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Editorial
enim d’un mes amb urnes i som en un mes amb urnes. Decidir, decidir i
decidir, un dret i a la vegada una obligació, en que tots els que per edat
puguin, hi són cridats.

Les generals d’abril han estat un èxit de participació, com ha de ser, no hauria de ser
extraordinari, però ho és. Tot serveix per alguna cosa i de vegades els esdeveniments,
les accions, reaccions i conseqüències fan que les persones es facin una mica més
responsables o senzillament que tinguem motius per expressar a través del vot la nostra
opinió.
Desprès a la tele surten els mapes de colors, segons qui guanya a cada lloc i es pinten de
colors les cadires del parlament amb els escons aconseguits per cada partit, per veure
qui n’ocupa més.
Fem números i veurem les possibilitats de govern, qui i amb qui. Això ja és cosa d’ells,
cadascú hauria de complir amb el que va predicar per no defraudar als votants i les mans
negres poderoses no haurien d’influir, però... ja ho veurem. De vegades no sabem ben
bé perquè passen les coses, políticament parlant. Les elits dominen terrenys que els
ciutadans somiem. Tot i això hi hem de ser, som majoria.
I ara falten les municipals, el mateix a petit comitè, encara que aquest cop van
acompanyades de les del Parlament Europeu, aquests representants de més de 500
milions de persones de 28 Estats, pel broc gros.
Les municipals són diferents, potser s’ha de mirar més a la cara a les persones candidates,
i podem fer-ho perquè són veïnes i veïns del municipi. Podem parlar amb ells, preguntar, i
fins i tot discutir la resposta, conversar. És per això que es fan actes, perquè els ciutadans
puguin escoltar de primera mà els objectius de cadascú i decidir qui volem que ocupi
la nostra alcaldia, quin equip de persones i amb quins propòsits volem per als propers
quatre anys.
Com més alta sigui la participació, més real serà el resultat. Ho podem fer, segur, votant
tots.

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios
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III Retorn dels Indians i
14è Agromercat Sant Pere de Ribes
El passat cap de setmana es va celebrar a Ribes el
III Retorn dels Indians i 14è Agromercat. Edició
rere edició, superant-se en nombre d’expositors i
participació, s’ha consolidat a la comarca i està en
expansió.
Una programació àmplia, diversa i acurada, des de
l’exposició Els oficis indians, que encara podem
visitar a l’Ajuntament, Plaça de la Vila 1, fins el 17
de maig, passant per conta-contes, les ja clàssiques
rutes teatralitzades, que en aquesta edició s’han
dedica al comerç de l’època; música i ball en diferents
modalitats, tallers d’artesania tant per infantils com
per adults, jocs infantils o concursos. A més, les
parades de productors de proximitat i dels productes
de la terra, amb tallers gastronòmics i tast, junt amb el
comerç local amb les botigues al carrer i les mostres
d’oficis.
Aquest any també es va poder adquirir la placa de
cava amb una imatge d’un comerç indià, cedida per
Miquel Bertran i Milà.
Els carrers de Ribes es van omplir de gent vestida de
blanc, amb barret de palla, gaudint de les activitats,
l’emplaçament i el bon temps que va deixar, desprès
d’un divendres plujós, que tots els actes programats
es poguessin dur a terme, celebrant la cloenda amb
el comiat de les Autoritats Indianes i els timbals dels
Diables Petits de Ribes, fins la propera.
L ’A
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NO VOLEM PROPOSTES ENLLUERNADORES, LES
VOLEM COHERENTS
El dijous 11 d’abril Iai@flautes Garraf i Marea Pensionista
del Garraf van organitzar una sessió de preguntes
dirigides als partits municipalistes que han estat treballant
a l’ajuntament durant aquests darrers quatre anys, i als
que demanen la nostra confiança pels propers. Tots van
ser-hi presents, tret del Partit Popular que per problemes
de feina va excusar la seva assistència. La sessió la va
moderar la periodista Belén Álvarez.
L’acte tenia dues parts. La primera es centrava en explicar
que havien fet, des del govern o des de l’oposició, per
millorar la situació en aquests quatre àmbits: la sanitat;
les pensions; l’habitatge i la pobresa energètica; i la Gent
Gran i les residències. La segona part estava destinada
a fer propostes realistes i coherents sobre que es podien
comprometre a fer durant el proper mandat, estiguin al
govern o a l’oposició.
La dinàmica de l’acte va fer que la primera part s’allargués
més del previst tant perquè hi havia massa preguntes per
a respondre com pel temps excessiu consumit per les
diferents respostes. Malgrat això cal subratllar el nivell alt
de comunicació que van establit, com el contingut polític
de les respostes.
La segona part, per manca de temps va quedar reduïda, i
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cada grup va destinar els sis minuts que tenien a explicar
com el seu programa electoral enfocaria aquells elements
més importants en relació als quatre àmbits tractat.
L’acte va acabar amb un toc de realisme i de futur: els
organitzadors i els ponents es van comprometre, d’aquí
quatre anys, a ser més breus en la formulació de les
seves preguntes i en l’exposició de les seves respostes
i que tots junts farien un esforç per cenyir-se més en la
gestió del temps.
Quan hi torni a haver eleccions municipals, ho podrem
constatar.
Iai@flautes Garraf i Marea Pensionista del Garraf
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SANT PERE DE RIBES RET HOMENATGE AL BALLARÍ
I COREÒGRAF JOSÉ DE UDAETA
Sota-ribes, amb el Castell on hi va viure, disposa d’un passatge al seu nom.
El passat diumenge 7 d’abril el municipi va retre homenatge al
ballarí i coreògraf català José de Udaeta, a deu anys de la seva
mort. Molt lligat a Sant Pere de Ribes, al passatge que hi ha al
costat del Castell (on hi va viure 35 anys) se li ha posat el seu
nom i per celebrar-ho va organitzar-se un concert que recordà el
seu llegat i la seva passió: les castanyoles.

Fotos: Noemi Calonge

En un acte molt emotiu, amb l’assistència de la família i amics de
l’homenatjat, un dels dos fills del coreògraf, Alberto de Udaeta,
va recordar la contribució del seu pare per fer “que aquest
lloc i aquesta contrada fossin coneguts arreu d’Europa i de
l’estranger”. Per la seva banda, l’alcaldessa de Sant Pere de
Ribes, Abigail Garrido, va destacar la feina per museïtzar el
Castell de Ribes, que inclourà una secció dedicada a Udaeta, i
va agrair “la feina feta de manera conjunta amb la família en
aquest procés de museïtzació”.
L’Església Vella va acollir el concert “Percussions grans i
petites: piano i castanyoles”, a càrrec de Belén Cabanes (dansa
i castanyoles) i Marina Rodríguez (piano). Les dues artistes van
dedicar el recital al Mestre Udaeta que les va unir i amb qui
van tenir el privilegi de compartir escenari els últims anys de
la seva carrera artística. Seguint la seva aportació, les intèrprets
es van encarregar d’acostar al públic el so de les castanyoles
de diferents materials, formes i èpoques. A través d’un repertori
variat amb música espanyola i clàssica i de texts rítmics creats
especialment per a les diferents peces musicals, van experimentar
les possibilitats sonores del piano amb aquest petit instrument
tan particular. Amb percussions petites però de gran sonoritat
com són les castanyoles i el so agombolador del piano, han creat
un programa en el qual són benvinguts diversos estils seguint
lliurement una tradició: el toc de les castanyoles.
José de Udaeta (Barcelona, 1919 – 2009) va començar la
seva carrera com a ballarí, però es va anar especialitzant en la
recuperació i promoció de l’art de les castanyoles. Durant la
seva vida va col·leccionar més de 350 models diferents d’aquest
instrument i en va ser un intèrpret destacat. Les seves castanyoles
es podien veure al Castell quan ell hi va viure (del 1972 al
2007), però posteriorment cedí la col·lecció a la Diputació de
Barcelona que l’instal·là a l’Institut del Teatre. Ara, amb el
projecte de museïtzació del Castell que s’està portant a terme
actualment, l’Ajuntament treballa amb la família Udaeta i la
Diputació de Barcelona per retornar la col·lecció al lloc d’on va
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sortir. Està previst que hi hagi un espai dedicat a la seva figura
i que compartirà protagonisme amb la resta de sales disposades
per explicar la història del castell, del municipi i per posar en
valor el patrimoni cultural i natural de Sant Pere de Ribes en el
seu entorn i de manera permanent.
Entre d’altres reconeixements en vida, obtingué la Medalla de
Plata de les Belles Arts (1989), la Medalla d’Or al Mèrit per
les Arts(2000), Premi Nacional de Dansa (1995) i Creu de Sant
Jordi (2001).
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Sons Solers, un festival de degustació musical
Un Peralada Cava Brut Nature i un ampli assortiment de
gastronomia freda i també calenta van servir per acompanyar
la presentació del cartell musical de la nova edició del Festival
Son Solers
El cartell del Festival de Sons Solers es va presentar el 9 d’abril
amb la calidesa de la veu d’Intana, una de les formacions que
actuarà en el certamen. Una degustació musical i gastronòmica
per anar fent boca per al Sons Solers 2019, que presenta com a
cap de cartell Joan Dausà, una de les figures més representatives
del panorama musical nacional, que encara no havia trepitjat els
escenaris de la Finca Mas Solers.
El cartell es completa amb Joan Miquel Oliver, Pavvla, l’esmentada
Intana i Delafé Dj, a l’espera d’alguna altra confirmació (sorpresa),
que l’organització potser es reserva per més endavant.

els accessos, la màgia del paisatge natural i el capvespre, tant
fotografiat, sumen qualitat al festival.
Un menú musical nacional, també de proximitat, amb un
aforament limitat per evitar embussos i permetre el màxim gaudi,
són trets especialment característics del Sons Solers.
Els primers abonaments es van esgotar en una setmana, així que
les entrades disponibles actualment són 35 euros, amb accés
gratuït per als infants menors de 12 anys. Una proposta familiar,
que quan s’acosta la matinada rejoveneix fins un final de festa
com a excepcional cloenda.

L ’A

L’slow festival de la comarca per excel·lència, arriba amb una
consolidada trajectòria de cinc edicions i un públic fidel, que
esgota les entrades abans de la seva celebració. Al menys així ha
estat en els dos darrers anys.
El 12 de juliol s’obriran les portes temps abans de la primera
actuació, per poder gaudir del privilegiat entorn de la finca i una
àmplia oferta gastronòmica, que és el que caracteritza Mas Solers,
amb producte de proximitat, acurat detall i menús per a tots els
gustos. L’assortiment gastronòmic és precisament un dels encants,
d’un festival, que amb moneda pròpia, el sonso (equivalent a 1
euro), compta amb espais diferenciats, per a cada moment de la
vetllada. Des dels escenaris i jardins adjacents, la zona chill-out,
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Intana, una de les formacions que actuarà en el certamen.
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El llegat dels ‘Americanos’, una conversa amb

										 Carles Miret
Carles Miret és guia de les rutes
teatralitzades, coordinades per
l’empresa Temps de Lleure, que
enguany han tornat a recuperar
el llegat dels ‘Americanos’ amb
motiu de la tercera edició del
Retorns dels Indians, en el marc
de l’Agromercat que organitza
l’Ajuntament.
Coneixedor i estudiós del
patrimoni i la història de Ribes
a partir de la memòria oral i
diversos treballs d’historiadors
locals, ens acosta al llegat dels
‘americanos’ i a l’experiència del
seu treball.

Per Bàrbara Scuderi
Imatges: Temps de Lleure
L’Altaveu.- La primera és una pregunta obligada,
indians o americanos?
Carles Miret.- (riu) També hauries d’afegir cubanos! El
cert és que continua sent un debat a nivell general, perquè
a cada localitat hi ha variacions en la denominació. Al final
es tracta d’aquells que varen marxar a “fer les índies”, van
arribar a Cuba, i en alguns casos van tornar. Aquí en diem
americanos, però la xarxa de municipis de la Diputació de
Barcelona, que ha impulsat les rutes i la recuperació del
seu llegat ha optat pel genèric dels indianos o indians.
L’A.- Quina seria l’empremta més destacada del seu
llegat?
C.M.- Hi ha diversos aspectes. Uns més visibles que
d’altres, com l’arquitectura i l’urbanisme, entre el
Modernisme i el Noucentisme. I també un llegat més
subtil, però real, en les tradicions, costums i fins i tot s’ha
trobat un llegat literari.
L’A.-En cada edició de les rutes que s’han realitzat
l’eix ha estat diferent, què s’ha pogut conèixer enguany?
C.M.- La primera edició es va enfocar als orígens dels
americanos, és a dir a explicar les causes de la seva
emigració, el context i els efectes. El segon any ja es va
centrar més en el retorn i per tant el patrimoni local més
visible del seu llegat. I ara hem fet un pas cap allò més
vinculat amb una empremta comercial i de costums.
L’A.- Comencem pel principi. Explica’ns els orígens.
C.M.- Per entendre l’emigració dels catalans a Cuba, el
context de finals del segle XVIII i principis del XIX, és
bàsic. En primer lloc cal mencionar el Decret de Lliure
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Comerç (1778) que va permetre comerciar amb Amèrica
sense passar pel port de Cadis. I és, potser, una de les
documentacions més estudiades, tal i com en Xavier Miret
va exposar en un dels Quaderns del Patrimoni del Garraf i
a la Separata que va escriure amb en Gerard Coll. D’aquí
que molts catalans es poguessin embarcar en l’aventura
americana. A més, deixa’m afegir que també hi ha estudis
d’en Josep Miret al respecte de moltes de les fonts per
aquest llegat.
L’A.- Un interès comercial havies comentat?
C.M.- Sí, però en un context de fam i crisi agrícola, a més
de les guerres carlines i el desgast que es vivia. Aleshores
es van produir dos o fins i tot tres tipus d’emigració. Primer
el pagès que volia anar a buscar fortuna i segon els fills
de classe més alta (que no eren l’hereu que es quedava a
càrrec de la finca) i en aquest cas, tant es troben casos de
voler anar a fer més fortuna com alguns que fugen de la
justícia (perquè poden).
L’A.- De quina època parlem?
C.M.- En aquest punt parlem de la que es considera
una primera fase, de 1778 fins a 1820, en que sobretot
s’impulsen les primeres rutes comercials i els americanos
són mariners, comerciants... però no es generen molts més
vincles.
L’A.- Hi ha, doncs, una segona etapa?
C.M.- Sí, a partir del 1820. Aleshores els americanos
ja comencen a establir negocis a Cuba i es consolida el
lligam Catalunya i Cuba, o Ribes i Cuba si prefereixes.
L’A.- Quins són els negocis?

C.M.- (riu) Ho venien tot! O dit d’una altra manera... tot
es posava en venda! Des de productes a l’engròs, esclaus i
participacions en mineria o la indústria incipient.
L’A.- Eren esclavistes els avantpassats ribetans?
C.M.- No es pot generalitzar. Però sí que hi van fer negoci
amb esclaus, cosa que era normal de l’època, tot i que no
van arribar a portar-ne a Ribes. No calia, aquí els pagesos
que treballaven les terres ja eren gairebé esclaus!
L’A.- Potser és la part del llegat menys coneguda o
menys reconeguda, no?
C.M.- Forma part del menys visible, del que abans
parlàvem. El que més es veu són els palaus, l’arquitectura,
les places, l’art i l’artesania dels americanos, però hi ha
sempre un rerefons de la seva riquesa, que potser no s’ha
explicat tant. Enguany ho hem fet.
L’A.- Tornem a Ribes i al llegat visible. On es troba
el patrimoni dels americanos?
C.M.- El primer que cal incidir és que es tracta d’un
patrimoni, com a la resta del país, que es troba en un 90
per cent en mans privades, són cases particulars, amb les
seves col·leccions de peces de ferro forjat, els gravats, les
pintures al fresc... i per tant no tot és fàcilment visitable.
L’A.- Les rutes teatralitzades, precisament, permeten

La recreació d’escenes de l’època es trasllada a diferents indrets
i els actors, ribetans interpreten diferents episodis quotidians.
obrir les seves portes, oi?
C.M.-Sí, és una de les oportunitats úniques d’aquesta
activitat. Gràcies a la col·laboració de les famílies que en
són propietàries, el llegat es pot visitar i a més a través de les
històries particulars, conèixer més de prop la seva influència.
L’A.- Es pot quantificar?
C.M.- Catalogades en aquests moments hi ha 25 cases
d’americanos a Ribes. Entre la plaça de la Font, el carrer
del Pi, el carrer Nou, carrer Major i la plaça Marcer,
principalment. A banda d’alguna altra més dispersa. De
fet està documentada l’emigració d’uns 400 ribetans i el
retorn d’uns 25. Esclar que no tot està registrat i encara
falta aprofundir més en estudiar i localitzar més fonts. Com
pots imaginar la majoria forma part d’arxius familiars i
particulars.
L’A.- Ens havíem quedat en la primera edició del
Retorns dels Indians, basada en els seus orígens. En la
segona edició, l’any passat, quin va ser l’eix de les rutes?

Una de les aturades de la ruta de 2018 va ser El Redós,
on s’exposa part del llegat relacionat amb l’arquitectura i
elements mobles.

C.M.- Ens van centrar en el retorn, que és la part més
visible del llegat. Aleshores, quan els americanos van
tornar a Ribes, el contrast de la Cuba més desenvolupada,
comercial... amb un poble encara molt agrícola i dispers,
els va fer emprendre un paper destacat en l’urbanisme i el
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A la Casa de la Vila, les Autoritats Indianes fan gala de la
política d’antes...

Carles Miret, de guia, durant les rutes teatralitzades de
2018.

desenvolupament local. T’explico. Quan parlem del carrer
Major, o carrer Nou i carrer del Pi i la plaça Marcer, estem
parlant de que ells van impulsar l’urbanisme del Ribes que
ara coneixem. Van invertir-hi. Van entrar en política, en
entitats...

de tot. Però més enllà del comerç també van crear els seus
negocis a Cuba, diferents botigues, tavernes... sobretot a
Guantànamo, Santiago de Cuba i a l’Havana. El negoci va
crear nous hàbits que després, d’aquí que en aquesta edició
s’ha tractat més el referent a costums, activitats, a més del
patrimoni que s’ha mostrat.

L’A.- I per aquesta tercera edició, l’eix ha estat el
comerç o l’activitat comercial. Quin n’ès el tret més
característic?
C.M.- Com hem assenyalat, els americanos van comerciar

C.M.- Esperem, encara hi ha coses per estudiar... i
mostrar.

CORTINA TÈCNICA

DESCANS

MOBLES DE JARDÍ

12

L’A.- Ens veiem a la propera, doncs!

L’Altaveu nº 143 any 2019

ROBA DE LLIT

TENDALS I PÈRGOLES
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Les eleccions i la dependència
Benvolguda Juani, s’acosten les eleccions al poble i encara
hem de pensar en les generals. El poble passarà d’unes
banderoles a unes altres, o al menys així es de preveure.
Probablement el que ens impulsa a votar no ho trobarem
escrit enlloc i en cap pamflet ens donaran resposta a moltes
de les inquietuds que podem tenir, sobretot quan ens
trobem amb dificultats. La meva família fa temps que té
a càrrec els pares, ja grans i malalats, i exceptuant alguns
suports ens hem trobat que sempre cal esperar. I esperar.
I esperar quan va passant el temps i la dependència cada
vegada és més gran [...] (Miquel, 15 d’abril de 2019)
Benvolgut Miquel,
No he gosat reproduir tota la teva carta, que s’ho
mereix malgrat les intimitats. No és senzill assumir la
dependència dels pares, aquells que sempre han vetllat
per nosaltres. I trobar-se al bany, fent la higiene de cada
dia a qui t’ha alimentat, vestit, rentat i suportat els plors
dels primers desamors i els fracassos o èxits professionals,
és dur. Les respostes, en una societat que demana on poc
s’ofereix, són minses. Tu mateix ho has dit. I no se’n parla
prou. Els recursos són limitats, quan a més avui dia en
una família tots els possibles sous són necessaris per a
cobrir les despeses més bàsiques, habitatge i alimentació.
Els serveis d’atenció domiciliària són un recurs, però hi
ha llista d’espera, pel que dius. I les residències tenen un
cost excessiu, que en molts casos tampoc es pot assumir,
suposant que s’aconseguís plaça.
Potser cal alçar més la veu i fer palès que cal incidir més
en solucions harmonitzades, que suposin un veritable
servei i al mateix temps siguin dignes, tant per la gent
gran com per a familiars, al cap i a la fi la dependència no
és el problema sinó la circumstància. I la resposta hauria
de ser contundent.
La societat cada vegada envelleix més i s’aguditzen
situacions com la vostra. Els centres de dia, les ajudes
a familiars cuidadors, no acaben de resoldre totes les
dificultats, però sobretot no ajuden a la dignitat de la gent
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CARTES A LA JUANi

gran o depenent que precisa més que atencions, precisa
una societat que no els rebutgi, que els respecti i honori
com el llegat viu més important que ens envolta.
Seria tot un detall que algun partit polític, dels que ara
posaran propostes i reptes damunt la taula, tingués a
bé atendre aquesta realitat. Aportar recursos, dignificar,
afegir i millorar serveis. Així, les nits de les que parles, els
àpats, els banys i els acompanyaments podrien resultar
un moment molt més gratificant i compartit. Ningú vol
renunciar mai a la cura dels seus, però no tothom es
pot permetre fer-ho, en un context en que no es pot
renunciar a la feina i el temps corre en contra de les
nostres voluntats, en molts casos sense deixar espai per a
dedicar-nos a allò que més estimem.
La Juani.

Aquesta és una 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.

DONA i JOVE
TALLES DE 38 A 60

QUALITAT
A
BON PREU

VINE A VEURE LES NOVETATS PER A AQUESTA TEMPORADA
PRIMERES MARQUES NACIONALS

c/ Nou, 17

Sant Pere de Ribes

SABATES PER A DONA 34 a 42
HOME 38 a 50 i NEN/A

Peu delicat
Amples especials
Plantilles extraíbles

villahelena16@hotmail.com
Tel.
L’Altaveu nº-143
any 679
2019 496 247
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Ja ho va dir Disney
		 “Si pots imaginar-ho, pots fer-ho”

Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Segons els últims avenços en Epigenètica, les
experiències dels teus pares o els teus avis generen
una sèrie de creences i emocions que s’han gravat
com a part del teu ADN.
Les creences i pensaments negatius de les generacions
anteriors tenen una gran importància en la formació
de la teva personalitat i la teva conducta.
Totes les experiències, tant positives com negatives,
t’han estat transmeses de manera inconscient a
través tant de fets com de paraules i, en moltes
ocasions, són responsables de que et sentis frustrada
i infeliç.
T’has parat a pensar alguna vegada si el que “creus”
creure sobre les teves circumstàncies o sobre allò que
t’envolta, realment ho creus tu? Per regla general,
aquestes creences generalitzades que tens sobre el
món t’han estat inculcades de manera inconscient
durant la teva infantessa. Per això, ni et planteges
que no siguin certes. Simplement, no saps que hi són.
Quan prens una decisió, ho fas en virtut d’allò
que creus. Tant per bé com per mal. I en aquestes
decisions que, aparentment, prens amb total
llibertat, existeixen influències inconscients de tot
allò que creus sobre el tema en qüestió. Així que, en
realitat, les teves decisions no són del tot teves.
Tant si ets perfeccionista com si postergues el
que saps que has de fer, o si cada vegada que vols
aconseguir alguna cosa et dones contra un bloc
de formigó, tot això probablement té alguna cosa
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a veure amb paraules o fets que van ocórrer amb
anterioritat. Aquestes experiències, tant heretades
com a pròpies, són les que d’alguna manera estan sent
un obstacle en el teu creixement i desenvolupament
tant personal com professional.
Així que, per desenvolupar-te com a professional i
reinventar en un món en què cada dia emergeixen
noves oportunitats, és vital canviar primer a nivell
personal i ser conscient que el primer enemic que
tens ets tu mateixa. Per això, és molt important
mantenir una coherència personal i posar el focus en
les teves fortaleses per reconstruir-te de nou.
Tots tenim dues opcions davant les situacions que
vivim: actuar i enfrontar-nos a elles o quedar-nos
aturats, sumits en les preocupacions sense fer res.
Tu tens l’opció de prendre la decisió valenta de
canviar el que no t’agrada de la vida que tens. Pots
reinventar-te i trobar el camí de la teva felicitat.
Imagina’t que pots i ¡fes-ho!

SALUT

Sabies
què...
DINS DEL POBLE HI HA EL RIERAL
I EL PLA DE LES PLANES?
Alguns dels noms de l’entorn de Ribes posats sobre un
mapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Josep Miret i Mestre

Ara que ha arribat la primavera i fa goig d’anar a fer
un tomb pel poble potser és el moment de comentar,
sobretot pels que fa poc temps que sou a Ribes, que
abans el poble eren quatre cases i un munt de masies
escampades pel terme. Tot el que ara és la part nova
del poble abans eren vinyes i garrofers. Era el que es
coneixia com les Planes, i el tros que anava des de la
plaça Marcer fins a l’actual parc de Salvador Espriu es
coneixia com el Pla de les Planes. Aquests noms s’han
perdut enmig de la trama urbana i únicament es manté
el nom de carrer de les Planes a la part vella del poble.
Més enllà de les Planes i del carrer de la Mitja Galta (ara
carrer de la Torreta) hi havia els Costerets, que eren uns
camps i feixes que baixaven des de les cases del Palou
fins al Pla de les Planes. El nom s’ha mantingut a les
escoles “Els Costerets”.
Un nom que fa temps que no sento a dir és el Rieral, que
eren uns camps i garrofers situats a la riba esquerra de
la riera de Ribes, que avui dia es troben coberts per les
edificacions, des de la plaça de Jaume Gómez fins a la
masia de can Puig, i ara corresponen a part del passeig
de Circumval·lació.
Quan jo era petit encara era visible un bon tros del camí
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de les Ànimes, que era el camí que anava de la plaça
de la Font cap al Redós de Sant Josep i Sant Pere, feia
un tomb, enfilava cap al pont de la Palanca o pont de
Ferro i continuava fins l’església Vella. Prop del camí de
les Ànimes hi havia la pedra dels Àngels, una roca grossa
de la qual deien que si acostaves l’orella senties els
cants celestials. Quan l’infeliç acostava l’orella els seus
companys li donaven un mastegot que li feia rebotir
el cap contra la pedra. Ja veieu com d’animals eren els
ribetans d’abans.
Parlant del Redós potser cal assenyalar que segons les
escriptures es va construir en una vinya propietat de
can Puig anomenada la vinya d’en Camarós. Altres noms
que he trobat en documentació són la vinya d’en Fava,
la vinya d’en Xurell, el garrofer d’en Toni Plana o l’era del
Sastre, que queden actualment dins la zona urbana però
no sé localitzar exactament.
Al nord de les Parellades hi ha la plana de can Toni
del Forn (vegeu mapa, coordenades del GPS: 396859,
4569203), i a l’altra banda de la riera de Vilafranca can
Tomeu, el corral d’en Capdet, la barraca del Cabaler
(397245, 4569289), la bosquina d’en Pere Joan (397293,
4569369) i el fondo d’en Torreta (397532, 4569687), ja
en direcció al coll de Gleieta.

La Costeta és el coster que hi ha entre les cases del carrer
de Sant Pau i la riera de Begues. Al nord del Palou tenim
el fondo de can Giralt (397725, 4568908), el Bosc Gran,
les Portes (398466, 4569362), i a l’altra banda de la riera
el pla de Galí, la costa en Guixes (397855, 4569540), el
fondo d’en Mamet (398046, 4569557) i els Garrofers de
l’Artigues (398332, 4569436).
Al sud-est del Palou hi ha el fondo de l’Artigues (398132,
4568720), capçalera del torrent d’en Mestre (397932,

El poble des del camí de can Coll (ara carrer de Mossèn
Anton Miret, prop del carrer de la Mare de Déu de
Montserrat) vers l’any 1915 (postal editada per T.B. nº 3)

El sector de les Planes i els Costerets cap a l’any 1980
quan encara no s’havia construït la Biblioteca “Manuel
de Pedrolo”. Al recte el carrer de la Torreta en construcció
i a la dreta els garrofers d’en Miret, ara plaça de Salvador
Espriu (foto: Joan Carles Mestre)

4568102). Més enllà hi ha la Muntanyeta (398520,
4568863), recoberta en part pel bosc de can Bertran.
Una part de la Muntanyeta pertany a can Mestre dels
Clapers i s’anomena la muntanyeta d’en Mestre, on hi
ha les ruïnes romanes dites el Garrofer de la Cisterna
(398275, 4568591).
Al sud del poble hi havia el Forn Vell, segons m’han dit
prop d’on ara hi ha el restaurant la Clau, i també cal
destacar els boscos de can Coll i de Plaça, aquest darrer
al lloc que ara ocupa el camp de futbol.

Ja tenim l’oli novell
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Píndoles

Uns aquí, uns allà...
Sempre que els catalans apel·lem a la nostra autoestima,
una de les coses que més ens agrada recordar son les
extraordinàries manifestacions unitàries dels últims onzes de
setembre. Son èxits que s’aconsegueixen quan tot un país
fa pinya. Us imagineu que passaria si un onze de setembre,
convocats, posem per cas, a la Gran Via de Barcelona, uns
ens concentréssim allà, altres a Montserrat, i altres al Cadí...
No és això el que ha passat a les darreres eleccions? Alguns
polítics continuen sense aprendre del poble.
No en nom meu!
Hi ha un partit que hauria d’estar obligat a canviar-se el nom:
Ciutadans.
Tots som ciutadans i la immensa majoria no som d’aquell
partit. A mi m’ofèn. Per què m’han d’incloure a les seves
paranoies i fabulacions? Jo no ho vull! Oi que no seria lògic
que un partit es digués Catalans o Ribetans o Rourencs?
Perquè difícilment la ideologia d’aquest partit s’avindria
amb la de tots els catalans, ribetans o rourencs. Doncs,
això. Només em faltava que em deixessin a la bústia la seva
propaganda mentidera, en castellà per més inri, que deia:
¡Vamos ciudadanos! I jo dic: Ves-te’n tu, i oblida’m!
Encara no m’ho puc creure
Parlant de bústies. L’altre dia, a la de casa, hi vaig trobar la
carta d’una entitat bancària. Es tractava d’una comunicació
rutinària d’aquelles que amb certa habitud solien arribar i que
ara, que gairebé tots els tràmits i les seves comunicacions
s’acostumen a fer on line, no sovintegen tant.
Vaig mirar per sobre el contingut de la carta fins que vaig
anar a parar al peu del full on hi figurava l’adreça de l’entitat:
Carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València.
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Va ser a les hores que vaig sentir una sensació desagradable,
gairebé una desolació infantívola. Vaig pensar en els nens,
que assabentats fa poc de qui son els rei d’orient, per un
moment ho han oblidat i, de sobte, tornen a la realitat.
Prou que era conscient que aquella entitat tant nostrada (la
de les llibretes d’estalvi que s’obrien als nadons, la dels partits
de Barça, la de les pensions, la del parlem...) havia traslladat la
seva seu central fora de Catalunya, fora de casa nostra, diuen
que obligada per la retirada massiva de milions d’euros per
part de les empreses del maleït Ibex...
Veritats o sopars de duro? Obligació o ganes de fotre el
camp? Sigui com sigui, tot i havent paït amb el temps la
noticia de la deserció de tantes grans empreses, trobar-me
aquella adreça forana, negre sobre blanc, em va pertorbar.
P.D. Quan escric aquestes línies, no sé quins hauran estat els
resultat de les eleccions però desitjo que aquelles i aquells
que venen al nostre país amb aires de superioritat i donant
lliçons, que no parlen o no volen parlar la nostra llengua i que
ens insulten i menyspreen, se’n vagin amb la cua entre cames.
Que així sigui!
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