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 Entrevista

L'any 2010 en Massagran ha 
fet cent anys.

Amb  motiu  del  centenari  de  la  creació  del 
personatge l'any 2010 La Fundació Folch i Torres i 
l'Editorial  Casals,  que  té  els  drets  d'edició  de 
l'àlbum del personatge, amb la col·laboració de la 
Institució  de  les  Lletres  Catalanes,  van  preparar 
una  retrospectiva  itinerant  sobre  Massagran  i 
l’escriptor.

Massagran és un personatge de ficció, protagonista 
d'uns  fulletons  apareguts  a  la  revista  Patufet el 
1910  escrits  per  Josep  Maria  Folch  i  Torres  i 
dibuixat en un primer moment per Junceda. 

En  l'obra  s'explica  com  en  Massagran,  fill  d'un 
empleat de duanes, ja de molt petit sent especial 
atracció  per  la  mar,  fins  que  arriba  un  moment 
que, malgrat els consells en contra de la família, 
s'embarca amb la intenció de veure nous països i 
costums.  A  partir  d'aquell  moment  tenen lloc  un 
seguit  de  peripècies  que  el  duran  a  l'Àfrica  des 
d'on,  després  de  variades  aventures  i  amb  nous 
amics, tornarà a Catalunya.

En aquesta obra apareixen la tribu dels Karpantes.

Anys  més  tard,  les  històries  d'en  Massagran  van 
aparèixer en forma de còmic a  la  revista  Cavall 
Fort,  amb  guions  escrits  per  Ramon  Folch  i 
Camarasa i dibuixos de Josep Maria Madorell, amb 
el  títol Les  aventures  extraordinàries  d'en  
Massagran.

Entrevista a Massagran
Bon  dia   senyor   Massagran,  sóc  una  alumna  de 
l' INS de Lliçà i vinc a fer-li una entrevista celebrant 
els seus cents anys de naixement.

Començo amb les preguntes:

1.Qui és el seu pare ?

El meu pare és l' emperador d' Aduanes. 

2.Que li agrada més el mar o la muntanya ?

M´agrada molt el mar i conèixer nous costums. 

3.On va anar a parar amb el vaixell?

Vaig anar a parar a l'Àfrica.

4.A qui va conèixer a Àfrica?

Vaig conèixer a molts dels amics que tinc ara.

5.Ha tingut algun animal?

Sí, el Pum que m´ha salvat en moltes ocasions, és 
molt bon company.

6.Té algun enemic ?

Sí, un cuiner que vaig conèixer en el vaixell. Va fer 
el possible per perdre'm de vista i tot per menjar- 
me un pollastre rostit. Per cert estava boníssim!

7.Sap algun poema ?

No, però tinc una amic que es diu Joan Baldufa que 
és poeta, però no sé cap poema. 

8.Un amic especial a l'Àfrica?

El  Penkamuska  sense  cap  dubte.  Que  em  va 
ensenyar els costums de la seva tribu. I  a la tribu 
em diuen Kukablanka.

9.Quins  són  els  acompanyants  a  les  seves  
exploracions?

En Kokaseka i el Yamadures que primer era servidor 
del Penkamuska i després el meu company
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