcior assegut amb 

un patge dret darrere seu  

5 de gener de 1985 

Autor: Quirse (Josep Fortea) 

AMM, fotografia núm. 2595 

 



Recepció dels Reis Mags a la 

sala de plens de 

l'Ajuntament 

5 de gener de 1976 

Recepció dels Reis Mags i els seus patges a la 

sala de plens de l'Ajuntament. Hi ha alguns 

membres del consistori entre els que 

destaquen: l’alcalde Miquel Humet Argemí i 

els regidors Francesc Aguilar López, Jaume 

Ballester Cotarello, Joaquim Coll Latorre i Joan 

Pla Jarque.  

Autor: Quirse (Josep Fortea) 

AMM, fotografia núm. 12163 

 

 

 

 

Nens amb fanalets a la 

cavalcada dels reis 

Anys 50 

Al capdamunt de les escales del despatx 

parroquial hi ha el rector mossèn Pere Clot, i 

al seu costat, Esteve Baró Martí, president de 

la Calàndria.  

AMM, fotografia núm. 905 

 

Rei Mag muntant un cavall 

blanc guiat per un patge 

durant la cavalcada de la nit 

de reis 

Anys 50.  

Autora: Teresa Torres i Canals. Donació: 

Josep Vendrell Torres.  

AMM, fotografia núm. 13127 



Tres nens sostenint un 

fanalet i uns bastons entre la 

gent, durant la cavalcada de 

la nit de reis 

Anys 50 

Són amb una dona. La nena de l'esquerra 

podria ser Carmen Pablo i la nena més petita 

del centre és Pilar (tenien una bodega al 

carrer de Navarra).  

Autora: Teresa Torres i Canals. Donació: 

Josep Vendrell Torres.  

AMM, fotografia núm. 13128 

 

 

 

 

 

 

 

Reis Mags amb una nena la 

nit de reis 

Anys 50 

Reis Mags asseguts, amb una nena que els 

entrega la carta acompanyada d'un home, la 

nit de reis. La nena és la Maria Teresa Rossell 

Puig i l'home és el seu pare, en Jaume Rossell 

Funoy, secretari de la Calàndria. El lloc és 

probablement la seu de la Calàndria, que era 

l’entitat que organitzava els Reis.  

Autora: Teresa Torres i Canals. Donació: 

Josep Vendrell Torres.  

AMM, fotografia núm. 13129 

 

 

 

 

 



Fotografia d’un pessebre 

1919-1920 

Es tracta d’una placa de vidre estereoscòpica. 

La fotografia estereoscòpia es va fa molt 

popular durant les primeres dècades del segle 

XX i consistia a fer dues fotografies iguals, 

lleugerament desplaçades, que, després, 

vistes amb un aparell especial, feia l’efecte 

d’imatge amb profunditat i relleu, talment 

com una imatge en 3D.  

Col·lecció Joaquín Cabezas 

AMM, fotografia núm. 13691 

 

Fotografia de grup dels Reis 

Mags amb patges reials 

Anys 50  

AMM, fotografia núm. 17896 

 

Representació dels pastorets 

Anys 60  

Cada any es representava l’obra “L'Estel de 

Natzaret” (Els Pastorets) al teatre de la 

Catequística  

AMM, fotografia núm. 7474 

 

 

 

 

 

 

Representació dels pastorets 

Anys 60  

AMM, fotografia núm.  7480 

 

 



Els tres Reis Mags 

Anys 50 

La societat La Calàndria feia arribar cada any 

els Reis Mags d’Orient a tots els residents de 

la Casa Benèfica. Apareixen a la fotografia 

Josep Puig Godàs, president de La Calàndria, 

a l’esquerra dels Reis; Josep Estrada Farreras, 

president de la Casa Benèfica, a la dreta dels 

Reis; Joan Duran Pons, sotspresident, ajupit 

mirant la nena Rosa Maria o Maria Rosa 

Duran, i la filla de la masovera de Can Millet 

(de davant de l’estació del Masnou), davant 

de Josep Estrada. Aquesta filla de la masovera 

era filla d’una tal Antònia, que li deien la 

Nana, i d’un tal Balada, i vivia al carrer Sant 

Pere amb el seu germà. 

AMM, fotografia núm. 903  

 

 

 

 

Lots de Nadal de 1958 

25 de desembre 1958 

Hi apareixen, d’esquerra de dreta, el mossèn 

Pere Clot, el secretari Josep Maria Bernacho 

Isús i l’interventor Miquel Seguí. Cada any la 

comissió Pro Nadal del Pobre endegava la 

recaptació per adquirir menjar i joguines 

durant les festes. El lot de 1958 contenia 500 

grams d'arròs, 250 de macarrons, un quilo de 

mongetes, un de cigrons, dos ous, 20 

pessetes de carn o gallina, 500 grams de pa, 

200 de torró de Xixona, un calendari i 

joguines.  

Autor: Quirse (Josep Fortea) 

AMM, fotografia núm. 17951 

 

 

 



Nevada del 62: una parella 

enmig de la neu 

26 de desembre 1962 

Una parella enfonsada fins als genolls a la 

neu. Davant seu uns ocells busquen menjar 

entre la neu.  

Autor: Quirse (Josep Fortea) 

AMM, fotografia núm. 1569 

 
 

 

Nevada 62: carretera de 

Barcelona 

26 de desembre 1962 

Autor: Quirse (Josep Fortea) 

AMM, fotografia núm. 145 

 

Nevada del 62: nens i adults 

a la platja 

26 de desembre 1962 

Autor: Quirse (Josep Fortea) 

AMM, fotografia núm. 139 

 

 

 

 

 

Nevada del 62: perspectiva 

del poble des del campanar 

26 de desembre 1962 

Perspectiva des de dalt del campanar. Al fons 

s'hi observa l’anomenada Torre Xina.  

Autor: Quirse (Josep Fortea) 

AMM, fotografia núm. 951 



Nevada del 62: Casa 

Benèfica 

26 de desembre 1962 

Vista de l'exterior de la Casa Benèfica durant 

la nevada.  

AMM, fotografia núm. 955 

 

 

Nevada del 62: Camí Ral 

cobert de neu 

26 de desembre 1962 

Vista de la calçada del Camí Ral, coberta de 

neu després de la nevada de 1962. A 

l'esquerra hi ha les vies del tren. 

Autora: Teresa Torres i Canals. Donació: 

Josep Vendrell Torres.  

AMM, fotografia núm. 13152 

 

Nevada del 62: residència 

Sissí 

26 de desembre 1962 

Edifici de la residència Sissí coberta de neu, al 

carrer de Sant Cristòfol. La casa va ser 

construïda el segle XIX per en Grau Caldets, 

que va gravar les seves inicials a la reixa 

d’entrada. Anys després hi va viure la família 

Pagès Millet coneguts per Ca la Vilasana i Can 

Lolo. A finals dels anys 1920 hi va viure la 

família Vila Closa fins que la casa es va 

vendre al Sr. Español i es va remodelar com 

Residencia-Hotel Sissí. Com a Residencia-

Hotel es va inaugurar a començaments  dels 

anys 1960. El terreny que hi ha davant el 

feien servir d'aparcament de les persones que 

s'estaven a la Residència. Va ser enderrocada 

fa uns 10 anys per fer-hi pisos. A la part dreta 

de la fotografia, al final del carrer, hi ha el 

Restaurant les Caves.  

Autor: Quirse (Josep Fortea) 

AMM, fotografia núm. 941 



Grup de gent ballant durant 

la festa de Cap d'Any al 

Casino 

1 de gener de 1958 

També es feien altres revetlles d’any nou al 

Casinet i a la Calàndria.  

Autor: Quirse (Josep Fortea)  

AMM, fotografia núm. 1205 

 

Celebració de Cap d'Any al 

Casino 

1 de gener de 1959 

A l’esquerra hi ha la Ana Maria Schoeckel 

Xuriach acompanyada del seu marit Vicente 

Vives Valeros. Al centre de la imatge, al fons i 

somrient, hi ha l’Ernesto Kremmel.  

Autor: Quirse (Josep Fortea)  

AMM, fotografia núm. 1217 

Els Reis Mags amb l’alcalde a 

l’Ajuntament 

5 de gener de 1979 

Alcalde Miquel Humet i Argemí rodejat per els 

reis mags i els patges a la sala de plens, la nit 

de reis. 

Autor: Quirse (Josep Fortea)  

AMM, fotografia núm. 2354 
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COL·LABOREU AMB 

L’ARXIU  
 

 

 

Si teniu més informació de les 

imatges exposades ens la podeu 

fer arribar. Així ens ajudareu  a 

documentar petits fragments de 

la història del Masnou.  

 

 

Moltes gràcies! 


