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inicia un nou curs, amb noves expectatives envers els nostres infants 
i joves. La pandèmia ha sacsejat de valent les fites d’un curs que va 
ser difícil de gestionar en l’àmbit sanitari per a tothom i encara més 
difícil per a l’alumnat: van perdre la socialització que l’escola els hi 

proporciona diàriament, i van passar del contacte físic i visual, en espais educatius, a una 
relació més virtual. Si per als adults tot aquest trasbals ha estat complicat i tediós, pels 
joves i menuts –tot i que han estat a l’altura– segur que els ha fet passar estones força 
complicades.

Esperem que d’ara endavant puguem avançar amb la prudència com a consellera, però 
sense por i amb l’esperança de millorar cada cop més les condicions de vida que ens limiten 
i emmalalteixen.

A L’Altaveu comença també un nou curs, una nova temporada amb la il·lusió del 
primer dia i acompanyats pels col·laboradors que mes rere mes aporten contingut per 
compartir; els col·laboradors publicitaris que senzillament ens fan possibles, i els lectors i 
lectores, fidels i incondicionals companys de camí.

Setembre ens aporta la fresqueta desitjada, després d’un estiu prou roent; s’obren 
matrícules d’extraescolars, el bosc canvia de color, la verema cull el fruit de l’esforç de la 
vinya, els viticultors treballen dur aquests dies i els cellers són plens de vida al nostre voltant.

En alguns casos, acaben unes vacances aquest any potser més desitjades que mai, i sigui 
quina sigui la nostra situació, tots plegats ens plantegem una temporada nova, amb 
l’imminent canvi d’estació i ens projectem a nous reptes, mentre tornem a la vegada a la 
realitat que potser no és encara aquella que més voldríem.

Continuem caminant sense perdre la tanda, que encara que la cua sigui llarga en algun 
moment arribarem al lloc desitjat i serà aleshores quan ens sentirem orgullosos del nostre 
esforç i de la feina ben feta. Si això ho apliquem a tot allò que fem, potser seran més alts els 
beneficis que els perjudicis. Deixar de queixar-nos i invertir el temps per avançar amb els 
nostres propòsits segur que ens omplirà de satisfacció.

A hores d’ara i envers la pandèmia i el seu abast en tots els seus vessants, no podem tenir 
certesa de gaires garanties, però el Sol continua sortint cada dia i per a tothom.

Fins aviat.
Cristina Perelló
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 Els finalistes del concurs de música d’autor: Karla amb K, Paunezz i Joa Lwest ensenyant l’estatueta dels   
            Nisos amb els quals l’Entitat Xulius els va obsequiar com a detall.

Foto: Laura Bregante

MONOCICLE 2021: ACOMIADAR-SE DE L’ESTIU AMB MÚSICA
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Els passats 3, 4 i 5 de setembre va tenir lloc el 
Festival Monocicle a Sant Pere de Ribes. Al llarg 
dels tres dies de festival, el públic va gaudir de 
grans referents catalans de la música d’autor com 
El Petit de Cal Eril, Núria Graham, Carlota Flâneur 
i Joan Colomo (que ens va recomanar construir 
búnquers al poble abans del col·lapse mundial), així 
com descobrir al talent emergent com Delight, Lluís 
Cabot, Hoven o Júlia, entre altres. Unes jornades 
durant les quals no vam voler deixar de banda el 
públic més petit, que va quedar-se bocabadat amb 
la creativitat de l’espectacle de Marc Parrot i Eva 
Armisén i amb la passió de Clams.

El públic jove també va tenir el seu espai a la 
Batalla del Monocicle, el concurs d’improvisació 
de rap i hip-hop que va tenir lloc a l’escenari Les 
Planes el diumenge a la tarda. La festa va acabar 
amb el ditecte dels locals Rata & The Whiteys i el 
d’un dels productors i creadors de música urbana 
en català més destacats de l’escena actual, el Sr. 
Chen. Mentrestant a l’escenari Xulius el cap de 
setmana va finalitzar amb l’entrevista-concert a 
Mazoni: un tres bandes entre periodista, públic i 
artista per conèixer-lo en profunditat i d’una manera 
més íntima.

Joan Colomo va 
encandilar amb el seu 
humor i transgressió a 

un públic entregat.

Fotos: Cristian-LF Photography
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Aquesta segona edició del festival en temps de 
pandèmia, torna a demostrar la connexió amb el 
públic i la proposta artística del festival que s’ha 
sabut consolidar, mantenint les xifres d’assistència 
de l’any passat. Malgrat que el format ha canviat 
i l’entrada ha passat a ser de pagament, sempre 
sota la idea de ser preus populars i assequibles, el 
Monocicle ha presentat una proposta artística molt 
amplia i variada i sobretot amb molta qualitat. 

Per tal de fer-ho possible, la organització ha treballat 
per fer-la atractiva pel públic però també arriscada, 
apostant per nous creadors i creadores. Un format, 
però que inevitablement va haver de ser marcat un 
any més per les mesures sanitàries de la covid amb 
les quals el públic va haver de desplaçar-se pel 
recinte amb mascareta i gaudir dels espectacles 
asseguts. La secció gastronòmica la van oferir 
dissabte fins a cinc carpes de comerços de Ribes 
demostrant com la cultura també pot ajudar a crear 
vincles amb el teixit comercial local.

La 7a edició del Concurs de Música d’Autor/a 
va tornar a ser el cor del festival i la intimitat de 
l’escenari Xulius va ser l’espai d’acollida dels nous 
artistes que arriben trepitjant fort i que reclamen 
atenció a Catalunya. Paunezz, el projecte liderat per 
Carles Pauné i amb el qual l’autor ens va obrir els 
seus pensaments més íntims des d’una perspectiva 
postadolescent amb el seu pop electrònic, va 
guanyar el Premi del Jurat del concurs de música 
d’autor i el pop d’autor de Karla amb K va guanyar 
el Premi del Públic, un premi que va concedir 
l’audiència del Monocicle mitjançant votació 
popular. La guanyadora tornarà el 2022 a actuar als 
escenaris del Monocicle com artista destacada al 
cartell del festival.

Però el Festival no acaba aquí! Aquest diumenge 19 
de setembre tenim la Gala del Monoclip al cinema 
de Ribes amb entrada gratuïta, on es projectaran 
els videoclips finalistes del concurs Monoclip.

El Petit de Cal Eril va omplir l’escenari Les Planes 
amb un concert amb el que va finalitzar la gira del 
seu darrer disc. 

L. Bregante

L. Bregante

L’artista de Vic, Núria Graham, va enamorar-nos 
amb la seva sensibilitat a sobre de l’escenari Xulius.

Cristian-LF Photography
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A més, encara tenim el concurs de videos amateurs 
en col.laboració amb el comerc local amb el que 
podeu guanyar premis de Fem Ribes. No perdeu 
l’oportunitat i llegiu les bases a la secció concursos 
del nostre web!

Per últim, el 2 d’octubre el Monocicle Animat a Sitges 
amb Lil Russia i PAWN Gang! Tota la programació a 
monocicle.cat us hi esperem! 

La veu d’en Marc Parrot i els dibuixos de l’Eva 
Armisén va deixar bocabadat al públic més petit del 
Monocicle.

L. Bregante

Les joves Delight van ser algunes de les propostes 
emergents de la comarca que van passar per 
l’escenari del Monocicle.

Cristian-LF Photography

Cristian-LF Photography



06                                  L’Altaveu nº 169 any 2021

Monocicle
Cicle de Música d’Autor de Sant Pere de Ribes 

WEB: http://monocicle.ribes.org
IG: https://www.instagram.com/monocicleribes/

TW: https://twitter.com/monocicle_ribes
FB: http://www.facebook.com/monocicle.ribes

E-MAIL: monocicleribes@gmail.com

Hoven, el guanyador del premi del públic de l’edició 
del 2020 també va deleitar al nostre públic.

Carlota Flâneur és una de les artistes emergents 
que van passar per l’escenari Xulius.

Les carpes de menjar i degustació es van ubicar a 
l’entrada per evitar aglomeracions .

Cristian-LF Photography Cristian-LF Photography

L. Bregante

Text: Organització MONOCICLE
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha portat a terme 
aquest mes d’agost, a través d’una empresa especialitzada, 
una desinsectació amb biocides per combatre la 
proliferació de paneroles d’aquest estiu de les zones 
afectades dels carrers Ausiàs March, Bisbe Guimerà, Pep 
Ventura, Sagrada Família, Miguel de Cervantes, Lluís 
Vives, Sitges, Lola Anglada, Torreta, Lluís Companys, 
Velázquez, Josep Llimona, avinguda Catalunya i Eduard 
Maristany. L’actuació es va fer el dia 3 d’agost, després que 
l’alcaldessa, Abigail Garrido, ho expliqués a la reunió que 
va tenir el dia abans amb veïns i veïnes afectats per tractar 
les incidències detectades sobre aquesta problemàtica i les 
mesures a emprendre.

Un cop aplicat el tractament, i despès de les tres setmanes 
necessàries per comprovar-ne la seva eficàcia segons 
l’empresa de prevenció, gestió i control integral de plagues, 
els operaris de la mateixa tornaran a fer una inspecció als 
pous del clavegueram i es valorarà les pròximes accions a 
emprendre.

Aquesta ha estat una intervenció per reforçar la quarantena 
de punts detectats en la quinzena de carrers més afectats, 

ES REFORÇA LA DESINSECTACIÓ DE LA QUARENTENA DE 
PUNTS MÉS AFECTATS PER LES PANEROLES
S’ha actuat en una quinzena de carrers i la setmana vinent se’n farà el seguiment.

tot i els controls preventius i correctius contra les paneroles 
que l’ajuntament ja porta a terme sistemàticament. 
L’objectiu dels tractaments és controlar les poblacions 
d’insectes i reduir-les en la mesura del possible, si bé no es 
poden exterminar completament.

Durant l’estiu, que és quan proliferen més, l’Ajuntament 
ha estat donant resposta a totes les incidències sobre 
aparició de paneroles que ha comunicat la ciutadania.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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CARTES A LA JUANi

Alguna notícia en tenia. Coneixia la prova pilot, però 
ignorava les petiteses d’aquest protagonisme silenciós. 
Ara bé, he investigat i tot i que les dades són de 2019 (és 
a dir fa un any i un confinament) et puc dir que a Ribes es 
generen 106, 55 kg de residus per persona durant un any. 
Crec que si ho dividim per dies són 0.29 kg diaris que ben 
gestionats, no són pas tant com per a no reciclar i rebutjar 
al lloc on els hi pertoca. 

Fa anys que sentim campanes de com es fan de bé les 
coses Pirineus enllà, respecte de la gestió de la brossa. 
Avui se m’acut que entre tots i totes ens calen lliçons 
de com fer millor les coses, sigui per estalviar despeses 
comunes o sigui per a millorar la qualitat del nostre 
hàbitat. 

El teu missatge potser volia ser un pèl crític i ho 
és respecte de la manca del retorn del resultat de la 
prova pilot, perquè potser s’ha perdut l’oportunitat 
d’organitzat la recollida de residus de manera que sigui 
per a l’Administració més eficient i per a nosaltres, i pel 
carrer, més eficaç i sostenible. És a dir, evitar aquelles 

cantonades i carreteres de brossa fora dels contenidors, 
que a ningú agrada ni per les olors ni pel paisatge i una 
gestió contaminant.

Hi ha qui diu que no és més net qui més neteja sinó 
qui menys embruta. Però el cert és que aquesta societat 
està més avesada a produir residus en forma d’envasos, 
que no pas en reutilitzar o reciclar. Així que cal més 
organització. És de calaix. 

En altres cantonades, més enllà de la rambla del Carç 
(i també allí) s’han vist cartells amb una campanya que 
convida i premia la reducció de la utilització d’envasos. 
Això sí que m’ha semblat cinisme (i no civisme). En 
una població on ens cal comprar aigua (que no es veu 
de l’aixeta, ni es ven en vidre, ni en cap altre envàs 
reutilitzable) i que tenim uns comerços que ens venen 
carns, embotits, fruites i altres entremesos en envasos 
poc reciclables, què hi podem fer? 

Per un altre costat, hi ha almenys dos o tres establiments 
que ens proposen comprar a granel, en envasos 
reutilitzables, siguin aliments o productes de neteja. Ens 
podem queixar, o podem escollir on comprar i posar-hi 
remei.

Al cap i a la fi, podem escollir. Per tant, sí que ens cal fer 
un pas endavant en la militància per canviar costums, ens 
calen recursos de l’Administració per a fer-ho possible, 
però sobretot ens cal un compromís general, del conjunt 
de veïns i veïnes, per a aconseguir el resultat esperat, que 
no és només pagar menys sinó que el preu sigui menor, 
tant per a les persones com per al medi ambient, no creus? 

La Juani. 

Organitzar la merda 

Benvolguda Juani, t’escric des d’un dels carrers 
paral·lels a la rambla del Carç. Aquest estiu hem estat 
els protagonistes silenciosos d’una prova pilot per 
gestionar la brossa. Tot en ordre i amb targeta en mà, 
els dimecres i diumenges podíem dipositar el rebuig, i 
durant tota la setmana la brossa orgànica (amb targeta) 
i tota la resta, és a dir envasos, paper i vidre a voluntat, 
a qualsevol hora (toc de queda, a banda) i qualsevol dia. 
Però va arribar el 31 de juliol i ens van dir que ja n’hi 
havia prou i que la prova s’havia esgotat i no hem rebut, 
a casa –que és on van venir a explicar el projecte– cap 
notícia del resultat ni tan sols un balanç o valoració de 
la nostra implicació, només ens fan venir a preguntar 
com valoràvem l’experiència. Algunes veïnes i veïns ens 
hem acostumat al rebuig de dos dies per setmana i ara 
no sabem si la recollida continua igual, si tot ha canviat 
i si ha estat positiu o no el nostre paper en tota aquesta 
merda. Com saber-ho? (Àngels, 15 d’agost de 2021) 
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Els ajuts municipals per a l’adquisició de llibres i material 
escolar corresponents al curs 2021-2022 es poden 
sol·licitar a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes del 6 de setembre 
a l’1 d’octubre. La seva finalitat és contribuir a que les 
persones més vulnerables puguin fer front a la cobertura 
de les necessitats més bàsiques, i concretament a la 
despesa en educació. La tramitació es pot fer a través 
de la seu electrònica o bé presencialment. En aquest 
segon cas, el tràmit s’ha de demanar amb cita prèvia a 
través del telèfon 93 896 73 00 o bé per correu electrònic 
(oacribes@santperederibes.cat o oaclesroquetes@
santperederibes.cat), fins a la finalització de les 
restriccions motivades per la Covid-19. Les bases de la 
convocatòria es poden consultar a la web municipal. 
L’objectiu d’aquestes subvencions és ajudar les persones 
més vulnerables a fer front a la cobertura de les necessitats 
més bàsiques.

Finalitzat el període ordinari de presentació de 
sol·licituds, se n’obrirà un altre d’extraordinari adreçat 
a l’alumnat que s’hagi incorporat als centres educatius 
per matrícula viva, a qui estigui en seguiment per part 
de Serveis Socials i a qui no s’hagi pogut acollir a la 
convocatòria ordinària per motius degudament justificats 
i valorats pels serveis tècnics d’Educació o de Serveis 
Socials. Per iniciar un expedient fora de termini, serà 
imprescindible un certificat del centre indicant la data de 
matrícula fora del període ordinari, com a màxim dins del 
mes posterior. En cas de seguiment per part de Serveis 
Socials, serà necessari l’informe de seguiment del personal 
tècnic.

Els ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar 
s’adrecen a les unitats familiars d’infants i joves 

ELS AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL 
ESCOLAR ES PODEN SOL·LICITAR DEL 6 DE SETEMBRE A 
L’1 D’OCTUBRE
Les sol·licituds s’han de tramitar a través de la seu electrònica, o bé presencialment, amb cita 
prèvia fins a la finalització de les restriccions motivades per la Covid-19.

empadronats al municipi i que cursin formació reglada 
en centres educatius públics d’infantil, primària i 
secundària, batxillerat i formació professional (cicles de 
grau mig i superior).

La cobertura dels costos

Les famílies amb risc social i objecte de seguiment per 
part dels Serveis Socials podran demanar ajuts pel 100% 
del cost dels llibres o del material escolar, presentant 
l’informe corresponent. 

També hi ha ajuts pel 75% dels costos en funció del nivell 
de renda. En aquest cas, s’atorgarà un únic ajut per infant 
i per curs per a l’adquisició de llibres i material escolar 
i quota d’AMPA, sempre que aquesta sigui obligatòria 
en el centre, per participar en el projecte de socialització 
de llibres. Les subvencions es concediran sempre que 
el llindar de renda de la unitat familiar no sobrepassi 
els 18.000€ o els 22.000€ anuals, en el cas de famílies 
nombroses.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb l’actor

Seguim al Teatre de 
l’Eixample amb el musical 
Lo tuyo es lo mío, que vam 
portar a les Roquetes també

Óscar Jarque, nascut a les Roquetes el 1977, encarna un esperit creatiu i activista en relació amb la seva 
professió d’actor. Va créixer entre les obres del clavegueram a les Roquetes creient que hi construïen 
un metro perquè aquell pati al carrer, farcit de nous projectes públics, va ser l’escenari natural d’una 
fantasia i creativitat que l’ha dut a formar-se com a actor i també escriure, dirigir i protagonitzar una 
obra de creació pròpia. A les portes de l’esperada obertura del Teatre La Bòbila de les Roquetes, l’actor 
explica com s’ha forjat una trajectòria que dibuixa un periple que va d’entre bambolines al bell mig 
de l’escena teatral nacional. 

L’Alataveu.- Fins el passat 22 d’agost, dins el 
Festival Grec de Barcelona, has estat al Teatre Gaudí 
amb l’obra El temps que conta; tot un joc de paraules 
just ara, en un present que compta més contes del 
compte, no? 

Óscar Jarque.- (Riu) Sí, sí. Tot un joc de paraules per 
a una obra que tracta d’aquells comptes pendents que 
conten històries. Fins i tot he fet el cartell i ja em van parlar 
d’aquest joc de paraules, el temps que passa 
i allò que conta el temps quan passa! 

L’A.- Així que a més d’actor, ets 
dissenyador? 

ÓJ.- Jo vaig començar la meva formació 
com a delineant. I de debò que ho vaig 
deixar perquè no m’agradava, però després he pensat que 
hauria d’haver fet disseny gràfic. 

L’A.- Coses del directe de la vida, suposo. I a més, en 
quin altre projecte en escena estàs?

ÓJ.-Bé, com fa un temps, seguim també al Teatre de 
l’Eixample amb el musical Lo tuyo es lo mío, que encara es 
farà durant aquest mes de setembre i després, toca preparar 
projectes per a més endavant. 

L’A.- I com es cuina cada un d’aquests projectes? 

ÓJ.-Primer et donen el paper; per exemple 
en el cas de l’obra El temps que conta, 
va ser dos mesos abans de l’estrena. I el 
text té entre els personatges una mirada i 
convivència amb la síndrome de Freidreich, 
que jo no coneixia i aleshores es requereix 
una mica més de documentació per 

entendre el desenvolupament dels diàlegs. A més, després 
toca “hincar codos” i estudiar el paper. 
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L’A.- I aquest estudiar el paper com l’afrontes? 

ÓJ.-Es va llegint i repassant d’una manera que potser pots 
estar al metro i tot. Al final estàs amb amics i et pregunten 
on ets, i és que estaves repassant text. El cos té memòria i 
es mecanitzen tots els moviments que fas, 
de manera que fer accions a l’hora de passar 
un text et permet fer alguna altra cosa a la 
vegada. Aleshores és quan saps que ja tens 
el text. I també va una mica d’intel·ligència 
emocional. La cosa està en connectar amb 
les emocions del text també. 

L’A.- En aquesta última obra es veu. Realment fas 
un periple a l’estil més Jekyll and Mr Hyde. Es pot 
confessar com ho aconsegueixes? 

ÓJ.-A banda de conèixer el text potser la clau és empatitzar 
amb el personatge i nodrir-se del company. S’ha d’estar 
obert i a ajudar en escena. Quan he donat classes també 
poso èmfasi en això, en escoltar i en recuperar el joc. 
Pensa que quan som infants, en un banc juguem als pirates 
i el banc és un vaixell i tothom s’hi aplega al joc. Diferent 
és si algú de cop et diu que no, que no és una barca, que és 
un camió o vol jugar a una altra cosa. 

L’A.- Aquests papers eclèctics t’hi escauen, perquè en 
la teva trajectòria has fet de tot! 

ÓJ.-Bé, aquest paper a l’obra de la Vírgina Sànchez, El 

temps que conta, ha estat un “bomboncito”,  no és un 
personatge pla i això encanta, però és cert que havia fet 
més comèdia i musicals. 

L’A.- Repassem i anem als orígens. El teu “contigo 
empezó todo” on rau i per què? 

ÓJ.-(Riu) Jo vaig començar a fer teatre a l’escola 
Les Roquetes, amb Normalització Lingüística com a 
assignatura. Em va atraure des del primer dia.

L’A.- Així aquí a les Roquetes comença tot?

ÓJ.-Sí, sí. Jo vaig començar aquí quan encetaven les obres 
del clavegueram i jo creia que hi feien un metro! T’ho juro. 
Pensava que era un metro tan petit, que imaginava que era 
per a infants. 

L’A.- Apuntaves a guionista!

ÓJ.-Una mica, no? I d’aquí que venia al cinema i veia 
pel·lícules, perquè teatre poc. Aleshores va ser amb la 

Núria Inglada, de Normalització, que vaig 
descobrir l’escena i després, ja amb 16 
anys vaig passar a estudiar teatre mentre 
feia l’FP1 de delineant, però hi havia massa 
línies i vaig deixar-ho per continuar amb les 
arts escèniques.

L’A.- I mentrestant o potser una mica abans?

ÓJ.-Bé, tenia uns 13 anys quan es va formar el Grup Xaloc 

Óscar Jarque, de petit, a les Roquetes, ja disfressat i 
jugant pels carrers. 

Amb el Grup de teatre Xaloc, després de la primera 
representació al vell teatre de les Roquetes.

A banda de conèixer el 
text, la clau és empatitzar 
amb el personatge i 
nodrir-se dels companys
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de Teatre aquí i em vaig apuntar al carro. Vam començar 
tot un grup de gent, com la Lucy, el Jose, en Sergi, que en 
la música o el teatre hem anat fent la nostra trajectòria. 

L’A.- Què va representar el grup Xaloc de teatre? 

ÓJ.-Sobretot il·lusió. Vam començar amb 
l’obra Los fusiles de la Señora Carrar, 
un text de Bertol Brecht, que va proposar 
en Joan Rodríguez i en la qual vaig tenir 
un primer paper, del germà petit del 
protagonista que volia anar a la Guerra 
Civil per lluitar contra el Feixisme. Un paper que et 
posava en la necessitat de posicionar-te d’un costat o 
d’un altre dins el context bèl·lic. I ho vaig fer. I va ser 
una experiència molt maca, tot i que després per diferents 
conflictes es va dissoldre el grup, però vaig continuar amb 
el grup Antaviana, amb el qual també vam fer alguns altres 
treballs.

L’A.- Què opines d’aquest pas pel teatre amateur? 

ÓJ.-Està clar que va ser un impuls per iniciar-me i decidir-
me per la professió. I et diré que en tots aquests anys he 
viscut amb molta enveja la gent que com jo va començar 
en teatre amateur i al seu poble i retornava als orígens, cosa 
que a mi se m’ha regirat molt, perquè molts deien “anem al 
meu poble on vaig començar” i jo he trigat més de 15 anys 
en tornar! I això és un buit que et produeix una desconnexió 

estranya. I és molt significatiu en relació amb l’estat del 
Teatre com estava i la falta de referents. M’entusiasmaven 
els espectacles que venien per Festa Major, però referents 
locals no en teníem i abans d’aquestes obres noves, diríem 

que l’estat de l’edifici era com un mirall 
respecte de la vida cultural en relació amb 
el teatre aquí a les Roquetes. Confiem que 
canviarà! 

L’A.- Aleshores, quan ets als grups de 
teatre amateur ja hi poses els dos peus a la 
ciutat comtal, sense deixar les Roquetes. 

ÓJ.-Sí. Va ser quan vaig entrar a Memory, la primera 
escola de teatre musical que hi va haver a Barcelona, 
dirigida per Àngels Gonyalons i Ricard Reguant. De fet 
amb 18 anys ja estrenàvem al teatre Regina de Barcelona. 
I d’aquí que he fet diversos musicals, com  El libro de la 
Selva, i més teatre infantil com Geronimo Stitlon d’Àngel 
Llàcer, amb el qual vam estar girant durant quatre anys i 
he fet musicals com Lo tuyo es lo mío, que vam portar a les 
Roquetes la passada Festa Major de Santa Eulàlia. 

L’A.- I la família, com ho veia tot plegat? 

ÓJ.-La família ho veia com un hobby, com un 
entreteniment, tot i que des dels 18 anys m’hi guanyo 
la vida, malgrat que hi ha hagut moments per a tot, però 
sempre he estat actor. 

De l’obra Sopar amb Batalla, de Jordi Casanovas, 
estrenat al Teatre Borràs el 12 de març de 2021. 

A Port Aventura, on ha treballat en diferents 
espectacles de carrer. 

Tenia uns 13 anys quan es 
va formar el Grup Xaloc 
de Teatre aquí i em vaig 
apuntar al carro



L’Altaveu nº 169  any 2021                                     13

L’A.- Has fet publicitat, també. 

ÓJ.-Sí! No sé si explicar-ho, però va ser molt visible. 
Potser ho recordes, però durant un temps llarg vaig ser 
“el príncep” d’una marca d’ulleres i de fet van reproduir 
a mida natural el príncep amb la meva imatge arreu de la 
seva xarxa de botigues per tot l’Estat. Jo era el príncep blau 
de Multiòptiques. Des d’aleshores la majoria de publicitat 
que faig és per a l’estranger. 

L’A.- I és cert que ets el noi a qui realment va matar 
Freddy Krueger? 

ÓJ.-(Riu) Aquesta va ser la broma que va sorgir d’una 
pel·lícula en què vaig participar amb Robert Englund a 
Itàlia, i en la qual em matava. Va ser una 
experiència particular, ja que hi tenia un 
paper important, però era una persona 
muda, no hi tenia text. Va ser en el film 
d’Alessandro Perrella, The night of the 
sinner de 2009. A més, he participat en 
altres produccions i curtmetratges i sèries 
de televisió.

L’A.- Durant el confinament de 2020, se’t va veure 
literalment enfilant-te per les parets; amb l’escena i la 
vida pràcticament aturades, com ho vas viure?

ÓJ.-A les xarxes socials crec que moltes persones vam 
trobar una mena d’escenari diferent, per dir-ho d’alguna 
manera. En el meu cas vaig jugar a mostrar allò què sentíem. 
Una mena d’impotència, solidaritat i altres contradiccions. 
L’aturada va ser un desastre, però m’ho vaig prendre d’una 
manera que encara no sabria com descriure-ho i el cert és 
que vaig trobar una nova afició com a jardiner. 

L’A.- Explica, explica. 

ÓJ.-Tot va ser perquè una amiga em va demanar, així 
encara mig confinats, si podia arreglar el pati de la seva 
mare i tenir cura de les seves plantes. I “patio que voy”. 
Era una veïna. I m’hi vaig llençar a aprendre i em va 
encantar. Al cap i a la fi, atendre les plantes et connecta 
amb la vida. Aprendre a cultivar va més enllà de la natura i 
és tot un pensament, una filosofia de viure. Ara estic llegint 
La mente ajardinada: las ventajas de vivir al ritmo de las 

plantas de Sue Stuart-Smith. Ja veus que he descobert una 
“professió” i també una manera de pensar. 

L’A.- Ho poses en safata. Ara què ja saps com, si 
haguessis de cultivar en relació amb les polítiques 
culturals, què hi faries? 

ÓJ.-(Riu) Plantaria il·lusió, que també vol dir invertir 
en cultura. 

L’A.- I què fumigaries? 

ÓJ.-Als votants de VOX, la intolerància i els atacs a la 
diversitat. 

L’A.- Tornant al teatre i la vida. Com es viu des de 
l’escenari? 

ÓJ.-Mira, quan t’arriba una crisi com 
aquesta o altres, realment no la pateixes 
potser com la resta, perquè nosaltres 
sabem que la vida no és lineal sinó que hi 
ha moments per a tota inestabilitat. Això 
ens fa ser cigala i formiga en diferents 
moments. És una professió precària, en la 

qual fins i tot la preparació es fa en espais no preparats 
ni adients, i els escenaris són sempre diferents. 

L’A.- Seria bona idea que el futur teatre nou de les 
Roquetes acollís residències de companyies teatrals, 
com ho fa la Carpa Revolució amb el circ?

Al rodatge de 2009 a Itàlia, en el paper de David, i al 
seu costat l’actor Robert Englund. 

Jo he tornat aquí després 
de més de 15 anys, em 
feien enveja els companys 
que celebraven tornar al 
seu poble
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ÓJ.-Sí, sí. Aquí es podria fer perfectament. De fet s’ha 
fet en diferents poblacions, com ara Sitges o Granollers, 
per posar-te uns exemples, amb companyies que hi han 
estrenat obres i s’han pogut preparar en condicions, 
amb convenis, que inclouen cursos, a més de la 
representació. 

L’A.- És important per a un teatre nou crear 
contingut? 

ÓJ.-Sí, és important el contingut i també la connexió 
amb la comunitat, i fer escola o fer residències és un 
principi. Un intercanvi d’experiències que es traspassa 
a la població a través del teatre amateur i no només 
professional. Es tracta de generar una sinergia cultural. 

L’A.- Com a actor et vas formar també a l’Institut 
del Teatre, en l’especialitat de text. I anys després 
vas presentar al teatre Maldà la teva primera obra 
com a autor i actor, Estrahna forma de vida sobre 
la relació epistolar entre Fernando Pessoa i Ofèlia 
Queirós. Què et va dur a escriure aquest text? 

Amb Unax Ugalde, Marta Hazas i Ana Cerdeiriña 
en l’obra Si no te hubiera conocido, sota la direcció 
de Sergi Belbel, al Centro Dramático Nacional de 
Madrid.  

Durant el confinament, desfilant-se per les parets. 

En el cartell del musical Gerónimo Stilton, dirigit 
per Àngel Llàcer i amb música de Manu Guix. 

Óscar Jarque amb Óscar Jarque en el paper publicitari 
de Príncep Blau, per a una xarxa d’òptiques.

ÓJ.-Em va dur l’admiració per Pessoa. Un Gèminis 
com jo, que va copsar l’amor en totes les seves 
contradiccions. Un autor que era font de múltiples 
heterònims i múltiples expressions de les emocions. 

L’A.- Portaràs l’obra a les Roquetes? 

ÓJ.-T’agradaria? 

L’A.- Molt. Moltes gràcies, ens veiem al Teatre!
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Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Alguna vegada has vist com es construeix una casa?

El primer de tot és fer el disseny dels plans de com vols 
que sigui la casa. Te la imagines amb tots els detalls que 
vols que tingui. La visualitzes en la teva ment i la plasmes 
en un paper per després construir-la.

El mateix passa quan et fas un vestit.

Primer fas un esbós de com vols que sigui: la tela, la forma, 
l’escot, les mànigues, la cintura, ... Després dibuixes els 
patrons i els trasllades a la tela per confeccionar-lo.

I això mateix pots fer amb la teva vida.

De la mateixa manera que quan vas a fer un projecte 
primer fas un esbós, així pots fer amb el que vols tenir 
en la teva vida.

Al cap i a la fi, la teva vida és el més preuat que tens, no 
et sembla?.  I no obstant això, és possible que t’estiguis 
deixant portar pel disseny que altres persones estan fent 
per a tu.

Potser l’anomenes destí. Tot i que el destí també és una 
cosa que es dissenya perquè, com saps, tota acció té una 
reacció. Així que el teu destí no és totalment atzar, sinó 
el resultat d’alguna cosa.

Això vol dir que si vols tenir alguna cosa, cal prendre 
alguna acció que porti a aconseguir-ho. I per a això cal 
seguir 3 passos fonamentals:

1. Ser

2. Fer

3. Tenir

Fins que no siguis (i et sentis) aquesta persona que vols 
ser, no prendràs les accions necessàries per aconseguir 
el que vols.

I això també pots dissenyar-lo.

Et compartiré un secret. Una tècnica de PNL que a mi 
m’ha funcionat i que utilitzen moltes persones d’èxit.

Consisteix en visualitzar amb tot luxe de detalls el que 
vols aconseguir: on ets, què veus, què sents, què olores, 
com et sents, qui està amb tu, ... Tot. I després d’això, 
quan en la teva ment ja és una realitat, vas fet passes cap 
enrere per veure en petites metes què has hagut d’anar 
fent per arribar a aquesta realitat.

T’asseguro que funciona. Recorda que la realitat es crea 
dues vegades; primer a la teva ment i després al pla físic. 
I la ment no distingeix entre el real i l’imaginari.

Sempre pots fer que la teva ment treballi per a tu. Com? 
Fent com si ho fossis fins que ho siguis.
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La pandèmia ha fet aflorar una vegada més el costat més 
solidari i generós de les persones. En aquesta ocasió, els 
Casals de la Gent Gran del municipi renuncien a l’aportació 
econòmica municipal d’enguany, que anualment els atorga 
l’ajuntament per dur a terme les seves activitats, perquè 
es destini a ajudar i a cobrir les necessitats bàsiques i 
assistencials de les persones més grans. En total, les dues 
entitats cedeixen l’import de 6.576 euros (3.288 euros 
cadascuna), inicialment previstos per a activitats que no 
s’han pogut programar a causa de la Covid-19.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha explicat que “aquests 
diners es destinaran a reforçar la teleassistència i el 
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). Per tant, és una 
mostra de solidaritat dels casals que, no obstant, no 
implica que es deixin de fer activitats per a la gent gran. 
Al contrari, des de l’Ajuntament, conjuntament amb 
les juntes dels casals, s’ha incrementat la programació 
amb activitats necessàries, que s’han pogut començar 
a fer en els darrers mesos, com tallers emocionals, la 
gimnàstica, el ball en línia, les sortides a caminar i les 
marxes nòrdiques”.

Per la seva banda, la regidora de Gent Gran, Paqui 
Carrasquilla, ha agraït a les juntes dels casals de la gent gran 
“la solidaritat mostrada, no només en fer aquesta cessió, 
sinó també perquè durant tot aquest temps de pandèmia 
han mantingut el contacte amb les persones usuàries”. 
Carrasquilla ha assenyalat que, a causa de la Covid-19, “li 
vam haver de donar una volta a la regidoria de Gent 

ELS CASALS DE LA GENT GRAN CEDEIXEN LA SUBVENCIÓ 
ORDINÀRIA DEL 2021 PER DESTINAR-LA A NECESSITATS 
BÀSIQUES I ASSISTENCIALS DEL COL·LECTIU
Cedeixen 6.576 euros, previstos inicialment a activitats que no s’han pogut programar a 
causa de la Covid-19.

Gran i vam posar en marxa trucades telefòniques per 
detectar la solitud no desitjada i acompanyar així la gent 
gran del municipi que està sola”.

Una activitat condicionada per la Covid-19

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i les associacions de 
jubilats i pensionistes de Ribes i les Roquetes signen cada 
any un conveni de col·laboració a través del qual les entitats 
dels casals de la gent gran reben una subvenció ordinària per 
portar a terme llurs programacions adreçades al col·lectiu 
de la gent gran del municipi, que inclouen tallers diversos, 
cursos, activitats lúdiques, festes tradicionals i excursions 
culturals i d’oci. A causa de la pandèmia de la Covid-19, 
moltes de les iniciatives previstes i de l’oferta de lleure no 
s’han pogut dur a terme pel compliment de les mesures 
de prevenció i seguretat i per la salut de les persones. Per 
aquest motiu, i en aquest context, les juntes de les entitats no 
signaran els convenis corresponents al 2021.

Els Casals de la Gent Gran van haver d’aturar la seva activitat 
durant mesos. En aquest període, des de l’Ajuntament s’han 
promogut accions a l’aire lliure, com caminades i rutes, i 
d’altres adreçades a reduir la bretxa digital i a fomentar l’ús 
de les xarxes socials. El març passat, van poder reprendre les 
passejades i la marxa nòrdica i, seguint amb la desescalada 
per la Covid-19, a l’abril van posar en marxa les classes 
de gimnàstica de manteniment i ball en línia a l’aire lliure. 
El juliol ja han recuperat els horaris d’obertura que tenien 
abans de la pandèmia. 

Els casals de la gent gran són equipaments destinats al 
col·lectiu de les persones grans i que tenen com a finalitat 
promoure el seu benestar i la seva participació com a 
membres actius de la societat. Els centres ofereixen la 
possibilitat de gaudir de serveis i d’activitats que tenen 
com a objectiu fomentar la convivència, les relacions 
intergeneracionals i la participació en la comunitat.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Passejada Casal Gent Gran Roquetes

Roda de premsa Casals d’avis de Sant Pere de Ribes

Activitat Casal Gent Gran Ribes
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

Entrada de Roger de Flor a Constantinoble l’any 
1303, segons un quadre del palau del Senat a Madrid

d’infanteria lleugera al servei de la Corona d’Aragó, tot 
i que en realitat també eren mercenaris.

L’any 1303 l’emperador romà d’Orient Andrònic II 
Paleòleg el va contractar, a ell i als almogàvers, per 
lluitar contra el turc, que amenaçava d’envair-los. 
Les campanyes victorioses de Roger de Flor i dels 
almogàvers van allunyar l’amenaça turca, però també 
van encendre enveges i enemistats.

Roger de Flor fou assassinat el 30 d’abril de 1305, 
traït per Miquel Paleòleg, fill de l’emperador d’Orient. 
Llavors començà la venjança catalana, que fou sonada 
perquè els almogàvers eren particularment cruels. 
Segons llegeixo la venjança catalana encara s’explica a 
l’assignatura d’història a Grècia i a Turquia. Trista fama.

El carrer de Roger de Flor es paral·lel al carrer de Roger 
de Llúria i dels Almogàvers, prop dels jardins de Rafael 
Alberti i del mercat de La Sínia.

Roger de Flor (aprox. 1268-1305) va ser un frare 
guerrer, pirata, mercenari i vicealmirall de la flota 
de Frederic II de Sicília, germà de Jaume II d’Aragó. 
Posteriorment va arribar al càrrec de megaduc (cap de 
la flota) de l’imperi romà d’Orient.

Era fill de pare d’origen alemany i de mare italiana, 
nascut a la ciutat de Brindisi, al sud d’Itàlia. De jovenet 
la seva mare, viuda, el va enrolar a la nau “El Falcó”, 
que feia el transport de mercaderies cap a Terra Santa. 
El Falcó era propietat de l’ordre del Temple, una 
important ordre religiosa de frares guerrers que lluitaven 
per aconseguir que els llocs sants del cristianisme 
romanguessin en mans cristianes. Amb els templers 
Roger de Flor va participar en la defensa de Sant Joan 
d’Acre, que va acabar en mans musulmanes, i a més 
el frare Roger de Flor fou acusat de quedar-se amb una 
part del tresor i fou expulsat de l’ordre.

Llavors i durant uns anys Roger de Flor es va dedicar 
a la pirateria. Capturava naus sarraïnes i revenia els 
béns robats als ports europeus. L’any 1299 va oferir els 
seus serveis a Frederic II de Sicília, que el va nomenar 
vicealmirall de la flota siciliana. Va ser en aquesta època 
que va entrar en contacte amb els almogàvers, tropa 

Carrer de Roger de Flor (Les Roquetes)
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Carrer d’Enric Morera (Ribes)

El carrer d’Enric Morera va des del pavelló Municipal 
d’Esports de Ribes fins a la ronda de can Macià. 
Part del carrer forma una rambleta amb un passeig 
central.

Enric Morera i Viura (Barcelona, 1865-1942), 
compositor català conegut sobretot per les sardanes  
La Santa Espina i l’Empordà, és iniciat en el món 
musical pel seu pare, músic. 

Als dos anys la família marxa a Buenos Aires i al 
1881 torna a Barcelona on rep classes, entre altres, 
del senyor Tolosa, Isaac Albéniz i Carles Gumersind 
Vidiella. Marxa a treballar a Còrdova (l’Argentina) i 
als vint anys, amb els estalvis aconseguits donant 
classes, va a Bèlgica. Estudia harmonia amb Felip 
Fiévez i coneix a músics com Paul Gilson i Eugène 
Ysaÿe. Cinc anys després torna a Barcelona.

La composició Introducció a l’Atlàntida, inspirada en 
l’obra de Mossèn Cinto Verdaguer, suposa un punt 
d’inflexió. Escriptors com Àngel Guimerà (autor de la 
lletra de La santa Espina), desitgen col·laborar-hi. Es 
relaciona amb integrants del moviment modernista i 
sovint va a Sitges (on es casa amb la sitgetana Maria 
Riera), fent amistat amb Santiago Rusiñol. Estrena 
per les festes modernistes al Teatre Prado un drama 
líric.

Al 1895 funda la Societat Coral Catalunya Nova i 
durant alguns anys dirigeix la Asociación Euterpense. 
Aquest fet explica les composicions per a cor, com 
l’Himne de nostra parla (amb lletra d’Àngel Guimerà) 
i que harmonitzi cançons populars, com Muntanyes 
del Canigó. És també un dels fundadors del Teatre 
Líric Català, que neix amb la voluntat de ser una 
alternativa lírica a la sarsuela.

Al 1909 torna a l’Argentina i rep l’encàrrec de fer 
l’Himno a la Patria per commemorar la independència 
d’aquell país. Dos anys després torna a Barcelona, 
on és sotsdirector de l’Escola Municipal de Música 
i professor d’harmonia i contrapunt fins a jubilar-se. 

La seva influència és important en músics més joves, 
com Xavier Montsalvatge i Joaquim Salvat.

La producció musical es conserva al Museu 
de la Música de Barcelona i a la Biblioteca de 
Catalunya. Consta d’unes 800 obres: sardanes 
corals i instrumentals, òperes, música escènica, 
obres simfòniques, corals, concerts, una Missa de 
rèquiem... Enric Morera escriu també unes breus 
memòries Moments viscuts, publicades el 1936. Al 
2015 es celebra l’any Enric Morera.

Un dels seus dos fills mor als 16 anys de febre 
tifoide, arran d’una epidèmia que hi ha a Barcelona. 
Malauradament, no serà l’última epidèmia que 
s’emporta persones que estimem...

El músic i compositor Enric Morera i Viura
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El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

ELABORACIÓ

1. Trosseja 3 cebes i 4 grans d’all. Barreja-ho tot en un bol amb 12 g de cúrcuma, 12 g de sal, 12 g de 
gingebre en pols, 12 g de pebre vermell dolç, 6 g de canyella, 6 g de pebre i un bon rajolí d’oli d’oliva. 
Afegeix a aquesta mescla 500 g de vedella tallada en trossos grans. Tapa el bol amb film i reserva en la 
nevera 2 hores.

2. Passades les 2 hores, agafa un “tajine”, tira una cullerada d’oli d’oliva, i quan estigui calenta, tira els 
trossos de vedella amb un cullerot de ceba, tapa el “tajine” i cuina a foc lent durant una hora. Removent 
la vedella cada 15 minuts.

3. Ara agafa una cassola i posa la prunes, cobreix-les amb aigua i una cullerada de canyella, i deixa a 
foc mig alt fins que redueixi l’aigua.

4. En una paella petita daura 100 g d’ametlles amb una mica d’oli de gira-sol. Reserva.

5. Quan la carn hagi finalitzat la cocció, obre el tajine i afegeix un grapat de les prunes amb la canyella, 
i un altre de les ametlles daurades.

Consell del GUERRERO: depenent de la quantitat de ceba que anyades al tajine, aconseguiràs que la 
vedella quedi més o menys sucosa

INGREDIENTS
500 g vedella
3 cebes
4 dents d’alls
12 g cúrcuma
12 g sal
12 g gingebre en pols
12 g pebre vermell dolç
6 g canyella
6 g pebre
oli d’oliva

ACOMPANYAMENT
200 g prunes seques
100 g ametlles
20 g canyella
oli de gira-sol

El “tajine” o “tajín” és un tipus d’olla 
característica de la zona del Nord d’Àfrica. 

És un recipient de fang cuit que es compon 
de dues parts; el plat que té una altura 
reduïda i la tapa amb forma cònica. En ell 
es cuinen uns guisats impressionants.
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¿Oiga, es el enemigo?
Hi ha preguntes que tan sols ments de gran clarividència 
ens les podrien contestar, malgrat que les seves respostes 
serien de difícil comprensió pel comú dels mortals: És infinit 
l’univers? Què és la matèria fosca? Es pot travessar un forat 
negre? Existeixen universos paral·lels?

Però, de totes les preguntes que ens podem fer, la més 
insondable és: ¿Com pot el senyor Pedro Sánchez pregonar 
als quatre vents que el seu govern és el més progressista de la 
història d’Espanya, i olé? Un paio que s’ha passat pel forro, 
entre d’altres, les promeses electorals de derogar la famosa 
“Ley Mordaza”, fer una nova “Reforma laboral”, renovar el 
Consejo del Poder Judicial, actualitzar les pensions, publicar 
la llista de defraudadors d’Hisenda...

Molt bé, doncs ara, el passat mes d’agost, vaig llegir una 
noticia que em va deixat estabornit i que no entenc com no 
va crear un autèntic terratrèmol: el govern espanyol, fent 
honor al seu particular sentit del progressisme, es treu de la 
màniga (Tachaaannn!!!) la “Reforma de la Ley de Seguridad 
Nacional”, perquè els ciutadans majors d’edat estiguin 
obligats a fer “prestaciones personales” en cas de que es 
declarés un “Estado de crisis” a Espanya. 

Què vol dir això? Molt fàcil, aquesta llei els permetria “llamar 
a filas” els majors de d’edat, intervenir empreses i, fins i tot, 
intervenir béns en cas que la seva pàtria ho necessiti. Cony!   

Ja us he dit que, quan vaig llegir aquesta noticia a El País, vaig 
quedar commocionat i, un cop refet, vaig parar atenció per 
veure si la gent d’esquerres (què hi ha algú???) posava el crit 
al cel. Però res. Ja fa un munt de dies i, de moment, silenci. 
Suposo que uns estaven de vacances, altres adobant la taula 
miraculosa del sant diàleg i la resta encara continuen amb la 
boca oberta.

Jo, fa dies que no dormo només de pensar que em puguin 
tornar a cridar a l’exèrcit. I em preocupa molt a qui enviará 
ara la carta, que en el seu moment li va enviar al meu pare, 
el Coronel Jefe del C.I.R. nº 9, on li deia: “No haga caso 
de las muchas calamidades que le pueda contar su hijo. O 
son producto de su fantasía, o son motivadas para darle la 
sensación de que está muy mal y pedirle dinero...”

La veritat és que no em veig vestit de caqui una altra vegada. 
Això sí, fa dies que estic recuperant els monòlegs del gran Gila 
perquè, si em criden, ja veig que aniré a parar al mateix exèrcit 
del qual ell feia riota: Vaixells dragamines que embarranquen, 
submarins S-80 que no floten, tancs de combat Leopard 
que estan en un magatzem perquè no hi ha diners pel seu 
manteniment, malgrat que van costar més de deu mil milions 
d’euros, avions de transport Airbus A400M sense el modus 
de salt automàtic... 

P. D. Ara que en Gila ja no hi és, trucaré jo? Es el enemigo?… 
¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Es que estaba 
el tanque mal “aparcao” y se lo ha “llevao” la grúa y encima 
nos han “multao”. Será mejor que terminemos la guerra, 
porque mientras vamos a buscarlo y todo...

Anuncia’t
655 960 320




