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H a començat l’estiu, i amb ell el seguit de Festes Majors del municipi i 
rodalies. La revetlla de Sant Joan i la Festa Major d’estiu a les Roquetes va 
donar el tret de sortida, seguit d’un Sant Pere a Ribes, però aquí no acaba 

tot, Puigmoltó i Sant Jaume ja ens ofereixen programació pel juliol, i a l’agost, Rocamar i el 
barri del Palou tancaran la temporada.

A l’entrevista coneixerem més extensament a l’Esther Villa, potser és coneguda per molts i 
amb diferents vessants,  perquè precisament l’Esther, és un ventall ampli d’activitats i també 
molt interessant.

És curiós, descobrir que fa uns anys la tradicional foguera de Sant Joan no era exclusiva 
per aquesta data sinó que també cremava per Sant Pere i Sant Cristòfol . Sabies que…. ens  
documenta al respecte.

També recordem en imatges El Retorn dels Indians celebrat a Ribes a primers de juny amb 
l’Agromercat. La complicitat dels assistents, junt amb l’àmplia diversitat d’activitats i paradistes, 
va aconseguir avalar la seva continuïtat al municipi, i així ampliar l’oferta d’esdeveniments de 
caire cultural i popular.

Compartim amb tots vosaltres també, l’estrena de la nova web de L’Altaveu, on podreu 
trobar, a més de totes les edicions de la revista fins el dia d’avui, els nostres anunciants i 
enllaços per contactar-hi, i molt més... Donem les gràcies a en Josep Mª Perelló, autor i gestor 
de la mateixa. Volem així donar millor servei i poder gaudir de L’Altaveu també des de 
la web. No us perdeu la selecció d’imatges de les festes majors de Sant Joan i Sant Pere, en 
aquesta edició i properament moltes més a la web. Aprofitem per agrair a qui ens fa arribar 
aquestes imatges, en Pepe Cabello, la Laura Bregante, la Noemi Calonge i en Josep Mª Perelló, 
que han captat moments viscuts per tots els que han gaudit la festa.

I la propera trobada serà a l’agost. Encara tindrem l’oportunitat de veure com han anat les 
Festes Majors que falten per celebrar i a la vegada posarem la mirada en el tancament de 
l’estiu i projectarem un setembre on els retrobaments són plens d’experiències.

Fins aviat.
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Si bé algunes colles ja van començar 
les celebracions per Sant Pau, la Festa 
Major de Sant Pere ha estat l’escenari 
del grans aniversaris d’aquest any. Des 
de la presentació del programa, amb la 
separata “50 anys de la Colla Gran: 
l’alegria d’haver viscut i haver 
ballat”, d’ Anton Ferret, i l’autor de 
la portada, Cristòfol Almirall, fins 
al darrer dels actes previstos, les 
celebracions han deixat grans imatges 
pel record i per la història de tota 
una tradició. La Festa Major creix i 
creixen els seus balls, els gegants... 
I així, els diferents actes previstos, 
per cada un dels sis aniversaris, han 
gaudit d’una gran participació. Els 
65 anys dels Gegants Pere i Paula, 
que en homenatge han recuperat els 
antics vestits, a  més de celebrar una 
Trobada de Gegants per commemorar 
l’aniversari el diumenge 2 de juliol. 
Els 50 anys de la Colla Gran del Ball 
de Bastons de Ribes, que celebrats 
amb una multitudinària convocatòria 
el diumenge 25 de juny, prometen 
continuar sumant anys. El Drac de 

La Festa Major dels aniversaris, una festa de llegenda

St. Pere ’17 Fotos: Laura Bregante i J.M. Perelló 
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Ribes, amb 45 anys als caps i a la cua, 
s’ha envoltat també de més llegenda 
encara.  I acompanyat d’una gran 
colla, va lluir tot el seu esplendor, a 
més ho va celebrar amb el Correfoc de 
Llegenda de l’1 de juliol, organitzat al 
costat del Ball de Diables de Ribes, 
que han estrenat nous vestits, i el Ball 
de Diables de Ribes Colla Jove que 
ha celebrat els 25 anys de la seva 
consolidació com a colla independent. 

Finalment, el Ball de les Gitanes de 
Ribes i els Cabeçuts, han viscut el 
desè aniversari, de la seva creació i de 
la seva recuperació respectivament. 
Una gran Trobada de Gitanes, el 
25 de juny, omplint els carrers de 
dansaires, cintes, gralles i timbals, 
ha estat el seu principal acte. I Els 
Cabeçuts, van aplegar una gran colla 
el dissabte 1 de juliol, celebrant 10 
anys, i anunciant la creació d’una 
nova colla infantil de cabeçuts que 
naixerà per la propera Festa Major de 
Sant Pau. 

També les Barraques de Ribes, enguany 
han lluït i ofert diversitat d’actes durant 
sis dies. Des de la inauguració, dimarts 
27 de juny fins el diumenge 2 de 

L.B L.B
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juliol. La Cercavila d’Aniversaris, 
va ser el tret de sortida d’una Festa 
Major de llegenda. Les sis colles 
amfitriones, van fer el seu recorregut 
i van entrar a una plaça Marcer, que 
les va acollir amb gran admiració i 
aplaudiments. Els Versos de la Colla 
Jove, el ja tradicional Correbars, i 
la música a les Barraques, augurava 
una setmana de festa, emocions i 
grans moments per a recordar que ha 
complert amb totes les expectatives i 
actes tradicionalment previstos. 

A més, l’alegria ha permès superar 
fins i tot els moments de turbulències 
climàtiques, d’una forma tan màgica, 
que en la cercavila de vigília, la tarda 
del 28 de juny, es confonien els trons 
amb les carretilles i el vent amb 
el so de les colles timbaleres, que 
plegades van aprofitar la situació i van 
entusiasmar a participants i a públic, 
amb una gran explosió de foc, música 
i germanor. 

L’A
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La Festa Major de Sant Joan de Les 
Roquetes, és ja una font de tradició. El 
primer i obligat camí, va arrencar amb la 
presentació del programa i la separata, 
a càrrec de José Luís Llàcer, president 
del Ball de Diables de les Roquetes. Tot 
seguit, una munió d’actes es van succeir 
durant una intensa setmana llarga. Del 
17 fins al 25 de juny, amb activitats per a 
totes les edats, a més de les tradicionals 
cercaviles, el correfoc, les exhibicions, 
els balls,  i el Castell de Focs Piromusical 
de la vigília de Sant Joan. 

Dels balls a la pólvora o de la pólvora 
als balls, tot el programa de Sant Joan 
ha deixat records per als més petits, 
i per aquells que potser penjaran les 
espardenyes aquest any, per deixar pas 
a les noves generacions. Els carrers s’han 
omplert de públic i de participants. 

Festa Major

Sant
Joan

’17

Fotos: Pepe Cabello i Laura Bregante

L.B
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El pregó, enguany a càrrec d’Elisa Isern, 
qui fou mestre de l’escola Santa Eulàlia 
durant més de trenta anys, dedicant 
tota una vida a l’ensenyament a Les 
Roquetes, va donar lloc a la traca, el pilar 
dels Castellers de les Roquetes, i així, el 
passat 23 de juny, tenia inici la celebració 
d’una vigília especial, en la que el Ball de 
Diables Els Diabòlics de les Roquetes, 
estrenaven vestits i tota una figura nova, 
la Diablessa, que ha arribat reivindicant 
una festa major amb més força que mai. 

El correfoc, una setmana abans, ja 
havia deixat l’empremta de pólvora pels 
principals carrers i places. Els dies abans 
de Sant Joan, ja s’omplien de restes de 
petards, els tradicionals companys de 
la Festa Major; i la cercavila de vigília va 
acabar d’encendre la resta d’il·lusions que 
envolten la festa, poc abans del Castell de 
Focs, ara Piromusical. 

Les alegres matinades, del dia de Sant 
Joan, les actuacions de la Coral, la 
Rondalla i l’exhibició de les colles adultes 
de balls blancs i les colles de foc, Ball 
de Diables de Les Roquetes, Ball de 
Diables Diabòlics, Ball de Diables Petits 
Diabòlics, i Petits Diables; la Dragona de 
Les Roquetes i El Duc, sortien al costat de 
les diferent colles de cintes i de gitanes, 
panderos, cercolets, bastoners, l’esbart 
dansaire, el Ball de Sant Ferriol i els 
Castellers de Les Roquetes. 

Tot plegat, una gran celebració, al so de 
les grallers i timbals, on han lluït els colors 
verd i vermell de l’Agrupació de Balls 
Populars de Les Roquetes, els nous vestits 
del Ball de Diables Diabòlics, la nova 
Diablessa, els joves timbalers, els grallers 
de l’Escola de Grallers El Geganter i Grallers 
de Ribes, entre d’altres colles gralleres 
que tradicionalment acompanyen, any 
rere any, les colles de balls. Hi ha hagut 
moments per a gaudir de la festa, tant 
de dia, com de nit i matinada. Al ritme 
de la revetlla de vigília, per exemple amb 
l’orquestra Nueva Alaska. I moments per 

L.B

L.B

P.C P.C

PC

P.C

P.C

recordar com va passant el temps, les 
tradicions es van fent grans i la canalla 
llueix més il·lusionada que mai. 

L’A
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Dra. Anin

Juguem?
A les nostres mascotes la diversió i l’entreteniment 
els hi encanta sobretot perquè  estem amb ells 
compartint espai de forma distesa i els hi donem 
l’atenció que és el que més els agrada.

Hi ha diverses maneres de  donar’ls-hi l’oportunitat 
de jugar. Amb mossegadors on el joc és individual 
i pot ser una manera d’entretenir  a la mascota a la 
vegada que podem aprofitar per ajudar a la higiene 
de la seva dentadura i evitar també que rosegui les 
nostres coses i s’acostumi a pal·liar el seu instint 
amb les seves joguines.

Les pilotes són la manera de que a més de l’estímul 
que aquí ja pot ser interactiu, s’afegeixi un extra de 
exercici físic segurament molt beneficiós per a ells.

En el cas dels cadells els peluixos són els seus 
preferits, poden estar hores entretinguts i n’hi ha 
de moltes textures, fins i tot amb sons, amb la 
suavitat necessària perquè els puguin mossegar.

També hi ha joguines anomenades Intel·ligents 
per a mascotes. Aquest tipus de joguines que 
també són interactives són molt interessants ja 

que estimulen les seves capacitats cognitives i 
potencien els seus instints d’investigació i curiositat 
que al cap i la fi són instints naturals.

El joc és una bona fórmula per a estrènyer els 
lligams entre la mascota i els qui l’acompanyem al 
joc i per a ells a més del passeig i les carícies és la 
seva  màxima dins la seva existència.

Si dins aquestes  estones de joc  volem fer una mica 
d’entrenament o ensinistrament ens podem ajudar 
dels premis que funcionen força bé. Gratificar quan 
ho fa fantàstic, incrementa la voluntat i l’atenció de 
l’animal.

Sempre que compartim el temps i el joc amb la 
nostra mascota pensem que per a ells és una 
màxima, encara que per nosaltres de vegades 
sigui un… ostres,  ara no, que estic cansat…

Les nostres

Mascotes
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L’Altaveu.- Bon dia, Esther, et sembla 
que comencem pel final, pel concert del 7 
de juliol, com va sorgir la proposta?

Esther Villa.- Bon dia, i tant! La proposta 
va sortir dels propis Xulius. Organitzen els 
Concerts al Castell, com cada any, i ens 
van cridar a mi i a l’Esteve Molero, per 
proposar-nos fer alguna actuació junts. 
Un quintet per a interpretar peces de jazz, 
bolero i compàs flamencs. Amb nosaltres, 
de fet, hi seran també Carlos Torijano 
al piano; Roger Soler a la percussió i 
Germán Barrera al contrabaix. Tota una 
experiència!

L’A.- Hi haurà més actuacions?

E.V.- De moment aquesta, després ja 
veurem. Estem preparant un repertori i 

Una conversa amb

Esther Villa, artista plàstica, va 
néixer a Sant Pere de Ribes, fa 36 
anys. Va estudiar Enginyeria de 
Disseny Industrial, després Belles 
Arts, i fa vuit anys va endinsar-
se en una nova faceta, com a 
cantant. L’hem sentit amb Dulce 
Copla, La Respuesta i el proper 
divendres 7 de juliol, actuarà 
al costat d’Esteve Molero, als 
Concerts al Castell, en una fusió 
de jazz i pals flamencs.

per a mi ja és tot un repte!

L’A.- Esther, de petita somiaves o 
pensaves en ser tota una artista?

E.V.- (riu) Si ho pensava! Era una artista 
ja de petita. Recordo que em disfressava, 
feia playbacks, volia que em gravessin 
fent de presentadora, no parava! Això 
sí, si em donaven una mica de plastilina, 
o una làmina per a dibuixar, diuen que 
desapareixia, que ja no hi havia nena 
durant hores! 

L’A.- Estaràs contenta, doncs, 
aconseguint somnis?

E.V.- No és fàcil! No és gens fàcil, però 
ajuda fer allò que t’agrada, tot i que he 
fet altres coses a la vida també. Totes les 

experiències sumen.

L’A.- I continues sumant, oi? Un nou 
art?

E.V.- Porto un any estudiant i practicant 
amb la flauta travessera. Sempre m’agrada 
incorporar noves coses, continuar 
aprenent i descobrint noves possibilitats. 
Tant en l’art com en la música.

L’A.- La primera experiència com a 
cantant neix amb Dulce Copla, com va 
sorgir?

E.V.- Tinc uns amics a França. Ell és 
guitarrista, i un estiu que estava allí, em 
va suggerir sortir plegats a l’escenari. Ja 
cantava, però a casa, amb les amistats... 
Vaig acceptar la proposta i em vaig trobar 

Esther Villa

Per: Bàrbara Scuderi

Esther Villa amb Dulce Copla, durant una actuació.
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fent concerts amb Dulce Copla per tot el 
sud de França. 

L’A.- I com portaves aquest repertori 
de copla, tangos o boleros?

E.V.- Sempre m’ha agradat. A més, 
són les cançons que hem sentit en la 
infància, a casa o al carrer. Recordo que 
quan era petita, a Ribes, per exemple, 
la gent cantava més. Senties les veïnes 
cantant per casa, passejant, els paletes. I 
eren peces que són clàssics de la cançó, 
d’alguna manera. 

L’A.- I com vas viure fer el pas endavant 
cantant?

E.V.- Ho vaig viure primer més com un 
exercici d’interpretació i de dramatúrgia 
també, no era només cantar. Ara he anat 
millorant, crec. (riu)

L’A.- Els primers concerts, a França, 
vau participar també en diferents Festivals 
Flamencs?

E.V.- Sí, vam estar al Festival Jazz a Luz, al 
Festival a Voix Haute i també en diferents 
teatres, com el Theatre des Raisim a 
Clemont-Ferrand, per exemple. 

L’A.- Com responia el públic francès?

E.V.- La veritat és que ja sabem que amb 
l’exili, a França hi van emigrar molts 
espanyols. El mateix guitarrista, amic meu,  
Alain Fourtine, té orígens espanyols. Així 
que per un costat hi ha un públic familiar 
amb la música que fem, i per un altre 
costat, he de dir que és un públic que 
escolta molt la música. Potser aquí som 
més actius, més ‘jaleosos’, però tampoc es 
poden comparar els públics.

L’A.- Suposo que al final, l’important 
és que el públic gaudeixi i vosaltres gaudir 
també damunt de l’escenari.

E.V.- Cert. És una experiència emocional. 

Una necessitat d’expressió i una forma 
de connectar les emocions amb la pròpia 
visió del món. Com tot el que és una 
expressió artística. 

L’A.- I quina és la teva visió del món?

E.V.- Suposo, que ha anat canviant. Quan 
era adolescent, en allò que feia, tenia com 
la idea d’anar en la recerca de la bellesa. 
Una bellesa subjectiva però que tothom 
pot reconèixer en diferents actes, en la 
manera de fer o d’actuar i en la pròpia 
naturalesa. Créixer em va donar una visió 
entre científica, filosòfica i orgànica de la 
vida, del món i de la bellesa. 

L’A.- I què és la Bellesa?

E.V.- Jo crec que la bellesa és un equilibri. 
És justícia. El pas del temps que es manté 
en el temps, independentment dels  
estàndards. Una recerca, d’una bellesa 
que no sigui efímera. M’explico?

L’A.- Sí. Una certa idea d’eternitat i 
universalitat. També en la pintura creus 
que has expressat aquesta visió?

E.V.- Al menys és la meva intenció. 

L’equilibri en una harmonia cromàtica, 
en la composició, les tonalitats i una visió 
global de tota la peça. 

Aleshores, entrem al seu estudi. Un 
taller que evoca petits somnis en forma 
de quadres, pinzells amb les restes de 
milers o centenars de milers de projectes 
cromàtics. Murals, imatges d’algunes 
de les seves exposicions. I tres o quatre 
racons predilectes. Taules amb tota mena 
de materials i amb l’empremta de moltes 
hores de treball a l’estudi. Som a l’antiga 
casa de la seva àvia, la Júlia Alsina. 

E.V.- Sí. Hi ha hagut una persona molt 
especial per a mi. I va ser la meva àvia. M’hi 
passava hores de petita. Ella em facilitava 
materials de tota mena per jugar, crear... 
Ja podia ser un pedaç de roba, plastilina 
o farina que modelava. Em va ensenyar a 
cosir i encara conservo els petits vestits 
de nines que vaig fer amb ella. Era molt 
especial, l’àvia. 

L’A.- Hem parlat de la música, de la 
pintura i les arts plàstiques, i una altra 
activitat teva ha estat la vessant artesanal, 
és gairebé inevitable?

Esther Villa, al seu estudi, amb una de les seves obres.
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E.V.- Les arts i l’artesania poden estar 
relacionades. En el meu cas, com a 
dissenyadora industrial, recordo els 
primers treballs que vaig fer. Es treballava 
el producte. Sobretot treballava amb 
pell. I vaig aprendre molt. Després, fent 
Belles Arts, la creativitat i la possibilitat de 
treballar tècniques mixtes va ser un pas 
més. 

L’A.- Detallista?

E.V.- Més aviat perfeccionista! (riu) 

L’A.- Seguint amb l’artesania, aquest 
estiu has presentat una proposta que 
combina tallers d’arts plàstiques amb 
aprendre anglès? Com neix la idea?

E.V.- Ens hem unit una amiga anglesa i jo, 
pensant en ensenyar anglès d’una manera 
diferent. La proposta neix del pensament, 
avui dia més conegut, de les intel·ligències 
múltiples, que permet aprendre i ensenyar, 
amb altres recursos i de forma més 
personalitzada. Hem plantejat uns tallers 
durant el mes de juliol, perquè la canalla 
o els joves puguin aprendre mentre creen, 
experimenten amb les arts plàstiques i 
juguen amb diferents materials.

L’A.- Un estiu entretingut, Esther, entre 
tallers, pintura i concerts. Moltes gràcies 
per haver-nos atès. 

E.V.- Moltes gràcies a vosaltres! 

La petita Esther jugant a les disfresses. 

Geometriorganicisme, oli sobre tela. Detall de Capa de Diable amb el Drac.

Ilustració i oli.
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GRANS OFERTES JULIOL
COMBIS, FRIGORIFICS, CONGELADORS, RENTADORES, RENTAVAIXELLES......

Combi LG A+++ no 
frost inox 201x60x66 
OFERTA 699€

Combi LG A+++ no 
frost blanc 201x60x66 

OFERTA 625€

Combi BOSH A+++ no 
frost inox 203x60x65 
OFERTA 659€

Combi BOSH A++ 
no frost  203x60x65 
OFERTA 549€

Combi BOSH A+++ 
no frost  186x60x65 
OFERTA 566€

Combi LIEBHERR 
A++ lookinox 

186x60x66 
OFERTA 599€

Combi DAEWOO A+ 
no frost  187x60x66 
OFERTA 339€

Combi NEW POL    
A+ no frost  185x60x63 

OFERTA 329€

Combi BEKO 
A+ semi no 

frost 181x55x60 
OFERTA 299€

Combi ciclico NEW 
POL  A+ 170x55x61 
OFERTA 279€

Rentadora LG 
A+++ 7 kg. 1200rev 
OFERTA 319€

Rentadora BOSH  
A+++ 8 kg. 1200rev 
OFERTA 399€

Rentadora BALAY  
A+ 5.5 kg. 1000rev 

OFERTA 239.99€

Rentadora NEW POL  
A+ + 5kg. 1000rev 
OFERTA 193€

Rentadora INDESIT 
carrega superior      

A+ + 5 kg. 1000rev 
OFERTA 220€

Cafetera NESPRESSO 
INISSIA 
59€

+ cupó 20€ en cafè

Cafetera PICCCOLO 
DOLCE GUSTO                   

35€                         
preu condicionat a la 

compra de 3 paquets de 
càpsules.
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SOM ELS MÉS BARATS

COMBIS, FRIGORIFICS, CONGELADORS, RENTADORES, RENTAVAIXELLES......

Carretera de Sitges, 42 - Tel. 93 896 02 72 - Sant Pere de Ribes
Rambla Samá, 7 Tel. 93 893 25 01 - Vilanova i la Geltrú

Combi SIEMENS 
A+++ no frost  

inox 203x60x66 
OFERTA 679€

Combi BALAY 
A+++ no frost  

inox 203x60x66  
OFERTA 639€

Combi BEKO A+ no 
frost  inox 185x60x60 
OFERTA 389€

Congelador SVAN 
A+ 68 l.  85x52x55 
OFERTA 149€

Nevera ORBEGOZO  
llum interna led 

38l. blanca /negre 
OFERTA 114,95€

Frigorific DAEWOO 
SIDE BY SIDE          

A+ no frost 177x91x73 
OFERTA 579€

Frigorific LG             
SIDE BY SIDE 

A++ no frost sense 
presa d’aigua  inox 

OFERTA 1296€

Frigorific 
BALAY  1 porta 
A++ 186x60x65 

OFERTA 459€

Congelador 
BALAY  A++  no 
frost   186x60x65 
OFERTA 489€

Frigorific NEW 
POL  2 portes 
A+ 144x50x60 

OFERTA 179€

Led GRUNKEL 32” 
TDT2 HDMI USB  
OFERTA 185€

 NOU Led LG 
32” FULL HD HD 
READY DCI-P3  

OFERTA 236€

 Led LG 43” 4 k 
TDT-2  SMART 
TV HDMI USB 

OFERTA 589€

Monitor  LG 24”  
TDT USB HDMI 

blanc/negre OFERTA 
143,99€

EN EL MES DE JULIOL SOM ELS MÉS BARATS EN COMBIS FORNS I PLAQUES
12 mesos sense interesos

Regal de fins a 100 llaunes 
de refrescs i cervesa  
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Tot i l’amenaça del temps inestable i algun plugim que 
altre, la primera edició d’El Retorn del Indians que 
s’ha celebrat els dies 2, 3 i 4 de juny a Ribes ha estat 
molt ben rebuda per part de la població i els visitants. 
Segons l’organització, unes 6.500 persones han vingut a 
conèixer aquesta nova experiència que gira entorn dels 
orígens dels indians o americanos i el seu llegat i que 
serveix per posar en valor el patrimoni  històric i cultural 
del municipi, a més de promocionar els productes de la 
terra i de proximitat.

El regidor d’Emprenedoria, Promoció Econòmica i 
Turisme, Antonio Martín, s’ha mostrat molt satisfet per 
una edició que ha considerat “d’èxit, quant a organització, 
difusió i assistència” i ja està pensant en la de l’any que 
ve. Martín també ha agraït a tothom qui ha col·laborat 
“la seva participació, implicació i entusiasme”, doncs 
“ha estat un èxit en tots els sentits gràcies a la suma de 
tot plegat: participants, productors, botigues al carrer, 
hostaleria, tallers, oficis, actors i actrius, músics, rutes, 
tertúlies, entitats...”. Precisament la implicació per part 
de diferents sectors del municipi ha estat un dels factors 
claus del balanç positiu. A més dels bars i restaurants hi 
ha participat més d’una quinzena d’entitats sense ànim 
de lucre, i una quarantena de comerços i artesans locals 
han omplert el carrer per promocionar i vendre el seus 
productes i contribuir a dinamitzar el centre de Ribes. El 
Ger es va sumar a la iniciativa amb un taller de mojitos 
i un sopar indià i als Xulius es van programar diferents 
activitats com una actuació musical en ambient indià 
i taller de salsa i balls cubans amb gran acceptació de 
públic. 

També, per l’obertura de l’Agromercat es va comptar 
amb actuacions d’entitats de balls populars, com el 

•	 Assoleix la complicitat i implicació de participants i públic.

El Retorn dels Indians tanca el primer any amb una alta participació que avala la seva continuïtat i amb ple absolut 
a les activitats programades i rutes teatralitzades. 

Foto: Laura Bregante

Foto: Laura Bregante
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Ball de Gitanes de Ribes i els Cubanitos de Sitges, i 
per la cloenda amb els Timbalers dels Diables Petits 
i del Ball de Diables de Ribes, amb un nombrós públic 
present.  A més, la Colla Jove de diables, els balls de 
diables,  el drac  de Ribes i el ball de gitanes van exposar 
i promocionar la seves entitats a la plaça de la Font.

L’esdeveniment, del qual també n’ha format part el 12è 
Agromercat, és el primer d’aquestes característiques 
que es fa a la província de Barcelona. A Begur (Girona) 
i Torredembarra (Tarragona) fan fires d’indians, però 
aquesta nova iniciativa de Sant Pere de Ribes és diferent, 
més vivencial i va més enllà d’una mostra perquè també 
inclou l’Agromercat amb productors agroalimentaris 
que aquest any també han potenciat els productes 
de l’època. Més de 30 productors artesans (amb una 
àmplia gamma de vins i caves, formatges, mel, herbes, 
productes de l’horta, embotits, pastissos artesans, 
fruita deshidratada, etc.) han exposat i posat a la veda 
la seva mercaderia. D’aquests el 80% eren del municipi 
i la comarca, mostrant-se fidels a una cita anual que 
consideren una bona oportunitat per donar-se a conèixer 
en primera persona i fidelitzar els seus clients. Durant 
tot el cap de setmana s’han venut aproximadament 
1.500 degustacions o tasts i alguns dels expositors han 
notat un increment notable de les seves vendes en 
comparació de l’any passat. 

L’engalonament dels carrers i places principals amb una 
ambientació indiana i la mostra d’oficis antics vinculats 
a l’època (terrissaire, forjador, nansera, picapedrer, 
fotògraf i fins i tot una pianola) van servir per acabar 
d’adornar i complementar la festa, a la qual s’hi van 
sumar prop de 2.500 persones amb barret de palla 
tipus Panamà que gràcies a anar vestides de blanc foren 
obsequiades per part l’organització en complir aquest 
requisit.

El Retorn dels Indians tanca el primer any amb una alta participació que avala la seva continuïtat i amb ple absolut 
a les activitats programades i rutes teatralitzades. 

Foto: Laura Bregante

Foto: Laura Bregante
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DIJOUS 20 DE JULIOL

20.00 IV CORSS DE SANT JAUME 

DIVENDRES 21 DE JULIOL

20.00 INAGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

21:00 PREGÓ DE FESTA MAJOR

22:30 XXXV CAMPIONAT DE TRUC,

MEMORIAL JOSEP PASCUAL “BEPPO”

DISSABTE 22 DE JULIOL

13:00  TRACA

13:15  VERMUT ELECTRÒNIC 

18:30  CERCAVILA DE BALLS POPULARS

19:30  ACTUACIÓ CASTELLERA

23:00  BALL DE FESTA MAJOR

DIUMENGE 23 DE JULIOL

10:30  MISSA SOLEMNE 

18:30  JOCS INFANTILS

20:30 CAMPIONAT DE TRUC

DEL DILLUNS 24 A
DIMECRES 26 DE JULIOL

22:00 ELIMINATÒRIES DEL CAMPIONAT DE TRUC

PUIGMOLTÓ
Sant Jaume 

2017
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Diu la llegenda que el Drac de Tres Caps, sortint per 
l’avenc del Montgròs, a la vora del Castell, acabaria 
enfilant per tots els carrers de la vila. I així, evocant la 
llegenda del relat de Pere Carbonell i Grau, el passat 1 
de juliol, Ribes tornava a viure el màgic renaixement de 
la bèstia, envoltada de les colles de diables i al so dels 
timbalers. 

L’acte va comptar amb la participació dels Diables 
de Cervera, la Unió Anelles de la Flama , el Viagrot de 
Cubelles, la Dragona de Les Roquetes i evidentment, els 
Ball de Diables de Ribes i el Ball de Diables Colla Jove, 
que van rebre el Drac de Tres Caps, entre focs i tocs de 
timbals i el convidaven a recórrer els principals carrers 
de Ribes. 

Un cop les colles convidades, que van sortir de la plaça 
Marcer, pel carrer Nou i Pont de la Palanca a la recerca 
del Drac, van arribar al Castell, va començar-se a reviure 
la Llegenda. el correfoc, enmig d’una gran expectació, 
merescuda pel que va ser el resultat final, va ser un 
passeig per diferents carrers fins arribar a la plaça de 
l’Església, on va tenir lloc un espatarrant espectacle de 
llum, foc i timbals, al final de tot el recorregut, amb els 
campanars encesos en una explosió de color, que va fer 

Fotos: Noemi Calonge

vibrar una plaça plena de gom a gom, per una encesa 
final que tothom recordarà i de la que les imatges ens 
permetran tornar a viure sempre que vulguem.

L’acte, celebrant els 45 anys del Drac de Tres Caps, i 
organitzat conjuntament amb la Colla del Drac, el Ball 
de Diables de Ribes i el Ball de Diables Colla Jove, és un 
homenatge que arriba per a quedar-se i celebrar-se cada 
cinc anys, coincidint amb els respectius aniversaris. De 
manera, que la propera cita amb el Correfoc de Llegenda 
serà al 2022, per celebrar 50 anys del Drac de Tres Caps 
(1971), 140 anys del Ball de Diables (1882) i 30 anys del 
Ball de Diables Colla Jove (1992).

Enguany, que per Sant Pau es complien els 45 anys de la 
primera aparició del Drac de Tres Caps, que va ser obra 
de l’artista Lola Anglada, a partir del relat de Carbonell i 
Grau, i que es va encarregar a la mítica botiga El Ingenio 
de Barcelona, pagat pel poble, ha estat homenatjat en 
diverses ocasions. Per exemple, també aquest any s’han 
complert 25 anys de la creació del joier Magí Fortuny, 
amb motiu del XXè aniversari, de la joia del Drac de Tres 
Caps, que molts ribetans i ribetanes han lluït aquests 
dies, en un merescut reconeixement. 

L’A
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COM COMUNICAR-TE DE MANERA ASSERTIVA I 
GENERAR CONFIANÇA
Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

La forma com et parles a tu mateixa i com et dirigeixes als altres, 
genera una sèrie d’emocions. Tant en tu com al teu interlocutor. 

Tant si és una conversa informal amb una amiga com si es 
tracta d’una reunió de negocis, una bona gestió emocional a la 
comunicació és una de les claus fonamentals per a crear sintonia.

El llenguatge que utilitzes és el vehicle pel qual faràs saber 
a la persona que tens al davant tot de tu. Perquè no es tracta 
únicament del que dius, sinó de com ho dius. 

Tot el que fas expressa alguna cosa de tu. Parles, no només amb 
la boca, sinó també amb els teus ulls, amb les teves mans, amb 
el teu cos i fins amb els teus peus.

Del tipus de paraules que utilitzes i del to en què et parlis, depèn 
que et sentis motivada, enèrgica, confiada o enfadada. I això és 
allò que transmets i la conversa serà més o menys fluida. 

El diàleg intern s’associa a la parla. Així que, si el teu cervell 
comença a emetre pensaments negatius, pots fer dues coses:

1. Dir prou. Sóc optimista i vaig a aconseguir-ho.

2. Fer pressió en un punt de la llengua, perquè deixi de moure i, 
d’aquesta manera, frenar també aquests pensaments.

Si has aconseguit mantenir a ratlla la teva ment perquè no et 
bombardegi i vols mantenir una conversa amb algú, pots utilitzar 
unes senzilles regles d’intel·ligència emocional.

1. De vegades, pots pensar que el que dius és ple de sentit o, 
fins i tot, tens proves que tens raó i això et fa insistir en les teves 
idees. En PNL hi ha una idea bàsica que diu que “el mapa no és 
el territori”. Bàsicament vol dir que tots no pensem igual.

Si conversant amb algú et descobreixes insistint en alguna cosa 
a la que no us esteu posant d’acord, pensa en aquesta màxima. 
Veuràs com la conversa flueix d’una altra manera.

2. Escolta!. No pensis en la teva resposta com si fossis amb el 
pilot automàtic. La persona que tens davant t’està parlant de les 

seves necessitats, dels seus gustos, dels seus desitjos. Pot ser que 
no t’agradi el que sents perquè no es correspon amb les teves 
idees, però és un gran aprenentatge per a tu i per re-formular els 
teus productes o els teus serveis.

3. Sigues empàtica, escolta activament, és a dir, no només amb 
les orelles, no només les paraules, sinó tota l’expressió de la 
persona amb la qual estàs. 

4. Dóna feedback. Fes saber que entens el que et diuen. Quan 
l’altra persona se sent escoltada, es crea un ambient més relaxat, 
sense estrès, es genera confiança, proximitat i compromís.

5. Sigues positiva i fes crítiques constructives. Evidentment, no 
pots estar d’acord en tot. Re-formula les idees amb llenguatge 
positiu.

6. Utilitza el sentit de l’humor. I no perdis el somriure. Ja saps 
que somriure té un poder emocional immens, ja que allibera 
endorfines i genera benestar. A més, quan la conversa no està 
fluint, un bon sentit de l’humor i un gran somriure trenca la 
tensió i genera un clima de confiança al qual tornar a reprendre 
un diàleg positiu.

7. Utilitza les paraules màgiques: gràcies, per favor, et felicito, 
et demano. Sol·licitar el que vols d’una forma assertiva utilitzant 
aquestes quatre paraules, t’ajudaran molt a la teva missió.
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De tots els serveis, quins són els que les persones 
més sol·liciten?

Els més sol·licitats són els ajuts per al pagament del 
lloguer i les inscripcions al registre de sol·licitants 
d’habitatge amb protecció oficial.

Quins altres serveis s’ofereixen? 

Els serveis, són tots els que ofereix l’Oficina d’Habitatge 
del Consell Comarcal del Garraf i aquí a través dels punts 
d’habitatge a nivell local. Són serveis d’informació, 
assessorament i tramitació de sol·licituds d’ajuts per a 
la rehabilitació d’habitatges, ajuts per al pagament de 
lloguer, prestacions econòmiques d’especial urgència, 
tramitació de les cèdules d’habitabilitat, a més de la 
borsa de mediació per al lloguer social, les inscripcions 
al registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció 
oficial i el servei de d’intermediació en deutes de 
l’habitatge.

Creus que la gent coneix tots els serveis?

En aquests moments la gent ho va coneixent més i millor. 

Un altre dels aspectes que s’han destacat és la 
campanya de l’Ajuntament per captar pisos 
tancats i en desús perquè es posin al mercat. Quin 
és l’objectiu?

Es tracta de mobilitzar el parc d’habitatges buits i 
poder facilitar al mateix temps l’accés a un immoble de 
lloguer més econòmic, evitant així problemàtiques. Es 
posar a disposició del llogaters habitatges a preus més 
assequibles.

Mireia Garcia, tècnica d’habitatge, ens respon aquesta i altres preguntes, des de l’Oficina d’Habitatge de Sant Pere de 
Ribes. Ens parla sobre el servei d’informació i tramitació de diferents ajudes que es poden sol·licitar i la campanya sobre 
la borsa de mediació pel lloguer social. 

Per què es creu que hi ha propietats que no volen 
llogar els seus habitatges?

Bàsicament per por de no cobrar les rentes de lloguer o 
per por de que li facin malbé l’immoble.

Quins són els avantatges que ofereix la Borsa de 
Mediació a la propietat? 

Per a les persones propietàries es vetlla pel bon ús dels 
habitatges, es proporcionen assegurances multirisc i 
s’ofereix assessorament. 

A qui va adreçat aquest servei?

Per un costat s’adreça a persones propietàries d’immobles 
que els vulguin llogar,  i també a persones que busquin un 
immoble de lloguer assequible.

I que trobaran si us venen a veure les persones 
llogateres, és a dir, que busquen un pis de lloguer?

Per als demandants d’habitatges es cerca l’habitatge més 
adequat i es negocien  les rendes de lloguer a un preu 
assequible, per sota del mercat, però amb garanties. 

Com es pot sol·licitar els vostres serveis i 
assessorament?

Tenim una atenció personal, a les oficines. Del 16 de 
setembre a 14 de juny (horari d’hivern),  dilluns, dimarts i 
dijous de 10h a 13h i dijous a la tarda de 16:30h a 18:30h. 
I del 15 de juny al 15 de setembre (horari d’estiu), 
dilluns, dimarts i dijous de 10h a 13h. A més, hi ha una 
atenció telefònica, dimecres i divendres de 10h a 13h. 
(938100408 CCG i 938967300 SPR).

Què és l’Oficina 
d’Habitatge i el seu paper 
en la Borsa de lloguer? 
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“És quan dormo que hi veig clar”   AIIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI
El món dels somnis és aquella mena de cul de sac on s’hi 
acumulen esperances, desitjos, records que mai han existit, 
expectatives, il·lusions... però també és aquell paisatge 
extraordinari, on tot és possible. Sovint, hi ha qui interpreta 
els somnis, com s’interpreten els quadres de Picasso o 
Mondrian, cercant el suport dels trencats o dels equilibris, en 
una mena d’harmonia particular, que, en realitat, és només un 
trencaclosques. Així és la vida. 

Reordenar un somni que hagi estat interromput per un soroll 
del carrer o dels veïns, pot ser una missió impossible o bé tot 
el contrari, la millor manera d’acabar en un final feliç, triant 
escenaris i protagonistes. Però anem més enllà. I si fos al revés? 
I si és quan no dormo, que hi veig clar?

La brevetat de la nit pot ser un impediment pels somnis. I 
despertar, en canvi, el millor moment per a somniar. Aleshores, 
amb els ulls ben oberts, la font dels somnis pot esdevenir 
inesgotable. 

Hi ha qui somia un quadre. Un món millor. Una nova novel·la. 
Un poema o una fotografia. Tots són somnis possibles. Tots 
són el primer pas cap a un desig que es pot anar fent gran, 
paral·lelament al camí que van traçant. 

Els somnis de la infantesa i de la joventut, de la vellesa i de 
la darrera nit. Tots poden ser somnis que es confonen amb 
la pròpia vida. Vida i somni. Somni i Vida. Quina parella tan 
perfecte! 

La història d’ Eliseu Nalocebar n’és un bon exemple. De petit 
mirava sempre al capdamunt de les prestatgeries de la cambra 
del seu avi. Allí hi havia un violí que havia estat propietat d’un 
besavi, i que havia brillat durant dècades pels escenaris més 
reconeguts i envejats dels teatres més importants de tota 
Europa. Des de París a Venècia, Viena, Edimburg, Berlin i Moscou, 
per citar-ne alguns. El violí era tan lluny, tan alt, tan inassolible 
que, dia rere dia, alimentava més el seu desig per arribar a 
tocar-lo. L’Eliseu, seia als peus del llit del seu avi, mirant el violí, 
i somiava que viatjava per tots aquells escenaris, convertint-se 
en el millor violinista del món. Als cinc anys, incapaç de ser més 
alt que el llit que li feia d’aixopluc, s’imaginava, corda amunt, 
corda avall, emocionant tota mena de públic. Amb deu anys, ja 
seia al costat de l’avi, però encara eren lluny les prestatgeries. 
Havia començat els estudis de piano i solfeig, però li deien que 
era massa jove pel violí i més encara pel violí del besavi, que era 

una delicadesa i una antiguitat de valor incalculables. Cinc anys 
més tard, moria l’avi. I el violí continuava damunt la més alta de 
les prestatgeries. 

Alguna dia, es deia l’Eliseu, alguna dia el violí serà meu i sonarà 
de les meves mans.  Continuava passant el temps. L’Eliseu 
s’havia convertit en un gran advocat. I el violí de l’avi havia 
estat subhastat pel Jutjat, després de la fallida econòmica de la 
família, amb la qui no tenia contacte des dels divuit anys. 

Cada dia, en despertar, l’Eliseu continuava somiant amb el violí, 
amb el violí a les seves mans pels escenaris més rellevants. I tot 
d’una va aparèixer la notícia en totes les portades dels diaris. 
Un individu, anònim, havia robat un violí del Museu del Teatre 
de La Fenice i havia sorprès al públic amb la millor interpretació 
de les Sonates de Bach que mai s’havia sentit. 

La Juani

PD. Es quan no dormo que hi veig clar. Ja sabia que Foix, no era 
el meu poeta preferit. 



S
A
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T
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El menú del GUERRER
Cuina de guerrers per a conquistar PRINCESES

www.elmenudelguerrero.com

Ingredients:

Carbassó

Rul·lo formatge de cabra

Panses

Pinyons

Balsàmic de Pedro Ximénez

Sal

El carbassó és una hortalissa molt saludable degut al seu abundant contingut en fibra i les seves escasses calories. S’ha de consumir fresc 
i es recomanable no guardar-lo molts dies a la nevera perquè pot perdre les seves beneficioses propietats.

Molts cuiners coincideixen que aquesta magnífica hortalissa s’ha de consumir quan encara és molt jove i s’ha de preparar estant recent 
collida.

Per aquesta recepta, tallarem els carbassons a tires amb l’ajuda de la mandolina. Els passarem per la paella perquè s’estovin. Els posarem 
de 2 en 2 en forma de creu col·locant al centre un tros de rul·lo de formatge de cabra. Tancarem el ravioli fent un paquetet i el marcarem 
a la paella per les dues cares. Emplatarem posant els pinyons i les panses i ho decorarem amb el  balsàmic de Pedro Ximenez.

Molt fàcil de preparar i amb un resultat genial. 

BON PROFIT!!! 

Entra aqui per 
veure el video

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Preparació:

Raviolis de 
carbassó
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Els negocis, i més si són d’un poble, el fan les persones que el porten, i amb el seu 
tarannà li donen caire i personalitat. De vegades un ofici o la combinació d’un parell 
d’oficis, pot crear un negoci. Depenent de la perseverança, una mica de la sort que 
manegui cadascú, i també de la possibilitat de continuar a nivell generacional, aquest 
negoci, a més, pot prosperar i créixer.

Tots coneixem els tendals Busquets, hi són de tota la vida, fins i tot les cançons d’esplai 
els anomenen.

Avui volem oferir un reconeixement a la bona feina i a la continuïtat en la celebració del 
seu 90 aniversari, explicant-vos breument, els seus inicis i recorregut fins el dia d’avui.

Corria l’any 1927, quan el matrimoni format pel Daniel i la Neus, va arribar al bonic 
poble de Sant Pere de Ribes. Ell era baster-matalasser i ella modista. Allà van decidir 
obrir una petita botiga al carrer de l’Ajuntament, i a treballar s’ha dit! Les coses van 
anar força bé, i de clients no en faltaven, i feina tampoc, en el decurs dels 90 anys que 
han passat. Amb el temps, de fet, el negoci va passar als dos fills: en Daniel i en Jaume.

Durant 30 anys, aproximadament, van treballar fent de basters (manteniment i 
accessoris per als cavalls) i de matalassers (fent i refent els matalassos de llana). Així va 
ser mentre hi havia animals al poble, per conrear les vinyes a mans del pagesos. Però 
amb el temps, aquests es van anar modernitzant i es van comprar tractors, o fugiren 
del camp per a treballar en fàbriques o tallers dels pobles veïns. La botiga, aleshores, 
va haver de buscar altres tipus de feines, i una de les opcions que van sortir va ser la 
fabricació de tendals per a particulars, botigues i restauració; i així ho van fer.

El treball va anar molt bé i les vendes van anar augmentant, fins que es van haver de 
comprar màquines especialitzades i contractar cosidores i instal·ladors. El negoci es 
van anar estenent, fins a cobrir tot el Garraf, el Penedès, Barcelona i rodalies.

Donat que el tendal va lligat amb l’article de jardí, es va obrir una altra botiga-exposició 
amb mobiliari i complements per a la intempèrie, de bona qualitat i dissenys variats.

Actualment l’empresa està en mans d’en Daniel i en Jordi, la tercera generació 
Busquets, i la també la Judith (nora), tots tres donant un bon cop de coll. Felicitats, 
doncs a un negoci familiar, que compleix 90 anys i continua treballant i creixent com 
el primer dia. 

Tendals Busquets fa 90 anys
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Sabies
què...
ABANS A MÉS DE LES FOGUERES DE 
SANT JOAN ES FEIEN LES DE SANT PERE 
I DE SANT CRISTÒFOL?
Josep Miret i Mestre

Fogueres de Sant Pere i de Sant Cristòfol?, em preguntareu. 
Oi tant que sí! Fa cent anys a més de les fogueres de Sant 
Joan eren molt conegudes les de Sant Pere (que aquí 
coincidia amb la Festa Major) i les de Sant Cristòfol, el dia 
10 de juliol.

El foc de Sant Joan és una de les tradicions més arrelades al 
nostre país i molta gent creu que ve de temps antiquíssims, 
però resulta que no tant. Una de les coses que em van 
sorprendre quan vaig consultar el “Costumari català” de 
Joan Amades és que les fogueres de Sant Pere són més 
antigues que les de Sant Joan. I fa un temps tampoc sabia 
que es feien fogueres per sant Cristòfol, al mes de juliol.

Des de la meva infància al barri de les Parellades recordo 
molt bé aquelles fogueres de la nit de Sant Joan. La de les 
Parellades era una de les fogueres més grans de Ribes, 
però n’hi havia d’altres escampades pel poble. Una de les 
persones que llavors vivia a les Parellades, en Pere Pascual 
i Rovira, va fer unes fotografies l’any 1973 que m’han servit 
per il·lustrar aquest article.

A Ribes la primera notícia de fogueres la tenim el març 
de 1876, fa uns cent quaranta anys. Just s’havia acabat la 
Tercera Guerra Carlina i l’Ajuntament va manar fer tres dies 
de festa per celebrar-ho. Va sortir el ball de bastons i va 
venir a fer un ball l’orquestra de Josep Puig. L’Ajuntament va 
disposar que les masies “enciendan por la noche fogatas, á 
semejanza de lo que se hace en las verbenas de S. Juan y S. 
Pedro” (Diario de Villanueva y Geltrú, 21 de març de 1876).

Altres notícies dels focs de Sant Joan, Sant Pere i Sant 
Cristòfol ens les dóna el dietari de Josep Bertran i Miret, 
dietari que altres vegades hem utilitzat per explicar 
algunes coses que passaven a Ribes a les darreries del 
vuit-cents. 

En Josep Bertran cada any escriu un breu resum d’alguna 
cosa destacada dels focs o de les revetlles que es feien. 
Així, dies abans de Sant Joan de 1883 diu “Algunos 
chiquillos hacen acopio de leña para las fogatas de San 
Juan y San Pedro” i el 1885 “Ayer noche se encendieron 
algunas fogatas, viéndose una de colosal en la cumbre del 
Puig de Montgrós”. El 1894 “Según costumbre tradicional, 
al toque de la oración se han encendido muchas fogatas, 
en celebridad de la verbena de San Juan. En la montaña 
dels Viñals había una hoguera que ha durado largo rato. 
También en la Serra, can Vidal, etc., lo mismo que en el 

Foc a la plaça de les Parellades per Sant Joan de 1973 
(foto: Pere Pascual)
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pueblo, había grandes hogueras, disparándose cohetes y 
petardos. En Puigmoltó un niño ha sufrido quemaduras en 
la cara y en el pueblo otro niño se ha quemado una mano 
con un cohete”.

Per la Festa Major de Sant Pere de 1896 escriu: “Bastante 
animación por la noche, viéndose bastantes fogatas á la 
salida de las completas, y recorriendo el pueblo luego 
unas grallas”. El 1897 “muchas fogatas por la noche y 
extraordinaria animación por las calles bailándose en la 
plaza del Centro, alumbrada con hachas y con el piano”. 

I la vigília de sant Cristòfol, el 10 de juliol, també 

Preparant la pila de llenya a la plaça de les Parellades 
(foto: Pere Pascual)

s’acostumava a fer fogueres. En Josep Bertran només les 
esmenta de passada alguns anys. Sembla que no eren tan 
esteses i només es feien a les cases i masies on hi vivia 
un Cristòfol. “Se ven algunas fogatas por la noche delante 
algunas casas cuyos dueños se llaman Cristóbal” escriu el 
9 de juliol de 1891.

Com podeu veure les revetlles i les fogueres eren un 
costum ben arrelat al nostre poble des de fa més de cent 
anys.

+ INFO “Bastons a Ribes”, El blog de Xavier Güell, 15 de 
gener de 2012.

Pila de fustes que havien guardat la canalla uns dies 
abans (foto: Pere Pascual)



·
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“Si acaso, ya pasaría”
Era una tieta que parlava castellà. No em feia massa il·lusió, 
però alguna vegada quan les forces ineluctables del destí es 
posaven en contra meu, i mira que jo em feia el longuis, no 
podia escapolir-me i havia d’acabar acompanyar-la a comprar 
Travessera de Gràcia amunt, Travessera de Gràcia avall. 
Quan a la tieta no acabava de fer-li el pes allò què l’hi oferien a 
la botiga, ho rebutjava amb la frase màgica: “Si acaso, ya pasaría”. 
És clar que el temps condicional d’aquell verb era una simple 
fórmula de cortesia perquè la tieta, en el mateix moment de dir-
ho, ja estava convençuda de què, ni boja, tornaria a passar per la 
botiga per tal de comprar el que li acabaven d’oferir. Però com 
era una dona educada, sempre procurava quedar bé. “Si acaso, ya 
pasaría”, deia i girava cua amb tota dignitat.

A mi em fa l’efecte que, a hores d’ara, la gent continua utilitzant 
la frase de la tieta. I no quan va a comprar, que també, tot i 
que ara amb la manca de dependents la cosa d’anar-se’n d’una 
botiga de buit és més còmoda. Avui, però, la frase de la tieta ha 
evolucionat i ha saltat de la botiga al carrer. Ara la fem servir 
per quedar bé i sortir-se’n d’una trobada no desitjada o d’una 
situació poc agradosa sense decebre ningú. 
El que passa és que la gent ha après a substituir la fórmula 
original per un grapat de convencionalismes més l’ús. “Ja ens 
veurem”, “Ja ens trucarem”, “A veure si quedem”, “Hem de fer 
un cafè”. ¿Us sonen?
En el mateix sentit, en un dels seus recordats monòlegs, en 
Capri, després d’haver menjat car i malament, s’acomiadava de 
l’amo del restaurant amb un cortès: “Abraci’m, jove... Abraci’m, 
perquè no em veurà mai més!”. La pega és que, si l’interpel·lat 
t’agafa la paraula, pots acabar abraçant-te amb gent molt 
sospitosa.

Sigui com sigui, tant el “ya pasaría” com el “ja ens veurem” són 
maneres elegants de sortir del pas quan un article, una situació o 
una persona no ens interessa gaire o no tenim temps per perdre.

El problema és que, moltes vegades, també utilitzem aquesta 
fórmula tan còmoda amb persones que realment valen la 
pena. Persones que ens aprecien i que ens poden aportar molt. 
Aleshores és quan guanya la partida la maleïda pressa. Pressa 
que ens fa prioritzar allò urgent i deixar per després, o per mai, 
quina pena, allò important. Per això, jo procuro que la frase 
actualitzada sigui de veritat i, en l’espai de temps més curt 
possible, concertar la trobada amb la bona companyia. 

P. D. En record a la bona tieta, reconec que, a vegades, quan 
dic allò de “ja ens veurem”, per dins exclamo un contundent: 
“Si acaso, ya pasaría”.
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