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Conversa amb...

Francesc Massanas i Sala
L’estiu passat, cada vegada 
que passàvem per davant 
del magatzem de Materàlia 
(antiga Cofrugi), un gran 
cartell ens anunciava 
l’exposició d’aquarel·les 
que en Francesc hi feia. 
El dia de la inauguració 
ens hi vam arribar. Era 
sorprenent l’interès que 
l’acte havia suscitat, així 
com la gran presència de 
vergelitans. Aquest fet ens 
va fer decidir de dedicar 
aquesta secció a Francesc 
Massanas, amb la intenció 
de poder conèixer millor les 
seves facetes d’emprenedor 
i artista, però també la de 
conciutadà senzill que viu 
el dia a dia del nostre poble 
amb passió i també amb ull 
crític. 

Ens trobem a casa d’en Francesc, una 
construcció recent i dissenyada per ell 
mateix, que combina grans espais, fun-
cionalitat i bon gust. La Kris, amable 
com sempre, ens obre la porta i comen-
cem una conversa que, sense preten-
dre-ho, se’ns va allargar unes quantes 
hores. És obligat, doncs, dir d’entrada 
que ens trobem davant d’un conversa-
dor apassionat que ens posarà a prova 
la capacitat de síntesi que l’espai de la 
revista ens marca. Comencem a parlar 
dels seus pares, de la Carme, la seva 
germana, i els records d’infantesa ens 
traslladen als anys cinquanta.

Vaig néixer a Foixà un xic per casualitat. 
El meu pare, durant els estius, es dedicava 
a batre, i un cop acabada la collita a la pla-
na, amb la seva colla, enfilaven la collada 
de Toses amb la màquina de batre i pu-
javen a fer la temporada de la Cerdanya. 

L’any 1951, la mare, per estar més ben 
atesa, va anar a casa dels avis, a Foixà, i 
allí vaig néixer jo. Vivíem a Colomers, on 
el meu pare treballava en un taller, però 
quan tenia cinc o sis anys li van oferir de 
treballar a can Bellapart, aquí a Verges; 
ens hi vam traslladar a viure, a ca la Peia. 
D’aquests temps són els meus amics, els 
primers records i els primers dibuixos i 
pintures.

D’aquells anys, el que recordo amb més 
emoció i gratitud són els mestres que te-
níem. Penso realment que per als Verge-
litans va ser una sort poder anar a escola 
amb el Sr. Juhera, el Sr. Nogué i la Srta. 
Magda; comparativament sortíem amb 
una preparació excel·lent, tot i els mit-
jans limitats de què es disposava en una 
escola rural, on havíem de fer el batxille-
rat a deshora i amb les classes atapeïdes 
d’alumnes de diferents cursos.

Ens parla de la seva colla d’amics, de 
l’esclat del turisme a la Costa Brava, de 
les temporades d’estiu amb jornades de 
treball inacabables completades amb 
unes ganes de divertir-se que no teni-
en aturador. A l’hivern, a Terrassa, on 
feia enginyeria industrial i treballava (a 
Sabadell) en una constructora de telers 
per a la indústria tèxtil dels pares d’un 
seu company. 

Va ser en aquests anys d’adolescència que, 
a més de treballar en la restauració, vaig 
començar a pintar i a decorar grans espais 
de l’ambient turístic de la costa. A Roses 
vaig pintar la discoteca Tago-Mago, d’uns 
bons amics també vergelitans, en Narcís 
Gifre i l’Enric Falgueras, i també la de-
coració del bar i altres parts de l’hotel El 
Català . Després vaig fer el disseny de la 
discoteca, del restaurant, del bar i fins i 
tot el logotip del càmping Les Dunes, a 
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Conversa amb...

Sant Pere Pescador. D’aquest logo, l’amic 
Pou, ceramista de Serra de Daró, en va 
fer un gran plafó de ceràmica que encara 
avui presideix l’entrada de la instal·lació. 
Es pot dir que durant aquests anys vaig 
anar prenent mides al sector que havia 
de ser la meva professió al cap dels anys, 
però abans de dedicar-me de ple al Turis-
me vaig treballar encara una colla d’anys 
d’enginyer al grup Torras Hostench, espe-
cialment a la secció de Recerca i Desen-
volupament, de Sarrià. El projecte de fer 
la fàbrica Enri, una fàbrica de llibretes de 
primeríssim nivell a Flaçà, em va portar a 
viatjar per tot Europa per aprendre d’al-
tres llocs on ja tenien resolts aquests tipus 
d’instal·lacions. Per a un jove que comen-
çava a obrir-se camí en el món laboral 
va ser una experiència impagable; però, 
treballar d’enginyer m’absorbia tant, que 
vaig decidir refugiar-me en la pintura per 
equilibrar tanta dedicació. Van ser uns 
anys de gran creativitat en tots els àmbits.

 

Com si d’un guió ben establert es trac-
tés, la conversa s’encamina a la vida 
familiar. Quan en Francesc parla de la 
Kris, tota la resta passa a un segon or-
dre. Tenia poc més de vint anys quan va 
començar la seva relació i ens confessa 
que si ha pogut emprendre molts dels 
reptes que la vida li ha presentat ha es-
tat perquè ella li ha fet costat incondi-
cionalment.

La Kris era una noia holandesa que havia 
estudiat turisme i treballava al càmping 
El Delfín Verde. El meu pare hi tenia un 
petit taller de reparació d’automòbils, i jo 
hi havia fet temporada uns estius abans 
amb alguns dels meus amics de Verges 

(en Mateu Payeró, en Narcís Bosch) i 
encara de tant en tant hi anava a fer el 
volt... Allí la vaig conèixer, i durant aquell 
estiu va començar la nostra relació; però 
en aquells anys les temporades s’acabaven 
el 15 d’agost i ella va tornar a Holanda. 
Continuàvem, però, la relació per correu 
i ens escrivíem cartes tot sovint. A l’oc-
tubre ella va venir uns dies, per poder 
anar al casament dels nostres amics en 
Francesc (en Bati) i la Dolors. La vaig 
portar a casa a dinar, i el meu pare em va 
advertir que tenia una germana petita i 
que per a ella jo havia de ser el mirall on 
emmirallar-se; per tant, que vigilés i que 
fos responsable. Com que aquell any no 
havia fet vacances, em vaig prendre uns 
dies i vaig oferir a la Kris d’acompanyar-la 
a Holanda amb el Seat 133 que tenia. A 
la meitat de França, quan ja havíem parlat 
de gairebé tot, li vaig comentar la sortida 
que havia tingut el meu pare. La seva res-
posta va ser: «I si ens caséssim?» Li vaig 
dir que tragués l’agenda i que ja podíem 
buscar dia. Va ser el 3 de gener, i els meus 
pares no s’ho van creure fins que van veu-
re les invitacions fetes.

Ara, en Francesc i la Kris ja són uns 
avis cofois, amb tres fills (en Marc, en 
Cesc i en Guillem) i un nét (en Pau), 
que segueixen les dèries del pare en el 
terrenys de l’enginyeria, l’arquitectura 
i també la pintura. La pregunta, però, 
és obligada: Deixar l’enginyeria per de-
dicar-te de ple al turisme va ser idea de 
la Kris?

De cap manera. La Kris sempre deia 
que, si volíem durar temps, que no 
em fiqués en aquest terreny. Ella, que 
treballava com a traductora i professora 
d’idiomes, també assessorava empreses i 
projectes turístics, i, com és natural, tot 
sovint teníem llargues converses sobre el 
moment del turisme, la crisi del sector 
que tot just començava, els projectes 
que podrien tenir viabilitat i els que no, 
etc. Jo hi anava desgranant tot d’idees 
sobre el sector que havia anat rumiant 
des dels temps en què feia temporada 
a la costa, i ella ja va veure que de tard 
o de lluny acabaria portant algun dels 
projectes que tenia al cap. Per això, quan 
em van proposar de portar el càmping 
Castell Montgrí, jo vaig dir que no en 
primera instància; però ella, en veure que 
necessitava nous reptes per a la meva vida 

i que em feia il·lusió de posar en pràctica 
tot el que havia estat imaginant durant 
anys, es va posar decididament al meu 
costat. Va ser així que vaig començar a 
dirigir un petit càmping, amb l’objectiu 
de fer-lo créixer amb qualitat i quantitat. 
Ara és un càmping amb capacitat per a 
gairebé 5.000 persones, amb més de 
300 treballadors i amb un altre càmping 
germà a Castelló d’Empúries.

Vam ser els primers que vam treballar 
amb les agències majoristes de viatges, 
i mentre els altres càmpings notaven els 
efectes de la crisi del moment, nosaltres 
creixíem sense parar. La feina era engres-
cadora, però treballar tantes hores al dia 
com demanava, durant sis mesos seguits, 
acaba amb la resistència de qualsevol. A 
més, és allò de «si vols ser ben servit fes-te 
tu mateix el llit»: quan acabava de l’ofici-
na encara voltava per les instal·lacions per 
comprovar que tot estigués amb ordre, 
que no hi hagués cap bombeta fosa, cap 
planta seca, etc. Durant els set o vuit pri-
mers anys, no vaig pintar ni un quadre: 
no tenia ni temps ni humor per a fer-ho.

Era, però, una feina apassionant. Un rep-
te que no hauria aconseguit si no hagués 
estat per tota una colla de col·laboradors 
de gran eficiència, entre ells molts de 
vergelitans: l’empresa d’en Moy, amb en 
Martí i en Josep Vila, que era proveïdo-
ra del càmping; la família Carbó-Creus, 

En Francesc en temps de la construcció de la fàbrica Enri

Francesc Massanas, Teresa Planellas, Quico i Lluís Auquer, 
Núria Creus, Maria Jofre i Conxita Blanch

La família Massanas quan vivia a ca la Peia
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amb en Carles a les regnes del Jocs; la 
Pepi a la bugaderia, la Conxita al davant 
de la neteja... però recordo amb especial 
satisfacció la gran feina i la complicitat de 
la Maribel Cansell en els anys difícils de 
l’arrencada. Quina professionalitat i quin 
caràcter quan havia de posar a algú els 
punts sobre les is! I en els darrers anys ha 
estat un plaer poder col·laborar amb en 
Pere Maspoch, que a hores d’ara hi ocupa 
un càrrec de molta responsabilitat.

I tornem a la pintura, aquesta afecció 
que no s’ha pres mai professionalment 
però sí amb gran professionalitat.

Si hagués dit al pare que volia ser pintor, 
m’hauria dit si m’havia tornat boig. No 
m’ho vaig plantejar mai com a feina, però 
ha estat una constant dintre la meva vida. 
De jove pintava a l’oli, amb tota la feina-
da i la paciència que aquesta tècnica com-
porta; de més gran vaig fer alguns murals 
i obres de gran format; però la descoberta 

de l’aquarel·la va ser un tomb determi-
nant en la meva vida artística. La tècnica 
de l’aquarel·la m’agrada perquè és ràpida; 
ha de ser ràpida i de traç segur; no tens 
temps per a encantar-te ni per corregir, 
ja que l’aigua s’eixuga i ja s’ha acabat el 
temps. Això sí, té tota una feina prèvia, de 
composició, d’ombres, de figures... que és 
llarga i apassionant.

De fet sóc autodidacte, però això no vol 
dir que no m’hagi format. Tota la vida he 
estat aprenent i encara ara assisteixo re-
gularment a uns tallers, on convius i tre-
balles, en petit grup, durant una setmana 
o deu dies, amb aquarel·listes de primer 
nivell internacional.

Parlem de la repercussió de les obres. 
Fem balanç de l’esforç que demanen i 
les satisfaccions que donen, així com de 
la sortida que tenen. 

Des de molt jove he tingut la sort de fer 
exposicions i vendre bona part de les 
obres exposades. Això va bé, perquè els 
materials que faig servir són molt cars, 
entre altres coses perquè sempre cerco la 
millor qualitat del paper, dels pinzells, de 
les pintures... Ara, quan s’hagi acabat l’ex-
posició de Materàlia, ja en prepararé tres 
més: una a l’Empordà, una altra a Sant 
Cugat i una altra a Eivissa.

Respecte a la temàtica, veiem que en la 
teva pintura hi destaquen sobretot els 
paisatges; això sí, d’una gran varietat: 
urbans i rurals, de tot arreu d’Europa i 
més enllà, de plans generals i d’altres de 
més propers, de colors diversos, nevats, 
estiuencs, tardorals...

Faig el que m’agrada i m’agrada el paisat-
ge. No rebutjo tampoc treballar figures i 
moltes vegades ho he fet, sobretot d’en-
càrrec. En aquesta conversa podeu veure 
un quadre dels jueus de la Processó de 
Verges on la figura humana té un paper 
determinant, per sobre de qualsevol altre 
concepte; tant és així que hi podreu reco-
nèixer persones concretes en plena acció 
del seu paper.

Francesc, fa poc que t’has retirat de la 
feina. T’has fet una casa a Verges i has 
decidit de viure al poble. Per què vas 
prendre aquesta decisió i com veus el 
poble, ara que ja fa un temps que hi 
vius quotidianament?

Viure a Verges ha estat una dèria de molts 
anys que, per fortuna, s’ha fet possible. 
En el meu imaginari no hi entrava res més 
que aquesta possibilitat, però no va ser fà-
cil. En els moments en què ho buscava 
no hi havia res en venda que s’adeqüés al 
que havíem previst. Finalment l’opció va 
ser començar de zero i fer-nos una casa 
nova a l’hort de cal Carreter, amb qui per 
sort som parents i van fer possible que el 
compréssim.

Viure a poble és un gust, i a Verges encara 
més. Amb tot, m’agradaria fer uns apunts 
de millora, sobretot des del punt de vis-
ta estètic, encara que també s’haurien 
d’arreglar els clots dels camins, com deia 
mesos enrere en Miquel Mustera en una 
altra Conversa amb... Quan passes pel 
carrer dels Bous, et meravelles que poc 
que costa donar alegria al carrer i a l’am-
bient amb la simple acció de treure les 
flors al carrer; en canvi, baixes fins a Plaça 
i tot fred, ni un arbre, i les plantes de les 
jardineres, mortes o gairebé. Passa igual-
ment a la rotonda de les quatre carreteres: 
plena d’herbes i sense cap gràcia. Verges, 
que és un poble bonic, amb una proces-
só emblemàtica, hauria de tenir més cura 
del seu aspecte. A la rotonda s’hi podria 
posar algun element, més o menys mo-
numental, referent a la Dansa de la Mort 
o la Processó; que, sense haver de ser gaire 
car, seria una bona presentació del poble 
per la gent que hi arriba o simplement hi 
passa. Mirar de fer les coses amb gust no 
vol pas dir que hagin de ser cares. Ens po-
dríem emmirallar en els pobles veïns de 
França, que, encara que siguin ben petits 
i a vegades atrotinats, sempre presenten 
una cara neta, amable i plena de flors. 

JORDI ROCA I ROVIRA (TEXT)

COL·LECCIÓ PARTICULAR  (FOTOS)

Els jueus de Verges. Oli sobre tela. 81 x 60 cm Col·lecció particular




