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Editorial

U

na primavera fresqueta i plujosa ha donat pas a un estiu déu n’hi do de calorós.
Un contrast, tot i que a l’estiu ja està bé que faci calor, i la manca de pluja
ha permès que totes les celebracions, revetlles i Festes Majors se celebressin
sense passar per l’aigua cap acte.

L’Agromercat i la Fira dels Indians va ser una vegada més un èxit en tots els sentits, a més de
convertir un bocinet del municipi durant dos dies en un gran escenari on tots hi passejaven
gaudint de detalls i representacions del passat.
Les Roquetes aquest Sant Joan ha celebrat, a més, aniversari, aprofitem l’espai de
l’entrevista per fer-ne cinc cèntims amb persones que hi són des dels inicis, quan les festes
majors es feien amb pocs recursos i molta voluntat.
A Ribes han destacat els canvis, tant a les cercaviles i els horaris com a la ubicació de
barraques. La impressió general ha estat molt positiva per part del públic. Bona feina, no
exempta de polèmiques, però ben resolta encara que hagi anat pels pèls.
Les cartes a la Juani ens parla de mentides i silencis, no sé què és pitjor si parlem d’una
relació, sigui quina sigui la relació, d’amor, de feina de treball, d’amistat. Quan ens traïm a
nosaltres mateixos i en conseqüència fem malbé l’entorn.
En Josep Miret al Sabies què… ens explica que al nostre terme s’hi troben 75 masies, un
patrimoni històric i cultural molt interessant i no menys important de mantenir.
La propera Festa Major és la de Puigmoltó, per Sant Jaume, podeu veure la programació i
apuntar-vos a continuar fent estiu i gresca.
Gràcies a tots els que heu enviat imatges de Festa Major, no poden sortir totes, l’espai és
el que hi ha, però no defalliu amb l’intent que per falta de ganes no és, i de veritat moltes
gràcies.
Fins aviat
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ELS INDIANS, JUNTAMENT AMB
L’AGROMERCAT, REVIUEN L’ÈPOCA A
SANT PERE DE RIBES
7000 visitants avalen l’esdeveniment
que enguany també ha crescut en
espais i participació.
Els americanos van tornar a visitar Sant Pere de Ribes el cap
de setmana passat per recordar l’època en que molts ribetans
van marxar a fer les Amèriques en busca de fortuna el s.
XIX. Alguns ho van aconseguir i d’altres no, però aquells
que tornaren amb diners van deixar un llegat patrimonial
que encara avui es pot contemplar pels carrers del poble.
És per això que la segona edició del Retorn dels Indians ha
tingut com a fil conductor els edificis i espais d’aquell temps.
El regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Antonio
Martín, es mostra molt satisfet de l’èxit i de la bona acollida
que ha tingut aquesta edició “especialment marcada pel
protagonisme que han tingut els carrers i places i les cases,
doncs aquest any hem comptat amb més espais, com la plaça
de la Vila i la plaça de la Font, que han permès ampliar el
recinte i també el trànsit i rotació de persones pels diferents
espais”. Martín també ha agraït a totes les persones i entitats
que hi han participat i s’hi han bolcat perquè l’esdeveniment
es vagi consolidant.
Els més de 7.000 visitants que s’ha congregat durant els dies
15, 16 i 17 de juny a Ribes han pogut gaudir d’experiències i
moments que els van fer viatjar en el temps. Només arribar al
nucli de Ribes, el color blanc, les branques de palmeres, els
sacs d’espart i els barrets de palla que engalanaven carrers i
places els donaven la benvinguda i els convidaven, juntament
amb la música, a participar de l’esdeveniment amb actuacions
teatralitzades, gastronomia, tallers, l’Agromercat i molt més.
Es van repartir uns 3.000 barrets a tothom que venia de blanc,
color identitari de la festa.
Dels més grans als més petits van poder participar en més de
15 tallers de fang, vitralls, gastronòmics i de ball; d’activitats
infantils com el conta-contes de “La família indiana”, d’una
xocolatada i jocs de fusta o mostres d’artesans. També hi va
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haver un cinefòrum, concerts vermut, una tertúlia indiana
i l’exposició “Edificis i espais indians”, que encara es pot
visitar fins al 15 de juliol al Redós de Sant Josep i Sant Pere.
Un altre activitat amb molt bona acollida ha estat les 8 rutes
teatralitzades, centrades aquest any en conèixer nous espais
indians a la que hi van participar 500 persones. Cal destacar
també el Cercavila amb colles de Ribes que es van recuperar
per commemorar l’època, l’animació de carrer amb actors
interpretant personatges americanos que anaven interactuant
amb els visitants, així com les actuacions musicals que
animaven a la gent a ballar i gaudir de sons cubans.
Dins d’aquest marc, l’Agromercat també va ser present
en la seva 13a edició, amb més de 30 productors artesans
i la presència de Node Garraf i el Parc del Garraf. Oferien
degustacions, alhora que alguns d’ells van oferien tallers per
donar a conèixer els productes saludables i de proximitat. Les
entitats locals van tenir un paper rellevant amb actuacions,
punts d’informació, botigues al carrer, artesans locals i balls
populars.
El Retorn dels Indians i l’Agromergat, organitzat per
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb la col·laboració
d’entitats, establiments comercials i empreses locals, compta
amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Xarxa de
Municipis Indians.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Fotos: Laura Bregante
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Sant Joan ’18

Foto: Joan Ars

Llum i colors en una Festa Major
d’aniversaris a Les Roquetes
Les Roquetes ha celebrat un Sant Joan amb més foc que mai
i diverses novetats. L’estrena del nou Duc, els nous versos
dels Petits Diabòlics, l’anada a vestir als Gegants a la plaça,
l’espaterrant IV Carretillada en el dia del 19è Correfoc... són
en bona part els actes més simbòlics, sense oblidar totes les
activitats al voltant dels aniversaris de la Colla del Ball de Cintes
i de la Festa Major.
Del 9 al 30 de juny, és a dir, des del Dansaestiu i la presentació
del nou Duc, fins a la IV Trobada de Ball de Cintes, Les Roquetes
ha viscut un mes intens. La presentació del Programa i de la
Separata, dedicada als 45 anys de la creació del Ball de Cintes, a
càrrec de Juan Garcia, President de l’Agrupació de Balls Populars
de Les Roquetes, va tenir lloc a la Sala Polivalent del la Vinya
d’en Petaca, el divendres 15 de juny, al voltant d’una exposició
que recollia totes les portades del Programa de Festes de 46
edicions, des de 1973.

Foto: Joan Ars

Foto: Joan Ars

Una altra de les novetats, va ser el Vermut electrònic, organitzat
pel Ball de Diables Els Diabòlics, per obrir els actes del Correfoc.
El corre-bars, amb la Xaranga Buskant el to, del diumenge 17
de juny i finalment el Pregó, a càrrec de Jesús Santacana, del
mateix dia de la vigília, obria un brillant cap de setmana, on les
cercaviles, el Castell de Focs i les exhibicions dels balls, van ser
els actes més esperats.
Les colles de Foc, Ball de Diables de Les Roquetes, Ball de
Diables Els Diabòlics, els Ball de Diables Petites de Les Roquetes,
els Petits Diabòlics, la Dragona de Les Roquetes i el Duc, han
estat el punt de llum a la festa. I les colles dels Balls Blancs,
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Gegants de les Roquetes, Els Capgrossos, Ball de Panderetes,
Ball de Sant Ferriol, els Cercolets, les Gitanes, el Ball de Cintes
i les colles de Balls de Bastons, al costat dels Castellers de les
Roquetes i l’esbart dansaire, han aportat la resta de colors, amb
la força i l’alegria de sempre.
Al costat de les activitats centrals, organitzades per l’Associació
de Festes i l’Agrupació dels Balls Populars i l’Ajuntament, cal
afegir els actes impulsats per diferents entitats, que se sumen a
un programa pensat per a tots els públics i on la canalla hi té un
espai especialment engrescador, sobre tot pel proper dissabte
28 de juliol, en que l’Associació de Festes ha programat un
Súper Tobogan d’aigua, de 200 metres, que convertirà el centre
de Les Roquetes en un veritable parc aquàtic. I en mig, la Rua
Summer va traient el cap.

Foto: Joan Ars

Les imatges ho diuen tot. Alegria, participació, llum i colors, que
sobretot van brillar la nit del Piromusical, l’únic a la comarca i
que cada vegada aplega més públic.

L ’A
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Sant
Pere
’18
Espaterrant èxit
amb els canvis
de la Festa Major
Foto: Eva Cabestany

Foto: Eva Cabestany

Els darrers mesos presagiaven importants canvis, que s’han
anat vivint successivament al llarg de tota la Festa Major. La
Presentació del Programa al Local; amb portada de Gustavo
Adolfo Bejarano i la Separata de Núria Trenzano, sobre el 50è
aniversari del Trofeu Trenzano, es va dur a terme el 16 de juny, en
un acte on va poder intervenir la Comissió de Balls per anunciar
les principals modificacions d’un programa, que s’allargava del 26
de juny a l’1 de juliol.
Un dels canvis, precisament, en Coordinació amb les Barraques
de Ribes, ha estat l’ampliació de la festa. Des de la cercavila
infantil del dimecres 27 de juny, substituint la que es realitzava
el mateix dia de Sant Pere per la tarda i que va ser rebuda amb
un gran públic al Redós i pels principals carrers de Ribes, fins a
un dels altres canvis, que ha estat l’avançament de la Baixada de
Grallers, que podia aplegar més persones al seu voltant i que va
esdevenir també un acte de reivindicació, demanant la llibertat
pels presos polítics en arribar a la plaça Marcer.
Altres canvis, respecte de la Cercavila de Vigília, la Pujada del
Castell de Focs, la Matinal, l’Anada i la Sortida d’Ofici, han consistit
en modificació del recorregut en alguns casos, o bé l’avançament
horari en d’altres. Uns avançaments, que havien de permetre
donar cabuda a una de les grans novetats. El canvi d’horari en
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l’exhibició dels Balls Parlats, que es va traslladar a les vuit del vespre
del dia 29 de juny, i que va permetre una gran afluència de públic.
Sense la calor ni el sol del migdia de sempre, la plaça de la Vila es va
omplir per a escoltar els versos de Les Gitanes, i les Colles de Balls
de Diables de Ribes i Ball de Diables Colla Jove, així com el Balls de
Cercolets i Pastorets, que van iniciar l’acte.
En acabar arrencava la primera cercavila de Sant Pere que va acabar
amb una espectacular ballada conjunta a la plaça de l’Església. Amb
tot, la coordinació amb Barraques ha permès que l’espai -gràcies als
voluntaris de les entitats organitzadores: El Ger, les Colles de Balls
de Diables, Fes+Chapeau i Assemblea de Joves de Ribes- pogués
obrir més hores i ampliar també la proposta d’activitats, fins a
completar tot el cap de setmana. Una suma d’èxits, en definitiva,
que han arribat per a consolidar-se, i evolucionar cap a un model
de festa major més autogestionat, més gran i més digne, i al mateix
temps participatiu, doncs el consens de totes les colles, la suma de
voluntaris i el paper de la Comissió de Balls, auguren que els canvis
han arribat per a quedar-se.

A més cal tenir present la resta d’actes, que organitzen diferents
entitats culturals i esportives, que allarguen la celebració durant
tot el mes de juliol, amb campionats, concerts, la baixada
de carretons o la trobada de Dracs Infantils. I de Sant Pere a
Puigmoltó... tothom al carrer per Festa Major!

L ’A
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35 anys de la Coral del Casal d’Avis
El passat 10 de maig, el teatre del Centre Parroquial
acollia una trobada especial, amb un total de set
corals, per a commemorar el 35è aniversari de la Coral
Rossinyol, del Casal de la Gent Gran de Ribes, dirigida
per Miona Giralt.

Una esperada celebració que va comptar amb La Coral
Els Xulius; La Coral Virgen del Valle- Casa Castilla y León
(de Vilanova i la Geltrú); la Coral Tívoli (de Vilafranca
del Penedès) ; el Somriure d’Olivella; la Ginesta i també
la Rondalla de Les Roquetes, que al costat de la Coral
amfitriona, van actuar davant d’un Parroquial ple de
gom a gom, a banda d’interpretar una cantada conjunta
final. Moltes felicitacions i un gran pastís van ser el punt
i seguit per a una Coral, que continua sumant seguidors
i portant el nom de Ribes arreu dels seus concerts en
diferents poblacions.

L ’A
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Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb

Mercedes Díez i Pilar Chaves,
de l’Associació de Festes de Les Roquetes
Mercedes Díez, Pilar Chaves i Elena Puerto
La Festa Major de Sant Joan ha estat d’aniversaris. Parlem
d’algunes anècdotes i del pas del temps amb una de les
dones veteranes de l’Associació de Festes de les Roquetes (la
Comissió), la Merche Díez; la presidenta actual de l’entitat,
Pilar Chaves; i l’Elena Puerto, amb qui coincidim durant la
nostra conversa i que va participar en els Balls Populars en
els seus inicis. Recorden com es va forjar una tradició, en
moments de moltes reivindicacions i els canvis actuals.
L’Altaveu.- Bona tarda, enguany s’ha pogut veure una
exposició, que recollia totes les portades dels programes de
Festa Major. 45 anys?
Merche Díez .- En realitat no! Hi ha hagut algunes confusions,
per això et porto alguns documents que he recuperat, perquè
són 46 anys de la Festa Major de Sant Joan, què no són pocs!
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Pilar Chaves.- L’important és que tot suma a la festa i
que malgrat si fa 45 o 46 anys, segons com es compti,
l’exposició ha estat una activitat més, que ens ha permès
reflexions i records.
L’A.- Merche, quins són els primers records que et
venen al cap?
M.D.- Són molts. I més ara que he recuperat documents,
que tenia de quan tot es feia a mà. I veus com han canviat
les coses! M’ha fet pensar en quan vaig arribar a Les
Roquetes. Tenia vint anys i estava tot per fer. El jovent era
més reivindicatiu, hi havia molts grups i des del Centre
Cultural Recreatiu es van engegar moltes activitats. Allí es
va posar la llavor del que després serien la Comissió de
Festes i l’Agrupació dels Balls Populars.

M.D.- Tal i com va recollir la Mari Muñoz en el facsímil
dels 25 anys, un grup de roquetencs es van començar a
organitzar, també hi havia molts partits polítics implicats
i això va portar algunes dificultats al principi perquè no ha
tothom li agradava que es barregés política i cultura, però es
va tirar endavant. Va ser molt emocionant el principi, cada
any s’estrenava un nou acte, un nou ball i així fins que a finals
dels noranta ja es va anar plantejant el model actual.

L’any 1980 era el President de la Comissió de Festes,
Josep Vivancos. Les convocatòries es feien a mà i es
repartien personalment.
L’A.- Els primers balls es van començar a organitzar
cap al 1973, i s’han celebrat actes respecte dels 45 anys
del Ball de Cintes i del Ball de Bastons.
M.D.- L’any 1974 es documenta la primera sortida dels
Balls, però tot té un temps de preparació. Sobretot
recordo els inicis dels Gegants Vells. Un grup de dones
vam anar a la VAROSA a veure si ens podien donar diners
per les despeses de Festa Major, i vam sortir d’allí amb la
tapisseria amb la que vam fer els vestits dels Gegants.
Elena Puerto.- La meva mare els va cosir. Recordo la casa
plena de roba, ocupant tota la sala, mentre cosia els vestits
dels Gegants. I també de les primeres colles de bastons,
en la que jo era, vam aconseguir els bastons de la Varosa!
L’A.- Aleshores imaginem que el pressupost seria
ajustat...
M.D.- Això sí que ha canviat molt! En aquell temps
posàvem de la nostra butxaca si calia. I molts comerços
participaven, i poc a poc es podia fer front a totes les
despeses. Mira, dels primers balls, la quota que es pagava
era de 15 pessetes al mes!

L’A.- Ara venen canvis?

L’A.- Com es va anar impulsant la celebració de la Festa
d’estiu?

P.C.- Sempre es van introduint canvis, això demostra
dinamisme. I també la regeneració, la incorporació de

Portada del Facsimil editat amb motiu del 25è aniversari
de la Festa Major de Sant Joan
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noves generacions és clau. Un dels reptes ara és el jovent.
I estem pensant en noves activitats o formats, que caldrà
consensuar. També els temps han canviat molt.
M.D.- Recordo que al principi, després del ball, la nit
de vigília, venia una xaranga i estàvem tombant fins a
les vuit del matí, l’hora d’anar a fer els xurros! Ara seria
impensable!
P.C.- Ara algú es queixaria! Jo crec que moltes persones
també enyorem la pinya que es feia abans al voltant de
les festes.
L’A.- Tornem enrere, quins han estat els principals
canvis en la història de l’entitat i en relació a la Festa
Major per part de la vostra entitat?
M.D.- Suposo que cada persona podrà tenir unes
referències. Particularment he pensat que és important
el principi. Com es va anar organitzant tot, quan Les
Roquetes no era tan gran com ara i naixia un teixit
associatiu amb moltes ganes de fer coses. Recordo el
Centre Cultural Recreatiu, i també el grup de teatre, amb
en Joan Rodríguez, per exemple. Un canvi potser seria
també quan la Comissió es va convertir en l’Associació de
Festes, l’any 1996, amb en Josep Olmos com a president.

Des del Centre Cultural Recretiu s’organitzava la
Festa Major,

Les dones de la Comissió de Festes, d’esquerra a dreta
Cari Jiménez, Encarna Jurado, Pilar Chaves, Merche
Díez y Antonia Jumillas
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La Mercedes Díez porta sota el braç els records de fa
més de quaranta anys, fulls d’antics quaderns amb la
relació de les despeses, els ingressos, la distribució de
les tasques entre els membres de l’organització i fins i
tot la relació dels membres de les tres primeres colles:
ball de cintes, balls de bastons i geganters. La Pilar
Chaves, des de fa dos anys i actualment presidenta de
l’Associació de Festes de les Roquetes, recorda també
com han anat succeint-se els canvis i com l’entitat recull
el mateix esperit participatiu de sempre, però amb els
nous temps, adaptant-se i al mateix temps lluitant per a
continuar fent més grans les festes. El següent repte, la
Rua Summer.

L’Altaveu nº 134 any 2018
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DE LES MENTIDES I DELS SILENCIS

CARTES A LA JUANi

“A l’Esther,
Benvolguda Esther, reconec que no resulta fàcil
respondre a la teva incertesa. Per què la gent menteix
tant? Per què la veritat s’esmicola tan sovint? Hi ha
infinitat de dites i refranys, que han intentat al llarg
dels segles promoure la veritat gairebé com un bé
suprem. I no obstant la voluntat popular, la mentida,
el fet de falsejar la realitat en un benefici o avantatge
propi, sembla haver-se acabat imposant.
En l’amor, en la feina, en la salut, en els drets o en els
deures... allí on es menteix és per obtenir un resultat
diferent d’aquell que, potser equivocadament, es
pensa que es podrà aconseguir amb la veritat.
La veritat pot suposar una contradicció amb allò
establert, amb la norma, amb els formalismes. I això
molesta. La veritat pot donar lloc a canvis. I això
molesta.
La veritat por obrir ferides, que ningú se sent amb la
capacitat suficient per a guarir. No les crea. Només
les obre. Però l’expectativa del seu dolor és tan gran,
que inutilitza qualsevol bona intenció de reparar un
mal. La veritat s’oposa al prejudici. Obliga a conèixer
i a reconèixer situacions, cultures, persones i
sentiments.
Si la teva parella prefereix una mentida a la veritat.
Està escollint un fals camí. Escull inútilment i escull
temeràriament. Escull la mentida o el silenci perquè
no et coneix. Perquè ignora l’alliberament que pot
produir una veritat, tan senzilla com real, que és que,
fins i tot en l’amor, les coses són finites, s’acaben.
O potser ignora, que parlant... la gent s’entén. Si les
mentides i els silencis se succeeixen, no temis a la
veritat. Imposa el sentit de la comunicació, el dret a
l’expressió més sincera dels sentiments i s’obriran
nous camins.
No serà fàcil. La mentida, avui dia és arreu. En les
excuses, en les notícies, en els arguments, a la dreta

14

L’Altaveu nº 134 any 2018

i a l’esquerra, en les mirades hipòcrites d’ascensor i a
l’altre costat del llit. La veritat no està de moda, però la
seva vàlua, el premi i les seves conseqüències, poden
resultar un bri de màgiques oportunitats. Per damunt
de tot, la dignitat és el veritable reconeixement a la
nostra existència. Expressar allò que pensem, per
damunt de totes les pors, ens converteix en éssers
vius i lliures.
Sinó truques perquè la seva companyia et resulta
esgotadora; si arribes tard perquè has preferit
dormir una mica més, a començar abans d’hora
la feina; o has deixat d’abraçar-la perquè t’abraça
algú altre, són veritats necessàries, colpidores, però
necessàries. Com canta el mestre Serrat: “nunca es
triste la verdad, lo que no tiene es remedio”. Sempre,
és molt pitjor viure, o fins i tot morir, en la incertesa.
La Juani.
Aquesta és una nova secció a la que
podeu escriure i dirigir la vostra carta a
través del correu electrònic:

laltaveu@laltaveu.com.
Un consultori, un intercanvi d’inquietuds,
o bé una manera de recuperar aquell
enyorat costum epistolar. Si m’escrius
amb l’adreça de casa, allí també rebràs la
teva carta personalitzada i manuscrita. A
més, podràs veure la resposta publicada.
Fins a la propera i moltes gràcies!
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FILET DE GALL DINDI AMB SIDRA DE PERA
Ingredients:
1 filet de gall dindi d’uns 200 gr
¼ de ceba
2 grans d’alls
1 patata
50 cl de sidra de pera Kopparberg
Pebre negre en gra
Farigola
Oli d’ oliva
Sal

Preparació:
Cobrirem el fons d’una paella amb l’oli d’oliva. Hi posarem els dos grans d’all pelats i tallats a làmines, el ¼ de ceba picada,
6 grans de pebre negre i un branquilló de farigola. Ho deixarem infusionar en l’oli.
Quan els alls comencin a daurar-se, hi posarem la sidra de pera i ho deixarem a foc fort durant un minut
Mentrestant pelarem i tallarem una patata a rodanxes que no siguin molt gruixudes i les posarem a la paella a coure durant
uns 10 minuts
En una altra paella marcarem només per un costat el filet de gall dindi amb una mica de sal.
Un cop marcat l’incorporarem a l’altra paella al damunt de les patates. Ho taparem i ho deixarem 5 minuts
Passat aquest temps, traurem el filet i l’emplatarem. Al fons del plat hi posarem les rodanxes de patata, després el filet de
gall dindi i finalment una mica de la salsa de la paella.
CONSELL DEL GUERRER: Al treure el filet ens hem d’assegurar que la patata estigui cuita, sinó caldrà deixar-la uns minuts
més però ja sense el filet de gall dindi

BON PROFIT
El menu del guerrero
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Sabies
què...
AL NOSTRE TERME HI HA
75 MASIES?
Josep Miret i Mestre

Ara que ja ha arribat l’estiu i el dia
és llarg, és bon moment per anar a
fer un volt a peu i passejar per antics
camins de carro. Passejant pels camins
del nostre terme trobarem unes 75
masies, algunes de les quals ja existien
en temps medievals. Els historiadors
coneixem algunes llistes de masies de
Ribes en documents en llatí dels segles
XII i XIII, però el problema és que molt
sovint amb els anys el nom de la masia
ha canviat i no sabem a quina masia
actual correspon un nom antic. Així,
per exemple, en una llista del segle XIII
surt el mas Burrull, però avui només
podem dir que era una casa situada
al Palou. En canvi altres masies com
la Serra o el Carç han mantingut el
seu nom i resulten fàcils d’identificar
als documents: “Saserra” l’any 1178 i
“Carcium” el 1333.
Per conèixer alguns noms antics de
les masies m’ha resultat molt útil un
document escrit per mossèn Joan
Darder, rector de la parròquia de
Ribes entre els anys 1700 i 1732,
titulat “Los masos o heretats de la
present Parròquia de S. Pere de Ribas
se anomenavan antigament” amb
una llista de tretze heretats amb el
seu nom antic. El manuscrit original

18

va cremar l’any 1936, com tot l’arxiu
parroquial, però en tenim còpia als
“Perfils histórichs” de mossèn Andreu
Malgà. A més, he completat les dades
amb el llibre de Pau Roig Estradé sobre
les masies de la comarca del Garraf i el
d’Ignasi Mª Muntaner sobre “El terme
de Sitges i la seva rodalia”.
Anem a veure quins són aquests
masos més antics. Ho faré d’una
manera quasi telegràfica perquè
l’espai que tinc no em dona per a
més. Començant per la zona nord
del terme, la Torreta era anomenada
antigament el mas de Pere Orenga,
després va passar als Graell i als
marquesos de Moixó. Ca l’Almirall
de la Font va ser el mas Ferrer i més
antigament el mas dels Agullons. Can
Parés abans era el mas de la Llebre,
mentre que la masia de Montgròs ha
mantingut el seu nom almenys des de
l’any 1400. Can Zidro era l’antic mas
Estévens, propietat d’Isidre Carbonell,
que sembla que li va donar el nom
actual, i posteriorment dels Mata.
Entrant dins del que avui coneixem
com a nucli urbà de Ribes tenim
Can Puig del Maset, ara oficines
municipals, que ha mantingut el nom
durant molts segles. Al barri de les
Parellades, algunes cases com can
Carbonell podrien ser molt antigues
(al segle XIII coneixem una propietària
de nom Arsendis Carbonella) i al Palou
ca l’Artigues s’anomenava el mas
Casals fins que al segle XVII Eulàlia
Casals es casa amb el primer Artigues.
Can Giralt era la principal propietat
dels marquesos de Moixó, el seu nom
antic era el mas d’en Peiró.
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Ca l’Escolà havia tingut dos noms:
el mas Renard i el mas Caçador. Can
Quadres de la Timba es coneixia com
el mas de la Riba en el llunyà segle XII.
Solers ja es documenta l’any 1281 amb
aquest nom. Prop de Puigmoltó, la
masia de Can Ferret era el mas de les
Fanigoles. Can Dos Diners, a tocar dels
Camils, es deia el maset d’en Coll, ja
que pertanyia a can Coll, i Can Climent
era l’antic mas Saborell. Can Coll
sembla que antigament era el mas de
Quart que apareix en un document de
1211. El Carç ja hem dit que es coneix
en època medieval amb el mateix
nom, malgrat que alguns anys es va dir
el mas Company.
Tenim també les masies principals
que composen l’antiga quadra de
Vila-rúbia, nom antic de les Torres,
amb cases medievals com can Roig,
can Jaques o can Barones. La quadra
de Vila-rúbia potser s’estenia fins al
Clot, ja que mossèn Darder cita el mas
Samar de Vila-rúbia com el nom antic
del Clot dels Frares. Can Bruguera era
el mas Queralt des de 1442 i la Mata
es coneixia pel Corral Nou i encara
més antic pel Pedroell (nom de la
muntanya on hi ha la pedrera de la
Mata, ara depuradora d’aigües).
Nota: He considerat com a masies
aquelles cases de camp que són el
centre d’una explotació agrícola, és a
dir, que es composen d’una casa rural
i unes terres de conreu al seu voltant.
+INFO: Andreu Malgà: “Perfils
histórichs de Sant Pere de Ribas”,
Castell de Ribas, any II, 79, 1 de
novembre de 1917.

Ca l’Almirall de la Font, anomenat antigament el mas
Ferrer i el mas dels Agullons

La Serra, amb torre de defensa, que als documents
medievals apareix com a “Saserra”

PLÀNOL: 1) Els Vinyals 2) El Racó 3) Sumidors 4) Mas d’en Faura (en ruïnes) 5) La Torreta 6) Mas d’en Giralt 7) Corral d’en Massó 8) Ca
l’Almirall de la Font 9) Can Pere de la Plana 10) Mas Berenguera (en ruïnes) 11) Mas de les Catalunyes 12) Can Parés 13) Can Masalleres
14) Montgròs 15) Can Parici 16) La Serra 17) Can Vidal 18) Can Ramon 19) La Masieta 20) Can Ramonet 21) Can Zidro 22) La Coma 23) Can
Puig del Maset 24) Can Tomeu 25) Corral d’en Capdet 26) Can Carbonell de les Parellades 27) Can Toni del Forn 28) Can Giralt del Palou
29) Ca l’Artigues del Palou 30) Can Lloses (actualment restaurant) 31) La Casa Roja 32) Can Bertran 33) Can Marcer de la Penya 34) Can
Ramon Miret (actualment llar d’infants) 35) Can Peret Coll 36) Ca l’Escolà 37) Can Mestre dels Clapers 38) Can Quadres de la Timba 39) La
Carretera 40) Les Casetes 41) Corral d’en Pujol 42) Mas de mossèn Alba 43) Maset d’en Quadres 44) Coll d’Entreforc 45) Torre del Veguer
46) Can Martí de Mas Roig 47) Solers 48) Can Mironet del Bosc 49) Xoriguera 50) Els Cocons 51) Can Ferret 52) Can Climent 53) La Fassina
54) Can Feina 55) Can Jove 56) Can Fontanals 57) Can Dos Diners 58) Can Coll 59) El Carç 60) Can Macià (urbanització “Los Viñedos”)
61) Can Roig de les Torres 62) Can Jaques de les Torres 63) Can Barones 64) Can Miret de les Torres 65) Corral d’en Roig (urbanització
Vallpineda) 66) Mas d’en Bosc 67) Can Bruguera 68) Cal Baró de la Cabreta 69) Maset d’en Lleó 70) Clot dels Frares 71) Clot d’en Sidós 72)
Can Panxampla (urbanització Rocamar) 73) La Mata 74) Mas d’en Serra 75) Masia dels Colls (la Casa del Mar)
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De Mundial i d’himnes
Aquest mes estem immersos en un Mundial de futbol que
acapara l’atenció de molta gent. A mi, què voleu que us digui,
no m’atreu massa. I no és que no m’agradi el futbol, el que
passa és que en aquesta qüestió coincideixo amb un mestre,
en Joaquim Maria Puyal, a qui un dia vaig sentir cridar: “No
m’interessa més que el Barça. No m’interessa més que el
Barça!”.

himne nacional... Bé, això els que el poden cantar, perquè hi
ha qui no té no una trista lletra per portar-se a la boca. Això
del “La, la, laaa la...”, i no em refereixo a la Massiel, és molt
trist. Diu molt d’un estat incapaç d’aglutinar les nacions que
el componen i que no se’n surt ni en vers.

Pel que fa al Mundial, la veritat és que no m’hi sento
representat. Tinc les meves simpaties, és clar. Països que em
cauen bé o països que, de sempre, practiquen un bon joc, i
para de comptar.

Segurament no coneixeu l’himne de la comunitat autònoma
de Madrid. Doncs, creieu-me que és per llogar-hi cadires.
Diu així:

Al marge de la pilota, em fan molta gràcia tots aquells que,
quan els catalans xiulem o ensenyem banderes, ens diuen que
no s’ha de barrejar política i esport i, en canvi, els sembla
perfecte que s’interpretin els himnes de les nacions abans de
començar cada partit.
Quan veig la cara d’emoció dels jugadors, cantant el seu

I és que quan a les Espanyes es posen a fer himnes, es
llueixen.

Yo estaba en el medio / giraban las otras en corro, / y yo era el centro.
¡Madrid uno, libre, redondo, / autónomo, entero!
Yo soy el ente autónomo último / el puro y sincero.
Y en medio del medio, / capital de la esencia y potencia,
garages, museos, / estadios, semáforos, bancos / y vivan los muertos.
Lo que pasa por ahí, todo pasa por mi.
I olé! Ves que en Dalí no hi tingués alguna cosa a veure,
perquè barrejar ens, essències i semàfors és surrealisme pur. A
menys que, avançant-se en el temps, al combinar autonomia,
bancs i morts, ja estiguessin parlant del cas Gürtel.
P. D. Ei! Us prometo que no m’he fumat res abans d’escriure
això. Aquest nyap, que posa en evidència la supèrbia d’una
gent que mai canviarà (Yo estoy en medio y las demás giran), és
l’himne oficial de Madrid, aprovat i publicat al B.O.E el 1983.
El què ja no sé és si algú ha tingut els nassos de cantar-lo
alguna vegada, sense envermellir o sense fer-se un tip de
riure.
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