Núm. 135
AGOST 2018

Distribució mensual de 5.000 exemplars gratuïts

www.laltaveu.com

L ’Altaveu
de Sant Pere de Ribes

Coordinació

Cristina Perelló

Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Portada
L’altaveu

Redacció

Núria Pujol
Cristina Perelló
Bàrbara Scuderi

Col.laboradors

La Juani
Joan Rosquellas
Jordi Hidalgo
Josep Miret i Mestre
Sílvia Boquer
Laura Bregante
Joan Ars
Salva Contreras
Xavier Callao
Pepe Cabello
Laura Bregante
J.M. Perelló
Irene Colom
Adrià Colom
... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

Editorial

A

gost, i a tancar d’aquesta edició és la calor la protagonista de ja fa uns
dies i encara per uns dies. Ja és normal que faci calor per aquestes
dates, però tanta! Es qüestió de prendre-s’ho amb calma i cercar la
fresca com sigui i on sigui, tot s’hi val per no fondre’ns.

La Festa Major de Puigmoltó s’ha celebrat enguany amb una valoració final molt positiva
en tots els aspectes. Molta assistència de públic (més que altres anys) i sense aldarulls
de matinada.
Entrevistem a en Joan Pascual (en Peli), uns dies desprès del 50è Trofeu Abelard
Trenzano, una cursa ja consolidada i la més important enguany dins el Circuit de les
Grans Clàssiques de la Federació de Ciclisme de Catalunya.
A la cuina el suggeriment d’aquesta edició és un pit de pollastre amb vermut i poma,
senzill i deliciós. Us convidem a visitar la web menudelguerrero.com, trobareu un ventall
de possibilitats a la cuina dins un context amè i divertit.
Com ja ens té acostumats la Rua Summer ha estat un èxit aclaparador amb rècord de
participants. També destacar que ha estat una edició amb menys incidències que mai. I
com anècdota, les restes de pols de colors de la festa Holi que tarden més en diluir-se i
eliminar-se que altres anys en canviar de fabricant.
Les programacions de les Festes Majors del Barri del Palou i de Rocamar ens donen
l’oportunitat de continuar gaudint d’activitats i concerts al municipi. Que no pari la
música... Anem fent estiu que la propera edició ja serà al setembre, el mes on tot torna
al seu lloc, on ens espera la realitat obviada per uns dies. On tornem a connectar, perquè
suposadament hem desconnectat a les vacances. Ens costarà però ja veureu com ens en
sortirem, és igual que cada any, no hem de patir.
Fins aviat.
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RÈCORD DE PARTICIPANTS I MENYS INCIDÈNCIES
QUE MAI A LA RUA SUMMER DE LES ROQUETES
• Les restes de pols de colors de la festa Holi tarden més en diluir-se i eliminar-se que altres
anys en canviar de fabricant.
Amb la festa Water Holi d’ahir a la tarda, la Rua Summer
de les Roquetes va posar punt i final a la seva novena
edició. Enguany aquest carnaval d’estiu ha batut el rècord
de participants, superant les 1.500 persones, i un nombre
bastant més elevat de visitants que omplien de gom a gom
el centre urbà.
Molt positiva ha estat la potenciació enguany per part dels
organitzadors de la zona d’exhibició de la Summer Kids, la
rua infantil de divendres. Els nens i les nenes “van poder
gaudir de l’espai de ball i del moment que es mereixen com
els adults”, explicava el regidor de Cultura i Comerç local
de les Roquetes, Adrià Solà. Així les seves coreografies i la
desfilada van lluir més en el punt neuràlgic de l’avinguda de
Catalunya, on es concentra bona part del públic assistent i
les càmeres del Canal Blau TV (que va enregistrar i emetre
en diferit la rua de la tarda i la de la nit).
En total a la Rua Summer hi han format part 7 carrosses
infantils, 4 comparses i 17 carrosses d’adults, de les quals
la de la colla “Pico y pala” va ser escollida millor carrossa.
També van ser distingits els grups “Colla el 27” per la
seva disfressa i “Gimnàstica 52” per la coreografia. La
Reina 2018 ha estat Laura Barranco i la reina infantil, Aroa
Corrales.
El regidor Adrià Solà ha fet una valoració molt positiva
de com s’ha desenvolupat la programació d’activitats.
Només un fet relacionat amb el canvi de fabricant de la
pols de colors de la festa Holi -que enguany també era de
pigments naturals, no nocius i amb les seves corresponents
certificacions- ha aixecat certa crítica, doncs no es dilueix
ni s’elimina del tot fins passats dos o tres dies. Per la
resta, en general, la Rua Summer 2018 s’ha desenvolupat
“sense majors incidències i molt millor que altres anys”,
ha dit. També ha tingut molt bona acollida la campanya
de conscienciació institucional “No és no” per prevenir
la violència masclista i les agressions. L’Ajuntament i

Foto: Joan Ars

Foto: Joan Ars
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la Policia Local havien fet una crida a celebrar les festes
amb respecte i civisme, per un oci responsable i lliure de
qualsevol tipus de violència i conducta irrespectuosa amb
les persones i els espais públics. Segons la Policia Local
només s’ha registrat un únic cas d’agressió en una baralla
entre un grup de noies que ha acabat en denúncia i s’han
registrat menys aldarulls i menys casos d’ingesta extrema
d’alcohol que altres anys. També els agents municipals van
decomissar begudes alcohòliques a menors i un aparell de
descàrrega elèctrica entre els i les assistents.
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Ara a les Roquetes ja es pensa en la 10a edició, “que volem
que sigui especial, més lluïda i que tot funcioni més a la
perfecció”, ha comentat el regidor de Cultura i Comerç
local de les Roquetes, Adrià Solà. Per això “s’estudiaran
millores pel que fa a l’aparcament de vehicles i aspectes
logístics i la possibilita d’incorporar nous elements de
realització per a la retransmissions de les rues”, ha afegit.
Quant a les molèsties que pot ocasionar a alguns veïns i
veïnes la festa final de la nit del dissabte, Solà entén que
és un “esdeveniment popular que es fa als carrers del
poble i no tothom ho celebra, però que es tracta d’una
festa que s’organitza una vegada a l’any i que repercuteix

Foto: Joan Ars

positivament i en general en el conjunt de la població i
el comerç local”. No obstant, ja aquest any s’han adoptat
mesures per minimitzar algunes afectacions al veïnat com
disminuir la potència de so del festival que es fa al passeig
de Santa Eulàlia i retallar una hora el seu acabament.
La Rua Summer està organitzada per l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, l’Associació de Festes Populars de
les Roquetes, la Unió de Comerciants i Empresaris de les
Roquetes (UCER) i l’entitat Roquefestes.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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DAVID LECHA DOLZ
Guanyador del 1er premi

VIè CONCURS DE FOTOGRAFIA JAUME GÓMEZ
Dimecres 18, al vespre, Fem Ribes va celebrar el lliurament
de premis del VIè concurs de fotografia Jaume Gómez.
Enguany el jurat estava format per en Josep Gómez, en
Miquel Àngel Cuevas, en Jordi Piqué, en Gustavo Faro i en
Pere Moreno.
La deliberació es va dur a terme el dilluns passat en un
ambient agradable i col·laborador, el qual va permetre
una posada en comú i un acord prou àgils.
Amb la fotografia “Tertúlia a la Premsa”, en David Lecha
Dolz ha rebut el primer premi d’aquesta edició; que
consta de 100€ per compres en establiments associats, la
portada del calendari 2019 i una exposició individual a la
Biblioteca Manuel de Pedrolo.
Pel què fa als accèssits, han estat molt repartits entre els
participants:
Amb la fotografia “Oficis d’abans, artistes d’ara” en Jaume
Gabaldà Pascual va aconseguir un accèssit
Amb les fotografies “Darrera de bambolines” i “Des de
la meva finestra” en José Pedrosa Nicolás va obtenir dos
accèssits
Amb les fotografies “Primmirada” i “el diari de a diari” en
Miquel Bertran i Milà va optar a dos accèssits

Amb la fotografia “ordenant productes” en David Lecha
Dolz va obtenir un accèssit.
Amb les fotografies “M’han comprat un barret” i “La
Floristeria” en David Guillaumes Comas ha guanyat dos
accèssits
Amb les fotografies “Comprant colors” i “Tot a pes” na
Isabel Sarrió Gil ha obtingut dos accèssits
I Amb les fotografies “El somriure del barri” i “La feina ben
feta” en José Ruiz Dugo ha aconseguit dos accèsstis.
A tots ells moltes felicitats!
Fem Ribes conclou la sisena edició del concurs de fotografia
Jaume Gómez amb l’exposició de les 17 fotografies
presentades a concurs a la sala llarga dels Xulius fins
a finals de juliol i, posteriorment, el mes de setembre
es podran veure a diferents aparadors d’establiments
associats a Fem Ribes.
Només cal dir que esperem vingueu a visitar l’exposició i a
gaudir de l’art de la fotografia!!!
Fem Ribes
femribes@gmail.com
www.femribes.cat
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PUIGMOLTÓ

ELS CANVIS I LES TRADICIONS

Una vibrant Festa Major de Puigmoltó va aplegar
diversitat d’assistents durant gairebé una setmana
d’actes. Més públic, sobre tot per una modificació de
les dates i una atractiva programació, ha permès a
l’organització expressar la seva satisfacció. Els canvis,
doncs, en algunes de les activitats, bàsicament la
programació del ball, han acompanyat les tradicions.
Entre elles, el campionat de Truc, que va començar
el dilluns 23 d’agost i es va allargar dins el divendres,
quan altres anys havia estat només de tres dies.
També el cros, amb més participants que en altres
edicions, va ser un èxit.

donar pas a la Traca i tot seguit el Vermut Electrònic
de la mà de DJ RULU.
Per la tarda, la cercavila dels balls infantils, va
desplegar tota la seva vitalitat al costat dels Castellers
de Les Roquetes. I del vespre a la nit, els sitgetans
de Veneno en la Piel van obrir el ball, amb una gran
assistència de públic, fins que DJ PUXMO, que havia
obert la nit, va tancar ben entrada la matinada, una
intensa i calorosa nit de festa.

A més, el Pregó, a càrrec de Joan Planes, amb imatges
i audiovisuals de la Festa Major de Puigmoltó de
l’any 1982, va reunir persones de totes les edats, el
divendres 27 al vespre.

Diumenge va tenir lloc la tradicional missa, i tot seguit
l’esperada actuació de la Coral Levare. Finalment,
per la tarda, Puigmoltó va acomiadar la festa amb
un festival infantil, amb diferents activitats, que
van fer gaudir la canalla i tancar una setmana plena
d’activitats per a tothom.

El dia gran, però, va ser el dissabte, d’entrada un
concert acústic, a càrrec de Francesc Muniategui, va

Francesc Muniategui
Fotos: Jordi Piqué
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Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb

Joan Pascual Olivella, Peli
Feia temps que volíem parlar amb Joan Pascual, en Peli. I finalment, tot just uns dies després del 50è Trofeu
Abelard Trenzano, ens trobem per a parlar de la cursa més important, que ha tingut enguany el circuit de Les
Grans Clàssiques, de la Federació de Ciclisme de Catalunya; de com va néixer la seva afició al ciclisme, i també
del GER, de la seva experiència en el primer ajuntament democràtic i de molts records, perquè cinquanta
anys són una bona excusa, però sobretot són un bon motiu per a aturar-se i valorar totes les experiències
viscudes, els somnis complerts i tot el que queda encara per a viure, gaudir i continuar mantenint l’esperit,
que permet tirar sempre endavant: “que les coses han de canviar, encara que et pots equivocar, cal anar
canviant per a millorar”. Paraula d’en Peli.
L’Altaveu.- Núria Trenzano Camps, néta del germà gran
de l’Abelard Trenzano, ens ha regalat una emotiva separata
dins del programa de Festa Major de Sant Pere. Quins han
estat per a tu els primers records?

equips, el Lizarte –que és filial del Movistar– i el Caja Rural; i
amb 60 participants també de fora de Catalunya; el que vol dir
que, amb 50 anys al darrera, és manté com una competició de
referència.

Joan Pascual.- Els primers records ara mateix són de la cursa
d’aquest any. Per a mi, aquest any la nostra ha estat la millor
carrera, tant del Circuit de les Grans Clàssiques, com de totes
les que hem celebrat. De fet, hem passat de 135 participants,
que són l’habitual de cada edició, a 175, amb dos dels millors

L’A.- Un èxit, doncs la carrera d’aquesta 50ena edició?
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J.P.- Sí. Emocionant. I és de les més difícils, també per l’hora i
la calor. Pensa que del total van aconseguir acabar 68, gairebé
un terç!

L’A.- Van plegant?
J.P.- En alguns casos pleguen, en d’altres, els àrbitres els retiren.
És part del control del circuit tancat, ja que si s’endarrereix molt
el grup, cal preveure que mantinguin una distància del pilot...
m’explico?
L’A.-El cap i la cua, et refereixes, suposo? Avui em toca
aprendre!
J.P.- Sí, si... això mateix. (riu)
L’A.- Ja que estem en la cursa d’aquest any, com es fa per a
mantenir la segona cursa més antiga de Catalunya?
J.P.- Crec que han estat moltes persones les que ho han fet
possible. La família Trenzano, des del primer dia, i moltes
persones que han anat passant, primer per la Comissió
organitzadora, aquella que treballava sota el paraigües del Club
Ciclista Maricel de Sitges i després ja des del Club Ciclista Ger,
tal i com s’explica també a la Separata de la Núria Trenzano.
L’A.- El tràgic accident d’Abelard Trenzano i l’afició local pel
ciclisme, quins creus que han estat els motors d’aquesta més
que consolidació?
J.P.- Recordo que tenia uns dotze anys quan l’Abelard havia
aconseguit els seus triomfs. Aleshores també crec que el
ciclisme era una afició amb més seguidors que ara. Avui molta
gent surt en bicicleta, però això és diferent a l’afició pel ciclisme,
que teníem aleshores. I sense televisió! Ja no et dic internet ni
mòbils!

Alguns ribetans acompanyaven a Abelard Trenzano en
les seves competicions i després celebraven les victòries.
Fotografia Arxiu Joan Pasqual Olivella.
prop, anàvem a veure-la. Recordo algunes vegades d’anar-hi i
eren dos minuts! No és com ara que amb la televisió et mostren
tota la cursa... En directe la veus passar! El pare hi tenia afició,
va coincidir amb els èxits de l’Abelard i la seva mort va ser un
cop fort.

L’A.- Explica, explica...
J.P.- Aleshores, per exemple, per a seguir el Tour, recordo que al
taller del Ciclos Pascual –que no té relació amb mi– hi havia una
gran pissarra on s’anaven apuntant els resultats i ens acostàvem
a conèixer les darreres posicions. I recordo que aquí mateix,
entre els carrer Comerç i el carrer Nou, s’hi feia una rotllana
d’homes que parlaven de la Vuelta, o del Tour i jo, entre les
cames m’hi apropava a escoltar, fins que parlaven de “coses
d’adults” i em feien fora! (riu).
L’A.- Com et vas aficionar al ciclisme?
J.P.- El meu pare, Josep Maria Pascual, el José, a qui en Ramon
Mitjans entrevista al Programa de 1973, i que es reprodueix a
la Separata, abans de la moto anava en bici a treballar, allí a la
Pirelli de Vilanova. A més, si la Vuelta passava relativament a

En les primeres edicions del Trofeu els guanyadors feien
una ofrena floral a Abelard Trenzano. Un sentit homenatge.
Fotografia de l’Arxiu de Joan Pascual Olivella.
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L’A.- Una afició de pares a fills?
J.P.- No ho diria així, però és cert que el meu fill Joan, en sap... i
molt! I a més, em va regalar un dels meus somnis.
L’A.- Es pot compartir?
J.P.- No crec que interessi... però t’ho explico, és clar! El meu
somni era anar a veure el Tour. I fa quatre anys, ens vam plantar
amb en Joan en una estació d’esquí. Imaginat, deserta en ple
estiu! Va ser increïble. Era un final d’etapa. Vam arribar la vigília.
No hi havia res ni ningú. De sobte tota la nit arribant tràilers,
cotxes... era com si construïssin una ciutat, només per unes
hores. L’endemà ja no quedava res.
Puc garantir que se l’il·luminava la cara. Si la felicitat pot
resumir-se en una imatge, era aquella. La mirada d’en
Peli recordant l’experiència de veure complert un somni. I
recordant el seu ciclista preferit, Eddy Merckx, el Monstruo
belga, al costat del seu ídol de la infància, José Pérez-Francés,
mentre obrim antics programes del Trofeu Abelard Trenzano i
mirem algunes fotografies. Ho conserva gairebé tot, incloses
algunes paperetes de la votació de la primera junta del GER
que es va celebrar al local del Casino.
L’A.- El Club Ciclista GER, que organitza la cursa des de 1978,
ara fa quaranta anys, ha estat sempre vinculat a l’entitat, oi?
J.P.- Sí. Els primers 10 anys la cursa s’organitzava a través
d’una Comissió. Érem uns quants i ens anàvem canviant les
responsabilitats. Aquests programes guixats que veus, és
perquè jo els portava a impremta i allí mateix escrivíem els
canvis. Quan ja es va crear el GER, aleshores, eren uns temps en
que van sorgir diferents equips esportius, de futbol, de bàsquet,
d’handbol, i el Club Ciclista va néixer des de l’entitat, però des

Els programes del Trofeu
Trenzano són també
part de la tradició
del certamen. Al
principi es feien
directament a
l’impremta
incorporant
les novetats
de cada
nova
edició.
Arxiu
Joan
Pascual
Olivella.

dels inicis va tenir una junta pròpia i
estatuts propis,
de manera que s’ha funcionat de forma
molt autònoma
sempre. Jo no vaig estar al principi, perquè aleshores ja era
militant i treballàvem amb Unitat Municipal 9, en coalició amb
el PSUC i vaig dedicar-me a la política local, en un moment en
que estava tot per fer.
L’A.- Així vas deixar “el ciclisme” durant uns anys?
J.P.- (Riu) Bé, es podria dir així, però va ser perquè vaig estar
de regidor, durant les dues primeres legislatures amb en Xavier
Garriga, i no podia també estar al capdavant d’una entitat. Van
ser els anys que vaig estar primer regidor de Cultura i Esports i
després d’Hisenda. Com a treballador d’una caixa d’estalvis els
números sempre me’ls han fet anar a mi... (riu)
L’A.- Ara també! Ara continues com a tresorer del Club
Ciclista, del temps que vas estar de president, entre 2005 i
2013, què destacaries?
J.P.- Hem estat diferents presidents, ara fa uns anys que està en
Josep Garcia; el primer va ser en Josep Maria Trenzano i després
en Rufino Ordóñez, i tots sempre hem procurat tirar endavant
les activitats, consolidar el Club Ciclista i sempre algunes coses
es van canviant. De fet, cal fer coses i canviar-les, malgrat els
errors, per a poder millorar. Crec que l’èxit que compartim és
que s’hagi mantingut l’afició, que s’hagi crescut i la darrera
cursa, amb 50 voluntaris i 175 participants, crec que n’és un
bon exemple, a més de la resta d’activitats de tot l’any, és clar!

Joan Pascual Olivella, en Peli, aplaudint la sortida de la cursa
el passat 7 de juliol. Fotografia Laura Bregante.
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L’A.- Moltes felicitats Peli, a tu i al Club!
J.P.- Moltes gràcies!

Imatge del moment de la sortida de la 50ena cursa Trofeu Abelard Trenzano. Fotografia Laura Bregante.
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[Hola Juani, t’escric perquè he pensat que seria una bona
proposta que poguéssim parlar del que passa al nostre
voltant sense que ens adonem. T’explico. Sento que hi ha
exposicions, concerts, cinema, teatre, escriptors i artistes
al nostre voltant, aquí al poble, i no se’n parla prou. No
és una queixa, o potser sí, però crec que estaria bé que
se’n parli, que es doni a conèixer tot allò que passa al
nostre voltant i que és molt més atractiu que les caques
dels gossos o la brossa que sovinteja cantonades, què et
sembla? Àlex, 13 de juliol de 2018.]

Benvolgut Àlex,
Quina raó! He estat investigant i tenim un poble ple
d’artistes i de promotors culturals, gairebé silenciosos o
no, que mica en mica, van forjant un escenari envejable.
Darrerament l’Antonio Arellano ha presentat la seva
darrera novel·la i un recital de poemes; la il·lustradora
Laura Borràs, triomfa amb els seus darrers llibres, com El
camí de Marwan, traduït ja a diverses llengües; el Cinema
Ribes, s’ha consolidat entre les pantalles comarcals que
ofereixen cinema de qualitat, en versió original i també
els films més comercials i per a tots els públics; el teatre
del Parroquial, ofereix representacions inèdites i de
reconeixement a nivell nacional en tot el circuit amateur;
l’escenari de la plaça Marcer, a disposició sovint de
les entitats, ens ha ofert músiques del món, des del Ger
fins als Xulius; durant la Festa Major, Les Barraques
van delectar tota mena de públic amb una plural oferta
musical i d’espectacles. La Carpa Revolució, aquest estiu,
ens ofereix música, teatre, monòlegs i cinema, on també
els artistes de Ribes hi tenen un espai per a les seves
actuacions; i ja s’ha anunciat el Monocicle, quan encara
hi ha qui està de ressaca del Cicle de Música al Castell.
A més, pintors, com en Cristòfor Almirall; fotògrafs com
Ruiz Dugo, triomfen en les seves mostres i amb les seves
obres allí on van.
Així que et dono tota la raó. Potser fora moment de
pensar, egoistament una mica, i creure en quedar-nos tot
el valor artístic que tenim... ara que he sentit que l’Esther
Villa se’n va sovint a França, i en Rata freqüenta terres
tarragonines, no sigui que se’ls quedin!
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CARTES A LA JUANi

Ara també hi ha el Local, on caldria una mà de difusió
perquè tothom que hi fa exposicions, tallers, mostres,
concerts, i activitats, tingués, al menys, una garantia
d’arribar a més públic. I no oblidem la Biblioteca… entre
les seves parets hi ha hagut veritables artistes locals i cal
que s’ompli. La curiositat, l’atracció per la cultura, també
s’ha de sembrar. Et sembla que muntem una plantada
d’artistes a la plaça perquè es vegi tota la vàlua i la
riquesa que tenim?
Gràcies per compartir les teves inquietuds. I de Roquetes,
que me’n dius? En parlem? Hi ha també músics,
ballarines, pintors i fotògrafs, alguns arribats per la
bombolla immobiliària d’arreu de la comarca, altres de
més autòctons, per dir-ho d’alguna manera. Hi ha un
centre cívic, la promesa d’un teatre, i desenes d’entitats
forjant un espai per la cultura. Sortim també al carrer?
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!

Un cicle de dones còmiques per primer cop a la comarca
El projecte FES +, que busca crear un espai de transformació social, en el
que s’apropi la cultura i l’art al poble, continua agafant força.
Aquest mes d’agost, a part de continuar amb la seva programació
habitual -jam sessions diumenge, projecció de cinema dilluns, filosofia de
barra i open mic els dijous- aposta per oferir el primer cicle de monòlegs
realitzats per dones còmiques.
A partir del dia 1 i fins el 29 d’agost, actuaran cada dimecres al Racó de
la Carpa Revolució un total de vuit monologuistes, entre les que
podem trobar noms tant coneguts com Patricia Espejo, Eva Cabezas o
la mateixa Patricia Sornosa, a la fotografia, col·laboradores habituals
de populars programes televisius com Comedy Central o El Club de la
Comèdia.
No és el primer cop que Fes + Chapeau ofereix aquest tipus d’espectacle,
durant tot el mes de juliol ja s’han realitzat diverses nits de monòlegs,
però ara s’ha pres la iniciativa de donar l’oportunitat de visualitzar la
feina de grans artistes d’un sector en el que la predominança d’homes fa
invisible el seu talent.
I es que el projecte FES + consisteix en això: treballar juntes (voluntàries,
artistes i públic) per a aconseguir omplir els carrers d’art, cultura,
pensament crític, lluita per acabar amb les desigualtats i revolució
social.
Així doncs, si voleu col·laborar i posar el vostre gra de sorra al projecte
mentre gaudiu d’un espectacle d’humor, la Carpa Revolució us espera cada
dimecres a les 22h.

L ’A

Patricia Sornosa , tanca el cicle el proper 29 d’agost.
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PIT DE POLLASTRE
AMB VERMUT I POMA
Ingredients:
2 pits de pollastre
½ ceba
1 llimona
2 pomes
1 porro
200 ml vermut
30 gr. sucre morè
Farina
Oli d’oliva
Sal
Aigual

Preparació:
Ratllarem mitja llimona i reservarem la ratlladura.
Exprimirem la llimona i en reservarem el suc.
Tallarem els dos pits de pollastre a daus, els salarem i enfarinarem.

Posarem l’oli en una olla fins cobrir la base. Daurarem els daus de pollastre i quan estiguin daurats afegirem els 30 gr. de sucre morè i
la ratlladura de llimona . Deixarem que caramel·litzi.
Trossejarem el porro i la mitja ceba, tot ben petit. Ho afegirem a l’olla i deixarem que es vagi fent amb el pollastre.
Una vegada estigui fet, afegirem el vermut, el suc de la llimona i un got d’aigua. Ho deixarem reduir durant uns 15 minuts a foc mitjà.
Pelarem i tallarem a dauets les dues pomes i les afegirem al pollastre una vegada hagi reduït la salsa. Les hi mantindrem uns 2 minuts
i tot seguit les retirarem i ja ho podrem servir.
CONSELL DEL GUERRER: Deixeu que caramel·litzi bé el sucre amb la ratlladura de la llimona i després deixeu que redueixi bé la salsa
per tal que quedi espessa.
BON PROFIT

El menu del guerrero
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Sabies
què...
A RIBES TENIM UN BON GRAPAT
DE RELLOTGES DE SOL?
Façana de can Vidal amb un rellotge de sol que du pintat:
“Jo sense sol, tu sense fe, no som re”.

Josep Miret i Mestre

Una de les petites meravelles
tècniques que podem observar al
nostre voltant són els rellotges de
sol. Són rellotges d’uns altres temps,
quan la gent no anava tant esverada
com ara i els minuts no comptaven.
La gent escoltava les campanades i
les comptava per saber quina hora
era. Fins i tot conec pagesos que no
necessitaven rellotge perquè a la vinya
l’hora de dinar la marcava l’ombra
d’una muntanya quan tocava un arbre
determinat.
Records d’altres temps, al nostre
poble trobem un munt de rellotges
de sol. Uns de molt antics, com el
de can Muntaner del Palou, de l’any
1709, que va ser repintat fa uns anys
i ara es veu perfectament, però en
la restauració es van perdre la data i
algunes paraules mig esborrades que
tenia: “ANNO DOMINI N... MARIA”,
que ara estan tapades.
Prop de can Muntaner trobem el
rellotge de sol de can Giralt, de l’any

18

1870, de forma circular amb algunes
decoracions de raïms. I una mica més
enllà al Palou Alt tenim un rellotge
pintat a la pallissa de can Pasculí, de
l’any 1797, que desgraciadament
ara no es pot veure perquè el van
emblanquinar pel damunt. Sort que
algunes persones com en Miquel
Bertran el van fotografiar fa uns anys.
“Cada hora fereix, la última mata”,
deia el rellotge. Oi tant!
Al barri de les Parellades hi ha el
rellotge de can Zidret, circular, molt
senzill, datat l’any 1866. Fa tres anys
el va repintar l’artista Cristòfol Almirall
amb motiu de la rehabilitació de la
casa.
Però potser on trobem més rellotges
de sol és a les masies. A can Puig,
masia que actualment es troba dins
del nucli urbà de Ribes, hi ha, sobre
la barana, un rellotge decorat amb
dues persones i motius florals. Un
altre rellotge interessant és el del
Corral d’en Capdet, de 1887, de
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forma circular, malgrat que per sota
es veu un altre rellotge més antic de
forma rectangular. La casa ha estat
restaurada recentment per adaptar-la
a casa rural.
Al nostre terme tenim dues masies
modernistes amb rellotges de sol
interessants. Una és Xoriguera, amb
dos rellotges fets de pedra, un orientat
al SE i l’altre al SW, situats a la torre
que embelleix la casa. L’altra és can
Miret de les Torres, amb un rellotge
on hi ha marcades les hores i els signes
del zodíac i la inscripció “Mon caminar
és segur, la llum del cel me guia”.
No em voldria oblidar d’alguns
rellotges de masies que van tenir
millors temps i actualment es troben
mig esborrats. En serien exemples els
rellotges de can Roig de les Torres,
de can Marcer de la Penya o del Coll
d’Entreforc.
A més dels rellotges antics que he anat
descrivint també n’hi ha altres de més

Rellotge de sol de can Pasculí, al Palou, fotografiat fa uns
anys (foto: Miquel Bertran i Cuadras).
recents fets per artistes locals amb
una estètica molt ben aconseguida.
Penso en els rellotges de ceràmica
pintada que ha fet en Josep Anton
Mestre Raventós als Xulius (c/ Major
9) o a can Geló (c/ Andreu Malgà 10) o
en el rellotge monumental de la plaça
de l’Església fet per Xavier Renau l’any
2000.
Els que ho desitgeu podeu consultar
una fitxa de cadascun d’aquests

Rellotge de sol de can Muntaner del Palou, al carrer
d’Olivella 15, el més antic, ja que duia la data de 1709.

rellotges a http://www.gnomonica.
cat/index.php

+INFO: S. MORATÓ. Els rellotges
de sol del Penedès. Museu de
Vilafranca, 1993 (el podeu trobar
a la Biblioteca Manuel de Pedrolo).
Rellotge de sol del Coll d’Entreforc,
molt esborrat, que gairebé no es
reconeix
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Em pensava...
Fa uns anys, em vaig fer soci de la Unió Esportiva Santboiana. I
no va ser perquè fos un boig del rugbi o visqués a Sant Boi. Va
ser per dos motius. Primer, per ajudar a aquest club, tota una
institució esportiva al país i segon, per jugar a tenis a les seves
instal·lacions.
Cada dissabte anàvem a fer uns partits uns quants amics i
després d’un temps de jugar-hi, em semblava que ho feia la mar
de bé. De la meva colla no hi havia qui em guanyés i sempre
tenia la cervesa pagada en acabar el partit.
M’ho vaig arribar a creure tant que ho
comentava sempre que sortia el tema de
l’esport. Tu corres? No, jo jugo a tenis. Fas
bici? No, jo jugo a tenis. Jugues a futbol
sala? No, jo jugo a tenis.
Al final un company de feina, que desprès
seria el meu soci, cansat de sentir-me em va
invitar a jugar un partit al seu club, el Club
de Tennis la Salut al barri de Gràcia. L’ocasió
s’ho valia i vaig saltar a la pista de terra batuda
amb unes bambes noves blanquíssimes. La primera
pilota que em va llençar va botar a un metre de mi i fiiuu! Era
allò què en diuen una bola liftada. Ai! I així, cada cop. Jo crec
que el meu adversari no s’ha avorrit mai, en tota la seva vida,
com aquella tarda, contenint els seus cops i donant-me peixet.
Vaig sortir de la pista espolsant-me l’ànima perquè la pobreta
m’havia caigut a l’alçada dels mitjons i, és clar, s’embrutí tota de
terra vermella.
Òndia! I jo que em pensava que en sabia.
He recordat aquesta anècdota tot pensant en l’embolic en que
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estem fotuts els independentistes en aquest moment i en la
manca d’acord per tirar endavant el procés tots junts.
Jo em pensava que en sabien! Jo em pensava que ho tenien
tot estudiat i preparat. Jo em pensava que no ens farien fer el
ridícul com l’estem fent.
Jo em pensava que aquest partit l’havíem de jugar tots, alts i
baixos, primes i grasses, calbs i peluts i que després, un cop
guanyat, ja ens posaríem d’acord en establir les nostres
pròpies regles i triar, democràticament, el què més
ens convindria.
Doncs no. Sembla ser que no en sabien.
Doncs quina pena, perquè en aquest cas,
l’adversari no ens envia boles toves perquè
podem gaudir del joc. No, els nostres
adversaris ens envien pedrades, revessos
i esmaixades que fan tremolar i que si ens
descuidem ens treuran de la pista o ens
arrencaran el cap d’una pilotada.
Tant de bo que quan es publiqui aquesta revista
ja haguem sortit d’aquest atzucac que a la majoria ens fa
molta pena i a la resta del món els fa morir de riure.
P.D. Aquesta “Rosquellada” la vaig escriure a finals de 2015,
aviat farà tres anys. No podem dir que des d’aleshores les coses
hagin anat bé del tot, ans al contrari. Tenim gent a la presó
i a l’exili i hem passat el mal tràngol del 155. Mentre la gent
resisteix, disposada a sortir al carrer per exigir la llibertat, hi ha
partits independentistes que practiquen la divisió i la polèmica.
Fa tres anys deia “Em pensava que en sabien” i ara dic: No hem
aprés res!
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