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n aquesta edició, a L’Altaveu tenim clar que una imatge val més 
que mil paraules. La Festa Major de Santa Eulàlia i els Carnavals de 
Ribes i les Roquetes han deixat poc espai al text, per mostrar l’èxit de 
participació de cada celebració al màxim, ja que han estat –sense cap 

dubte– la recuperació dels carrers més festiva. 

L’entrevista al CAAD Penedès vol col·laborar a la causa per donar llum als invisibles, als 
que ho tenen una mica pitjor, encara que costi de creure de vegades, pel color del seu pel. 
A més, teniu a les mans novament les seccions fixes com Som de Llegenda i Fem un tomb 
pels carrers;  i riem i ens enfadem amb les Rosquellades; i despertem del somni amb la 
Juani i compartim TOTS i cadascú de nosaltres el profund rebuig a la guerra; a totes les 
guerres que tant i a tanta gent fan mal, per donar el poder a molt pocs. Qui vol la guerra 
no és qui mor en ella i qui mor en ella, segurament, si hagués pogut escollir, no la voldria.

Malauradament, mentre tancàvem l’edició la setmana passada, ens va deixar en Mesi. Tot 
just en dies tan assenyalats com el Carnaval, del qual ell tant en va gaudir. Puc imaginar, 
en el seu honor, com se sent l’obrador de can Pascual: els pagesos, amb la molla encongida 
fan el que poden per tirar endavant sense el mestre, el pare; les barres, amb el crostó 
abaixat, fan cap de l’obrador a la botiga, on s’adrecen valentes i cruixents per donar gust 
als clients; i els croissants i les ensaïmades ploren llàgrimes de mantega i llard que el sucre 
absorbeix perquè res no es noti; i la coca valenciana intenta fer el cor fort sense perdre 
l’esponjositat, amb tendresa, perquè les petites brioxetes no passin pena.

Adéu de tot cor a un dels mestres del nostre pa de cada dia i una abraçada a tots els que 
el vau estimar.  
 
L’any 2013, en una entrevista per a L’Altaveu, Isabel Ojeda li demanava una 
satisfacció personal i en Mesi responia això: “Una satisfacció? Tenir la tranquil·litat de 
saber que sempre he buscat l’harmonia al municipi. Que he evitat la confrontació entre 
persones i ideologies. Potser hi ha aspectes on no he fet tot el que volia fer, però avui sé 
que no s’arriba a tot arreu. Som humans. No ho podem canviar tot”.  

Fins aviat.
Cristina Perelló
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Santa Eulàlia ha estat retornar a la Festa 
Major com ens agrada, roquetencs i 
roquetenques, grans i petits han mostrat 
les seves ganes de Festa Major i hi han 
lluït com mai, en tots i cadascun dels 
actes celebrats.

Cultura i tradicions, les arrels d’un poble, 
són imprescindibles per a conservar la 
seva identitat les festes majors són el petit 
gran tresor que tots els petits i grans pobles 
posseeixen. Cuidar-les i alimentar-les per 
mantenir-les es transforma en una bona 
salut cultural i popular per a un poble.

Santa Eulàlia
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L’A

Fotos: Joan Ars
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Fotos: Joan Ars

Blau, vermell i platejat són els 
colors de la disbauxa, entre 
purpurines de més tons i teles 
de tota mena. Una festa que 
torna i que és viscuda amb 
alegria i xerinola. 



De la canalla a la festa grossa, 
balls i màscares s’han revelat 
com a imatge d’un esperat 
retrobament al carrer. Visca el 
Carnaval! L’A

L’Altaveu nº 174  any 2022                                       05



06                                  L’Altaveu nº 174  any 2022

CARNAVAL
DE
RIBES

2022

Fotos: Laura Bregante

La sàtira i la gresca, la 
imaginació i la proximitat es 
mantenen en l’essència del 
Carnaval ribetà. Disfresses i 
màscares (no mascaretes) han 
recuperat l’alegria dels carrers 
i les places. 
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Colles, entitats, joventut i veterania s’han retrobat 
fent gala de la més gran festa de la diversió i el 
llibertinatge en forma de befa i celebració. Visca el 
Carnaval! L’A
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CARTES A LA JUANiLa importància de la primera erra
Benvolguda Juani, ara farà 4 anys que vivim aquí, a Sant 
Pere, després de 55 anys de viure a Barcelona, o millor dit 
de malviure amb pol•lució i soroll de clàxons constants, 
deshumanització, cotxes, autobusos, camions, bicicletes, 
patinets, etc. Som molt conscients del canvi a millor que 
experimentem. […]. El canvi el recomano a tothom, això 
és qualitat de vida i de relacions humanes, a banda del 
microclima […]. Faig el camí d’anar i tornar a peu i pel 
camí recullo totes les mascaretes que trobo, que són entre 
6 i 10 unitats i les diposito a la paperera o al contenidor. 
És una pena, per altra banda, esquivar tots els regals 
que alguns propietaris de mascota van deixant pel camí.  
Quina pena ser així! Hi ha de tot, també burilles dels 
fumadors no conscients del mal que fan i haig de dir que 
són milers i milers. […] Crec que els governs haurien de 
fer moltes campanyes per intentar minorar aquest gran 
problema, per al planeta i per a l’ésser humà. Tots sabem 
on acaba i va a parar tota aquesta merda que produïm i no 
fem res per millorar-ho. Pobre planeta i pobra humanitat 
i pobres nets! És el que més sento pels meus sis nets, per 
tot això i més desitjo el millor per Ribes. (Isidoro, 12 de 
febrer de 2022)

Benvolgut i benvingut a Ribes, Isidoro. 

Fa un temps vam rebre una carta similar, que vaig gosar 
respondre sota el títol de La merda de la muntanya. La 
que no fa pudor en el sentit olfactiu del terme, però fa 
vergonya. 

La teva queixa és considerablement contundent i 
malauradament va acompanyada de desenes (potser algun 
centenar) de persones que com tu sovintegen camins i 
allò que troben esgarrifa fins i tot el més insensible pel 
medi ambient. Ara són les mascaretes, que de ben segur 
se sumen a deixalles de tota mena, ferralla, restes d’una 
empremta humana desconsiderada amb el seu paisatge i 
el seu hàbitat. 

A camp o ciutat –aquí poble– la merda és sempre abundant 
i probablement proporcionalment inversa al desig de viure 
en harmonia que la majoria adverteix com a principal 
desig. És clar que qui embruta –amb tota seguretat una 

minoria sorollosa, o si més no exageradament insolidària– 
potser no rep els senyals: un món que batega cada vegada 
més al costat del plany de qui prega més responsabilitat. 

Cal més consciència, perquè no és només una qüestió 
de civisme, és de compromís ecològic. Ara, una nova 
marca comercial d’energia, s’anuncia per la ràdio clamant 
l’atractiu econòmic de la seva oferta en renovables. 
Probablement, seria el mateix que dir que no s’embruti per 
la mala imatge, quan el problema va molt més enllà d’una 
fotografia de deixadesa, no creus? 

Tant de bo les teves passejades aconsegueixin fruir més de 
la natura que oferir un servei comunitari. Gràcies, en nom 
d’un paratge obert a les persones, benvingut i confio que 
més aviat que tard, el canvi de mentalitat es tradueixi en 
una major cura de l’entorn, al costat d’una millor gestió de 
la nostra merda. Ja ho deien fa més de vint anys, la clau 
està en la primera erra: reduir. De reciclar i de reutilitzar ja 
en parlarem després també. 

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. 
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Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb
Renata Bedós
Cap de Servei del CAAD

El CAAD és el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics. Renata Bedós n’és la Cap del Servei de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf. Allí és on tenen cura dels animals domèstics abandonats o que hi arriben per decomís 
policial, per exemple. També hi acullen gats i gossos perduts, que són recuperats en el millor dels casos. La 
seva principal missió és doble: acollida i adopció. Per això hi treballen un equip d’una trentena de persones 
més el voluntariat, que cerquen una vida digna, ara sobretot, pels anomenats invisibles i en un context en 
què les noves lleis de defensa dels animals cerquen una major responsabilitat de la seva tinença. 

L’Altaveu. Enguany des del CAAD s’ha engegat la 
campanya ‘Dona llum als invisibles’, en què consisteix? 

Renata Bedós.- Es tracta, com es pot deduir, de donar 
visibilitat als que anomenem invisibles del CAAD. Que 
són gats i gossos que per diferents motius no són 
adoptats i tenen els mateixos drets que la resta, però 
per diverses raons no són els més sol·licitats. Per això 
els donem llum, amb l’objectiu que siguin acollits. Són 
animals domèstics i la nostra missió és que visquin en 
una llar. 

L’A.- Quines són aquestes raons? 

R.B.- Per la nostra experiència, sobretot es tracta dels 
gossos potencialment perillosos, en primera instància. 
Però nosaltres recordem que són també animals 
domèstics, que han viscut circumstàncies adverses que 
els han dut fins aquí, on són atesos, socialitzats, estimats 
i el seu comportament és tan domèstic com el d’altres 
animals. Si bé, potser la llei no acompanya, també s’està 
treballant en la seva modificació per a facilitar precisament 
la seva acollida. 
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Dos dels invisibles: gos i gat, pendents d’adopció. 

Una de les auxiliars de veterinària, a l’hora de menjar, 
al CAAD. 

L’A.- Per quin motiu us arriben? 

R.B.- En aquest cas, provenen principalment 
de la cria il·legal. Recorda que la cria de 
gossos està limitada i controlada amb un 
requeriment i permís especial. Aquests 
cadells arriben sovint perquè després de fer 
criar la mare, no els han pogut donar (o vendre, que també 
està prohibit) i els abandonen. El fet que requereixen una 
tinença més estricta (majors de 18 anys per acompanyar 
i una llicència especial) limita les sol·licituds. La nostra 
intenció és mostrar que aquestes característiques no 
han de ser motiu de rebuig. Es mereixen una adopció 
responsable i ho agraeixen molt! 

L’A.- I en el cas dels gats, quins aspectes dificulten la 
seva adopció? 

R.B.- En els gats és diferent, i podem dir que gairebé tots 
són adoptats. Però, per exemple, et puc dir que els gats 
negres o bé amb alguna discapacitat o malaltia són més 

difícils de ser requerits. Hi ha llista d’espera per als petits, 
però alguns han d’esperar més per ser adoptats. Encara 
que mai tant com els gossos de què et parlava. El tema 
dels gossos és molt més evident. 

L’A.- Ens manca sensibilitat respecte de la seva 
naturalesa? 

R.B.- No diria que manca sensibilitat, però sí que 
necessitem que es visualitzi que tenen dret a una segona 
oportunitat. Per això engeguem campanyes de forma 
regular. L’any passat, la campanya duia com a lema 
“Llicència per a estimar”. 

L’A.- A banda de la cria il•legal que has comentat, 
quines altres procedències tenen els animals domèstics 
que acolliu? 

R.B.- Els orígens són molt diversos. Aquest, sens dubte, és 
el més destacat. Pensa que un 70 per cent dels gossos que 
hi tenim són dels anomenats potencialment perillosos. 
Però també ens trobem animals domèstics de persones 
en risc d’exclusió, que amb l’actual crisi no poden atendre. 
I et diré que en aquest cas estem treballant en la recerca 
de subvencions. La crisi que afecta una família afecta 

també als seus membres peluts i, ara per 
ara, no hi ha aquesta mena d’ajudes. A 
més, des del servei de recollida, per avís 
dels Ajuntaments es recullen animals 
perduts. 

L’A.- En el cas dels perduts, s’entén 
que retornen a la seva família. Com és el procediment? 

“Tenen els mateixos 
drets que la resta, 

però no són els més 
sol·licitats”
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La Neus amb la Xena, ja adoptada.En Joel, un dels treballadors, amb un gos acabat de recollir. 

R.B.- El procediment és el mateix per a tots. En primer lloc, 
els identifiquem. Quan tenen el xip s’avisa als propietaris. 
Però també, un cop han entrat al CAAD, se’ls identifica 
i també se’ls fa una revisió i un tractament veterinari. 
La majoria són recuperats, però ens hem 
trobat casos en què no ha estat així. Pocs, 
però n’hi ha. En principi, es disposa de 20 
dies per a recollir-los, passat aquest temps 
passen a la relació d’animals en adopció. I 
n’hem tingut casos. 

L’A.- Has parlat de la procedència de 
gossos abandonats o perduts, però n’hi altres, oi? 

R.B.- Sí, de menor quantitat, però de fet hi ha tantes 
procedències com experiències té la societat. Per exemple, 
no se’n parla de l’arribada al CAAD d’animals domèstics 
procedents del decomís policial. Quan es fan escorcolls 
on es cometen delictes, sovint plantacions il·legals de 
marihuana –per exemple– acostuma a haver-hi gossos 
que els han obligat a ser violents. Quan es detenen les 
persones, els animals els porten als centres d’acollida. 
Aquí hi treballem molt, en la seva socialització i atenció, 
ja que han patit molts maltractaments. Però també 
arriben gossos de víctimes de violència masclista, que són 
derivades a pisos d’acollida on no s’accepten animals i les 
separen. Aquest també és un cas que s’hauria de tractar, 
crec. I ja veus que les causes poden ser 
molt diverses. 

L’A.- Darrere de les funcions del CAAD, 
almenys hi ha dues missions principals: 
acollida i adopció. Tenen recorreguts 
diferents? 

R.B.- Sí. El CAAD és un servei de la Mancomunitat, per 
tant, treballem directament amb els Ajuntaments 
respecte del servei de recollida. I en canvi, en l’adopció el 
servei s’adreça al conjunt de la població. 

L’A.- A més, poseu èmfasi en el fet que 
es presta atenció als animals domèstics, 
per tant, diferents dels procedents de 
colònies urbanes o rurals de gats, per 
exemple. 

R.B.- Efectivament. Una de les primeres 
observacions que fem quan ens arriba un gat o un gos és 
valorar la seva procedència. El CAAD té cura dels animals 
domèstics i de la seva segona oportunitat i recuperació. 
Els animals de carrer, que tenen allí el seu hàbitat, tenen 
una atenció diferent, que els Ajuntaments gestionen de 
forma independent i sovint amb col·lectius i entitats. 

L’A.- Si trobem un animal perdut, truquem sempre a 
l’Ajuntament. 

R.B.- Correcte. El servei de recollida es fa per petició dels 
Ajuntaments. El conveni actual del nostre CAAD, per 
exemple, dóna resposta a Ribes i les Roquetes i en total a 
34 municipis del Penedès i Garraf. 

L’A.- Sembla un territori molt extens, els recursos o la 
capacitat són suficients? 

R.B.- El flux d’acollides i adopcions és molt 
alt! Fixa’t que tenim una capacitat de 100 
gàbies de gossos, on n’hi ha un, o dos, si 
ja estan socialitzats; i tenim 4 gateres, de 
fins a 20 gats cada una. Ara en total hi són 

“Un 70 per cent dels 
gossos són dels anomenats 
potencialment perillosos”

“Treballem amb els 
Ajuntaments en la 

recollida i en adopció 
amb tota la població”
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Una voluntària, mainadera, a l’hora de l’àpat dels 
gats.  

190. I el total de moviments de l’any passat va ser vora les 
1.548 d’entrades i sortides, una mica per sota de 2019, 
però ja per damunt de 2020. 

L’A.- La pandèmia va reduir l’activitat?

R.B.- El CAAD és un servei essencial. Per tant, durant 
el confinament es va mantenir obert. Les adopcions 
d’animals s’han mantingut similars a les de l’any 2020, 
amb 784 adopcions, 342 de gossos i 442 gats. El 2021 s’ha 
incrementat notablement les recuperacions de gossos 
per part del seu propietari, 416, un 18,9% més que l’any 
anterior, tot i que només el 28,35% dels animals recollits 
estan identificats. Deixa’m que recordi, com fem sempre, 
la importància d’identificar correctament amb xip al nostre 
animal i mantenir les dades de contacte actualitzades al 
cens, ja que és un recurs que facilita la tasca d’identificació 
i localització de les persones propietàries. 

L’A.- L’equip deu seu un pilar fonamental? 

R.B.- I tant! Som un equip gran, entre els serveis 
administratius i tècnics, l’equip veterinari, 
de recollida i de neteja, més les empreses 
d’inserció i voluntaris que hi col·laboren. 
Més de trenta, i una vintena de voluntaris 
i voluntàries. Tothom hi veu la tasca més 
evident, com són la recollida i l’adopció, 
però enmig hi ha tot un seguit d’atencions 
que requereixen diversos serveis. Per exemple, tot el 

referent a l’atenció veterinària, en què tenim un equip fix 
i un servei d’urgències. Pensa que el CAAD és obert tots 

els dies de l’any. I també és molt important 
la tasca de la socialització, amb personal 
professional i voluntariat, que en els 
nostres set patis passegen amb els gossos, 
juguen amb els gats en espais delimitats i 
en tenen una atenció immensa. 

L’A.- Es fan estimar. 

“Ens envien sovint 
fotografies i la 

recompensa no té preu, a 
dues bandes” 
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Un altre dels invisibles, per potencialment perillós, i ben 
amistós.

L’Aitor, del CAAD, amb un altre dels grans residents del 
centre. 

R.B.- És inevitable. El contacte i la comunicació amb un 
animal domèstic és molt gratificant, per a les persones i 
per als animals. Diria que tothom que hi treballem tenim 
un gat o un gos adoptat o acollit a casa. 

L’A.- En tens?

R.B.- Sí, a casa ja són dues gates i un gos. El gos el vaig 
adoptar abans de treballar al CAAD, però la segona gata la 

vaig primer acollir i ja porta dos anys amb nosaltres. 

L’A.- L’adopció és estricta. 

R.B.- És una adopció responsable. Ha de ser-ho perquè 
tot són segones oportunitats i cal evitar la reincidència. 
És a dir, que ens esforcem a garantir que l’adopció sigui 
adequada, tant per a l’animal com per a la família o la 
persona que se’n fa càrrec. Per tant, posem èmfasi també 
en la necessitat de paciència, adaptació i coneixença. 
Hi posem tots els mitjans perquè sigui un èxit, perquè 
s’ho mereixen. I tenim un munt d’històries precioses de 
recuperació de la socialització, d’estima i de recíprocs 
agraïments. Ens envien sovint fotografies o vídeos i la 
recompensa no té preu, a dues bandes. 

L’A.- En aquest sentit, potser cal recordar els beneficis de 
tenir cura i companyia d’un animal domèstic. Què hi diries? 

R.B.- Crec que l’intercanvi i el suport són immensos. 
L’estima és incondicional, tant com la responsabilitat. 
En salut mental, per exemple, el treball que es fa en la 
interacció entre persones i animals ha donat increïbles 
resultats, però no és només això, va més enllà, com a 
persones i com a societat. 

L’A.- Fem-los visibles, doncs!

R.B.- Sí! Gràcies!

En Miquel, un treballador del CAAD, durant un dels 
passejos al pati amb un gos.
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Llegendes del castell de Cervelló
Quan pensem en indrets de llegenda com castells enrunats, mansions noucentistes abandonades i majestuosos paratges 
naturals, normalment tendim a pensar en llocs allunyats de les ciutats i les carreteres principals. Però no sempre ha de 
ser com la imaginació romàntica ens ho presenta. El castell de Cervelló és un d’aquests casos, perquè està relativament 
proper a la gran ciutat. Va ser el cor de l’antiga baronia o senyoriu de Cervelló, donà nom al llinatge, va ser llar de 
comtes i hostatgeria de reis, centre de guerres i cort de joglars, construït en pedra vermella i enclavat en un turó roig 
espectacular, dominant la vall del Llobregat a més de tres-cents metres d’alçada. Avui és una ruïna molt ben conservada, 
afectada especialment per la guerra de Successió que el portà al fantasmagòric aspecte romàntic que té avui.
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l camí de l’Ordal, que travessa les muntanyes, va ser 
un dels camins rals més importants de la història de 

Catalunya fins i tot abans del naixement dels comtats catalans, 
resseguint el traçat de l’antiga Via Augusta romana, de Barcelona 
a Múrcia. El castell nasqué en terra de frontera amb el musulmà 
per controlar aquests dos nexes: El riu Llobregat i el camí ral. El 
trobem paral·lel a la Riera de Cervelló, encinglat sobre en una 
petita vall que, remuntant la riera, condueix a la més ampla Vall 
de Can Sala. Sobre el primer replà del turó, entre la Vall de Can 
Sala i el castell, s’aixeca l’ermita romànica de Santa Maria, abans 
de Sant Esteve. Entre els anys 2010 i 2011 castell, ermita i zones 
properes, on hi havia l’antic nucli del poble de Cervelló, van ser 
excavats i consolidats per admetre visites en condicions. També 
s’hi varen dur a terme prospeccions arqueològiques que van 
descobrir restes que es remunten a l’Edat del Bronze.

El castell de Cervelló és un d’aquells indrets que ha sigut testimoni 
de tota la nostra història. Les primeres notícies que tenim d’ell és 
del segle X i les trobem en el «Cartulari de Sant Cugat», quan era 
a la mateixa frontera amb els musulmans. Al 904 sabem que en ell 
hi residia el comte de Barcelona, Guifré Borrell, que reorganitzà 
el territori al voltant seu. El comtat de Barcelona fou conquerit 
pels francs al 801, deixant el Llobregat com a frontera amb els 
musulmans.

És de suposar que el castell o el seu territori fou conquerit o bé per 
Guifré Borrell o pel mític Guifré el Pilós, el seu pare. L’afany de 
Guifré Borrell per reorganitzar el territori sota la seva jurisdicció 

senyorial i la de l’Església, empresa que també va portar a terme el 
comte Miró durant el segle X, indiquen que és probable que ja en 
temps de Guifré el Pilós hi hagués en aquestes terres repobladors 
aventurers i aprisiadors, aquells que arribaven a terres ermes 
de frontera i les defensaven i cultivaven durant diversos anys, 
esdevenint propietaris de la terra «en franc alou», i per la qual 
solament havien de pagar el delme a l’Església.

La història dels Cervelló té els seus orígens amb el cavaller Ènnec 
Bonfill, vinculat per sang al Casal de Barcelona i amb una gran 
implicació en les conteses que sacsejaren Catalunya. El 1309, 
després de les revoltes nobiliàries que enfrontaren als Cervelló 
amb el rei Jaume el Conqueridor, quedà en greu estat. D’aquest 
temps ens ve la primera llegenda, l’explica l’escriptor romàntic 
Víctor Balaguer (1824-1901) a partir de la Crònica de Jaume I 
amb el títol «El sol de Cervelló». 

Després de les noces del rei Jaume i Elionor de Castella el 1221, 
se celebra una gran cacera per les muntanyes de l’Ordal i Eulàlia 
de Cervelló era la dama més celebrada després de la mateixa 
reina, anomenant-la tothom «El sol de Cervelló» pels seus daurats 
cabells. El poderós cavaller Guillem de Montcada i Nunó Sanç, 
comte del Rosselló, la pretenen i sovint estan a punt d’arribar a les 
mans per l’enfrontament que això els hi suposa. Durant la cacera 
l’acompanyen, barallant-se per la seva atenció. Quan la dama caça 
una garsa reial amb el seu preciós astor, els dos nobles van darrere 
de la presa que ha caigut pel bosc víctima de l’astor. Nunó és el 
primer que baixa del cavall, però Guillem llença el seu guant de 

Recinte jussà del castell de Cervelló, l’exèrcit borbònic 
espanyol el derruí gairebé del tot durant el 1714. 

E

Vall de Can Sala de Baix, antigament Vall de la Santa Creu, 
vista de la torre de l’homenatge estant.



L’Altaveu nº 174  any 2022                                      17

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.

malla al damunt de l’au morta. Ambdós es disputen la caça, un dient 
que la dama li ha regalat un mocador amb els seus colors, brodat per 
ella, l’altre que té una trena daurada dels seus cabells.

Abans que arribin a barallar-se, espases en mà, altres cavallers s’hi 
interposen, però: «d’ençà d’aquell moment van quedar formats dos 
bàndols, que molt van fer a Catalunya i l’Aragó, esdevenint la vella 
enemistat en causa que el rei En Jaume, com va desitjar a les corts 
de Monsó, enviar una croada en ajuda dels catalans que havien anat 
a Terra Santa a lluitar.» La rivalitat va creixent entre tots dos, fins 
que el de Montcada arrasà les terres del de Rosselló, obligant-lo a 
donar-li la trena daurada de la dama que tant s’estimava.

Si bé aquesta llegenda es barreja amb la història, com acostumava 
a passar amb les narracions vuitcentistes que idealitzaven l’edat 
mitjana, Joan Amades (1890-1959) ens explica un parell de contes 
del Castell que entren en la pura fantasia. El primer ens diu que 
la filla del senyor del castell gaudia d’una bellesa extraordinària. 
Enmig d’una guerra, un dels cavallers que n’estaven enamorats i 
que l’havia de guardar intenta que ella li correspongui en amors, 
però la donzella el rebutja. Dominat pel despit, va fins on el germà 
de la noia lluitava contra l’enemic i li conta mentides sobre la 
donzella, al voltant de la seva vida sexual. El de Cervelló torna al 
castell i, embogit perquè creu que la seva germana ha deshonrat 
el nom de la família, pren a la seva germana i la mata als boscos 
dels voltants decapitant-la: «El cap de la donzella va volar cap al 
cel, perquè Nostre Senyor va voler premiar el seu sacrifici i la seva 
innocència i la va fer santa, i encara avui és venerada amb el nom de 
Santa Coloma de Cervelló.»

En realitat aquesta desagradable llegenda, que avui titllaríem de 
masclista, és probable que sigui fruit de la imaginació d’Amades. El 
topònim Santa Coloma és molt antic, anomenant-se Santa Coloma 
de Montpedrós en origen, durant la repoblació del segle IX i per 
l’aixecament d’una primitiva església romànica amb advocació 
a Santa Coloma, màrtir de Sens, a la Borgonya. Coloma de Sens 

és una màrtir llegendària, de les més venerades durant tota l’edat 
mitjana, amb devocions per tot el continent. La seva llegenda 
detalla que l’emperador va voler que renunciés al vot de castedat 
per casar-la amb el fill. Ella es negà i la condemnà a prostituir-se. 
Abans que poguessin fer-li res, una óssa de l’amfiteatre on la tenien 
capturada ataca al primer legionari que la volia violar espedaçant-lo. 
En veure-ho, cap altre soldat va voler fer-li res i l’emperador ordenà 
que cremessin a noia i óssa. Però un núvol de pluja apagà el foc i 
la donzella escapà juntament amb la bèstia. Més tard, l’atraparen a 
prop de Sens i l’emperador va fer que la decapitessin.

Així doncs, l’origen de la llegenda d’Amades és probable que sigui 
una barreja entre la narrada per Balaguer i l’original de Coloma de 
Sens, malgrat que el folklorista afirma que la recollí el 1935 a Arenys 
de Mar. Amades encara explica una altra llegenda que també surt 
de la seva fantasia i que diu recollir a Arenys, el mateix any. Enmig 
d’una gran cacera pels boscos del castell, els cavallers maten a tots 
els cérvols menys a un, el més vell i savi de tots. Aquest cérvol, a 
qui els caçadors anomenen l’Avi, va arribar a viure més de cent anys 
fent-se molt famós. El rei, que volia la peça, va ordenar al cavaller de 
Cervelló per la seva fama de gran caçador: «El cavaller va organitzar 
una cacera i l’Avi fou mort per ell; i el rei, satisfet de poder veure 
estès als seus peus el cérvol bruixot, va concedir al cavaller que va 
endegar la cacera el títol de Cervelló, i des d’aleshores va prendre com 
a ensenya de les seves armes un cérvol.»

Tornant a la història, el 1462 el castell de Cervelló tornà a ser 
malmès en la guerra civil contra Joan II i durant el 1714 s’hi establí 
un focus de resistència a l’invasor. Perduda la guerra de Successió, 
el duc de Pòpuli manà que l’enderroquessin a canonades. Ens ha 
arribat, d’ençà del segle XVIII, en un estat força ruïnós. Després de 
diverses campanyes de restauració i de manteniment, encara fan un 
aspecte força imponent i no cal fer anar gaire la imaginació per poder 
copsar la magnitud de tot el recinte. Amb tanta història a l’esquena 
és natural que de l’indret en nasquessin llegendes, imaginades per 
autors literaris o transmeses oralment.
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Antic camí que porta al recinte del castell. Restes del castell i senyera catalana.
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

L’advocat i polític Francesc Layret, que va ser 
diputat a les Corts espanyoles els anys 1919-1920

El dia 30 de novembre de 1920 Francesc Layret fou 
assassinat per uns pistolers del “Sindicat Lliure” (un 
“sindicat” promogut per la patronal), quan sortia de 
casa seva. Tot i que es coneixen els seus noms, els 
assassins de Layret mai no van ser detinguts per la 
policia. El seu funeral es convertí en un acte polític i 
s’organitzà una vaga en protesta per la seva mort.

El 4 de juliol de 1920 Francesc Layret va venir a Ribes 
a posar la primera pedra del Local de la Societat 
d’Agricultors Obrers, junt amb altres oradors locals com 
Josep Ricart i Rovira, que va ser alcalde de Sant Pere 
de Ribes els anys 1922-1923, o Pere Bertran Milà, més 
conegut per “Matxovell”.

La plaça de Francesc Layret és una plaça de forma 
triangular que queda envoltada pels carrers d’Eduard 
Maristany, Lluís Companys i la Torreta. La plaça conté 
un parc infantil, un camp de petanca i una zona amb 
una font i terrasses dels bars del voltant.

Francesc Layret i Foix (Barcelona, 1881-1920) va ser 
un polític i advocat català. Als dos anys va patir una 
malaltia que el va impossibilitar de cames i per moure’s 
havia d’anar amb crosses o en cadira de rodes. Va 
conèixer Lluís Companys mentre estudiaven al Liceu 
Poliglot de Barcelona i va cursar les carreres de Dret i 
de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona.

El 1902 participà en la fundació de l’Ateneu Enciclopèdic 
Popular i en va ser president el 1906. El 1905 ingressà 
a la Unión Republicana, partit pel qual fou elegit regidor 
de l’Ajuntament de Barcelona. Fou un dels promotors, 
el 1908, de les escoles municipals on l’ensenyament 
s’impartia en català. Fundà el 1906 el Centre 
Nacionalista Republicà. El 1917 fou un dels impulsors 
del Partit Republicà Català, que publicava el diari “La 
Lucha”, un diari molt combatiu amb campanyes a favor 
del republicanisme i el nacionalisme. El 1919 fou elegit 
diputat a les Corts de Madrid pel districte de Sabadell.

Francesc Layret va exercir com a advocat defensor de 
sindicalistes i membres de la CNT i al Congrés dels 
Diputats va destacar per la seva defensa del moviment 
sindical revolucionari a Barcelona.

Plaça de Francesc Layret (Ribes)
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Carrer de Pau Claris (Les Roquetes)

El carrer de Pau Claris, situat a la zona del camp de 
futbol del C.F. Les Roquetes, és paral·lel als carrers 
de Barcelona i d’Amadeu I.

Pau Claris i Casademunt (La Seu d’Urgell, 1586 - 
Barcelona, 1641) fou un polític i eclesiàstic català, 94è 
president de la Generalitat de Catalunya. Després de 
doctorar-se en dret civil i canònic, Pau Claris va ser 
canonge de la catedral de la Seu d’Urgell (1612) i 
representant del síndic del capítol a les Corts generals 
de Barcelona (1626). Traslladat el 1627 a la Ciutat 
Comtal, va assistir a les Corts de 1632, en què va 
defensar els drets patrimonials de la seva diòcesi i es 
va oposar al cobrament del delme als eclesiàstics.

Fou elegit president de la Generalitat de Catalunya 
per al trienni 1638-1641, coincidint amb la guerra 
dels Trenta Anys, anomenada aquí guerra dels 
Segadors, que enfrontava el rei de França Lluís XIII 
amb Felip IV de Castella. Tingué constants pugnes 
amb el virrei i els funcionaris reials (representants del 
rei Felip IV a Catalunya) a causa dels saquejos duts 
a terme en territori català pels Tercios castellans. El 
descontentament popular anà contra el Comte-Duc 
d’Olivares, que pretenia, i així ho va escriure en un 
Memorial adreçat al rei, de “reducir estos reinos de 
que se compone España al estilo y leyes de Castilla”.

El 18 de març de 1640 els oficials reials detenen alguns 
membres díscols del Consell de Cent de Barcelona i 
el diputat Francesc de Tamarit, fets que van provocar 
una insurrecció generalitzada el 7 de juny de 1640, 
l’anomenat Corpus de Sang. 

Defensor de les constitucions catalanes, Pau Claris 
va mantenir inicialment una postura diplomàtica i 
conciliadora, però els esdeveniments el van obligar a 
recórrer a la guerra i a sol·licitar ajuda militar a França. 
La victòria francocatalana del 26 de gener de 1641 a 
Montjuïc, que va frenar l’avenç de l’exèrcit de Felip IV, 
semblava ser el primer pas del triomf de la rebel·lió, 
però Claris va morir sobtadament el mes següent, 
potser enverinat.

Finalment Barcelona va capitular davant de les tropes 
castellanes l’11 d’octubre del 1652, al final de la guerra 
dels Trenta Anys. El monarca, a canvi, va atorgar un 
perdó general i va prometre respectar les lleis i els 
privilegis del Principat. La Pau dels Pirineus (1659) va 
suposar per a Catalunya la pèrdua del Rosselló i la 
Cerdanya, que van passar a França.

Pau Claris ha estat sempre un personatge controvertit. 
Us recomanem que compareu l’explicació de Pau 
Claris que trobareu a la Viquipèdia en català i en 
castellà. Hi veureu diferències importants.

El 94è president de la Generalitat, Pau Claris i 
Casademunt, representant del braç eclesiàstic
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La Tratto de Ribes continua oferint nits musicals aquest 
mes de març. Cal fer un espai a la nostra agenda pels 
dijous: els dijous a la Tratto hi ha música per gaudir 
d›una bona vetllada. Diversos grups i estils en cada 
concert, oferint el que millor saben fer i més agrada. 
El primer concert serà dijous 3 de març, una 
gran oportunitat per a escoltar diferents grups, 
en un open mic que ben segur sorprendrà 
tothom pel talent que s’hi arriba a vessar. 

La percussió africana, amb una atractiva riquesa 
i varietat d’instruments, és la protagonista de la nit 
del dijous 10 de març, amb sons que transporten 
a un altre continent de la mà de grans músics.  

El dijous 17 de març arriba la Samba brasilera; el ritme 
d’arrels africanes i consolidat a Brasil, que fa alçar-se 
de qualsevol cadira per gaudir-ne amb tots els sentits.  

Per al 24 de març actua Koan; hard rock i cançó 
pròpia, amb segell ribetà. I acabarem el mes, el 

Dijous Musicals a
La TRATTO
de Ribes

dijous 31 de març, amb l’actuació de l’Esther Villa, 
artista i cantautora km.0. Les actuacions i els menús 
del mes de març estan servits, i la programació 
continuarà amb propostes interessants i originals, 
farcides de gran talent. 

La Tratto de Ribes continua, d’aquesta manera, 
promovent artistes i impulsant una acció cultural 
com a escenari local, oferint un espai en què la 
seva atractiva proposta gastronòmica s’acompanya 
al ritme de l’art local i aquest mes de març amb 
percussió, samba, rock i més fusions. 

Actuació del passat 17 de febrer de
SOMORROSTRO

L’A
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 Pobra Europa 

Fa molts anys es podia veure en alguns cotxes de l’època -Seat 
850, 1500 o Renault 8- un adhesiu que deia: “¡Soy Español. Casi 
na!”. O la seva versió més rústica: “Zoi Españó. Cazi na!”.

Era la imatge del cofoisme espanyol més carrincló de l’època i 
que feia joc amb aquell “España es diferente”, eslògan turístic de 
l’Espanya feixista, atribuït a l’execrable Manuel Fraga, encara 
que alguns historiadors atorguen l’autoria de la frase a un tal 
Luis Bolín, un sinistre personatge molt vinculat a Franco.

Bastants anys desprès, concretament l’1 de gener de 1986, 
Espanya va ser admesa a la Unió Europea i, tirant aigua al 
vi de l’eufòria generada a les Espanyes, el gran Forges va 
sentenciar en un dels seus acudits: “Somos europedos!” .

Recordo que, quan el meu grup d’amics i amigues ens vam 
poder treure el carnet de conduir i disposàvem de cotxes, 
cada estiu ens llençàvem cap a les carreteres europees i, 
un cop travessada la frontera, fèiem el ritual de tapar l’E 
i d’enganxar, al vehicle, la C de Catalunya amb les quatre 
barres, per exhibir-la arreu.

I és que, la gran majoria dels catalans, aquí al nostre raconet, 
sempre ens hem sentit més europeus que ibèrics i de tant 
mirar cap al nord, ens vam arribar a creure que ja ho érem 
del tot. També ens vam arribar a creure que, tard o d’hora, 
els països de més enllà dels Pirineus ens tindrien en compte. 
Europa ens mira, dèiem. I un rave!

Ja fa molt de temps que ens vam desenganyar després de 
comprovar que, mentre ens atonyinaven per voler votar i 
mentre empresonaven els nostres representants, Europa feia 
els ulls grossos.

Pobres de nosaltres, que no sabíem que aquell cosí de 
Zumosol que havia de salvar-nos no era més que un cosinet 
escanyolit.

Pobra Europa afeblida i neguitosa que veu com un sàtrapa, 
anomenat Putin, declara una guerra al centre del nostre 
continent. Una bogeria que en aquests moments ja estan 
pagant les víctimes i els refugiats ucraïnesos i que acabarem 
pagant tots nosaltres. 

I com si no en tingues prou amb les morts que causarà el seu 
deliri, aquesta mena de tsar embogit, també amenaça amb 
pitjar el botó nuclear. 

No sé què haurà passat quan aquesta revista arribi a les 
vostres mans però jo no estic gens tranquil. 

Com voleu que no estigui al caire d’un atac de nervis, quan 
veig que aquesta inefable Europa té, per fer front a aquestes 
situacions, un Alt representant de la Unió Europea per a 
Afers exteriors i Política de Seguretat, que no és altre que 
l’inútil d’en Josep Borrell. 

Ja veureu quan proposi fumigar els russos, quin atac de riure... 
o de plorar.

Anuncia’t
655 960 320




