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Editorial

L’

abril té com a protagonista la Diada de Sant Jordi. Les recomanacions
de llibres i les activitats majoritàriament al carrer són imprescindibles.
Perquè la Diada de Sant Jordi es viu al carrer, tot passejant i gaudint del
lluït paisatge que formen les roses, les persones i les lletres. Cultura,
natura i l’afany de compartir, de senyalar amb una flor o un llibre a qui apreciem o estimem
especialment. Tradició i romanticisme. Pot semblar antic però es prolonga en el temps,
canvien els títols dels llibres i fins i tot el format, canvien les varietats i els embolcalls de
les flors, segons les modes o els moments que viu el país, però al final és la Diada, és el
llibre, és la rosa i és el carrer.
En aquest número tenim la gran oportunitat de comptar amb la col·laboració dels membres
de la Mesa Negra i la Bàrbara Scuderi, per poder oferir als lectors un document de Sant
Jordi, si mes no diferent i amb making of inclòs. Gràcies per la implicació, la motivació,
la manera de fer i pel resultat. Contes i il·lustracions donen una nova perspectiva a la ja
coneguda història de la princesa, el drac i el cavaller. Per què no?
A la cuina ens envaeix la flaira asiàtica. Un plat amb molts ingredients, però gens complicat
de realitzar. Està bé provar diferents sabors, ens pot transportar a diferents països i
cultures. Si voleu fer els plats al peu de la lletra, no us perdeu també els tutorials que
podeu trobar al web www.elmenudelguerrero.com, una bona manera per garantir l’èxit.
A les Cartes a la Juani, hi ha qui proposa fer una lectura massiva, i la Juani la representa,
ella pot fer-ho, tot imaginant i somiant es passeja pel poble llegint i recitant... I va una
calenta i una de freda, o una de freda i una de calenta segons es miri, la Rosquellada
sembla un conte, però no, no ho és, és la realitat. Sí, sí, això està passant, aquí i ara.
Encara hi ha que ho entén com una faula, com les de Samaniego, però no.
Ens trobarem al carrer, gaudint de les activitats organitzades per Sant Jordi, comprant
roses i llibres, passejant i aturant-nos a contemplar i compartir.
Fins aviat.

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios
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El col·lectiu d’artistes La Mesa Negra i
L’Altaveu presenten un Sant Jordi diferent
La proposta són quatre petits relats de Sant Jordi, escrits per la
nostra col·laboradora Bàrbara Scuderi, amb les il·lustracions de
Laura Borràs, Miró Puig, Antoni Gàzquez i Esther Villa
Després de tots aquests anys oferint diferents reportatges
per Sant Jordi, l’objectiu d’aquesta edició és oferir literatura.
Quatre relats diferents sobre la mateixa llegenda de Sant
Jordi, que La Mesa Negra ha il·lustrat d’una forma original i
creativa, que mereix ser presentada.
Cinc dels membres del col·lectiu es van reunir per viure
l’experiència de creació plegats. Laura Villa, Antonio
Gàzquez, Laura Borràs, Esther Villa i Xavi Miró, van crear
les primeres 20 il·lustracions, quatre de cada artista, de les
que en van escollir primer 10. El procediment de creació
col·lectiva va ser tot un experiment: cada artista iniciava una
obra i als tres minuts la passava al company del costat, que la
continuava, i així successivament.
A més, van comptar amb Eva M. Cre Do, que va fer
la narració dels contes, acompanyada per un grup
de músics: Andreas Brauning (guitarra), Christophe
Loste (percussió), Merche Alsina (percussió) i Laura
Villa (guitarra i també autora de les fotografies).
Tota una experiència creativa de la que ha nascut molt
més que un conjunt d’il·lustracions, ja que neix una
singular forma de treball col·lectiu, més enllà de
la cooperació, basat en la interacció, l’empatia, la
integració, la imaginació i la tècnica posades en comú.
El resultat es pot copsar en aquestes imatges, les
il·lustracions de les pàgines següents i un vídeo
enregistrat que es pot veure a través de les
xarxes socials del col·lectiu i de l’Altaveu.

I

així comença aquesta
història d’un Sant Jordi
diferent...
L ’A
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La Gina i la llegenda de Sant Jordi
Em dic Gina. Quan tenia sis anys i les nenes de la meva
edat tot just deixaven de jugar per començar a treballar al
camp, al forn o al mercat, a mi em van dur a un majestuós
palau. No eren precisament quatre parets, a més, hi havia
un frondós jardí on es podia saltar, jugar a amargar-se,
estirar-se per la gespa i fer tot de divertides juguesques,
que a mi, tampoc mai em van deixar fer. No tocava. La vila
era al voltant del Castell del pare, el rei, i allí era on la gent
vivia en una mena de lluita per sobreviure, doncs sovint
escassejava el pa, no hi havia aigua i l’horta no donava per
alimentar tothom. Però això a mi tampoc m’ho explicava
ningú.
Vaig créixer en una mena de bombolla inexistent, on
els vestits, dues o tres lliçons de geografia i d’història al
dia, més la clàssica preparació pel ball de presentació en
societat, eren el meu món. Una vida, realment avorrida,
sinó fos perquè el savi que em donava les lliçons em
permetia llegir tot allò que se me m’acudia, i dia rere dia
entre les pàgines de desenes i centenars de llibres de la
seva biblioteca, viatjava arreu, coneixia diferents costums
i deixant anar la imaginació arribava a viure milers
d’apassionants aventures.
Un matí em vingueren a buscar. No era una crida qualsevol.
La història ja la sabeu. Un Drac, que jo ignorava, s’havia
anat fent amb ovelles, cavalls i noies de la vila durant
anys... i només quedava jo. El pare, en un intent de
defensar la seva única descendent, havia convocat joves
de totes les contrades per vèncer el Drac amb la promesa
de que m’hi casaria. Això si que era bèstia! Abans a la
boca del Drac que desposar-me sense amor!
Va arribar el dia. Un jove cavaller arribava disposat a
matar el Drac. Em van treure a la força de la meva cambra.
Un cop fora, no estava disposada a deixar-me vèncer i vaig
anar directe cap al Drac, per a enfrontar-m’hi per la meva
pròpia llibertat. Jordi, el cavaller, va venir al meu darrere.
El que va succeir després ho sabeu. Desaparegut o mort el
Drac, tothom va creure que el cavaller havia complert amb
la seva paraula. Un error que s’ha tramés de generació en
generació. Ai! El cert, és que ho vam fer plegats, en una
estratègia de convèncer el Drac que ens podíem entendre
i que la decisió podia ser consensuada... quedar-s’hi o
marxar. El resultat ja el coneixeu. I no, no m’hi vaig casar,
però va ser l’inici d’una molt bona amistat. El savi sempre
m’havia dit: la dignitat ens fa lliures. I així va ser.

Text: bàrbara scuderi
Il·lustració: La Mesa Negra (Laura Borràs, Miró Puig,
Antoni Gázquez i Esther Villa)
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La dificultat de no parlar el mateix idioma va fer la resta.
D’ençà, van decidir que per evitar que hi tornès, cada dia
em portaven a munt del turó algun present. Primer van ser
un parell d’ovelles. Sobra dir que el ramat que vaig arribar
a tenir superava l’imaginable! Després van ser cavalls i
d’altre bestiar, amb la qual cosa, entre els dracs em vaig fer
un nom, com a amo i senyor d’una bona granja. Després,
ignoro el motiu de la decisió, va començar a pujar gent a
oferir-s’hi. Qui pujava mai tornava a marxar.

El Drac i la llegenda
Ningú mai ha pronunciat el meu nom. Suposadament les
bèsties no en tenim. He estat sempre, simplement el Drac.
Un animal. Una fera salvatge capaç de volar, treure foc per
la boca i sembrar la por amb un simple sospir o un pas fort.
El cert és que vaig créixer feliç al costat de la mare i els meus
germans fins que va arribar aquell moment en que et diuen
que ja és l’hora de fer la teva vida, apa, ja n’has après prou.

El que vam construir darrera la meva fantàstica cova, va
acabar sent una vila on no hi faltava mai de res: infants,
noies i bestiar convivíem d’una forma excepcionalment
lliures, doncs l’única obligació era respectar-nos. Aquella
mena d’utopia era el secret millor amagat. Però un dia s’hi
va acostar la Gina, la princesa Gina, seguida d’un cavaller,
disposats a no sé què. En veure el que havíem construït i
volent salvaguardar la seva dignitat, la negociació va ser
relativament senzilla. La resta de la història ja la sabeu.
El curiós, és que ningú mai va gosar preguntar. Si ho
haguessin fet els hagués pogut dir que sempre he estat
herbívor, que no menjo persones, que només m’agradaria
conviure-hi, perquè la vida d’un Drac, pot arribar a ser
molt, molt solitària.

La soledat és indescriptible. Ningú vol viure amb un drac, com
un drac o allí on hi viu un drac. Sense res a les espatlles vaig
emprendre el primer vol. Vaig travessar serralades, oceans,
dos o tres llacs i milers de boscos, fins arribar a establir-me
al capdamunt d’un turó, on hi vaig trobar una gran cova i un
pla al capdavall, amb un paisatge d’allò més colorit. Hi havia
una activitat extraordinària, desenes de persones cada dia
es movien per estrets carrers i jugaven a muntar paradetes,
o per la part del darrere de les cases hi feien tasques de tot
tipus, des de cultius fins a tenir cura del bestiar. Vaig pensar:
bona gent, m’hi quedo.
Des del primer dia, em vaig adonar que era millor no aproparm’hi. Però ho vaig fer, sí. Una sola vegada. Vaig gosar treure el
nas a la vila i enlloc de la benvinguda que em podia esperar,
van començar a córrer amunt i avall i trepitjar-se. El neguit es
va apoderar també de mi. Vaig bufar... sí, vaig bufar i el foc
va cremar un parell de cases i un hort, crec que res més. Així
comença la llegenda que coneixeu.
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Text: bàrbara scuderi
Il·lustració: La Mesa Negra (Laura Borràs, Miró Puig,
Antoni Gázquez i Esther Villa)
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La llegenda que mai em van explicar
Era petit i em semblava que no sabia res. Els grans
expliquen les coses com si des d’aquí a baix
o sobre les seves cames, no entenguéssim
res. Quan diuen deixa el pare tranquil...
sabem que està deprimit o enfeinat.
Però això no ho diuen. Quan ens
diuen aprèn, es pensen que
entenem que ens hi juguem el
futur. Alguna cosa passa, quan
parlant el mateix idioma, no
hi ha manera de parlar clar.
Des del primer cuxicú, que
vindria a ser un t’estimo,
no ens parlen mai amb
prou claredat.
Bé. Us explico. Vivíem
espantats. Al poble no
es parlava de res més.
Un drac, allí a dalt d’un
turó, tenia el poble
atemorit.
S’havia
decretat el compromís
de que cada família
havia de sacrificar
primer un bestiar i
després un fill per fer
contenta la bèstia. Una
fera salvatge que treia
foc, volava i era capaç
de derruir la vila amb
tres camades. Per a mi, el
monstre era el rei, capaç
de veure el seu poble morir
de gana i no fer res per evitar
la pobresa i en canvi demanar
encara més sacrificis. Tenia una
filla, que ningú havia vist encara.
Era de la meva edat segons el
que havia sentit. Però no l’havíem
vist mai pels carrers i molt menys en
sabíem de la seva saviesa. Sí, ja veureu, al
final de la història, si encara no la coneixeu,
que no era una princesa qualsevol.
L’havien dut a un palau, lluny del castell i de la vila, i ningú
més no en va saber fins que tot es va esdevenir de forma
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accelerada. I això em van explicar: El rei es va veure obligat
a entregar la seva única filla al Drac, però aleshores va
arribar un jove cavaller que va acabar amb la fera, va
salvar la princesa i s’hi va casar.
Però abans jo també havia crescut. El meu
pare era el mestre de la Gina. Jo sabia
que ella vivia envoltada de llibres, era
una persona coneixedora del món,
de la geografia i de la història,
inquieta i aventurera. Una
tarda la vaig visitar aprofitant
una de les absències del
pare. Vaig fer veure que
l’anava a substituir. M’hi
vaig enamorar. Ella era
intel·ligent, afable i tenia
curiositat per saber el què
passava al seu voltant.
No vaig gosar explicarli. Però vaig saber, des
del primer moment,
que si algú podria
canviar aquell petit
món on vivíem, era ella.
Enamorat com n’estava
vaig marxar l’endemà de
la nostra petita trobada.
Vaig tornar fa pocs dies.
La Gina ha canviat el
món sencer i la llegenda.
Ens ha fet entendre que
les persones valentes
són aquelles que no
s’amaguen, aquelles capaces
d’entendre’s amb d’altres i
aquelles capaces de valorar el
que és diferent i aprendre. Jo
era petit i no sabia res, però ja
entenia que darrera del que es diu
hi ha d’altres veritats. Ara sé que les
llegendes estan per mirar enrere i veure
les coses d’una altra manera.
Text: bàrbara scuderi
Il·lustració: La Mesa Negra (Laura Borràs, Miró Puig,
Antoni Gázquez i Esther Villa)

Un Sant Jordi actual i la llegenda continua
Havia arribat al poble després de tombar per diferents
països i descobrir que en pocs llocs agrada que els visiti
algú de fora, que a més, pot no seguir els mateixos costums,
però si t’hi acostes amb coratge, saviesa i servitud, al menys
t’acaben respectant.
No era l’únic. Temps enrere havia arribat algú encara més
diferent que jo. Un que no portava gaire equipatge o un
de ben estrany, que havia arribat també sol i enlloc de
cercar pis s’havia instal·lat a les coves de la riera. Ningú
s’hi acostava. Li tenien por, suposo per desconegut, per
diferent.
Aviat em vaig poder fer amb una habitació. No penseu, els
preus de l’habitatge eren molt alts i aconseguir una feina
semblava una missió impossible. Calia contactes. Allò que
per la gent que venim de fora és més difícil d’aconseguir.
Però mica en mica, entre el carrer nou, la plaça Marcer, la
plaça de la vila i el carrer del Pi, vaig anar fent-me un nom.
Era en Jordi, el del Cabaler, on vaig aconseguir la meva
primera feina.
Servir no penseu que sigui una feina senzilla. Requereix
humilitat, honestedat i coratge. Com era home de món,
a més d’atendre els clients la seva comanda, de seguida
responia als seus dubtes, escoltava les seves inquietuds i
com parlo moltes llengües, tan era que fossin d’aquí o d’allà,
tothom em podia parlar. No és que sigui gaire simpàtic,
però he après a saber estar i tinc la inquietud de l’aventurer.

Sigui com sigui, el rumor del forà de les coves s’havia
estès. La seva sola presència neguitejava. Una sola
vegada se l’havia vist per la plaça, però ja tothom en
deia les mil i una... que si tenia la pell no sé com, que si
era tan gran que espantava, que si venia a robar... fins i
tot que si treia foc pels queixals!
Els serveis socials, a través d’alguns educadors,
enviàvem menjar i missives per intentar evadir-lo de
tornar al centre o bé persuadir-lo per abandonar les
coves i marxar ben lluny. Cap èxit. No és que jo sigui
més valent ni agosarat. Però una tarda vaig sentir uns
veïns parlant amb l’alcaldessa, i no me’n vaig poder
estar. Vaig travessar el pont de les Parellades i cap a
les coves.
Es deia Dragur (heroi). Era un arqueòleg islandès,
que estava investigant els sediments de les timbes
de la riera. Em va interrogar i vaig respondre totes les
seves preguntes. Em va explicar que per aprofundir els
seus estudis li agradava interaccionar al màxim amb
l’entorn. En comentar-li els rumors, va riure i va plorar...
“llàstima que ningú com tu parla l’islandès”, em va
dir. Li mancaven tres dies d’estudi. Ara ens escrivim,
ja és lluny, probablement en un altre racó, estudiant
l’evolució de la Terra... llàstima que no tot evolucioni.
Text: bàrbara scuderi
Il·lustració: La Mesa Negra (Laura Borràs, Miró Puig,
Antoni Gázquez i Esther Villa)
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SANT JORDI 2019
Des del 12 al 26 d’abril
De 10 a 22h
Exposició del col.lectiu de fotografia a partir del treball dels
seus socis
Ho organitza: Globalitzat-e				

Des del 12 al 27 d’abril
Exposició “L’ÀNIMA DE LES PLANTES”
De Silvia Ysamat i Santiago Krahn
Centre Cultura El Local Sala Puput
Ho organitza: Sevei de Cultura i Joventut			

Divendres 12 d’abril
A les 19 hores
Xerrada Immigració i república, a càrrec de Diego Arcos
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Finestra Oberta i Moviment Republicà		

Del 18 al 22 d’abril
Festival Internacional d’Arts Escèniques
A càrrec del FesplusChapeau
Ho organitza: Endorfina Teatre i Malabars			

Diumenge 14 d’abril
Vermut Electrònic “Edició primavera”
A les 11h fins les 17h
A l’esplanada del Parc Pompeu Fabra
Ho organitza: Ball de Diables Els Diabòlics			

Dimecres 17 d’abril
Hora del conte en anglès The King’s servant
A les 16:30h hores
A càrrec de Kids&Us Sant Pere de Ribes
Ho organitza: Kids&Us					

Dissabte 20 d’abril
Parada de llibres, tallers per a infants i joves
i edició de la revista infantil i juvenil Matalaranya
De 11 a 13h davant de les Biblioteques
Ho organitza: Entitat GER					
Teatre familiar amb l’espectacle TUT_TURUT LA PRINCESA !
Companyia La Bleda
A les 18h
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Programació

Ribes / Les Roquetes

Sala Sol del Centre Cívic l’Espai

Megalectors: club de lectura per a nens i nenes de 3r i 4rt

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut			

A la Biblioteca Josep Pla
de 17 a 18 hores

Dimarts 23 d’abril.

Diada de Sant Jordi

Inscripció prèvia. Places limitades
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Parades de les entitats i comerços, a la plaça Llobregat de 16 a

Operació Lectura: club de lectura per a nens i nenes de 5è i 6è

20 h, amb les activitats següents:

– Trobada informativa amb les famílies

LA BIBLIOTECA SURT AL CARRER !!!

A la Biblioteca Josep Pla

BIBLIOTECA JOSEP PLA

de 18 a 19 hores

Paradeta de la biblioteca a la plaça Llobregat de 16 a 20 h

Inscripció prèvia. Places limitades		

De 17 a 18h tallers de Sant Jordi per a nens i nenes

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut			

A les 18 h sorteig de les paneres culturals de Sant Jordi de la
biblioteca

Dijous 25 d’abril

A les 18.05 h Espectacle

BIBLIOTECA MANUEL DE PEDROLO

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut 			

Club de cinema, moderat per José Maria Álvarez

Parades de les entitats i comerços, a la plaça Maria Mercè

Mucho ruido y pocas nueces, de Keneth Branagh

Marçal de 16 a 20 h, amb les activitats següents:

A les 18:30h

LA BIBLIOTECA SURT AL CARRER !!!
BIBLIOTECA MANUEL DE PEDROLO

Inscripció prèvia a la Biblioteca		

De 16 a 20h la Biblioteca surt al carrer

BIBLIOTECA JOSEP PLA

A la Plaça Maria Mercè Marçal

Hora del conte, a càrrec de Sandra Rossi

A les 18h espectacle

A les 18 hores

A càrrec de la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut			

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Presentació pública de la IV edició del concurs

Del 26 d’abril al 15 de maig

“Relats per al Cafetó”

BIBLIOTECA JOSEP PLA

Ho organitzen: Fem Ribes i Servei de Català de Sant Pere de

Exposició de treballs del Departament d’artístic de l’Institut

Ribes (CNL de l’Alt Penedès i del Garraf).			

Alexandre Galí de Les Roquetes

Lliurament dels Premis del IX Certament literari i de dibuix Sant

Inauguració divendres 26 d’abril a les 18 hores

Jordi-Ucer 2019

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut			

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut			

A la plaça LLobregat a les 19h
Ho organitza: UCER					

Divendres 26 d’abril
Xerrada La Soberania Alimentària

Dimecres 24 d’abril

A les 19h

Hora del conte Animalades, a càrrec de Moi Aznar

Al Centre Cultural El Local Sala Martinet

A la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut			

A les 17:30h
Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Dissabte 27 d’abril

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut			

A partir de les 10:30 h fins a les 13:30 h

Club de lectura conduït per l’Eulàlia Ribó

Taller infantil Pinta la teva maça i el teu timbal

A la Biblioteca Josep Pla

Centre cultural el Local Sala Olivera

de 15.30 a 17 hores

Organitza: Ball de Diables de Ribes Colla Jove

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
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TRES DIES A LA PRESO: UN DIALEG SENSE MURS - JORDI CUIXART ,GEMMA NIERGA
Editorial: ROSA DELS VENTS
«He trobat la meva llibertat a la presó.»Un diàleg intens de Jordi Cuixart i Gemma Nierga que permet comprendre
una figura clau del present polític.«El procés afecta emocionalment tots els catalans, tant si pengem banderes
del balcó com si ens prenen per equidistants, i els periodistes hem d’intentar prendre distància i explicar què
està passant ara i aquí», afirma Gemma Nierga. Amb aquesta ferma voluntat, ha pogut conversar tres dies amb
en Jordi Cuixart en un locutori de la presó de Lledoners. I en un diàleg obert, amb franquesa i contundència, el
president d’Òmnium es mostra en la seva dimensió més humana i també en la més política.
Mamá desobediente - Esther Vivas - Editorial: Capitán Swing

O
I
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¿Qué implicaciones tiene ser madre, parir y dar de mamar? Las mujeres nos enfrentamos a una doble presión, la de
ser mamás, como dicta el mantra patriarcal, y al mismo tiempo triunfar o sobrevivir como podamos en el mercado
de trabajo: un ejercicio casi imposible de malabarismos cotidianos. A lo largo de la historia, la maternidad ha sido
utilizada como instrumento de control y supeditación de las mujeres. Pero, una vez conquistado el derecho a no
ser madres, tenemos pendiente reapropiarnos de la experiencia materna, sin renuncias ni idealizaciones. Ya desde
el embarazo y el parto, ¿dónde queda nuestra capacidad de elección? «Nosotras parimos, nosotras decidimos»

A
N

Humanitats en acció - Marina Garcés - Editorial: Raig Verd

A
M

“Un lloc on trobar-nos i reflexionar junts sobre el que jo crec que són les dues preguntes clau que ens hem de fer
en aquests moments sobre les Humanitats: què està passant i què estem fent.” Marina Garcés.
Humanitats en acció recull les propostes de l’Aula oberta, un cicle de conferències dirigit per la filòsofa Marina
Garcés en col·laboració amb l’Institut d’Humanitats de Barcelona. Humanitats en acció és pensar les humanitats
des del seu potencial transformador i com un actiu positiu per al conjunt de la societat. Les humanitats no són un
conjunt de disciplines acadèmiques en extinció, sinó que són el conjunt d’activitats amb les que donem sentit a
l’experiència humana, des del punt de vista de la seva dignitat.

E
R

O
C

Contes de bona nit per a nenes rebels - Elena Favilli | Francesca Cavallo - Editorial: Estrella Polar
Temàtica: Infantil | A partir de 7 anys
«Un llibre que hauria de ser a la tauleta de nit de tots els nens i nenes que coneguis». Forbes
Hi havia una vegada una princesa... una princesa? No! Hi havia una vegada cent dones que van canviar el món.
De Serena Williams a Malala Yousafzai, de Coco Chanel a Frida Kalo, d’Hipàtia a Michelle Obama, aquest llibre
narra les vides extraordinàries de cent dones valentes i, a més, conté les il·lustracions de seixanta artistes.
Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes: Historias verdaderas de chicos asombrosos que
cambiaron el mundo sin matar dragones - Ben Brooks   - Editorial: AGUILAR
Un libro sobre roles de género que ofrece a los niños un mensaje alternativo de bienvenida: la masculinidad
puede significar muchas cosas.
Una colección inspiradora de 100 historias de hombres famosos y no tan famosos que hicieron del mundo un lugar
mejor a través de la compasión, la generosidad y la confianza en sí mismos. No encontrarás en estas páginas ninguna
historia de matar dragones o salvar princesas. EnCuentos para niños que se atreven a ser diferentes, el autor Ben
Brooks -con la ayuda de preciosas ilustraciones a todo color de Quinton Wintor- ofrece una narración alternativa:
una que celebra a los introvertidos e innovadores, la sensibilidad y la resiliencia, la individualidad y la expresión
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TU BUSQUES AMOR I JO COBERTURA - Bruno Oro - Editorial: ROSA DELS VENTS
Una comèdia romàntica tendra i hilarant.«Em queda un any de vida i em fa mandra morir. El teatre dels humans
és fascinant, addictiu com una telenovel·la. M’agradaria quedar-me una mica més, però estic programat per
desaparèixer. Abans de marxar, et deixo un últim missatge, la història del meu amo, que ningú coneix tan bé com
jo...»Entre Barcelona, Buenos Aires i Beverly Hills, abans d’apagar-se del tot, el Nen -un mòbil i singular narrador
d’aquesta novel·la-, ens submergeix en una comèdia romàntica, tendra, una mica melancòlica i absolutament
hilarant, protagonitzada per el Capo, un actor famós gràcies a la exitosa sèrie de televisió que protagonitza, ha
decidit abandonar el vaixell i esbrinar què li oferirà el de…

I
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EL MUNDO ES UN GATO JUGANDO CON AUSTRALIA - RAYDEN DAVID MARTINEZ ALVAREZ
- Editorial : PLANETA

À
R

¡Vuelve Rayden con su poemario más personal! Aunque pueda parecer lo contrario, El mundo es un gato jugando
con Australia es un truco de escapismo; de escapismo de uno mismo. Siempre he creído que hay personas que son
«hogar», personas que te hacen sentir como en casa, protegido y con ganas de echar raíces o la llave por dentro.
En este libro cuento lo que pocos te dicen: qué ocurre después de las perdices y de los finales felices cuando de
verdad finalizan y se echa el telón. Bienvenidos a mi cuaderno de bitácora, a mi galería de muchitantos fracasos
y dos triunfos, a mi trayecto por corazones intransitables, puertos de pestaña y de palabras con demasiado
acantilado mal señalizado. Bienvenido/a a mi mundo.

I
L
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COME COMIDA REAL (MOVIMIENTO REALFOODING) - CARLOS RIOS - Editorial : PAIDOS IBERICA
En la actualidad. la mayoría de la población vive engañada con respecto a su alimentación. Utilizando la
metáfora de la película Matrix. vivimos en un mundo en el que no comemos comida real. sino productos que
han puesto ante nuestros ojos. Un entorno perfectamente diseñado para el consumo de comestibles insanos: los
ultraprocesados. Este entorno está controlado por el lado oscuro de la industria alimentaria. la cual mantiene a la
población comprando sus productos en contra de su salud. En este libro. Carlos Ríos nos ofrece el conocimiento
científico necesario para cuestionar. indagar y profundizar en nuestra alimentación y en todo lo que la rodea. Nos
explica cuáles son las bases del Realfooding.

DESCANS

MOBLES DE JARDÍ

ROBA DE LLIT

CORTINA TÈCNICA

TENDALS I PÈRGOLES
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Les lletres i les hores
Hola Juani, arriba Sant Jordi, el dia dels llibres, les roses,
les places plenes de gent compartint i celebrant una diada
màgica. Porto anys observant com ens agrada viure el
carrer el dia de Sant Jordi, però també preguntant-me on
van a parar les novel·les, els contes i tots els llibres que es
venen o s’intercanvien aquest dia, si diuen que la gent ja
no llegeix. M’agradaria pensar que algú recollirà aquesta
crida, doncs voldria proposar una lectura massiva, de tot
l’any... que ompli places i biblioteques, escoles i el mercat,
si cal. En molts pobles i ciutats s’organitzen lectures
col·lectives. Podríem organitzar-ne alguna? (Núria, 21 de
març de 2019)
Núria!
Meravellosa proposta. Crec que la crida està feta. Potser
el primer pas sigui plantar-se a la plaça i començar. El tret
de sortida podria ser Digues que m’estimes encara que
sigui mentida, de Montserrat Roig... i continuar amb Si em
necessites, xiula d’Isabel Clara-Simó... i el trajecte seria
etern. També La vuelta al día en ochenta mundos de Julio
Cortázar, em sembla un bon inici.
La lectura es veu sempre com un exercici solitari, com
escriure, però esdevenir col·lectiu i deixar-se acompanyar,
és una idea suggeridora, tot i que potencialment
perillosa... t’imagines que ens agrada molt? Que no podem
després deixar-ho? Seria fantàstic anar pel carrer i sentir
històries. Algunes ens parlarien d’anònimes heroïnes
o fantàstics paisatges. Altres de màgiques venjances...
d’aquelles que algú es mereix. En un racó hi podríem
situar les novel·les d’aventures i somiar en llargs viatges,
pirates i grans tresors. Se m’acut una plaça que acolliria
les històries d’amor. Allí, a la plaça de la Font, hi hauria
amants recollits en una intensa abraçada, o bé plorant
un amor perdut o impossible. El Pont de les Parellades
seria fantàstic per rebre la retòrica de les novel·les de
misteri... El Castell, mil·lenari com és, podria ser l’escenari
de novel·les històriques, aquelles que ens expliquen una
mica de veritat i una mica de mentida...però que semblen
tan reals com la vida mateixa.

12
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CARTES A LA JUANi

I la poesia... caldria cercar un racó pels versos de grans
poetes. Potser la plaça Maria Mercè Marçal necessita més
versos, no creus?
Els més petits podrien jugar a les lletres amb diferents
contes enmig del camp de futbol... o al parc de Salvador
Espriu. I podríem anar al Redòs i recuperar les lletres
de Ramon Llull o Ana Maria Matute. Una banda sonora
literària durant tot un dia... t’imagines?
Els llibres de filosofia i pensament, llibres de ficció i de no
ficció, relats curts plens de grans passatges, o bé aquells
altres llibres, il·lustrats amb tota mena de detalls i que són
veritables obres d’art literàries. Tot un món ens esperaria
al carrer i la màgia de les lletres i les hores probablement
ens faria veure la vida d’una altra manera.
Accepto el repte i la proposta. Ens llegim 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.

A finals del mes passat, el col·laborador
de L’Altaveu, Joan Rosquellas, va
posar en marxa una campanya de micro
mecenatge, a la plataforma Verkami, que
s’allargarà fins a primers del proper mes
de maig.

“El fugitiu, el sicari i la ballarina
exòtica” la propera novel·la d’en
Joan Rosquellas

L’objectiu és aconseguir finançament per
tal d’editar la seva primera novel·la,“El
fugitiu, el sicari i la ballarina exòtica”.

La primera novel·la?

Un cop assolit el projecte, quant trigarem a tenir el llibre?

Sí. Fins avui he escrit guions per a ràdio i televisió, articles,
narracions curtes, l’Anecdotari del Teatre Amateur de
Catalunya i obres de teatre... però un bon dia, buscant
idees per escriure un guió, vaig decidir escriure la història
que se’m va acudir en forma de novel·la.

Calculo un mes i mig. Aleshores s’enviarà als mecenes
o l’entregaré personalment en un acte de presentació.
Com podeu veure, ja tinc dissenyada la coberta. Ah! Amb
el llibre també s’adjuntarà un marca-pàgines exclusiu
amb la reproducció d’un dels quadres del meu projecte
d’Expressionisme Abstracte.

Acostumes a escriure amb to humorístic. La novel·la
també manté aquest estil?
I tant! Com va dir el gran dramaturg Friedrich Dürrenmatt,
només l’humor ens pot salvar de l’horror.

Què he de fer per compar el llibre?
Molt fàcil. Entrar a Verkami, registrar-se i reservar-lo.

L ’A

Fa uns anys, vaig començar a escriure les Rosquellades per
tal de recrear anècdotes viscudes que em serveixen per
reflexionar sobre qüestions de la actualitat, d’una manera
divertida. Un bon dia vaig començar a estirar del fil d’una
aquelles anècdotes i, estirant estirant, va nàixer aquesta
novel·la.
Ens expliques de què va?
Quan la avorrida vida del protagonista s’esfondra, aquest
decideix començar de nou. Perdut en una bella ciutat
desconeguda trobarà aventures, perills i divertides
peripècies que mai s’hauria pogut imaginar.
És la història d’un personatge que que intenta buscar una
nova vida, lluny de tothom, sense adonar-se que, en el
fons, s’està buscant a ell mateix.
Com funciona això del Verkami?
Verkami és una plataforma de micro mecenatge on tot
aquell que tingui interès en comprar el llibre pot fer-ho
amb antelació i només el pagarà si al final de la campanya
(40 dies) s’assoleix l’èxit del projecte. Un cop s’ha recollir
la quantitat de diners que permeti publicar el llibre,
aquest s’editarà.

L’Altaveu nº 142 any 2019

13

CELEBREM EL DIA INTERNACIONAL
DE LA DANSA

La sisena edició del Festival de les Arts Escèniques
i de carrer presenta un cartell en que la diversitat
d’estils i gèneres continua sent la seva característica
més essencial. Una aposta per la qualitat,
amb 12 estrenes nacionals i una aposta per la
internacionalitat, amb la presència de diferents
països se sumen a l’aposta per la innovació, per
la màgia, la dansa, el circ, el teatre i en aquesta
ocasió molta música.
Arreu del món es reuneixen en aquest dia a tots
aquells que estimen, admiren i/o practiquen la dansa
en qualsevol de les seves modalitats per a donar
reconeixement i fer homenatge a aquest art, que és
mitjà d’expressió de tantes i tant diverses persones.

Seran 60 espectacles en cinc dies, amb funcions
familiars i per adults, en diferents espais al voltant
de la seu, la Carpa Revolució, que arriba al Festival
amb una programació regular consolidada i de
referència més enllà fins i tot de la comarca.

Cada any, des de 1982, se celebra el Dia Internacional
de la Dansa el 29 d’abril, com una forma d’atraure
l’atenció sobre aquest art, i aquest dia, les escoles
de dansa, organitzacions i particulars, duen a terme
activitats dirigides a una audiència fora del seu àmbit
habitual.

Les companyies residents, un dels grans reptes
del projecte, també tindran el seu espai en la
programació i seran les que oferiran els espectacles
a les escoles, que enguany es realitzaran la setmana
després, doncs coincideix el Festival amb les dates
de Setmana Santa. Una coincidència fruit de la
convocatòria d’eleccions generals del 28 d’abril,
que ha obligat a l’organització a modificar les dates
de celebració del Festival.

Així doncs, ens trobarem el proper dissabte 27

d’abril a partir de les 11h del matí a la plaça
Marcer on actuarà Bell Gim Jopil i a partir de
les 5h de la tarda amb l’actuació del Centre
Artís per a celebrar, gaudint d’un espectacle
obert a tothom, amb actuacions de diferents estils
interpretats pels alumnes de totes dues escoles del
municipi.

L ’A
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La programació completa, la compra d’entrades
(amb descomptes per l’abonament dels cinc
dies i anticipades) es poden consultar al web del
certamen: http://fespluschapeau.org/

L ’A

Ja tenim l’oli novell
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Ingredients:
100 gr. noodles

1 ou

(tipus de fideus asiàtics)

12 ml. salsa de soja dolça

3 gambes grans
12 ml. oli de sèsam
10 gr. all picat
20 gr. ceba picada
1 bitxo fresc
50 gr. brots de soja

Pad-thai

12 ml. suc de llima
12 ml. salsa de peix
12 gr. sucre morè
12 cacauets
12 gr. ceba tendra tallada
(tipus juliana)

Preparació:
Posarem aigua en una olla i quan comenci a bullir hi posarem
els 100 gr. de noodles i els hi deixarem 4 minuts. Passat aquest
temps els refredarem amb aigua freda per tal de tallar la cocció i els escorrerem.

(recepta tailandesa)

Mentrestant pelarem i netejarem les gambes.
En un wok escalfarem l’oli de sèsam i fregirem les gambes. Una vegada estiguin fregides les retirarem i en el mateix oli hi daurarem el
bitxo, l’all picat i la ceba picada. Tot seguit hi afegirem els noodles i després l’ou, barrejant-lo amb una espàtula de fusta. Després hi
posarem els brots de soja i la salsa de soja.
Mourem el wok tot afegint el suc de llima i sense deixar de moure, hi posarem la salsa de peix. També hi afegirem el sucre morè i una
vegada estigui ben integrat hi posarem les gambes que havíem reservat. Saltejarem una mica més i emplatarem posant-hi per sobre la
ceba tendra, tallada en juliana, i els cacauets.
CONSELL DEL GUERRER: És molt important tenir tots els ingredients preparats abans de començar.
BON PROFIT

El menu del guerrero
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SALUT

Sabies
què...
ENGUANY ES COMMEMORA EL CENTENARI DE LA MORT
D’UNA DE LES PERSONALITATS MÉS DESTACADES DEL
POBLE?:
Xavier Miret i Mestre
Josep Miret i Mestre

Ara tot just ara ja fa cent anys de la
seva mort, però encara és recordat
pels seus mèrits i accions. El seu
caràcter exemplar va fer que es decidís
posar el seu nom a un carrer. És una
de les formes que tenen les poblacions
per a reconèixer la vàlua d‘algun dels
seus conciutadans i alhora de remarcar
models de civisme.

a Teià (el Maresme), Vilafranca
del Penedès, Sant Pau del Camp
(Barcelona), Gallecs (Mollet – Vallès
Oriental) i finalment, el 18 de maig de
1910, a la parròquia de Sant Pere de
Ribes, just quan s’estaven acabant les
obres de l’Església Nova, que va ser
inaugurada el 4 de setembre de 1910.

De rectors de la parròquia de Sant Pere
de Ribes n’hi ha hagut molts però sens
dubte ha estat Mossèn Andreu Malgà
i Bonastre un dels que ha rebut més
reconeixement dels seus parroquians
i del conjunt del poble. En morir es
va editar una publicació amb articles
sobre ell i se li va dedicar el carrer
que va des de la plaça de l’Ajuntament
fins al pont de les Parellades. Mossèn
Andreu Malgà va néixer a Sant
Andreu de Palomar en 1873, poble
que trigaria 24 anys a ser annexat a
la ciutat de Barcelona. Va estudiar
Lleis a la Universitat de Barcelona i
després ingressà al Seminari Conciliar
de Barcelona. Començà la seva carrera
eclesiàstica en 1899 essent destinat

En aquella època a Catalunya
destacaven eclesiàstics que a més de la
instrucció religiosa s’havien dotat d’una
sòlida formació en tots els àmbits dels
coneixement i que desenvolupaven
una intensa voluntat d’incidència en el
conjunt de la societat. Foren molts els
que figuraven entre els més notables
en el món de la cultura, de les ciències
i de la historiografia, com Mn. Cinto
Verdaguer, el canonge Jaume Almera,
Mn. Josep Mas o el bisbe Josep Torras
i Bages.
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Mossèn Malgà tenia doncs mestres
als quals seguir i personalitats que
amb la seva obra van ser un referent
per ell. Sabem que havia llegit un
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Mossèn Andreu Malgà, en una fotografia
publicada a la “Veu de la Parròquia”

bon nombre de llibres escrits en
llengües ben diverses entre les que
s’hi comptaven català, castellà, llatí,
grec, francès, anglès, italià, alemany i
fins i tot esperanto. Havia llegit força
literatura i història catalana i universal.
Entre les ciències ell s’especialitzà en
la botànica, que va esdevenir la seva
gran passió. En les seves excursions
pels camps i muntanyes dels pobles
on va fer estada recollia plantes i
herbes i les premsava i catalogava per
formar un gran herbari que va arribar
a tenir més de 3900 espècies. La seva
àmplia biblioteca li permeté arribar
a tenir una formació diversificada i
humanista, i va tenir present matèries
que li permetien conèixer i millorar la
vida als parroquians al servei i guiatge
dels quals s’havia entregat. Tingué
presents matèries com l’ensenyament,
l’agricultura, l’obrerisme des d’un punt
de partida catòlic i les caixes rurals.
A Ribes només s’hi estigué nou anys,

Full d’herbari de Mn. Andreu Malgà
amb una planta aplegada entre Ca
l’Almirall de la Font i el Mas Berenguera
el setembre de 1914 (Arxiu Històric
Municipal de Mollet del Vallès)

Planta recollida per Mossèn Andreu
Malgà entre els camps de les Planes
de Ribes l’octubre de 1910 (Arxiu
Històric Municipal de Mollet del
Vallès)

Carta de Mn. Andreu Malgà del 7 de
juny de 1914 comunicant a l’Ajuntament
que el rector i vicaris s’instal·len a la
nova rectoria de la plaça Marcer (Arxiu
Municipal de Sant Pere de Ribes)

els darrers de la seva vida. Era una
persona que la gent que el va conèixer
descriu com “un home bo i savi, que es
complaïa en parlar amb tothom sense
distinció de matisos socials i polítics”.

Pere de Ribes. El novembre de 1911 en
Josep Puig i Miret, que signava “L’Amic
del Pagès” al setmanari “Montgròs”,
proposa la creació d’un banc a partir
de la proposta de Banc Nacional Agrari
que va fer el diputat Josep Zulueta a
les planes de la “Veu de Catalunya”.
El seguí un article signat per J. Casas
Catasús, que ja hem dit que era un
pseudònim de mossèn Malgà, dient
que era millor que els capitals fossin
aportats pels propietaris locals, ja que
els beneficis es quedarien aquí mateix.
En ser acollida la proposta tot just l‘any
següent ja es materialitzava la Caixa
Rural de Sant Pere de Ribes.

que prengué molta volada. Ell en va
ser el primer vicepresident durant
1917 i 1918, poc després moria i ja no
va patir la seva clausura en 1923 per
part del govern dictatorial de Primo
de Rivera. A l’Ateneu s’hi creà una
biblioteca gràcies a les donacions de
diversos socis. Mossèn Malgà hi aportà
el seu herbari, que desgraciadament
va desaparèixer en iniciar-se la guerra
del 1936-1939. Tan sols es conserven
alguns fulls d’herbari que va guardar
la seva neboda a Gallecs, actualment a
l’Arxiu Històric Municipal de Mollet del
Vallès, dels quals us en mostrem dos.

Mossèn Andreu Malgà quan va arribar
al nostre poble va convocar alguns
dels seus feligresos a una reunió a
l’ombra d’una alzina i d’aquestes
converses en va sortir el primer
periòdic ribetà, el “Montgròs”. Mossèn
Malgà hi col·laborava amb els “Perfils
històrichs de Sant Pere de Ribas” i
amb nombrosos articles d’opinió que
signava J. Casas Catasús, M. P. i A. M.
P. (sigles d’Andreu Malgà Prevere).
Era un activista social i una de les obres
que se li reconeixen és la d’haver estat
l’instigador de la Caixa Rural de Sant

Uns dels fruits de l’acció cívica de
mossèn Malgà fou la proposta de
creació de l’Ateneu de Ribes, una
entitat de caràcter netament cultural

Mn. Malgà va ser un impulsor i
catalitzador d’iniciatives culturals i
socials, un home que va fer aportacions
positives al poble per aquest motiu
encara se’l recorda.

SCOTT, un home bo
Segons un article de Carlos Zanón a la Vanguardia, cada un de nosaltres tenim assignat
conèixer un home bo al llarg de la nostre vida.
Els meus amics i jo, i també la seva parella podem dir que el vàrem conèixer.
Es deia Scott Kindred Wind.
Coincidim que no és molt comú conèixer un home bo. Nosaltres vàrem tenir la sort. Allà on
siguis seguiran estimant-te, ben segur amic, nosaltres ho fem.
Demano excuses a Carlos Zanón per utilitzar el seu article, però sembla fet per a persones
com el Scott.
Salo
i tot el que vulgui
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La conversió
“La Inés era una jove i decidida espanyola que observava
amb viva preocupació com s’expandia per Catalunya la
perillosa xacra de l’independentisme. Va resoldre combatre’l
i no descansar fins aconseguir anorrear-lo per complert
acabant amb la seva llengua, la seva cultura i el seu tarannà.
Mentrestant es dedicava, amb acarnissament, a arrencar els
seus símbols.
Cert dia, davant d’un històric edifici públic, venerat per la
comunitat separatista, i que lluïa a la seva façana la insidia
d’un fastigós llaç groc, va decidir
extirpar aquella obscenitat per ella
mateixa...
De sobte, una llum encegadora la va
envoltar fen-la caure a terra mentre
una veu li deia: “Inés, Inés... per què em
persegueixes?” La Inés va respondre:
“Qui ets, Senyor?” I la veu contestà:
“Jo sóc aquell a qui persegueixes.
Aixecat i ves-te’n en pau”. Ella va
aixecar-se però va tornar a caure de
genollons en comprovar que no hi
veia. Estava cega!
Uns pietosos CDR’s la incorporaren
per atendre-la i un d’ells li va parlar
dolçament: “Inés, germana, m’envia
aquell que t’ha parlat envoltat de llum groga perquè recuperis
la vista i quedis plena del seu esperit”. Llavors li va posar les
mans al rostre i, a l’instant, van caure dels seus ulls una mena
d’escames i va tornar a veure-hi...
I així, aquella dona que havia volgut entrar a l’honorable
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edifici feta una fúria, arrasant i devastant tots els símbols
grocs, va acabar essent un dels membres més actius del
moviment independentista que tant i tant combatia...”
Aquesta història miraculosa s’assembla molt a conversió
de Sant Pau, un dels patrons de Ribes, i estic convençut
què, per molta por que els facin els llaços grocs als partits
carques (vull dir aquells als qui ofèn més un llacet groc que la
mòmia del Caudillo por la Gracia de Dios), cap persona mirant
un llaç groc patirà una conversió tant
contundent com la d’aquella vella
història bíblica.
Però no us penseu que això de
l’aversió contra els llaços grocs és
cosa d’ara. Fa tres-cents anys, durant
l’infame regnat de Felip V, el virrei
de Catalunya, és a dir, el Mister Fairy
de torn, un tal Francisco Antonio
Fernández de Velasco y Tovar, va
prohibir la seva exhibició durant la
Guerra de Sucesión, per ser partidista
i per “crear discordias entre las
famílias”. Poca conya que més d’un
va passar per la forca.
P. D. El llaç groc té una significació
diferent a un gran nombre de països
i s’ha de tenir cua de palla per prendre-se’l amb tant d’odi.
A Corea del Sur, el llaç groc és un símbol que rememora
les víctimes d’una catàstrofe marítima on van morir més de
tres-centes persones. En una visita a aquest país, el mateix
Papa de Roma lluïa un llacet groc. Ei, Francesc, vigila no et
trobis amb un d’aquests fanàtics...
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