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ÀNGEL MATAS I FOSALBA ( 19171917-2006)
El passat mes d’octubre, ens va deixar l’À ngel Matas i Fosalba, un amic, un company i un mestre per
diverses generacions de masquefins. L’Àngel, va néixer el 17 d’agost de 1917 al barri del Serralet de
Masquefa, “el barri de la salut “, com ell sempre ens recordava, era nascut a la casa de la seva família,
fundada per el seu besavi i coneguda popularment com a cal Tabola des de 1821.
L’Àngel, als 14 anys va deixar l’escola i es va posar a treballar de pagès, va ser llavors quan en el seu
temps lliure va començar a aficionar-se al ball de bastons de la ma del seu germà, els assajos i balls a
l’antic local de l’anyorada Societat Unió Masquefense, desapareguda l’any 1939. El seu temps d’oci, els
dedicava a la pràctica i recerca dels bastoners, la història i els costums de Masquefa, aquestes varen ser
les seves grans passions.
Va participar a la Guerra Civil espanyola entre 1937 i 1939 en la Divisió 26 de l’exèrcit republicà,
desprès de la guerra, va patir la repressió franquista fins l’any 1942 en un Batalló Disciplinari de
treballadors forçats. L’any 1945, una vegada llicenciat, va formar part de la recuperació de la Colla de
Bastoners de manera intermitent, com a ballador i com a cap de Colla. L’any 1985, l’Àngel es va retirar
amb 68 anys com el bastoner que més anys ha ballat a Masquefa de tota la història.
Des que es va jubilar, va escriure diversos llibres i articles sobre els costums i la història de Masquefa.
Els seus llibres, son fruit de l’observació, de la seva prodigiosa memòria i del seu particular sentit de
l’humor, tres eines que combinava a la perfecció. El seu treball d’arrel popular, ens ajuda a mantenir i
recordar la petjada inesborrable del pas del temps sobre el nostre poble, a valorar el testimoni dels éssers
humans que han format part de la nostra història i que han teixit el tarannà de la nostra vila. La seva obra
es un recull constant de fets, tradicions, costums i oficis, una gran part d’ells oblidats, la descripcions de
molts paratges avui ja desapareguts, es indispensable per entendre la Masquefa actual en constant
transformació i la seva evolució cultural, política, i socioeconomica que al llarg del S.XX ha viscut la
nostra vila.

La revista Tothom dels anys 80, li publicava tot un recull dels motius i malnoms de totes les cases de
Masquefa, l’any 1994, l’Ajuntament de Masquefa li publicava el “Costumari masquefí”, a la biblioteca
també podeu trobar un llibre autobiogràfic sobre la seva trajectòria com a bastoner anomenat “Diari d’un
Bastoner”, escrit l’any 1996. A partir de l’any 2001, el Col·lectiu d’amics de Masquefa ( CAAM), amb
el suport de la regidoria de cultura , va fer un esforç per dignificar la seva tasca i li ha publicat any
darrera any, els següents llibres: “Fets i Gent de la Masquefa d’abans” ( 2002), “Fets i Gent de la
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Masquefa d’abans II” ( 2003), “ La Unió Masquefense 1898-1939” ( 2004), “ Records d’Infantesa” (
2005),
“ Memòries de guerra i Postguerra 1936-1942” ( 2006), aquest va ser el seu darrer treball publicat.
L’Àngel no ens escriurà més, però el seu record i el nostre agraïment, sempre quedarà present en tots
nosaltres per la seva aportació a la nostra memòria col·lectiva.
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