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N

ovembre és un mes de transició. Ja oblidat l’estiu,
entrada la tardor i en espera del fred, tot passant per les
castanyes i moniatos, s’acosta el moment de fer el “planning”
per Nadal.
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Coordinar segons quines famílies no és fàcil. A vegades per
la distància i d’altres per incompatibilitat de dates. Però, hi ha
temps, no ens posem nerviosos què ja trobarem els dies.
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De moment, en David Puertas a Cròniques musicals, fa
ressò d’una exposició de pintura amb poesia i música, molt
especial, i de dos concerts de música simfònica a Ribes.
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La Maragda d’Europa ens descobreix una ruta a l’Est
d’Irlanda per caminar i gaudir de la natura en un estat força
digne, i també fer turisme tradicional a Dublín, ben a la vora.
En els Clics: dos homes i dues aﬁcions. Cinc-cents cactus
i carbasses de mides espectaculars, ens mostren que
s’aconsegueix quan a l’hora de la jubilació el temps es dedica
al que més agrada a cadascú.
Catorze llunes: amb records d’infància, ens tornarà a fer sentir
que les històries d’un mateix són aplicables a quasi tots .
El proper número sonarà a Nadales, torrons, cava, compres,
loteria...
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Cròniques musicals ribetanes
per David Puertas

Pintura, poesia i música
Si en el darrer número de
L’Altaveu us vaig explicar un
episodi musical que vaig viure
durant l’estiu, ara toca explicarvos-en un viscut a la tardor. Fet i
fet, aquest episodi s’ha de titular
així: Tardor. I ara veureu perquè.
El dia 18 d’octubre es va inaugurar una nova exposició al restaurant La Premsa. Malgrat que
aquest cau d’art ribetà mostra
diferents exposicions cada any,
aquesta va ser molt especial
per diversos motius. En primer
lloc, per l’autora del quadres: es
tractava de l’artista Lourdes Lupón, que malhauradament ens va
deixar ara fa un any. Ella mateixa
ja preparava aquesta exposició,
però la mort la va venir a trobar
massa d’hora. Ha estat el seu ﬁll
Pablo, amb la col·laboració d’en
Josep Maria Sanz —titular de La
Premsa— qui ha tirat endavant
aquest projecte i qui ha pogut inaugurar aquesta exposició pòstuma amb l’obra de la seva mare.

En
segon
lloc,
la
festa
d’inauguració va ser especial
perquè no solament hi era present l’obra de Lourdes Lupón
sinó també la d’un altre artista,
bon amic de la pintora, i parroquià habitual a les tertúlies de
La Premsa ﬁns que ara fa dos
anys ens va deixar: Jordi Albors.
Les paraules que Ferran Torrents
va adreçar als assistents tot recordant l’amistat i els moments

compartits amb aquest pintor en
aquell mateix espai, van omplir
d’emoció un acte que va comptar
amb la presència de més d’un
centenar de persones.
Però la inauguració de l’exposició
“El lugar en el mundo” de Lourdes
Lupón encara va ser especial per
un tercer motiu: tots els assistents
es van poder endur el catàleg de
l’exposició —imprès a tot a color i
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amb molt bon gust— i un CD amb
una cançó. La cançó es titula
“Tardor” i està dedicada a la Lourdes. La història de la cançó és
ben senzilla: mogut per l’amistat
que els havia unit i empès per
l’absència de la Lourdes, en Josep Maria va escriure un poema.
Mesos després el va rescatar del
calaix i me’l va mostrar: em va
demanar que li posés música i
unes setmanes després, la cançó
ja existia. Només em va caldre
enredar en Juli (guitarra), en Lluís
(percussió) i en Carles (veu) i a mitjans de setembre enregistràvem

²S TARDOR I CAUEN LES FULLES
PLOVISQUEJA DINS EL MEU COR
QUE DALEGRIA I TRISTOR ES DESPULLA
PER PODER VEURE LLUR AMOR
%L MATÓ QUE TE NANARES
DEL TEU LLIT CAIGUÏ UNA mOR
UNA ROSA TARONJADA
6AIG PLEGAR LA PER TEMOR
QUE NO FOS TREPITJADA

la cançó en un estudi de gravació
de Vilanova. La vam interpretar a
La Premsa el passat 18 d’octubre,
envoltats d’amics i familiars de la
Lourdes. Pintura, poesia i música
es van donar la mà. Era tardor.

#LOSA DINS LA MË
LA GUARDAVA COM UN TRESOR
COM SI TU ME LA DONARES
PER MOSTRAR ME EL TEU AMOR
 COM EL BES TENDRE DUNA MARE
) DESPRÏS DE DIR TE ADÏU
I SENTIR QUE EL MAR BRAMAVA
UN SOBTAT PRESAGI FÏU
QUE LLENCES LA mOR A LAIGUA
 LAIRE MEIXUGAVA LA CARA
%L DIA ERA MOLT CLAR
I EL SOL COM UNA GARLANDA
SURAVA AQUELLA mOR
DAMUNT LES ONADES
I EN UN INSTANT VAIG VEURE
COM LA MAR QUEDAVA EN CALMA
²S TARDOR I CAUEN LES FULLES
PLE DE JOIA ÏS EL MEU COR
QUE AMB ALEGRIA I TRISTOR ES DESPULLA
EN SABER PER TU QUE TOT AIXÛ ÏS AMOR
*OSEP -ARIA 3ANZ
/CTUBRE 
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Ribes dóna la nota
En poc més d’una setmana hem
pogut escoltar a Ribes dos concerts
de música simfònica.
Quin empatx! Portàvem anys sense
orquestres grosses i ara, en pocs
dies, dues tasses. Però no penseu
pas que això és fruit del pensament
d’algú de la casa gran que per ﬁ
ha volgut resoldre aquesta carència. No pas. Ha estat fruit de la
casualitat i de l’empenta d’algunes
persones que encara creuen que la
música simfònica ha de formar part
de la vida de la gent.
El primer concert es va celebrar a la
Nau Pere Vall de l’entitat Ger el 12
d’octubre i va ser protagonitzat per
l’Orquestra Giovanni de Suïssa. Es
tracta d’una orquestra de joves que
estava fent una estada musical —
una mena de colònies musicals— a
la granja escola de Can Pere de la
Plana. Aquesta orquestra fa cada
any una trobada de joves en algun
país europeu
per tal de preparar un programa
simfònic. Després de 15 dies de
compartir música i amistat, tornen al
seu país i ofereixen cinc o sis concerts amb la música que han estat

assajant. El Ger els va oferir les seves instal·lacions per fer un concert
de cloenda i ells ho van acceptar
encantats. Van fer un concert amb
música simfònica de Manuel de Falla, d’Emmanuel Chabrier, d’Enric
Granados, de George Bizet i com
a aperitiu (i també com a bis) ens
van oferir una instrumentació per a
gran orquestra de la cançó popular
catalana “El Cant dels Ocells”. El
concert va ser un èxit rotund, no
solament per la interpretació i per
la resposta del públic, sinó pel fet
que molta gent va poder disfrutar
de ben aprop d’una formació simfònica amb més de 60 instruments,
inclosos el gong, la tuba, l’arpa, tres
fagots, etcètera.

agrupacions preparen alguna obra
de gran volada (encara recordem
l’òpera “Dido i Eneas” de Purcell
que fa uns anys ens van oferir en el
mateix escenari) i, ara per ara, a Ribes és de les poques ocasions que
tenim d’escoltar música simfònica.
No han tingut continuïtat aquells
concerts simfònics estiuencs que
Xavier Pagès ens oferia fa uns anys
(li van posar tot plegat massa difícil
per seguir tirant endavant) i portar
a Ribes una orquestra simfònica no
és fàcil. Fet i fet, l’Auditori de Barcelona és a una hora escassa. Qui
vulgui música simfònica, sempre
pot anar a la capital. Però sempre
recordarem que, aquest octubre,
Ribes ha donat la nota... simfònica.

El segon concert va ser el dia 20
d’octubre. L’Orquestra de Cambra
del Garraf, la coral Bitxac de Ribes
i la coral Isquione de Vilanova van
interpretar a l’església de Ribes la
“Missa de la Coronació” de Wolfgang Amadeus Mozart. Si hi afegim que el director de l’obra va ser
Salvador Brotons, un dels directors
catalans amb més prestigi internacional del moment, convindrem en
assegurar que l’acte va ser dels que
cal recordar. Cada curs aquestes
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Aquestes pàgines volen donar l’opció a tots els lectors de L’Altaveu a dir la seva. Només demanem respecte pels altre

NO GUARDEM, EDUQUEM

Avui en dia encara hi ha qui pensa que una Llar
d’Infants o el que vulgarment coneixem com a
Guarderia té la funció d’entretenir i guardar els
infants durant el període laboral dels pares.
Aquesta idea està totalment desfasada ja què a part
de vetllar pel benestar i l’integritat física dels infants
la feina dels educadors és més complexe; ajudem,
estimulem, ensenyem i eduquem.
QUÈ EDUQUEM?
ELS SENTITS: Perquè és el centre de recepció de
la informació.
EL MOVIMENT: Per ser l’element que converteix
a l’infant en un ésser autònom capaç de canviar i
crear la realitat que l’envolta.
EL LLENGUATGE: Per
comunicació de l’entorn.

ser

l’element

de

EL PENSAMENT: Per ser el conjunt de capacitats
que ajuden al desenvolupament de la intel·ligència.
AUTONOMIA PERSONAL: Per ser una sèrie
d’hàbits que li permeten a l’infant valer-se per si
mateix.
SOCIABILITAT: Per ser la capacitat de relacionar-se
positivament amb les persones i l’entorn.
LA PERSONALITAT: Per ser una faceta de
l’autoconeixement.
L’AFECTE: Per ser el factor més important pel seu
desenvolupament emocional.
És important que totes aquestes tasques és duguin
a terme conjuntament amb les famílies perquè tot
aquest procés sigui més positiu.
El món de l’educació infantil sembla molt senzill i és
molt complexa i a la vegada molt, molt gratiﬁcant.
ÀLEX VIÑAS SEQUER
MARIONA VIVÓ BERTRAN
Educadors infantils
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es i fugír de temes polítics. Si és així ja ho sabeu: laltaveu@laltaveu.com o bé ens ho feu arribar a la nostra redacció.

ELS COSTERETS TÉ UN
PROBLEMA: L’AJUNTAMENT
Els Costerets és una escola que té uns anyets, i les
instal·lacions s’han quedat obsoletes. Això fa que els
nostres ﬁlls estudiïn en unes condicions de seguretat,
d’higiene i de benestar molt deﬁcients:
o

L’instal·lació elèctrica no compleix la normativa
vigent i és insuﬁcient,

o

Hi ha zones de l’escola on no arriba la
calefacció,

o

El menjador no té sortida d’emergència,

o

Els lavabos s’embussen constantment (males
olors, deﬁciència d’higiene...)

o

Tenim un parallamps radioactiu de dubtosa
utilitat i del qual s’aconsella la seva
substitució,

o

Les baranes de les escales no compleixen els
requisits de seguretat,

o

…I un llarg etcètera que podeu trobar a la
nostre web en un Informe de Riscos Laborals
que va fer la Generalitat.

El responsable de solucionar el 90% dels problemes
detectats és l’Ajuntament. Aquest organisme local,
ha estat informat de les deﬁciències i de la seva
perillositat moltes vegades, i les obres realitzades
es limiten a apedaçar les averies, sense solventar el
problema. Què passa? Per quin motiu no es realitza
el manteniment que requereix la nostre escola? El
silenci és la resposta que es rep de l’Ajuntament.

Per l’AMPA, ja s’han esgotat tots els canals
burocràtics, i ens decidim passar a l’acció. Per
començar, es va convocar una assemblea de pares
el dia 19 d’octubre, de la qual, van sortir una sèrie
d’accions per pressionar a l’Ajuntament a iniciar les
obres d’adequació del centre:
o

Penjarem pancartes de protesta als balcons.

o

Enviarem correus electrònics a l’Ajuntament.

o

‘Assistirem’ al ple extraordinari del dimarts dia
24 d’octubre.

o

Denunciarem el cas al Síndic de Greuges.

o

Per últim, s’ha convocat una altra assemblea
pel dia 23 de novembre, per avaluar el resultat
d’aquestes accions, i si s’escau, en prendrem
altres més contundents.

Ens agradaria que l’Ajuntament reaccionés amb
aquestes mesures, per això necessitem de la màxima
implicació de tothom. No podem consentir que les
condicions sanitàries continuïn així. Hem d’evitar
l’inseguretat a les instal·lacions de l’ediﬁci. No volem
lamentar desgràcies personals que precipitin el
tancament de Els Costerets. És això el que estan
esperant que passi?
AMPA CEIP ELS COSTERETS

Un negoci amb les mancances de seguretat
detectades a la nostra escola s’hauria de tancar, i en
canvi l’escola, de moment, segueix oberta. El que no
sabem és ﬁns quan...
El curs passat es va aconseguir que la Generalitat
cités a l’Ajuntament a una trobada per parlar del tema.
No va servir de res.
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Els meus pares militaven en el PCE des dels temps
de la clandestinitat. Quan la meua germana mitjana
i jo erem xicotetes ma mare ens explicava històries
d'aquella època, feiem coreograﬁes amb el Himno de
Riego igual que ho feiem amb les cançons de Parchís.
Jo sempre em preguntava si la revolució de la que tots
parlaven al meu voltant també arribaria al món de l'altra
banda de l'espill. Mai vaig fer la pregunta en veu alta
però estic segura que ma mare no s'hauria estranyat.
La manera en què vaig fer part de l'EGB a una escola
de monges és una llarga i complicada història. La meua
germana mitjana no fa declaracions. La Shoshana declara
que va ser la pitjor època de la seua vida (corregeix-me
si no és així). Jo vaig desenvolupar soﬁsticades tècniques
de supervivència i vaig arribar a passar-m'ho bé. Per a
mi tot aquell escenari era
només això, un escenari on
tots feiem teatre. I cada
dia m'inventava la història
amb el convenciment que
jo era la que controlava
la situació, que el ﬁnal
seria el que jo decidiria.
Jo no estudiava per aprendre, ni perquè m'agradara,
ni perquè era la meua obligació. Estudiava per escapar-me i va ser així entre
els 6 i els 23 anys. I quan
anava a les monges era la primera de la classe. Per això
les tornava boges. Perquè era la millor actriu de l'escola,
la nena perfecta. Però quan tenia 11 anys llegia el Manifest Comunista a l'hora del pati, ensenyava a cantar la
Internacional a les meues companyes i aproﬁtava l'hora
de dinar per passejar amb la meua amiga Alicia per la
part de clausura. La millor cosa que et podia passar si
t'agafaven eren les penes de l'infern. Però era tan divertit… Un dia vaig decidir que no tornaria a confessar-me
perquè jo no tenia consciència d'haver actuat malament
i menys de cara a “Deunostresenyor”. Així que ma mare
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Catorze Llunes
va ser cridada a l'ordre en diverses ocasions perquè la
xiqueta feia coses i cantava coses i llegia coses… Em
consta que ma mare li va cantar les quaranta a les monges
a conseqüència de tot això. I com jo era la primera de
la classe i hi havia certes qüestions familiars que afavorien la meua permanència en l'escola em deixaven fer.
Bé, no era la primera en tot. Odiava l'Educació Física. Fins
als 16 anys vaig ser una bola de greix incapaç de posar un
peu davant de l'altre amb un mínim de gràcia. Durant uns
anys la classe ens la feia una monja que ens feia saltar
plintons i potros i fer postures rares i... un desastre. La
de potros que m'he menjat en aquesta vida! A mi em semblava injust que la monja aquella no fes els exercicis amb
nosaltres i que anara amb l'hàbit gris en lloc de posar-se
el mateix xandal horrible que nosaltres. Després van contratar un profe molt dur
que va canviar totalment la
manera de fer les classes.
Era genial. Em va ajudar a
entrar a l'equip de bàsket
de l'escola i vaig aconseguir participar en proves
d'atletisme amb un cert
èxit. El van fer fora perquè deien que tocava a les
xiquetes. Però era mentida.
De petita volia treballar
en un circ o anar a estudiar balenes a la Patagonia
alternativament
(tenia
algunes altres opcions)
però ma mare diu que una vegada algú em va preguntar
què volia ser i jo, que era una nana naníssima, vaig contestar que de major volia ser l'Estat. Em sembla que
encara estan riguent-se de mi. No tinc ni idea de per
què vaig contestar això però durant molt de temps vaig
voler ser presidenta del govern. Als 14 anys ja tenia el
carnet del partit i ﬁns als 18 vaig treballar com qualsevol
dels adults que m'envoltaven, anant a totes les assamblees, reunions, votacions, comissions… m'ho passava
molt bé, la veritat, van ser uns anys molt intensos. Als
18 vaig deixar aquella militància per entrar en una altra

Un bon combinat
diferent que em semblava més interessant en aquell moment i que ho va ser durant tota l'època universitària.
Als 23 vaig deixar d'estudiar per escapar-me i em
vaig escapar físicament per desaparèixer de molts mapes. Les monges van vendre l'escola quan va
començar l'ESO. No van poder-ho resistir. No era
un mal lloc després de tot. Els racons foscos, els
passadissos prohibits, els cigrons de l'hora de dinar… van ser bones ferramentes per desenvolupar la
meua imaginació i la meua capacitat de supervivència.
Quan m'amenaçaven amb les penes de l'infern sempre em preguntava per què m'ho deien realment i si
algú seria tan tonto com per a creure's aquesta història que no s'aguantava de cap manera. M'entraven
ganes d'ensenyar a les monges a explicar històries
perquè tenia la sensació que tenien molt poca gràcia…
Encara no sé per què les monges es posaven nervioses
quan les mirava ﬁxament. Una vegada una es va posar
molt nerviosa perquè m'estava renyint i jo ni m'immutava
i em va dir que tenia ulls de dimoni i que no la mirara així i
em va fer menjar doble ració de cigrons. Em va fer molta
gràcia i vaig anar corrents a mirar-me per a veure quins
ulls tenien els dimonis. Tenia la boca plena de cigrons i
semblava un hamster més que un dimoni.
Júlia Zabala

Us proposem un
còctel de cava, apte
per a qualsevol
ocasió.
És pot presentar com
a copa de nit, com a
refresc a mitja tarda
i com a solució per
aquelles festes amb
molts convidats, que
sempre volem trobar
quelcom d’original
i sorprenent, però
sobretot que agradi
a tothom.
L’”Apple cava” és un
còctel que va néixer,
podríem dir, gràcies a la demanda dels nostres
clients. De mica en mica es va formular aquesta
gran composició ﬁns arribar a ser imprescindible al
RONISON.
Qui cerca quelcom diferent, amb el cava com a
protagonista, trobarà una nova opció per prendre’l i
que assegurem els hi serà molt agradable.
Posarem:
2 parts de curaçao vermell
4 parts de suc de poma
4 parts de cava brut
Adornarem amb una cirera vermella i un trosset
de taronja que potenciarà el curaçao i li aportarà
frescor.
Si voleu fer grans quantitats cal afegir trossos de
poma ben vermella i cireretes verdes.
Amb l’”Apple cava” sempre encertaràs!
Santi Fortuny i Olga Montolio
Ronison
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DIETA,
ALIMENTACIÓ
I SALUT

per
Natalia Cea González
Assessora nutricional

Habitualment
les A més a més la falta de nutrients ens pot portar a
Raons
per
paraules règim i dieta su-a un estat de defalliment, falta d’energia, debilitar el

ggereixen prohibició, restricció i inclòs càstig.
D’alguna
manera
ens
obliguem a abandonar els
hàbits adquirits durant anys
per portar a terme un règim
alimentari diferent durant un
determinat període de temps.
En la meva opinió, aquesta tècnica no funciona si
no s’informa a la persona dels riscos que suposa
mantenir els hàbits anteriors.
La informació és fonamental per garantir l’èxit del
treball realitzat durant la dieta d’aprimament. Si no ens
refermem en els hàbits alimentaris perjudicials, quan
tornem a fer l’antiga dieta, correm el risc de recuperar
i inclòs doblar el pes perdut.
Portar un règim molt restrictiu i poc variat, que no
cobreixi les nostres mínimes necessitats, pot ser
perillós.
Si durant un temps hem fet una dieta hipocalòrica o
règim “pobre” que no hagi cobert les nostres necessitats, l’organisme actua i s’autodefensa creant cèl·lules
grasses.
Per exemple, una persona fa un règim estricte, perquè
vol perdre pes ràpidament, alimentant-se només
d’amanides, una mica de pollastre i molta fruita, menja
poc i s’aprima 20 quilos en tres mesos. Doncs quan
hagi aconseguit el seu propòsit deixa el règim i torna
poc a poc a la seva antiga dieta, als seus hàbits anteriors, alguns d’ells perjudicials per a la salut i el pes.
Aquesta persona haurà perdut pes, però el seu organisme té més cèl·lules grasses. Ara, pràcticament, tot el
que menja l’engreixa. El seu cos ha generat aquestes
cèl·lules produint-se el que s’anomena “efecte rebot”.
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sistema immunològic i tot l’organisme en general.
Però, atenció, tots aquests plans d’alimentació han
de ser totalment personalitzats i controlats per un
especialista en nutrició. Per començar, a tothom no
li va bé la mateixa dieta o l’aprimen els mateixos
aliments.
Com assessora en nutrició, desaconsello els
establiments on no es fan estudis personalitzats,
on atenen a la persona en deu minuts, les dietes
d’aprimament o règims són iguals per a tothom i que
en deﬁnitiva tenen com a principal objectiu la venda
dels seus productes.
Els complements ajuden però no fan miracles i la majoria no són necessaris.

Gràcies a la dietoteràpia podem obtenir els mateixos
resultats, utilitzant les característiques especiﬁques
dels aliments en lloc d’atipar-nos de complements.
El realment important és recomanar la dieta més adequada i informar a la persona dels riscos que comporta
portar una alimentació desequilibrada.
En deﬁnitiva, si vols perdre pes no posis en perill la
teva salut, acudeix a un professional: consulta el teu
assessor nutricional.

Irlanda, costa est, Dublín city,
the Wicklou way, senderisme,
la Carme, la Lluïsa, la Montse,
i poca idea de la llengua
anglesa.

Irlanda,
la maragda d’Europa

El viatge es va iniciar i clausurar
a la ciutat de Dublín per un motiu
ben especial: retrobar dos ribetans
aﬁncats en aquesta ciutat: el Galo
(un nom molt apropiat per a la
zona) i el Jordi, actualment cuiners
del hotel Jurys, van rebre a les
tres intrèpides a casa seva per
passejar-les per la ciutat i gaudir
d’àpats molt interessants, tant a
casa, com als restaurants que els
van recomanar. Pel que sembla a
Irlanda es menja bé.
La Guinnes Hop Store, fabrica
de la famosa cervesa negra va
ser una de les visites que no es
van voler perdre. Tot i que és a les
afores de la ciutat, l’organització
es força efectiva perquè a ningú li

passi per alt poder veure l’imperi
Guinnes.

diferents a la nostra, l’ambient al
carrer i el tarannà de la gent.

Recomanen la ciutat per la
arquitectura dels ediﬁcis, tan

The. Wicklou Way és una de
les rutes de llarga distancia més
emblemàtiques d’Irlanda. Amb un
total de 130 km, el camí és ple de
poblacions que ens ofereixen els
típics bed&breakfast, que són una
mena de allotjaments rurals, que

$ESQUERRA A DRETA LA #ARME EL 'ALO EL *ORDI LA ,LUÕSA I LA -ONTSE EN UN
RESTAURANT DE LA CAPITAL IRLANDESSA

$ETALL DUN EDIFICI BEN CURIØS A LA CIUTAT
DE $UBLÓN
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SALUT

EL Ginseng Panax
Panax vol dir panacea o cura tot i
deriva de la llengua grega. Ginseng
en mandarí o xinès antic vol dir arrel.
O sigui, arrel que ho cura tot. Pertany

a les plantes araliacees aromàtiques i
amb 700 espècies que creixen a l’Àsia
tropical i subtropical i també Amèrica.
Fins a 60 cm. d’alçada l’arrel es recull
quan és adulta, entre els 4 i
els 6 anys d’edat.
La planta ﬂoreix a l’estiu, a
l’hivern perd les fulles i a
la primavera l’arrel torna a
brotar.
L’habitat natural d’aquesta
planta i de forma original
són els boscos muntanyosos de la Península de Corea i de l’interior de la Xina,
Manxúria, Nepal y Libèria
oriental, tot i que per la seva
gran demanda, països com
Estats Units i Canadà, estan
cultivant aquesta planta.
Coneguda a la Xina des de
fa 5.000 anys, les primeres
referències escrites daten
del segle I i II A.d.C. Es
descriuen els seus efectes
beneﬁciosos de la planta
aplicades a les malalties

A N U N C I A’ T

circulatòries. En els més grans era
utilitzat com a revitalitzant, per millorar
la activitat física i mental. Segons la
medicina tradicional xinesa, el Panax
Ginseng (els xinesos l’anomenen Ren
Shen ) enfortidor del “Qi”, la energia
vital responsable de tots els processos
catalítics del cos.
Actualment les facultats del ginseng
s’apliquen a la prevenció i reconstitució en casos de fatiga física i psíquica,
debilitat, esgotament, cansament, falta
de concentració, impotència i d’altres
que no essent provades en estudis
clínics queden en segon terme.
El ginseng combinat amb vitamines és
especialment recomanat en casos de
pèrdua de memòria, astènia i fatiga.
També és combinable amb minerals,
gelea real, lecitina i d’altres plantes
segons les necessitats.
És per això que és absolutament imprescindible consultar amb un especialista i concretar el nostre cas, perquè
puguin aplicar amb criteri professional,
tant la combinació de plantes o substàncies, com les dosis adequades.

93 896 41 72

105 mm
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PER
*AVI 0RADANAS

El bon menjar

ARRÒS 5 DELICIES
Ingredients per a 4 persones:
250 gr. arròs bomba
500 gr. xampinyons
50 gr. pèsols
100 gr. gambes pelades
100 gr. pernil dolç en un tall (2 cm.)
100 gr. pernil serrà en un tall (2 cm.)
Alls
Julivert
Sal
Pebre

Preparació:
Bullir l’arròs durant 20 minuts. Un cop bullit
esbandir amb abundant aigua, escórrer i reservar.
Rentarem els xampinyons i els tallarem a quarts. Els reservrem sobre un paper absorbent.
Tallem a daus iguals les dues classes de pernil.
Sofregirem els alls tallats ben petits amb els xampinyons a foc fort ﬁns aconseguir un color daurat i ho
reservarem en un paper absorbent. A la mateixa paella i amb el mateix oli que ha quedat saltejarem les
dues classes de pernil durant 1 minut. Abaixarem el foc una mica, hi afegirem les gambes pelades i els
pèsols i també ho saltejarem uns 3 minuts més ﬁns que hagin perdut tota l’aigua. Ho reservarem.
Un cop estigui tot sofregit i en el mateix oli es salteja l’arròs que havíem reservat. Afegirem el julivert
picat i es salteja tot ﬁns que quedi sec. Immediatament s’afegeixen tots els altres ingredients durant 2
minuts. Es salpebre al gust tenint en compte que el pernil serrà pot haver salat ja la nostra recepta.
Bon proﬁt!
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,ARRIBADA ANUNCIADA DEL MOSQUIT TIGRE PRESENT A 6ILANOVA DES DE FA SETMANES TOT SEMBLA INDICAR QUE JA HA ENTRAT A 2IBES
%L MOSQUIT TIGRE POT HAVER ARRIBAT A 2IBES 5N CIUTADË AVESAT A LA IDENTIlCACIØ DgINSECTES HA COMUNICAT A %L #ANCELL
QUE AMB GAIREBÏ TOTA SEGURETAT NgHA POGUT LOCALITZAR UN EXEMPLAR DINS DEL NUCLI URBË DEL POBLE CONCRETAMENT A
LA ZONA 3UD *A FA MESOS QUE LA 'ENERALITAT TREBALLA EN LA PREVENCIØ DEL FENOMEN I FA POQUES SETMANES SEgN VAN
LOCALITZAR A 6ILANOVA ON VAN SER OBJECTE DgUNA SONADA POLÒMICA POLÓTICA RELACIONADA AMB LA POSSIBLE IMPREVISIØ
MUNICIPAL %L MOSQUIT TIGRE !EDES ALBOPICTUS FA PICADES MOLT MOLESTES A LgALBA I AL CAPTARD !QUESTES BÒSTIES
CRIEN MOLT BÏ EN PETITS POTS I GALLEDES PLENS DgAIGUA QUE RONDEN PELS JARDINS I ELS DESCAMPATS

Foto: Wikipedia

&ORTES CRÓTIQUES A Lg!JUNTAMENT EN LA FESTA DE 3ANT -IQUEL
5NA GERNACIØ VA OMPLIR 3OTA RIBES EN LgACTE QUE OBRE EL CURS DgACTIVITAT DELS 8ULIUS
,A DEIXADESA DE Lg!JUNTAMENT EN MATÒRIA SOCIAL I CULTURAL HA ESTAT OBJECTE DgUNA DURÓSSIMA CRÓTICA PÞBLICA PER PART DELS 8ULIUS EN LA &ESTA
DE 3ANT -IQUEL QUE ES VA CELEBRAR A 3OTA RIBES #OM ÏS HABITUAL CENTENARS DE PERSONES VAN OMPLIR LA PLAÎA QUE SgOBRE ENTRE EL #ASTELL I
Lg%SGLÏSIA 6ELLA EN UNA FESTA QUE VA SEGUIT LgESQUEMA TRADICIONAL SARDANES CONCURS DE CONlTURES PARLAMENTS I ESPECTACLE
6A ESTAT EN ELS PARLAMENTS QUAN LA PRESIDENTA DE LgENTITAT .EUS -ILË VA DENUNCIAR DETERMINADES POLÓTIQUES MUNICIPALS ,ES CRÓTIQUES ES
VSN CENTRAR EN LA CARÒNCIA DgUNA ESPAI CULTURAL PÞBLIC A PROPÛSIT DEL FUTUR ENDERROC DE %L ,OCAL I ALTRES QàESTIONS COM LgESTAT DEL PATRIMONI
CULTURAL I DEL POBLE MATEIX AMB EXEMPLES COM 3ANT 0AU O LA PLAÎA 4AMBÏ ES VA DENUNCIAR EL TRACTE MUNICIPAL ENVERS LES ENTITATS ETC
,A FESTA DE 3ANT -IQUEL  ES VA TANCAR AMB LA REPRESENTACIØ DE LESPECTACLE %L 4ESTAMENT UN CONTE PER A TOTS ELS PÞBLICS NARRAT PER
*ORDINA "IOSCA AMB CANÎONS POPULARS CATALANES INTERPRETADES PER LA MEZZO SOPRANO .OEMÓ -ARTÓNEZ ! LA MITJA PART DE LES SARDANES ES
VAREN DEGUSTAR LES CONlTURES CASOLANES PARTICIPANTS EN EL CONCURS 6A RESULTAR GUANYADORA -ONTSE -ESTRE AMB UNA CONlTURA DE POMA I
FARIGOLA QUE VA ENTUSIASMAR ELS CONCURRENTS I TAMBÏ ELS MEMBRES DEL *URAT COM RESULTA OBVI

%LS TRES ESPLAIS SESTRENEN
8ULIUS 'ER I #ENTRE 0ARROQUIAL VAN ENCETAR EL TREBALL AMB LA MAINADA AL PASSAT CAP DE SETMANA DEL  I  DOCTUBRE
%L CURS DESPLAI VA COMENÎAR EL CAP DE SETMANA DEL  I  DOCTUBRE PASSAT EN ELS TRES CENTRES QUE PORTEN A TERME AQUESTA ACTIVITAT
AL MUNICIPI %LS 8ULIUS HO VAN FER DISSABTE  A LA TARDA A LA SEU DE LENTITAT AL C -AJOR  EL #ENTRE 0ARROQUIAL TAMBÏ HO FARË EL
MATEIX DISSABTE A LA TARDA A LEDIlCI DE LA PLAÎA -ARCER I EL 'ER C DEL 0I  VA COMENÎAR DIUMENGE  A LES  H DEL MATÓ A LA PLAÎA
-ARCER %S TRACTA DE TRES CENTRES PRIVATS QUE FORMEN PART DENTITATS CULTURALS AMB LLARGA TRAJECTÛRIA ASCRITS AL -#%# EN EL CAS DELS
8ULIUS I EL #ENTRE 0ARROQUIAL I A L%SPLAC EN EL CAS DEL 'ER ,ACTIVITAT DESPLAI DE CAPS DE SETMANA MOLT ARRELADA A 2IBES ON ARROSSEGA
CENTENARS DE CRIATURES OFEREIX UNA INTERESSANT ALTERNATIVA A ALTRES ACTIVITATS LÞDIQUES JA QUE COMPTA AMB UN PLUS IMPORTANT QUE ÏS
LEDUCACIØ EN VALORS

,A 'ENERALITAT ACCELERA ARA LA CONSTRUCCIØ DUNA PASSERA A
LES 0ARELLADES %L CONSELLER .ADAL VA DONAR A CONÒIXER AHIR
LACORD DOCUPACIØ DE BÏNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE
,A #OMISSIØ DE 'OVERN DE 0OLÓTICA 4ERRITO
RIAL VA APROVAR LACORD PEL QUAL ES DECLARA
LgOCUPACIØ URGENT DELS BÏNS I DRETS AFECTATS
PER LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIØ
DUNA PASSERA PER A VIANANTS SOBRE LA RIERA
DE 2IBES A LA CARRETERA "  0+   ÏS A
DIR AL COSTAT DEL PONT DE LES 0ARELLADES VEGEU
UNS CROQUIS DEL PROJECTE  ,gOBJECTE DE LACTUACIØ QUE VA SER FETA
PÞBLICA PEL CONSELLER .ADAL EN ACABAT DEL #ONSELL DE 'OVERN ÏS
LA CONSTRUCCIØ DUNA PASSERA DE VIANANTS INDEPENDENT DEL PONT DE
LA CARRETERA "  A SOBRE DE LA RIERA DE 2IBES !CTUALMENT LOBRA
DE FËBRICA SOBRE LA RIERA DE 2IBES ÏS UN PONT DE PEDRA I MAØ FORMAT
PER TRES ARCS REBAIXATS AMB CAPACITAT DE DESGUËS INSUlCIENT ÏS A
DIR SUSCEPTIBLE DE PROVOCAR INUNDACIONS
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,A TELEVISIØ COMARCAL COMENÎA A EMETRE SENSE 2IBES
,A IMPREVISIØ DE Lg!JUNTAMENT QUE NO VA INCLOURE LA PARTIDA ALS PRESSUPOSTOS DgENGUANY ÏS LA CAUSA DE LgABSÒNCIA
,A TELEVISIØ COMARCAL QUE VA FER EL SALT A LA 4$4 I QUE SUPOSARË LA DESAPARICIØ DE LES TELEVISIONS LOCALS VA COMENÎAR EL DILLUNS  DE
SETEMBRE PASSAT LA SEVA SINGLADURA AMB LA UNIlCACIØ DE -ARICEL 46 I #ANAL "LAU 46 2IBES NO HI SERË PRESENT JA QUE NO HA SUBSCRIT EL
CONVENI DE CREACIØ DEL #ONSORCI QUE LA GESTIONARË 4OT APUNTA QUE LA IMPREVISIØ MUNICIPAL EN LgELABORACIØ DELS PRESSUPOSTOS DE 
ÏS LA CAUSA PRINCIPAL DgAQUESTA ABSÒNCIA !IXÓ SEGONS RECONEIX UNA NOTA INFORMATIVA EMESA PEL GOVERN LOCAL AL NOSTRE MUNICIPI LI
CORRESPONIA PAGAR UNS  EUROS QUE EN ELS PRESSUPOSTOS DgAQUEST ANY NO ESTAVEN CONTEMPLATS
3EGONS VA EXPLICAR LgALCALDE *OSEP !NTONI "LANCO EN EL DARRER 0LE AQUESTS DINERS NO ESTAVEN PRESSUPOSTATS ENGUANY I EN TRACTAR SE
DgUNA DESPESA DEL CAPÓTOL DgORDINARI I NO DEL DgINVERSIONS LgAJUNTAMENT NO DISPOSAVA DgUNA QUANTITAT TANT ELEVADA RESTANT SENSE TENIR
QUE MODIlCAR ALGUNA PARTIDA PRESSUPOSTËRIA QUE JA ESTAVA DESTINADA A DgALTRES ACTUACIONS MÏS NECESSËRIES PEL MUNICIPI
#AL TENIR PRESENT QUE EN ELS ESTATUTS DE CONSTITUCIØ DEL CONSORCI DE LA 4$4 SgESTABLEIX QUE HI HAURË UN PEATGE PER ALS AJUNTAMENTS QUE
SgINCORPORIN TARD COM ÏS EL CAS DEL DE 2IBES $gHAVER HI ENTRAT QUAN TOCAVA 2IBES TINDRIA UN PES IMPORTANT EN UN ÛRGAN CONSTITUÕT
DgACORD AMB UNS PARËMETRES LEGALS EN QUÒ LA DEMOGRAlA DEL MUNICIPI EL SEGON DE LA COMARCA ÏS RELLEVANT !LGUNES VEUS APUNTEN
DgALTRA BANDA QUE AMB UNA MAJORIA ABSOLUTA FOLGADA NO HI HA RES MÏS CÛMODE PER A UN PARTIT POLÓTIC LOCAL QUE AFRONTAR UNES ELECCIONS
SENSE TELEVISIØ ÏS A DIR PRËCTICAMENT SENSE LgOBLIGACIØ DE DONAR VEU PÞBLICA A LES ALTERNATIVES

I TAMBÏ
0RESENTEN NOUS COMERÎOS A LA 2AMBLA DEL 'ARRAF
5NA JOGUETERIA UNA SABATERIA I UN MAGATZEM DE TRESILLOS
INTEGREN EL NOU PAQUET \   
)NVITACIØ A PARTICIPAR AL 0ICA LLETRES
,A BIBLIOTECA -ANUEL DE 0EDROLO EN COLqLABORACIØ AMB EL
3ERVEI ,OCAL DE #ATALË PARTICIPA EN AQUESTA ACTIVITAT DEL 3ALØ
DEL ,LIBRE DE "ARCELONA \   
$IVERSITAT DgACTIVITATS DE TARDOR A LA BIBLIOTECA
#ARLES !LCOY DEDICA UNA SESSIØ DE CONTES PER ADULTS A LgART
DgAMARGAR SE LA VIDA \   
#ATALUNYA CAMPIONA DEL MØN DE #URSES DE -UNTANYA
5N ATLETA DE LgEQUIP DELS 8ULIUS ENTRE ELS MEMBRES DE LA
SELECCIØ \   
,g!JUNTAMENT I "ENESTAR I &AMÓLIA SIGNEN UN ACORD
0ERMETRË POTENCIAR SERVEIS COM TELEASSISTÒNCIA SERVEIS
RESIDENCIALS ASSESSORAMENT ETC \   
#ONVOQUEN EL CONCURS LITERARI #INC 0INS
%LS TREBALLS ES PODEN PRESENTAR lNS DIVENDRES \   
#ONCEDEIXEN UN TERMINI IN EXTREMIS A Lg!JUNTAMENT PER
JUSTIlCAR UNA SUBVENCIØ
%L #ONSELL #ATALË DE Lg%SPORT RECLAMA LA DOCUMENTACIØ
ADMINISTRATIVA I TÒCNICA PER A LgOBRA DELS VESTIDORS DEL CAMP
DE FUTBOL \   
#OMENCEN ELS CURSOS ALS 8ULIUS
)KEBANA TALL I CONFECCIØ PINTURA GIMNËSTICA DE
MANTENIMENT PATCHWORK I PUNTES DE COIXÓ INTEGREN LgOFERTA
DgENGUANY \   
Aquestes notícies, escrits d’opinió, el temps en viu,
cròniques esportives i moltes més les trobaràs cada
matí a www.elcancell.info Ribes a Internet, cada dia!
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Unes mans... “d’hort”
Si aneu tot pasejant per la carretera dels Cards i no teniu massa
pressa, atureu-vos uns instants a
gaudir d’un tros de terra que potser no hi heu atinat mai, o si.
En José Huete (potser conegut
per molts) és un home que gran
part de la seva vida ha estat envoltada de tomàquets, bledes,
enciams, cebes, patates, faves,
pèsols, i un no acabaríem mai
de diferents hortalisses, però
sobretot de carbasses. I dic, carbasses, amb tota la amplitud de la
paraula, ja què carbasses com les
d’ell pocs cops n’haureu vist. Bé
si acostumeu anar a can Bonet,
la Lola, la seva ﬁlla, sempre les té
molt ben “atretzades” al aparador,
ja què imaginem que és tot un orgull per ella, és clar.
Ens ensenya un grapat de pots
amb llavors de diferents tipus de
carbasses. Segons ens explíca
recollides de aqui i de allà, de tot
arreu on va. En té de Burgos, Lorca, Granada (com no), Holanda,
Alemanya, etc.
Seiem una estona a parlar amb ell
i ens explica la seva passió per tot
el que neix de la terra: la manera
de remoure-la, adobar-la, plantar,
regar, esporgar, en deﬁnitiva mima
la terra i tot allò que d’ella bróta. Ja
es veu que té unes màns d’or per
aquest treball (com potser d’altres,
és clar).
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Varem passar una bona estoneta
parlant amb un home nascut a
Dola (Granada) que ens va explicar coses interessants de la seva
vida. Una vida gens regalada,
peró això ho podreu lleguir en el
proper L’Altaveu.

Tota una vida entre cactus
En Fèlix Moyés, ﬁll de Sant Vicenç i
d’arrels que provenen del l’Arboç, viu
a Ribes des de fa només un any i
mig. Vidrier de professió i actualment
practicant la jubilació .
La seva aﬁció: els cactus. Plantes
esquerpes per la seva hostilitat a les
carícies, són des dels anys seixanta
companyes d’en Fèlix.
L’aﬁcio ja prové de la seva infantesa,
quan el seu pare que tenia una
merceria a Sant Vicenç, baixava a
Barcelona a comprar i de tornada
portava un petit cactus a casa com
obsequi. En Fèlix mostrava aleshores
tanta il·lusió que el seu pare repetia
l’operació ﬁns a tenir una primera
col·lecció d’una dotzena d’exemplars.
Quan es va casar va iniciar una
col·lecció que va arribar a mil unitats.
Al traslladar-se a Ribes va tenir que
deixar molts enrera per problemes de
transport.
Actualment són cinc-cents cactus
els que l’acompanyen i els cuida
amb molta cura i d’una manera força
professional.
El sistema de rec esta programat,
tot i que el procés és absolutament
manual, de manera que cada dotze
dies els cactus reben la seva ració
d’aigua i de sol extra, menys en els
mesos de desembre i gener que la
planta té letargia i no es rega.
La terra és una barreja amb un fondo
de pedra volcànica que proporciona un
drenatge que impedeix que les arrels
tendres del cactus es morin. Aquestes

Clics

arrels són les que fan possible el
creixement de la planta. Amb excés
d’aigua es fan malbé, la planta deixa
de créixer i acaba morint.
De dia, si la temperatura és bona,
estan oberts al sol, però a la nit,
gràcies a un sistema d’alumini que
en Fèlix s’ha fet fer, dormen tapats i al
hivern ﬁns i tot unes mantes per fora
mantenen una temperatura suportable
per les plantes.
La procedència és variada: des de
Mèxic a les Canàries, la majoria de
països càlids proporcionen diferents
espècies. En Fèlix es queixa de que
no hi ha gaire aﬁció i que li costa
moltíssim trobar nous exemplars. Ell
s’aprovisiona dels mercats setmanals
més propers i dels contactes establerts
en els gardens de la comarca.
En Fèlix ens comenta diverses
anècdotes d’aquestes plantes .Poden
arribar a durar ﬁns a cent anys. Hi ha
una espècie en concret que no ﬂoreix
per primer cop ﬁns arribar al segle
d’edat.
Fa uns anys a la casa de Sant Vicenç en
tenia un que s’anomena popularment
les muntanyes de Montserrat per la
seva forma, era tant alt com ell. Un
mati d’hivern i desprès d’una gelada
la seva dona el va avisar de que era a
terra. No tot són satisfaccions.

En Fèlix Moyés s’apassiona quan parla
i ensenya amb orgull la seva creació.
L’ordre i el bon gust predomina en
tots els espais que ocupen els
cactus. Però no només dedica el
seu temps a les plantes. A la tarda
estudia anglès, divuit DVD’s i una
pila d’apunts organitzats de manera
impecable donen a entendre que és
un alumne avantatjat, encara que
la seva timidesa no el permet parlar
anglès amb qualsevol. També en un
altra època va dedicar quatre anys a
escriure, amb l’ajut del seu gendre, la
història d’Espanya.
Sabeu quants anys té en Fèlix? 80
anys només. Si, dic només. Comparat
amb un cactus, ben cuidat, li queda
corda per estona.

Actualment
els
més vells que té,
tenen uns vint
anys.
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Notícies

Casa de la Vila

L’Ajuntament instal·larà quatre oﬁcines electròniques al municipi
Es podran fer consultes i tramitacions online.
El Ple de la Corporació va aprovar per unanimitat
la contractació de quatre oﬁcines electròniques que
s'ubicaran a l'IES Alexandre Galí, al Centre Cívic l'Espai
de les Roquetes, a l'IES Can Puig de Ribes i al vestíbul de
l'ajuntament.
Els dispositius electrònics amb pantalles tàctils, que tindran
un aspecte similar als caixers automàtics, es posaran
al servei dels ciutadans de forma gratuïta per tal que
aquests puguin fer consultes i tramitacions relacionades
amb qualsevol de les principals administracions públiques,
inclosa l'administració local.
Aquesta és una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Pere de
Ribes que ha estat possible gràcies al programa promogut
per la Fundació Europea per a la Societat de la Informació

i l'Administració Electrònica. Amb la intenció de treballar en
la direcció d'evitar la possible fractura digital entre els joves,
l'ajuntament ha tingut una especial sensibilitat alhora de triar
com a emplaçaments d'aquests punts telemàtics als instituts
del municipi donant així accés als membres de la comunitat
educativa dels centres de secundària, tant a Internet com
a les noves tecnologies en general de forma gratuïta i
d'acord amb les direccions del instituts. Tanmateix, per tal
d'acostar l'administració al ciutadà les altres dues oﬁcines
s'instal·laran en dos punts estratègics i de freqüència de
pas, com són els vestíbuls del centre cívic de les Roquetes
i de la Casa de la Vila a Ribes.
Està previst que aquest nou servei municipal entri en
funcionament aquesta tardor.

Intercanvis de Casals d’Avis al municipi.
Els Casals d’Avis de Ribes i Les Roquetes van celebrar el dimecres 18
d’octubre una trobada d’intercanvi amb el Casal Antònia Boada de Badalona
en la què hi ha participat més d’un centenar de persones.
Aquesta activitat, emmarcada dins del programa d’intercanvis entre casals
de gent gran municipals de la Diputació de Barcelona, va començat a les
deu del matí amb una recepció i esmorzar pels assistents que va tindre
lloc a l’ediﬁci institucional
de la Vinya d’en Petaca.
Posteriorment, els membres
dels casals han visitat el nucli
de Ribes i han fet la Ruta dels
americanos.
La jornada va ﬁnalitzar amb
un dinar en un restaurant
i una audició de les dues
corals dels casals amﬁtrions
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lectura de tardor
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PABLO TUSSET
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Any edició, 2006

La decisió
de Brandes
Màrquez, Eduard
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Un home
sense pàtria
KURT VONNEGUT

Pàgines: 160
Any edició , 2006

SI MENGES UNA
LLIMONA SENSE
FER GANYOTES
SERGI PÀMIES

Pàgines: 142
Any edició , 2006

El Comissari Principal Pujol, a punt de jubilar-se, investiga la mort d'una
dona degollada i esquarterada tal com es fa en un escorxador. A la seva
boca s'hi ha trobat un paper que diu, en majúscules: "en el nom del porc".
Aquesta és la trama central d'aquesta novel·la en què altres personatges,
com T, un altre inspector d'homicidis, diversos sospitosos, el cacic del poble
on apareix el cadàver i Quique Aribau, escriptor d'una novel·la d'èxit anys
enrere, són les peces que utilitza l'autor per oferir una narració impactant
que ajunta el misteri, la profunditat psicològica i, evidentment, la ironia
"Tu tries." Una veu segura, acostumada a imposar condicions; a fer que la
por o els dubtes sacsegin la capacitat de decidir ﬁns a fer-la miques. "Si
vols recuperar els teus quadres, només m'has de donar el Cranach." El
Cranach. Me'l sé de memòria. Tanco els ulls i el veig. Sense ombres. Amb
la nitidesa dels somnis: les tres ﬁgures, el paisatge escarpat, els núvols
amenaçadors. "Tu tries. Però no t'ho pensis gaire, que no tinc tot el temps
del món." Paraules que ofeguen les últimes escletxes d'aire respirable, que
pesen com una llosa. Després, va tancar la porta a poc a poc, com si encara
no hagués arribat l'hora de fer soroll per intimidar-me. Quan n'hi havia prou
amb l'esguard per notar una esgarrifança a l'esquena.
Aquesta novel·la és la culminació de l'obra de Kurt Vonnegut, considerat per
molts el millor escriptor nord-americà actual. En uns textos breus, brillants
i plens d'humor negre, critica tot el que no li agrada del món que l'envolta,
des de Bush ﬁns a la manera com estem acabant amb el nostre planeta.
En un llibre que ha esdevingut un best-seller internacional, segueix els passos
de Michael Moore en la seva crítica al seu país, i se'n riu de tot i de tothom,
ﬁns i tot d'ell mateix. Amb molt humor, ens transmet les seves idees sobre la
societat, la literatura i la política, i acaba reconeixent que no encaixa en el país
on li ha tocat viure i que, per tant, és un home sense pàtria.
Als vint contes de Si menges una llimona sense fer ganyotes s’hi barregen
situacions quotidianes i fantàstiques que aprofundeixen en emocions
comunes. L’amor no correspost, la desconﬁança, els lligams familiars, l’excés
de solitud o de companyia són alguns dels elements que identiﬁquen aquest
llibre. Amb una mirada irònica, penetrant i continguda, Sergi Pàmies tracta de
les servituds d’uns personatges vulnerables, esclaus d’unes circumstàncies,
com les llimones, combinen l’acidesa amb les propietats refrescants.
L’autor barceloní ha trigat sis anys a enllestir un nou recull de contes a
Quaderns Crema. Aquest és el cinquè recull de contes que publica Pàmies,
després de T’hauria de caure la cara de vergonya, Infecció, La gran novel·la
sobre Barcelona i L’últim llibre de Sergi Pàmies.
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per David Puertas

sidoku 07

Fixa’t-hi bé, n’hi han 7

L’Altaveu, novembre 2006
0ER RESOLDRE UN 3)$/+5 CAL POSAR EN CADA CASELLA UNA NOTA MUSICAL
DO RE MI FA SOL LA SI TENINT EN COMPTE QUE LES SET NOTES HAN
DAPARÒIXER EN CADA COLUMNA EN CADA lLA I EN CADA ZONA UNA ZONA
QUEDA DELIMITADA PER VORES MÏS GRUIXUDES  ,ES NOTES QUE JA ESTAN
POSADES SØN LES PISTES QUE TAJURARAN A COMPLETAR AQUESTA PARTICULAR
COMPOSICIØ MUSICAL ) ENCARA ET DONEM UNA ALTRA PISTA SI XIULES LES
NOTES QUE HI HA A LES CASELLES MÏS FOSQUES EN ORDRE DESQUERRA A
DRETA I DE DALT A BAIX SONARAN ELS PRIMERS COMPASSOS DE LA PEÎA
MUSICAL QUE SINDICA AL PEU DEL 3)$/+5 "ONA SORT I BONA MÞSICA

6ISITEU EL WEB WWWSIDOKUSCOM

Himne del Barça (M. Valls)

Participa al concurs!
La primera persona que resolgui el SIDOKU
de L’Altaveu i el porti a la Llibreria-Papereria
CAN GAVALDÀ (Pl. de la Font núm. 3 de
Ribes) rebrà de regal el llibre “Sidokus: el
sudoku musical”.
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