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Editorial

L

es Festes Majors de Ribes i les Roquetes són les protagonistes d’aquest
mes a L’Altaveu, amb un parell de setmanes de diferència. La retrobada
dins la Festa Major de Sant Pau ha tornat la il·lusió als ribetans per poder
sortir al carrer i compartir amb públic el que tant estimem i tant hem
enyorat.

Els carrers han vessat de gent emocionada per la possibilitat –després de tant temps
reclosos– de participar en el correfoc i cercaviles; petits i grans han fet l’Anada a Sant Pau
amb un temps esplèndid que no ha fet més que culminar la fita.
Ha estat força curiós, veure com després d’una parada forçada tothom ha reprès la
seva tasca amb més força que mai, amb celebracions d’aniversari programades i amb
innovacions cuites a foc lent; potser el temps ens ha donat aquest petit avantatge.
A les Roquetes, Santa Eulàlia –a tancar d’aquesta edició– està a punt de donar el tret de
sortida als actes de celebració que tant s’han fet esperar, també amb novetats i amb una
il·lusió força especial per tornar al carrer a gaudir del foc, dels timbals, dels gegants, del
bestiari, i dels balls. Us oferim la programació de Santa Eulàlia i esperem que en aquest
cas el temps també somrigui la Festa.
Les programacions de Carnaval també estan enllestides i prometen divertiment i
la característica disbauxa que tant ens agrada. En el proper número publicarem els
reportatges fotogràfics del Carnaval i us convidem a enviar les vostres imatges (laltaveu@
laltaveu.com).
També en aquest número entrevistem l’alcaldessa, Abigail Garrido, qui ens parla dels
nous reptes que es proposa assolir i el desglòs del nou pressupost que va entrar en vigor
el passat mes de gener. També ens fa cinc cèntims del desplegament del projecte “Sant
Pere de Ribes Municipi Saludable i Sostenible” i els triangles culturals de Ribes i de les
Roquetes.
La Rosquellada ens explica com fer les coses que no podem fer, i com s’ho fan els il·lustres
per trobar les muses o per continuar treballant per la cultura, quan elles són de vacances,
quan la genialitat supera la capacitat, almenys en algun moment concret.
Bona Festa Major! Bon Carnaval! I ens tornem a trobar al març amb un L’Altaveu ple
d’imatges de tot allò que es cogui en aquests dies de disbauxa.
Fins aviat.
Cristina Perelló
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Pepi Orihuela

Laura Bregante

Arriba un
Sant Pau, per
fi als carrers!

Laura Bregante

L ’A
Laura Bregante

La canalla ha fet gala de la celebració més
esperada, entre un ball de mascaretes i uns
somriures perceptibles als ulls. La Festa Major
ha estat grossa en cada detall.
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De la Baixada de Grallers de la
Vigília - abans de la Traca- fins
a l’Anada a Sant Pau, balls,
músics, diables i bestiari van
recuperar la joia i la festa que
tothom esperava, fent de cada
pas un gran camí.

Laura Bregante

L ’A

L ’A

Les imatges d’una Festa Major que
recupera la proximitat i l’aplec a l’ermita
de Sant Pau són ja un record inesborrable
d’una cita més que desitjada. Les al·legories
d’una esperança mai perduda que recupera
il·lusió i germanor.
L ’A

Mayte Vinuellas
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Laura Bregante

Laura Bregante

El moviment dels balls, gegants i bestiari, l’olor de la pólvora i el so de timbals i gralles va convertir la
cita més anhelada en quatre dies intensos de reivindicació de la Festa, reivindicació de les tradicions i
reivindicació de saber fer les coses ben fetes. Visca la Festa Major!
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Yascary Martinez

I diuen que la fera no només fa foc. El Drac de Ribes conmemora els seus 50 anys i ho fa envoltat de tot
un poble que homenatja la seva celebració. Han estat diferents generacions de portadors, músics i grans,
petits i joves que al seu voltant han sabut magnificar la joia de tres caps que fan del Drac de Ribes un
referent local i també nacional. Moltes felicitats!
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El somriure d’en Jan i Sant Pau
Benvolguda Juani, fa dos anys que vivim a Ribes i per
primera vegada hem viscut la Festa Major tota la família.
Quina meravella! [...]. Vam arribar el juliol de 2020 dels
voltants de Barcelona. Les expectatives eren grans pel que
ens havien dit, sobretot quan l’any passat ens vam perdre
les exhibicions i tampoc en sabíem gaire. Però la veritat és
que cal felicitar la capacitat de participació i d’implicació
de tantíssima gent que hem vist com s’hi ha esforçat. No
hem pogut assistir junts a tots els actes, però som una
família nombrosa i ens hem repartit. Fins i tot ha vingut
l’àvia, que ara que ha conegut el xurrero, ens ha demanat
quedar-se alguna setmana més [...]. Felicitats, Ribes!
(Maria Victòria, 26 de gener de 2022).
Benvinguda Maria Victòria!
D’entre totes les teves paraules de felicitacions i agraïment
–que he hagut d’escurçar– recupero la teva descripció del
somriure d’en Jan, el teu petit: “un somriure que tenia un
xic de màgia i un xic de nervis, un somriure inaudit, de
descoberta i de gaudi que al bell mig de la plaça de l’ermita
de Sant Pau es va omplir de llàgrimes tot dient-me, mama,
és això la Festa Major!”.
En Jan té tres anys, no encara, i probablement representa
amb el seu somriure el resum més emocionant d’aquest
Sant Pau, viscut com esperàvem; per fi al carrer, perseguint
el so de gralles i tabals, enfrontant la passió pel foc o fugintne a una distància tan lluny com per evitar cremades i tan
a prop com per somiar entre els diables o els tres caps de
l’estimat Drac, que a més està d’aniversari.
Aquesta ha estat una Festa Major de Sant Pau plena de
somriures: d’alegria, de complicitat, d’esperança, de
germanor –com mai– i també una mena de ja era hora. De
respirar, que en diuen.
Ha estat intensa també. Quatre dies sense treva, en què
les mirades rere les mascaretes, un got o un bon xurro,
s’han convertit en l’enyorada abraçada. Hi ha hagut pregó,
amb una lliçó imprescindible del sentit més íntim i més
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CARTES A LA JUANi

col·lectiu de les tradicions; un correfoc de retrobament,
amb el foc i la comarca; la canalla ha viscut el seu Sant
Pau sota un cel ben blau i la complicitat de tot un poble
al seu costat; la baixada de grallers i la traca s’han fet un
racó dins la petita història d’una represa esperada; balls,
gegants i fins i tot el Matxo Vell han recuperat l’eufòria
d’uns carrers massa acostumats a la soledat i a un silenci
esgarrifós quan no s’escull.
Els somriures protagonitzen totes les fotografies, però
hi ha un vídeo –i sobretot un record ja per sempre– que
quedarà en nosaltres en forma de llagrimeta. I si no em
creieu, recupereu els versos del Ball de Diables de Ribes
Colla Jove i el seu cant. He dit llagrimeta i era un plor com
els d’abans també, ple d’emocions.
La Juani

PD: I no oblideu felicitar la Colla Jove, cremant-ho tot des
de 1992.
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.

Dijous Musicals a

La TRATTO
de Ribes

El primer concert serà dijous 3 de febrer i
ens portarà Tan Gotan, amb l’Alejandro
Leguizamo i l’Andrea Perrone. Nit per endinsarnos en la màgia que el tango ens transmet.
En Michael Jackson, qui ha estat un dels genis de la
musica i l’espectacle de tots els temps i especialment
de les dècades dels 70 & 80 rebrà homenatge de la
mà d’Atomik Fank la nit del dijous 10 de febrer.
Ja a mitjans de mes, dijous 17 de febrer arriba el ja
conegut pels assidus a les nits de música a La Tratto,
el grup Somorrostro, amb una selecció de flamenc
fusionant l’art mediterrani per excel·lència amb tocs
moderns de jazz i conjugant ritmes caribenys, per
acompanyar-nos i passar una bona estona.

Actuació del passat 9 de desembre de
EL BASTNASO bard

Acabarem el més el dijous 24 de febrer amb l’actuació
d’en David Villar, provinent del bressol del flamenc
ens visita per oferir-nos la seva característica manera
d’expressar el flamenc fusió que de ben segur que
serà una experiència per qui es deixi atrapar.

La Tratto de Ribes continua oferint-nos nits musicals
aquest mes de febrer: hem de buscar espai a la nostra
agenda pels dijous. Tangos, música dels 70 & 80 amb
homenatge al mític Michael Jackson, el flamenc i el
flamenc fusió ens acompanyaran en cada concert i cada
grup ens oferirà l’estil que millor sap fer i que més li agrada.

Així doncs, i a l’espera de properes programacions,
diverses i com sempre prou interessants, La Tratto de
Ribes continuarà promovent talents com a proposta
cultural, donant espai, escenari i públic a qui vol
comunicar el seu art i compartint-los paral·lelament amb
la seva atractiva proposta gastronòmica.
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Una conversa amb l’alcaldessa,

Abigail Garrido
L’alcaldessa Abigail Garrido
anuncia nous reptes i desglossa
el pressupost que el passat mes
de gener va entrar en vigor. Tot
plegat, entre la recuperació dels
carrers per a les celebracions
de Sant Pau i Santa Eulàlia,
dues cites inseparables del
camí a la recuperació de les
tradicions, després de dos anys
de pandèmia. El desplegament
del projecte de municipi
saludable i sostenible, amb
importants inversions com
a eix del desenvolupament
social que són algunes de les
propostes noves, al costat de
la imminent reobertura de la
renovada i ampliada biblioteca
Josep Pla.

Per Bàrbara Scuderi

L’Altaveu.- Aquest mes de febrer està prevista

la reobertura de la biblioteca Josep Pla, quina és la
seva singularitat, a banda de la rellevant ampliació de
serveis i espais?
Abigail Garrido.- La inauguració serà a principis de
febrer, si el calendari festiu ens ho permet també. La
nova Josep Pla representa un dels tres eixos d’un triangle
cultural fonamental per a la dinamització i la creació
cultural a les Roquetes. Al costat del Teatre Municipal
i el Centre Cívic, els tres equipaments prenen empenta
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i la voluntat és que es nodreixin de forma integradora.
El teatre ja compta amb una direcció i un pla de
programació que també inclou tallers i residències en les
sales annexes, i la biblioteca com a centre dinamitzador
i cultural serà també important en aquest sentit. El teixit
cultural i associatiu canvia i creix, i aquests equipaments
en són un impuls necessari.
L’A.- A Ribes –seguint en cultura– la reobertura
del Castell, per les dades de visitants de l’estiu passat,
sembla que ha estat molt ben rebuda.

L’economat -fins ara espai del Banc d’Aliments- és un
dels canvis que ha impulsat la crisi de la pandèmia.

El regidor Adrià Solà; la directora de la biblioteca Josep
Pla, Ester Callao i l’alcaldessa, Abigail Garrido.

A.G.- Sí, sobretot perquè a banda de la recuperació de
l’equipament s’ha aconseguit que la museïtzació i posada
en valor del llegat de José de Udaeta siguin un punt de
recuperació del patrimoni cultural important. I això s’ha
reconegut. Aquí també es treballa en un triangle cultural, en
aquest cas format pel Castell, l’ermita de Sant Pau i el Local,
on ara hem aprovat la redacció del projecte d’adequació
com a sala-auditori, amb millores de sonoritat, butaques
retràctils i adaptació a les arts escèniques. I aviat també
serà una realitat el Centre d’Interpretació dels Indians i
treballem per a recuperar l’Església Vella per a activitats.
Són impulsos en què el benefici –tant respecte al patrimoni
com a la vitalitat cultural local– és molt rellevant.

humà. Aquest municipi que és inclusiu, solidari i molt
actiu i s’ha posat en pràctica en tot allò que el caracteritza.

L’A.- L’impacte de la pandèmia ha estat punyent
en els àmbits social i econòmic, però també en les arts
i, així i tot, s’ha mantingut el teixit social i cultural.
Quina ha estat la clau?

Un altre aspecte, no menys destacat, és que aquestes
activitats noves també han generat treballs indirectes, la
qual cosa ha incentivat també l’emprenedoria local.

L’A.- En el terreny social i econòmic, les dades de
l’atur són significatives. S’ha passat de 1.819 persones
en situació d’atur el 2019 a 1.732 el 2021, quan durant
2020, per la pandèmia s’entén era un atur de 2.152
persones. Quines han estat i quines són les principals
polítiques d’ocupació local.

A.G.- La superació d’aquesta crisi s’està responent en
positiu. L’impacte ha estat molt dur en molts sectors.
Una de les polítiques actives ha estat l’atenció directa;
aquest 2021, per exemple, s’ha atès 4.000 persones. I
una segona acció molt destacada i amb fruits ha estat
L’A.- I la Carpa Revolució, en quin punt es troba,
atraure activitats econòmiques noves, generadores de
novetats?
llocs de treball, com tot el desplegament
A.G.- La Carpa té un conveni de “La Josep Pla, el Centre de la zona Valentí-Varosa amb comerç i
col·laboració amb l’Ajuntament; es troba Cívic i el Teatre formen un empreses noves. A més, s’ha treballat en
el suport a l’emprenedoria i tot plegat amb
en espai municipal. Ara, però, l’entitat rellevant triangle cultural”
un pla de xoc de 7 milions d’euros amb
ha viscut un temps complicat amb la
plans d’ocupació propis i accions per a la
pandèmia i tot. I novetats, ara mateix no
formació i inserció.
en tenim, s’està en procés.

A.G.- Com en tot allò que ens ha ensenyat aquest temps
viscut, la clau està en l’empenta de la gent, en el factor

L’A.- El 2021 ha permès recuperar la dinamització
de l’activitat empresarial i econòmica, quines són les
estratègies per a 2022 i 2023?

Anuncia’t
655 960 320
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A.G.- Les estratègies fixades en el pressupost se centren
en donar resposta a sectors molt castigats, com el conjunt
del comerç i l’hostaleria local, les petites empreses i
autònoms, dels quals també hi ha hagut un important
increment per l’empenta emprenedora de moltes persones.
Els ajuts municipals, més enllà de la quantificació, que són
2 milions d’euros, posen l’atenció en l’acompanyament,
la captació de recursos –com línies de subvencions
europees per a projectes nous– i també un important pla de
posicionament, que és un pla de màrqueting per al suport
a la digitalització i sostenibilitat de l’activitat econòmica
local. Tot sota la proposta de municipi saludable i
sostenible, en la concepció més àmplia del termes. Si vols
et faig el llistat!
L’A.- Alguns exemples, doncs?

Abigail Garrido, durant l’entrevista.
ambientals que ja s’estan realitzant en l’àmbit de la
gestió eficient com les noves instal·lacions de plaques
fotovoltaiques en edificis municipals i l’increment de
l’ús de biomassa en altres equipaments. En resum, es
tracta d’accions en els espais públics generadores de
sostenibilitat i que afavoreixen una convivència positiva,
sense emissions ni contaminació.

A.G.- Doncs, respecte a l’atenció a les persones hi ha el
projecte de l’obertura del Centre de Dia, més l’ampliació
de cicles formatius lligats a la generació de llocs de treball
i també programes en què es vincula
paisatge, natura i esport. I tot allò relacionat
“La museïtzació del llegat
amb energia sostenible.
L’A.- Són propostes pressupostades
per a aquest any?

d’Udaeta és també important
pel patrimoni local ”

A.G.- Sí. Hi ha l’impuls a l’habitatge i noves mesures

Grup dels plans d’ocupació municipals.
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L’A.- El municipi ha crescut. El
creixement demogràfic ha estat de 400
persones de 2020 a 2021. Quins creus
que en són els principals factors?

A.G.- Bé, aquesta és una tendència, en certa manera
moderada, que es produeix fa uns anys. Som un municipi
capaç encara d’atraure persones, per viure-hi i també per a
desenvolupar els seus projectes. Però també en aquest sentit
hem posat l’atenció en unes polítiques actives d’habitatge,
ja que quan creix la pressió demogràfica, sabem que això
pot dificultar l’accés al lloguer, per exemple. D’aquí els
projectes d’habitatge protegit i social en què es treballa.
S’ha adquirit un edifici de nous habitatges en un projecte
amb la Generalitat i es treballa per tenir un parc d’habitatge
accessible per a joves, persones grans i famílies.
L’A.- De creixements, n’hi ha dades. De fet coincideix
el creixement demogràfic amb l’increment de superfície
construïda. Un fet evident que situa l’increment més
gran de superfície construïda al poble en els períodes
de 1970 a 1979 i entre 1990 i 1999.

El nou pla de Can Jove hi té relació?

A.G.- Sí! Tot va lligat a la sostenibilitat en el sentit més
concret. Es tracta de diversos projectes que es troben en
diferents fases i que compten amb fons europeus com
FEDER, Next Generation i també fons propis.

A.G.- Hi té relació, però també va més enllà. T’explico.
En el cas de Ribes permetrà obtenir sòl per a habitatge
assequible, fet que per ara no se’n disposa, i també està
lligat a una oportunitat de desenvolupament que integra
L’A.- Alguns exemples?
paisatge i atenció a les persones. Es tracta
d’un projecte sociosanitari i residencial, “Can Jove ens possibilita la A.G.- N’hi ha de més silenciosos que van
respectuós amb el medi ambient i de promoció de 331 habitatges soterrats –com tot allò relacionat amb
l’eficiència de la gestió de l’aigua– o que van
continuïtat entre el paisatge urbà i rural,
assequibles a Ribes”
per dalt, en relació amb l’enllumenat públic i
que dona resposta a diferents necessitats.
sensors de qualitat d’aire. I altres més visuals.
Ens possibilita la promoció de 331
Vols
el
llistat
complet?
habitatges assequibles; un 50 per cent d’habitatge tutelat
i també impulsar respostes a l’envelliment actiu, a més
L’A.- Alguns, només alguns!
del posicionament sociosanitari de Sant Camil, amb qui
ja es treballa en un projecte, conjuntament, de formació
A.G.- En mobilitat, per començar, aquest any tindrem els fons
en aquesta direcció. El projecte ja s’ha presentat a la
per a la redacció del projecte d’enllaç del carril bici i vianants
Generalitat, per ampliar els serveis de Sant Camil i apostar
entre Ribes i Sitges i també es vol acabar el tram de Ribes
per generar un benestar actiu i alhora llocs de treball.
amb les Roquetes que ha quedat al mig. A més, s’enllestirà el
pla director d’arbrat urbà, amb arbrat propi del nostre clima.
L’A.- Fa escasses setmanes, en relació amb l’ocupació
d’uns habitatges a les Roquetes, vas fer una declaració
relacionada amb les polítiques locals: “qualsevol
persona que tingui necessitat d’habitatge s’ha
d’adreçar a l’Ajuntament per gestionar
la seva situació”. N’hi ha prou?

En relació amb les energies sostenibles, s’impulsarà un
Centre de Calor de Biomassa, que ja està en procés i una
Agència Local de l’Energia, que vol ser agent assessor per
a particulars i empreses. I també en residus,
“Aquest any es fa el que sent el municipi amb les millors xifres
projecte d’enllaç del carril de separació de la comarca, volem anar més
enllà, camí d’una gestió sostenible en valors
bici entre Ribes i Sitges”
absoluts a través de diferents models.

A.G.- La resposta va ser contundent i va
acompanyada tant d’ajuts puntuals, com
d’impuls d’habitatge social, com t’he
comentat abans. Crec que és important que
tota persona que viu a Ribes i les Roquetes s’adreci a qui
pot oferir ajuts o respostes. No en tenim competències en
molts àmbits, que vol dir que no depèn de l’Ajuntament
tot, però sí que hem cregut fermament que calia respondre
de manera activa a la crisi. I en aquest sentit, l’increment
d’ajuts en habitatge de lloguer entre 2020 i 2021 ha estat
fonamental per a l’ajuda a moltes persones. I de fet, aquest
any, continua vigent aquest suport, perquè malgrat la
recuperació en alguns àmbits, hi ha una crisi persistent a la
qual cal donar respostes.
L’A.- Fins ara, tots els projectes comentats són de
present, però les polítiques sovint menys perceptibles
i més incidents (alhora que no tan populars) són de
futur. Té el municipi una agenda 2030?

Projecte del nou espai socio-sanitari i residencial.
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L’A.- Al costat de les propostes suposo que hi ha com
a objectiu que prenguem més consciència de la cura
de l’entorn. Aquella idea que has comentat abans de la
convivència positiva.
A.G.- Correcte. La gestió va acompanyada d’informació
i acció directa. T’he fet un resum, amb alguns projectes,
però realment l’agenda és un compendi de múltiples
accions, totes en petit o gran detall molt importants.
L’A.- Per acabar, venim de Sant Pau i entrem en
les celebracions de Santa Eulàlia. El calendari festiu
tradicional s’ha pogut dur a terme tot i el pes de les
mesures sanitàries. Ha estat difícil arribar-hi? Quina
valoració en fas?

Sant Pau al carrer, després del Pregó.

A.G.- Ha anat molt bé. Totes les activitats previstes
s’han desenvolupat correctament i s’ha notat que hi havia
ganes de Festa Major. Hi ha hagut més participació en tot
que l’any passat i, en aquest sentit, es pot considerar un
reflex de les ganes de socialització que tenim les persones
després de dos anys de pandèmia. No obstant, haurem
de seguir adaptant-nos a la situació que requereixi cada
moment, com hem fet fins ara, i seguir amb prudència
l’evolució de la situació actual i veure què es pot fer i què
no es pot fer a l’hora de programar les activitats. Agraïm
a les colles i entitats la feina feta i els consensos que ens
han portat a celebrar un Sant Pau més semblant al d’abans
de la pandèmia.

EL PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC S’OBRE A LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes aposta per un model de turisme responsable, sostenible i saludable.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, donant continuïtat al
Pla Estratègic de Turisme Sostenible (2017) i de manera
complementària al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 20192023, ha impulsat amb el suport de la
Diputació de Barcelona, l’elaboració
del Pla de Màrqueting Turístic 20222025.
Per tal d’assolir els objectius establerts
al Pla de Màrqueting Turístic es demana
la participació i opinió dels grups
d’interès del municipi i de la ciutadania
en general. Les persones interessades en
col·laborar-hi poden respondre en menys
de cinc minuts el qüestionari a través de
l’enllaç https://es.surveymonkey.
com/r/santperederibes
El qüestionari en format digital inclou
aspectes relacionats amb l’activitat
turística, la difusió del patrimoni
cultural, la situació actual del turisme a Sant Pere de Ribes,
les prioritats, etc. L’objectiu principal és fer un balanç dels
principals punts forts i dèbils, i de les principals amenaces
i oportunitats que té Sant Pere de Ribes com a distinció
turística. Per finalitzar, se sol·licita l’edat i el gènere de la
persona enquestada.

14
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Les respostes de l’enquesta seran tractades de manera
agregada i totalment confidencial.
Els tres objectius principals del Pla de Màrqueting
Turístic 2022-2025:
Implicar a tots els agents del
sector turístic i sectors afins
en el procés d’aconseguir un
model de turisme responsable i
ambientalment sostenible a mig/
llarg termini.
Incrementar
el
nombre
de visitants i de turistes i
descentralitzar l’activitat turística
oferint productes que atreguin
la demanda tot l’any. L’objectiu
és assolir una distribució
equilibrada de turistes durant
totes les èpoques de l’any.
Recolzar i augmentar el reconeixement de la marca Turisme
Saludable com a tret identitari i transversal del municipi.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

SALUT

Per Arnau Folch

Misteris i llegendes urbanes de Jafra, del Massís del Garraf
El poble abandonat de Jafra, al bell mig del Massís del Garraf, és un bon exemple d’indret on hi ha fet niu la
llegenda urbana. La seva és la història d’un poble que no va reeixir. El 1139 el trobem documentat per primera
vegada en referència al seu castell, que torna a aparèixer el 1331. Però durant el segle XIV només hi viu una
família i el 1413 es diu que a l’església de Santa Maria ja no hi va ningú. Els barons de Jafra restauren l’església
durant el segle XVII i a finals del XVIII tenien terme propi, fet que indica una recuperació de la població,
sempre escassa. Malgrat tot, durant la segona meitat del segle XIX la plaga de la fil•loxera, que devastà la vinya,
torna a fer que el poble perdi famílies i el 1960 només té 19 habitants repartits entre algunes masies. Poc després,
excepte per alguna masia, queda abandonat. Aquí comença la llegenda.
dels anys 80, les seves ruïnes van
A finals
començar a ser indret de trobada de joves,

excursionistes o gent que tenia per afició fer psicofonies
i altres pràctiques esotèriques típiques de l’època. S’ha
parlat de les omnipresents però molt poc probables «sectes
satàniques» que, habituals en aquesta mena de llegendes
terrorífiques, profanaven cementiri i església per saquejarne ossos, claus o fustes i celebrar els seus ritus d’inversió,
amb cotxes cars i sacrificis d’animals. També es parlà de
llums que sobrevolaven el poble. En aquells temps, anys
80-90, s’atribuïren als ovnis, que encara eren moda. Més
tard, es va dir que les llums eren focs follets que entraven
i sortien de les cases. Els espiritistes també van posar-li
nom a una de les masies, «la casa encantada» o «la casa
dels poltergeists», perquè deien que en ella se sentien cops
i veus esgarrifoses. En realitat, era la casa dels masovers.
Mai es va poder confirmar res, sempre acompanyat d’allò
tan típic «d’un amic d’un amic m’ha dit...» o «el meu
cosí diu que...» I no faltarà qui, en algun sopar familiar o
davant d’una cervesa, jurarà que ho ha viscut en primera
persona o que ha recollit unes «veus» que fan glaçar la
sang. Perquè els cosins d’ahir són les psicofonies d’avui.
Sigui com sigui, la fama de lloc inquietant Jafra ja la tenia
guanyada, era només qüestió de temps que la fantasia

Jafra apareix documentat per primera vegada el 1139.
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L’església és “Santa Maria de Jafra i la seva rectoria.
popular comencés a funcionar i es propagués pels mitjans
de comunicació moderns.
El centre de la llegenda del poble és el pou. Una de les
històries explica que els barons de Jafra tenien un fill a qui
li agradava jugar a prop d’ell, on sempre hi llençava pedres
per escoltar-les enfonsar-se a l’aigua, perdudes en la foscor
humida. El nen, que era l’hereu dels barons, era fruit d’una
relació il·legítima entre la baronessa i un pagès del poble.

Algunes de les cases ja sense sostre i en ruines.

que se sent pel poble és la seva, no la del fill de l’antic
baró, i que Melinda s’apareix a excursionistes perduts per
ajudar-los a trobar el camí o protegir-los, fins i tot que és la
famosa Noia del revolt.

El nucli de Jafra estava format per cases disseminades,
que responien a la parròquia de Santa Maria.
El rector, que va sentir d’amagat una conversa entre tots
dos on deien que s’emportarien al nen i desapareixerien,
va córrer a dir-ho al baró. Embogit de fúria, el prohom va
penjar al nen a dins del pou, qui va morir ofegat en aquella
profunda nit de sota terra, els peuets colpejant la paret
molla i verda. Conclou la llegenda que, per aquest motiu,
algunes nits es pot sentir la veu de l’infant que surt de dins
del pou i vagareja llastimosament pel cementiri o les velles
cases, pregant l’ajuda que ningú va donar-li.
llegenda urbana narra com en una
U namasiasegona
allunyada del nucli central, avui en ruïnes,

hi vivia una família que venia d’Àustria cercant sol i
platja... i alguna cosa més. Els fills del matrimoni patien
d’una malaltia de la pell que feia que la gent els agredís o
els hi tingués por. I la família sentia vergonya. Per aquest
motiu, el pare, qui era un reputat i ric doctor, va cercar un
poble aïllat a Catalunya i va fer construir al costat de la
masia un laberint de bardisses, on els nens hi juguessin
sense que ningú els veiés. Quan va néixer la quarta filla,
Melinda, la mare va morir durant el part i, un a un, els
altres nens van anar morint. La llegenda afirma que el
culpable era el pare qui, perdut el seny com el baró, va anar
assassinant als nens enverinant-los. Melinda, que ja tenia
sis anys i era l’última amb vida, va adonar-se del mal final
que havien patit els seus germans i va fugir. Com era negra
nit i el seu pare la perseguia, la malaurada nena va caure
al pou, ofegant-se. Novament, es diu que la veu infantil

Els programes de ràdio i televisió de misteri, també
internet, d’alguna manera han creat i han anat fent més gran
la fama de Jafra, terme de masos disseminats, la majoria
abandonats i allunyats entre ells. Amb algunes excepcions
que han fet fortuna, com la masia convertida en monestir
budista, que mereix una menció a part. Originalment era una
masia, però un indià s’hi construí un palau, que abandonà
després d’arruïnar-se amb la fil·loxera. Els budistes
l’han conservat i restaurat. Avui, Jafra pertany al terme
d’Olivella i del petit nucli central es conserva l’església
de Santa Maria, amb la casa del baró, la dels masovers i
la rectoria, ruïnes decadents que any rere any van perdent
pedres i parets. Més que un esquelet ja són espectre. Els
seus ulls buits observen els camins polsegosos, les tanques
que el rodegen i no eviten els intrusos, les portes que ja no
s’obren i les campanes absents. La terra mateixa sembla no
entendre les llegendes modernes, amb clares connotacions
cinematogràfiques, de sèrie B, com si al damunt d’un
indret senzill i humil, de pagès, li haguessin entaforat una
d’aquelles disfresses barates dels catàlegs de Halloween.
Una versió més senzilla d’aquestes llegendes, diu que s’ha
vist un nen solitari córrer entre els boscos i les cases. Qui
sap si és el fantasma de quan aquesta terra era habitada,
quan vibrava sota la força de les famílies que feien créixer
la vinya , quan se sentia el cant del gall, el riure de la
mainada, el bel de la cabra. Ara només en queda el silenci,
un misteri que pesa més que els crits postissos que s’hi
volen tirar pel damunt.
Arnau Folch és el creador de la pàgina web Llegendàrium,
http://www.llegendesdecatalunya.cat, on podreu conèixer
moltes més llegendes tradicionals catalanes. També a les xarxes:

https://twitter.com/llegendarium
https://www.instagram.com/llegendesdecatalunya/
https://www.facebook.com/llegendescatalanes
Ha publicat el llibre Rondalles de Sang, amb l’editorial
Hermenaute https://www.hermenaute.com/libro.php?id_
libro=42, dedicat a llegendes i rondalles oblidades de la
tradició catalana, que giren al voltant del crim.
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

La Coma l’any 1965, amb can Barba i can Soques en
primer terme (ACGAF, Fons Vicenç Carbonell i Virella).

Continuant la tasca que vam començar l’Altaveu anterior, dediquem aquest “Fem un tomb pels carrers” a
dos altres nuclis de població del nostre terme: La Coma i Puigmoltó. Curiosament es tracta dels nuclis més
petit i més gran, apart de Ribes, les Roquetes i les urbanitzacions que hi ha disperses pel nostre terme.

La Coma
La Coma és un veïnat que trobem seguint el camí de
l’ermita de Sant Pau en direcció a les masies de can
Zidro i can Ramonet. A uns 400 m més enllà de la
Coma hi ha la font d’en Zidro amb el seu hort, ara
abandonat.

Soques un dels nois es va amagar al pou per evitar
anar al front i en acabar la guerra l’amo de can Puig
va fer marxar en Joan Planes i la seva família de can
Fèlix pel seu comportament esquerranós durant la
guerra. Els va tocar anar a viure a Vilanova i la Geltrú.

Molta gent coneix aquest conjunt de cases amb el
nom de can Barba, ja que durant molts anys va ser
l’única que va estar habitada. Al padró d’habitants de
1851 consten vuit cases amb un total de 48 habitants
(Arxiu Municipal, Padrons d’habitants). Nosaltres hem
conegut set cases, anomenades can Monjo, can Tió,
can Barba (antigament can Pocoll), can Soques, can
Gusilet, can Fèlix i una altra casa també propietat de
can Puig. Actualment n’hi ha quatre d’habitades o de
segona residència, mentre que can Monjo i can Tió es
troben en ruïnes. A la part del darrere de les cases hi
ha el corral de can Pocoll, també en ruïnes. A 60 m al
sud de la Coma trobem la pallissa de can Pocoll, que
va patir un incendi l’any 1906 i ja no es va tornar a refer.

Més recentment, el 1993 es va enfonsar la part del
darrere de can Barba i s’hi va haver de posar un
contrafort molt gros per aguantar la resta de la casa.
La part enrunada corresponia a celler i estable a la
planta baixa i botiga (magatzem) de garrofes al pis.
L’any 1999 comencen les obres de les cases de can
Fèlix i can Puig, actualment unificades, dues cases
que es trobaven enfonsades.

Els anys de la guerra civil de 1936-1939 no van ser
tranquils a la zona malgrat la diversa ideologia dels
seus habitants: en Joan Barba i Marçal va tenir
problemes perquè es feia amb les dretes, a can
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Puigmoltó
Puigmoltó és un nucli de població que es troba a poc
més d’un quilòmetre al SW de Ribes, al costat de la
carretera BV-2113.
Les primeres referències són de l’any 1078, en una
donació feta pels senyors de Ribes en la qual cedien
una “quadra erma i deshabitada” que sembla que
ha de ser Puigmoltó. Més tard, l’any 1333, Bernat
Guillem de Ribes obtingué la carta de poblament
de mans del rei Alfons el Benigne. Les cases més
antigues, com ca la Bet o can Bercoc, estaven
aïllades i s’orientaven a migdia. Al llarg dels segles
XVI i XVII, fruit del creixement de la població, s’obrí
un carrer principal de cases orientat de nord-oest a
sud-est, amb cases a banda i banda. A l’altre costat
de la carretera destaca la masia del Carç, amb una
capella dedicada a sant Jaume, ja esmentada al
segle XIV.
Al padró d’habitants de 1851 a Puigmoltó trobem
47 cases, comptant-hi can Ferret i el Carç, i 233
habitants (Arxiu Municipal, Padrons d’habitants). Al
segle XX Puigmoltó tenia 236 habitants el 1960, 190
el 1970 i 169 habitants el 2020, de manera que ha
perdut població en els darrers seixanta anys.
Fins a mitjans dels anys 80 del segle XX Puigmoltó
comptava amb una petita botiga de queviures a la
plaça del poble. També fins a aquells anys funcionà
una escola rural, que hagué de tancar per manca
d’alumnes, fet que va obligar a què els nens i nenes
es desplacessin a Ribes per anar a l’escola.

Carrer principal de Puigmoltó en l’actualitat.
ellos” (7/12/1897). Discussions entre propietaris i
treballadors, i entre parelles, van fer que uns dies
més tard l’alcalde de Ribes i el jutge anessin a
Puigmoltó a posar una mica de pau.
La festa major de Puigmoltó se celebra en honor de
sant Jaume (25 de juliol), durant el cap de setmana
més proper al dia del sant. Són típics el concurs de
truc, la cercavila de dissabte a la tarda i el ball de
dissabte a la nit.
Per la Festa Major de Sant Jaume de 1957 es va
beneir el transformador que donava electricitat a
Puigmoltó. S’acabaven les espelmes i els llums de
carbur. Puigmoltó passava a la “modernitat”.

En el dietari de Josep Bertran i Miret consta que l’1
d’abril de 1888 va sortir una colla de caramelles de
Puigmoltó amb un graller de Vilanova a cantar per
Ribes.
Joan Milà i Giralt va ser molts anys jutge de pau i en
el seu dietari no deixa massa bé als puigmoltonencs:
“Parece que en el caserío de Puigmoltó los vecinos
la mayoría tienen muy mal carácter porque con
mucha frecuencia se suceden las disputas entre
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Bunyols de Quaresma

La cuina dolça
de carnaval

Ingredients:
125 ml de llet
75 g de farina
60 g de mantega
3 ous
sal, oli i sucre.

Elaboració:
El primer que hem de fer és posar la llet i la mantega en un
pot, i afegir-hi una mica de sal. Anem remenant i comprovem
que la mantega s’està desfent. Quan la llet arrenqui el bull,
afegim la farina tamisada i ho deixem coure.
Haurem de remenar contínuament la barreja fins que aquesta vagi quedant com una pasta homogènia.
Quan veiem que la massa es comença a desenganxar de les parets del pot, ho retirem del foc i comencem a afegir els ous (és
millor fer-ho d’un en un: tirem un ou sencer i remenem bé fins que quedi ben absorbit per la massa. Anem repetint aquesta
operació amb el altres ous).
Haurem obtingut una massa ben homogènia i consistent. Preparem una paella amb oli i el posem a escalfar. Quan estigui
l’oli calent, afegim petites parts de pasta (no massa grosses). Veureu que els bunyols es van inflant.
Quan estiguin ben daurats els anem retirant de la paella, col.locant-los en un plat on hi haurem posat paper secant o de cuina,
per tal que perdin l’oli.
Encara calents, els tirem sucre per sobre i els deixem refredar.

Coca de llardons
Ingredients:

400 g de farina de força,
200 g de llet,
175 g de llardons artesans de porc
150 g d’oli d’oliva
100 g de sucre
25 g de llevat fresc
50 g de pinyons
1 pessic de sal, de matafaluga en gra i pell de taronja ratllada.

Elaboració:
En un bol gran barregeu la llet tèbia, la farina, el llevat, l’oli i el sucre fins que quedi ben lligat. Aleshores continueu pastant
a mà sobre el marbre fins obtenir una massa elàstica que no s’enganxi als dits.
A continuació hi afegiu els llardons triturats, la matafaluga, la pell de taronja i la sal. Pasteu fins que la massa quedi ben
homogènia, feu-ne una bola i reserveu-la en un bol, tapada amb un drap, uns 30 minuts.
Passat aquest temps de repòs, estireu la massa amb un corró fins a obtenir una coca d’un centímetre de gruix. Tapeu-la amb
un drap de lli o cotó, i deixeu-la llevar tota la nit. No és que llevi gaire, però és el que li donarà esponjositat a la massa.
Si aneu molt curts de temps, podeu encendre el forn a 50 graus i deixar-la llevar a dins fins que veieu que ha augmentat de
volum, però és preferible deixar-la tota la nit. Després s’ha de posar al forn a 180 graus durant 25 minuts i ja s’ha acabat.
Per llepar-se els dits!
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Podem fer coses que no podem fer
Explica Josep M. Espinàs, en un dels seus articles, que un dia
s’estava a casa i tenia la intenció d’escriure un article, tot i no
tenir cap compromís. Però aviat se li va presentar el compromís
més dur: escriure sobre què?
Aleshores ens narra com era de plujosa la tarda i que tot
convidava a posar música i escoltar-la. Només escoltar-la
perquè ell sempre treballa en silenci, trencat tan sols pel repic
de les tecles de la seva vella màquina d’escriure. Ens parla de la
seves preferències en qüestió de jazz i música francesa. De Tete
Montoliu i de Léo Ferré. I acaba dient que va ploure mentre ell
s’estava a casa. Que va pensar en escriure un article sense poder
fer-ho, mentre l’aigua repicava sobre els vidres de la finestra.

Al seu poema “No ho fa”, el poeta, fent un preciós exercici
d’estil, ho resol amb gran mestratge:

I jo afegeixo: I vet aquí un gos i vet aquí un gat i un inspirat
article s’ha acabat.

Em persegueix
i no hi ha manera
de saber què dirà.
Alenteixo el meu pas
i ell fa el mateix.
Jo voldria que agafés embranzida,
que se’m posés al costat,
a dins,
i que, finalment,
em parlés.
Però, de moment, no ho fa,
Em manté així, a l’espera.
Impacient, em neguitejo.

M’entusiasma la idea d’explicar que vols fer una cosa, i que,
malgrat els teus esforços, no te’n surts, però que finalment,
d’una manera molt creativa, l’acabes fent.
Aquest també és el cas de la cançó d’en Serrat, on es proposa
escriure una balada perquè se sàpiga del seu amor.
Proveït de llapis i paper ho intenta però no se’n surt. Encén
una cigarreta rere una altra i la tos el fa pensar en deixar de
fumar. Buscant inspiració a les alçades, pensa que caldria pintar
el sostre. Intenta descobrir paisatges romàntics per la finestra
però es perd darrera d’una nena que passeja en bicicleta i,
contemplant un veí que es rasca el cap, se n’adona que les muses
deuen estar de vacances.
Però, a la fi, resulta que la cançó ja està feta.
En aquest sentit, un altre joc molt enginyós l’he trobat a l’últim
llibre de Narcís Comadira: “Els moviments humans”.

—Vols venir, poema, d’un cop,
I deixar que t’escrigui?
El mestre ens ha escrit un poema preciós, explicant-nos que
intentava escriure’l.
Genial!
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