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Editorial

E

ls nens mouen el món. Són petits però ocupen molt espai a les nostres vides. Tenen
la paella pel mànec sense saber-ho. La majoria de nosaltres patim amb orgull horaris i
calendaris. Activitats, escoles, instituts, esports i d’altres obligacions i drets de qui els grans en
som responsables i els petits els beneﬁciaris.
L’escola s’acaba i un dalt a baix s’instal·la a les nostres vides que produeix un seguit de decisions
per cobrir el temps en el que no podem (la majoria de vegades per un motiu vital: la feina) estar
amb els nostres petits. Automàticament s’activen avies, tiets, amics, veïns i com no, casals,
esplais, estades esportives, cursets intensius, i un ventall de possibilitats per superar amb un
aprovat les llargues? vacances estivals.
Independentment d’aquesta realitat és maco ‘veure petits al carrer a qualsevol hora del dia, ﬁns i
tot de nit, veure’ls sense motxilles plenes de llibres, les cares relaxades i sense presa.
Es troben, en fan alguna de torta, s’enamoren i es desenamoren, gaudeixen de sol i platja, fan
nous amics i deixen enrera un curs escolar que amb bons o mals resultats, ja ha passat.
Hi ha qui s’encarrega d’organitzar en silenci que la roda de la vida torni a funcionar al setembre.
Encara queden dies però ja s’hi han posat, són precisos, conscients, tenen bones intencions
encara que desprès els costi d’aplicar en alguns casos. Són els responsables de l’educació
acadèmica dels petits i no tan petits.
La continuïtat amb la producció (de petits) és indispensable perquè el món no s’acabi. I no
s’acabarà, ben segur, al menys a Ribes, no s’acabarà. Perquè quan sortim als carrers de Ribes
són plens de petits de totes les mides.
Potser que siguem afortunats de viure on vivim i per això prou valents de crear petits, petits que
creixeran i ocuparan els nostres llocs.
Tots hem estat petits alguna vegada.
Bones vacances a grans i petits.
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Sant Pere 2007
La Festa Major d’estiu a Ribes s’inicia com cada
any amb l’acte de presentació del programa de Festa.
Aquesta edició va ser encapçalada amb la il·lustració
d’en Xus Duran qui va mostrar la seva complaença de
poder participar en el programa fent el que millor fa i
el que més li agrada.

El programa de Festa i la seva corresponent separata
és el mitjà de comunicació entre l’organització i el
poble, l’encarregat de que tothom hi sigui a l’hora.
És la imatge corporativa de la Festa. És el document
que es guarda com a mínim ﬁns que arriba el proper
programa i de vegades es guarda per sempre.

Com a representant de la Comissió de Festes, en
Gerard Coll va fer un repàs pels diferents actes,
destacant l’increment del pressupost d’enguany
disposat per al castell de focs, cada cop més
espectacular.
Els balls, representats per l’Albert Roig, van presentar
novetats: el recuperat ball de gitanes estrena vestuari i
coreograﬁa, els cabeçuts seran ballats i la Colla Gran
fa 40 anys.

El programa de Festa s’elabora molts dies abans de
la Festa Major, hi participen moltes persones i de
diferents maneres. Ho gestiona una empresa de Ribes,
i sobretot el fan possible, econòmicament parlant,
els comerciants de Ribes. Els nostres comerciants
accedeixen a col·laborar quan gairebé ningú pensa en
Festa Major. Son ﬁdels, entregats i estan orgullosos
de fer possible el programa de Festa del seu poble. És
una gesta per agrair tants cops com calgui, perquè són
dos cops l’any i perquè hi són quasi tots.

També la Dolors Sans, escultora encarregada de
recuperar els cabeçuts, va explicar el procés i els
materials utilitzats per aquest ﬁ.

Tots els actes, balls, cercaviles, recitals, sardanes,
actuacions infantils, es van desenvolupar amb normalitat
salvat d’alguna anècdota que va sorgir puntualment.

L’Alcalde, Josep Antoni Blanco, va ser l’encarregat
d’obrir aquest acte i també qui va donar comptes dels
pressupostos d’aquest any. Amb un total de 78.000 €
destinats, es justiﬁca l’inversió per exemple de 20.000
€ en la recuperació dels cabeçuts. Un increment de
pressupost general en vers l’any passat d’un 20%.

Per exemple, a “el Cancell” titulen “Decapitacions”
a l’escapçament d’elements de bestiari. De forma
accidental, en la cercavila, el cap esquerre del Drac va
caure davant l’expectació dels assistents. De moment
dorm a Can Salvador Miret. També recordem que fa
30 anys un acte vandàlic va deixar sense cap al gegant
i va malmetre a la geganta.

La presentació de la separata es va fer el 26 de juny
“Petites històries de Dracs i Diables o la faula del Drac
i el Diable” és una creació d’Anton Milà i Muntané,
més conegut com en “Pinzell” que commemora el
35è aniversari del Drac.
També el concurs de fotograﬁa d’enguany fa
homenatge a la creació del Drac de tres caps.

El balanç general ha estat bo per totes les parts i
només queda esperar que ja hi hagi algú que comenci
a pensar en la propera.
Perquè de Festa Major n’hi haurà sempre i per sort
persones que la treballin també, o si més no, així ho
esperem.
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La recuperació del
Ball de cabeçuts
de Ribes
Ester Callao Mestre
Per Sant Pau, i sota el títol El ball de cabeçuts de Ribes. Una
tradició perduda: recuperem-la!, la separata del programa
d’actes posava en evidència el buit que, des de feia un anys,
havia deixat el ball de cabeçuts a les cercaviles de festa major
ribetanes. Gràcies a l’esforç tècnic, organitzatiu i participatiu,
s’ha posat ﬁl a l’agulla i, actualment, podem dir que Ribes
torna a tenir el seu Ball de cabeçuts, que torna renovat i amb
la il·lusió de convidar a viure la festa a petits i grans.
Per ﬁ s’ha recuperat una tradició popular ribetana tan arrelada
com és la del Ball de cabeçuts! Tenint present que la primera
referència documental que s’ha trobat ﬁns el moment data
de 1901, any en el que el programa d’actes de Sant Pere ja
en parlava, el fet de recuperar un element festiu, que s’havia
perdut, és un bon motiu de celebració.
Després d’uns anys sense poder-ne gaudir, recordarem
el 28 de juny de 2007 per l’estrena d’uns nous cabeçuts,
que han destacat pel seu protagonisme dins les cercaviles
d’aquesta passada Festa Major, convidant a tothom que ha
sortit al carrer a ‘sentir’ la festa, a dansar i a picar de mans
al ritme de la música que els acompanya. Era un ball molt
esperat que trobavem a faltar ballant a la vora dels gegants:
un ball molt festiu, que omple de color i encomana alegria al

so de les tonades dels grallers, després dels espetecs i les
tronades de la llarga ﬁlera de colles de foc. Per tot això, la
seva recuperació ha estat aplaudida per tots.
Recuperar el ball de cabeçuts ha suposat una despesa força
important per l’ajuntament, i un estudi i treball de reconstrucció
laboriós, a càrrec de l’artista vilafranquina Dolors Sans,
especialitzada en la construcció d’elements de la imatgeria
festiva que conforma el folklore popular de casa nostra.
Tot i que en un principi se li va encarregar la restauració de
dotze cabeçuts i sis cap-i-cossos, ﬁnalment, es va optar per
confeccionar-ne uns de nous fent servir els antics, elaborats a
la Casa Ingenio de Barcelona amb cartró pedra, com a base
dels motlles per a les noves peces, que han estat elaborades
amb ﬁbra de vidre aproﬁtant les avantatges d’aquest material,
molt més lleuger i sofert. Dels motlles de guix es van haver de
rectiﬁcar els bonys, les rascades i els cops que havien malmés
els vells cabeçuts, i un cop elaborats els nous, es van pintar
emfatitzant la fesomia de cada personatge. La reproducció
de cada cap també ha comportat la construcció d’unes pales
noves que s’adapten millor a l’espatlla dels seus portadors, ja
que les antigues havien quedat molt deformades.
De tot el treball fet al taller que Dolors Sans té a Pacs del
Penedès, cal destacar la reconstrucció dels capis, elements
que amb el pas del temps s’havien convertit en ﬁgures
emblemàtiques de les cercaviles locals, i que els més petits
no havien vist mai. Per Sant Pau de 1972, s’estrenaven els
dos primers cap-i-cossos, que juntament amb el Drac de Tres
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Caps s’havien elaborat a l’Obrador de l’Ingenio, i que aquest
any han complert 35 anys: la seva recuperació ha estat la
millor celebració que podien tenir.
Si bé ha calgut refer-los de bell nou, engrandint-los perquè
els poguessin portar gent gran, ja que el seu pes i estructura
en diﬁcultava la manipulació, s’ha conservat la fesomia dels
sis capis originaris, fent un motlle de la cara dels antics i
integrant-lo a les dimensions de les noves peces, elaborades
amb ﬁbra de vidre. Els resultats obtinguts han agradat molt,
i han ajudat a la recuperació del ball gràcies, precisament, a
la lleugeresa del material utilitzat, i a la renovada estructura
interior, molt més còmode de portar que els anteriors.
Com a complement dels caps, s’han respectat els patrons
dels vestits que havia dissenyat el pintor Xaus, estrenats per
sant Pau de 1999. S’han confeccionat de nou, seguint la seva
creativitat i color.
El renovat ball de cabeçuts consta de dotze cabeçuts i sis
‘capis’, dos dels quals no van estar enllestits per poder-los
estrenar aquest Sant Pere, però ben aviat podran sortir a
les cercaviles de festa major. La colla que s’encarrega de
fer-los ballar consta de divuit components adults, i ha iniciat
aquesta nova etapa amb molta il·lusió. Setmanes abans de
la festa major, ha estat assajant per aprendre els passos de
la coreograﬁa de les danses, adoptades anys enrere pel ball
que encapçalava la Mercè Garriga i la Dolors Pascual, caps
de colla dels cabeçuts durant molts anys, que han estat les
que un altre cop, han ensenyat el Ball de Nans Nous, el Ball
de Nans Vells de la Patum de Berga i la Raspa, a la nova
colla de portants.

Avui els cabeçuts i els capis capis
‘dormen’ a l’Escorxador. Cal garantirne el seu manteniment i unes condicions d’emmagatzematge i
transport adequades. Amb tot, s’ha aconseguit superar tots els
inconvenients: el pes de cada capgròs o nan, la ventilació interna,
la sonoritat des de l’interior del cap, s’ha facilitat la màxima
visualització possible, i sobretot, s’ha trobat una colla de gent que
ha agafat el relleu i el compromís de portar-los, perquè tal com
deia la separata dedicada als cabeçuts: ‘Per damunt de tot, el
futur del ball de nans i capgrossos està en la il·lusió de generar
festa’, i això, aquesta Festa Major ha quedat demostrat, i no es
pot deixar perdre.
Què es farà amb els cabeçuts vells? La millor resposta passa
per una bona restauració i posterior exposició pública, ja que
són peces que formen part del patrimoni festiu i cultural de
Ribes. A partir d’aquest sant Pere 2007, les noves ﬁgures dels
capis i cabeçuts constitueixen un nou al·licient per a les festes
majors ribetanes. Visca el ball de cabeçuts i per molts anys!
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Hereu de les antigues celebracions realitzades entorn de
l’Arbre Maig, dedicant el culte a l’arbre com a símbol de la
natura, de la vida, ens recorda antigues litúrgies paganes.
Al voltant d’aquestes danses s’hi establia també un joc de
ﬂirteig, la relació entre l’home i la dona: ell com a mascle de
la comunitat i ella com la responsable de la fertilitat. Aquest
conjunt de coses es simbolitza amb un pal coronat amb ﬂors
on un grup de gent balla al seu voltant tot fent i desfent una
senzilla dansa, emulant aquest antic ritual.
Segon descriure els personatges:
El capità: és el personatge més important dintre del
grup quan aquest es fora al carrer ja que és l’encarregat de
decidir on i quan es balla.
L’estaquirot: És qui duu l’emblema totèmic de grup, el
pal que representa l’arbre de Maig i per això la resta de
membres li mostren respecte.

Per Isabel Mestre i DolorsTorrents
Fotografies: Marga Domingo

Una nova manera de veure i entendre el que és un Ball de
les Gitanes des de la empenta d’un grup de joves ribetans.
Aquesta sorgir degut al contacte i l’intercanvi d’experiències
en les diferents trobades amb altres grups de gitanes i mica
en mica neix el neguit per saber quines arrels tenia el ball de
les Gitanes a Ribes.
Primer ens cal saber que és un ball de les Gitanes:
És una suma de diversos elements; d’una banda tenim
la vessant coreogràﬁca, d’una altre, la teatral, i per acabar,
la indumentària. Així, a grans trets, podríem dir que un Ball
de les Gitanes està compost per un grup de gent vestits
d’una manera determinada, que balla al voltant d’un pal on
hi pengen unes cintes i en el transcurs de la qual s’hi reciten
parlaments de caire satíric. Els dos últims aspectes són
determinants d’aquesta manifestació folklòrica.
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Els galerons: Simbolitzen la parella més jove, els nuvis.
Són una parella de gitanos que ballen al voltant del pal
sense cinta tot interpretant “ l’estira i arronsa” típica de
qualsevol parella d’enamorats.
La resta del grup està format per quatre parelles de
gitanos que disposats amb la seva antítesis, mostren al
públic temes populars que afecten a l’actualitat de Sant
Pere de Ribes. Un exemple és la Gitana xula que acostuma
a estar al corrent de la política i critica sempre que troba que
una cosa no és del seu gust.
I els versos:
Pere Grases va recollir l’any 1935, en unes excursions
fetes pel Penedès, un seguit de materials de caire folklòric,
entre els quals hi ha uns versos del Ball de les Gitanes;
aquest plec fou recopilat en una casa de Sant Pere de
Ribes. Del que es desprèn de la lectura, sembla ser que
eren escrits per ser dits a la població de Sant Pere de Ribes
per la festa major de Sant Pau.

Aquests versos són una veritable joia, ja que no
existeixen gaires documents d’aquest tipus. La presència
d’aquest document ens evidencia la importància d’una part
recitativa integrada en el context de la dansa i a l’hora de
replantejar-se aquest entremès cal tenir-los molt en compte
per tal d’integrar-los. Cal dir però, que aquests versos, escrits
segurament entre ﬁnals del segle XIX i principis del XX,
actualment han quedat obsolets i reproduir-los literalment
seria un error, un anacronisme que no seria massa ben
rebut pels espectadors. De fet, aquests versos ens han de
permetre un treball d’actualització per tal de tractar temes del
dia a dia i d’interès general de la població.

Potser per acabar, unes paraules que diu el Capità...
Que la festa de Sant Pere
és la millor que hi ha,
ribetans, fem la festa grossa
que sigui digne de recordar.
No hi ha ball més divertit
que el Ball de les Gitanes,
que al so de les castanyoles
fa tremolar les cames!
Aquestes són gitanes,
gitanes sense parió!
Visca el Ball de les Gitanes
i Sant Pere nostro patró!!

½Ì>ÛiÕÊ¨ÊÓ{Ê>ÞÊÓääÇÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊäx

ESTRÈS I HOMEOPATIA
$RA -A ,LUÕSA !RMENTER
Cada vegada més, l’estrès afecta a la població. Tres de
cada quatre persones en pateix.
Què és l’estrès?
L’estrès és una reacció normal i saludable. És
indispensable per impulsar-nos a anticipar o resoldre
les diﬁcultats que ens trobem i a preparar-nos per a
l’acció. Però en dosis fortes i repetides, l’estrès esgota
progressivament l’organisme.
Principalment hi ha tres tipus d’estrès: el laboral,
l’econòmic i l’emocional.
Per fer front a l’estrès s’ha d’identiﬁcar les seves causes
i tenir presents algunsconsells pràctics per aprendre a
controlar-lo.
Les causes de l’estrès són diverses i poden tenir el seu
origen en nosaltres mateixos o bé estar provocades pel
nostre entorn.
Els principals tipus d’estrès i les seves causes són:
L’estrès físic: provocat pel soroll, el dolor, el fred ...
L’estrès social: relacionat amb l’entorn, per una situació
familiar difícil, etc.
L’estrès professional: atur, sobrecàrrega de feina,
responsabilitats, pressions psicològiques, conﬂictes amb
les relacions laborals, afavoreixen aquest tipus d’estrès.
L’estrès relacionat amb els hàbits de la vida (dietes no
equilibrades, abús d’excitants, dormir malament...) solen
ser causa d’estrès crònic.
Els símptomes de l’estrès:
Quan l’estrès supera les nostres capacitats d’adaptació
pot causar malalties.

salut

SÍMPTOMES DE COMPORTAMENT:
-Agressivitat.
-Hiperactivitat i falta d’organització.
-Diﬁcultat per relacionar-se.
-Fugida.
-Aïllament.
Consum excessiu d’alcohol, tabac, sucre, xocolata, cafè...
Per combatre eﬁcaçment l’estrès:
S’ha de limitar el consum d’excitants: alcohol, cafè,
tabac...
Practicar una activitat física relaxant: ioga, bicicleta,
natació, caminar a l’aire lliure.
Mantenir un horari regular de son.
Controlar la respiració, inspirant lentament i expirant
després.
Optar per una alimentació equilibrada i donar prioritat a
aliments rics en liti i magnesi (cereals, ous, verdures, peix,
fruits secs...) i en vitamines del grup B (cereals, llegums,
pa integral...)
Fixar uns objectius raonables, i no obsessionar-se en
aconseguir coses impossibles.
És preferible utilitzar tractaments que no produeixin
dependència i que no provoquin son durant el dia.
La homeopatia ajuda a l’organisme a afrontar millor, a curt
termini, les situacions estresants.
Els productes homeopàtics tenen
importants en el tractament de l’estrès:

avantatges

Són eﬁcaços i és toleren molt bé.

Els símptomes associats poden ser a la vegada físics,
emocionals i de comportament i varien segons els
individus.

Poden tractar tant els símptomes físics com els
emocionals.

SÍMPTOMES FÍSICS:
-Contractures musculars.
-Problemes digestius.
-Dolor d’estómac o de coll.
-Trastorns del son.
-Trastorns de l’apetit
-Vertigen
-Palpitacions, sensació d’opressió.

No produeixen son durant el dia.

-Cansament persistent.
SÍMPTOMES EMOCIONALS I PSICOLÒGICS:
-Nerviosisme, irritabilitat.
-Apatia, indecisió.
-Inquietud, ansietat, angoixa
-Descens de la libido.
-Diﬁcultat per concentrar-se.
-Baixa autoestima.
-Percepció negativa de la realitat.
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No produeixen dependència.
No afecten a la memòria.
Són compatibles amb altres medicaments.
Els poden prendre els nens, les embarassades i els ancians.

VOLDRIA DIR UNA ALTRA COSA
Saps què…?
La majoria de vegades, quan et dic
alguna cosa, en realitat vull dir unes
altres coses.
Et diria les coses que sé que es
diuen els peixos sota l‛aigua quan
saben que ningú els escolta. Perdria
la memòria per a que les paraules
foren sempre noves i et diria coses
de petxines i taurons. Tu saps què
es diuen les petxines quan se les
emporta la marea ?
Sovint parles com parlen els
ganivets i els pous foscos i
les pedres lletges que em fan
entropessar i caure i sagnar.
I en realitat voldria dir-te qualsevol
altra cosa, quan et dic alguna cosa
d‛aquelles sense importància. Saps
allò? Saps això? Ja tens allò altre?
un cafè? un canvi de guàrdia?
Et diria les coses que es diuen els
minerals del fons de la terra, que
són coses suaus perquè estan a
fosques.
Em falta l‛aire quan t‛emprenyes
amb el món perquè sempre em
sembla que m‛agafaràs pels peus i
m‛arrossegaràs pel passadís i em
pegaràs al cap amb qualsevol cosa
que tingues a prop i em deixaràs allà
mentre continues emprenyant-te
amb qualsevol cosa.
Hi ha violències que van més enllà de

les paraules i els gestos.
Jo preferiria dir-te les coses que
es diuen sota l‛aigua o les coses que
es diuen des de dalt d‛una muntanya,
o les coses que es diuen després de
plorar molta estona, o les coses que
es diuen sota un arbre.
Però normalment no m‛escoltes
perquè estàs emprenyat amb el món.
Faig com que somric per a que mai
te n‛adones de com em fas plorar.
Hi ha paraules fora de to, gestos,
maneres... que em retornen colps i
ferides.
Saps… quan et dic alguna cosa,
moltes vegades voldria dir-te unes
altres coses.
Més suaus, més tranquil•les, com
d‛aire. M‛he acomiadat de tu moltes
vegades.
La majoria d‛elles no les recorde.
Algunes vegades m‛he acomiadat
sense dir res.

Catorze Llunes

La més nítida, encara que no la més
recent, és de fa mil sis-cents vint i
tants anys.
Parlàvem a les portes del temple.
Em deies que tornaries aviat però
no ho vas fer. Tenies els ulls més
grans que ara i les línies de les
mans una mica diferents. Jugàvem
amb pedres de colors. Teníem por
d‛alguna cosa que no recorde però
que encara em fa despertar entre
malsons algunes nits. Quan estic
a punt de descobrir-ho bufa un
vent de tempesta i em desperte
tremolant. Continue esperant que
algun dia em tornes a recordar. No
sé exactament per què. La veritat
és que cada vegada em preocupa
menys. Serà que he aprés a deixarte anar.

Júlia Zabala Tomás
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$E MAS EN MAS

Ca l’Escolà

PER .ÞRIA -ARTÓ

En Nemesi Mestre al celler
de la masia, assegut entre
bótes.

Entrada principal de ca l’Escolà.

En aquest número 25 de “l’Altaveu” passem pel mas d’en
Nemesi Mestre i Rovira, ca l’Escolà, dins el nostre terme
municipal. En direcció a Sitges, després del petit pont de
la riera de Jafre, si girem a l’esquerra, al mig del revolt
trobem can Mestre dels Clapers (on va viure el primer
Alcalde republicà de Ribes que va haver d’exiliar-se a
França i mai més va tornar a Catalunya), més endavant
can Cuadres i can Cuadres de la Timba ( que va estar
habitada per un jutge de pau de l’època republicana). Un
cop travessem la carretera i seguim un camí en linía recta
arribem a una bifurcació que a l’esquerra ens duu a dos
murs i a la rengla d’ametllers que condueix a la casa, amb
una gran ﬁguera a l’entrada principal. Pel davant mateix, a
continuació de les vinyes, hi passa la riera de Jafre.
Avui dia pertany a un home d’Andorra, pero en Nemesi en
segueix sent el masover i sempre que hi ha viscut i hi ha fet
de pagès. Va néixer el 26 de juliol de 1922; ara és a punt
de fer 85 anys i és un dels tres ﬁlls, una noia i dos nois,
que van tindre el Josep Mestre i Mitjans i la Maria Rovira i
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Rovira. Els pares dels pares d’en Nemesi ja van viure a ca
l’Escolà, parlem de dos-cents anys enrere, i sempre han
portat les terres del voltant de la casa i les de l’altre cantó
de la riera de vinya, camp, garrofers i oliveres.
Ca l’Escolà té una entrada en forma d’arc, rellotge de sol,
cups de raig, i un vell trull que els servia per l’elaboració
d’oli. Per aquest nom era coneguda al Nomenclàtor de
1860 i fou el que va agafar durant el segle XIX, perquè
abans es deia mas Renart, al 1802, i anteriorment
mas Caçador, propietat dels Falç de Sitges. Compta
amb menjador, cuina amb un foc a terra, lavabo i set
habitacions ben àmplies.
La vida de pagès d’en Nemesi va començar als tretze
anys, després d’anar a escola a les Monges i continuar
al carrer del Pi, on els ensenyaven els números i a llegir.
Quan va esclatar la guerra tenia catorze anys i encara
recorda el temps que van durar les guàrdies dels soldats
al voltant de la masia perque ningú escapés i tot el bestiar

La recol·lectora amb en Nemesi al volant.

que els havien arribat a suministrar als batallons. Van ser
anys molt durs que mira de no reviure. Quan en va fer vint
el servei militar del règim franquista el va destinar a l’Àfrica,
a Melilla i explica que van estar cinc dies per arribar des
de Barcelona, en un tren de càrrega, a Màlaga, on van
embarcar ﬁns a destí. S’hi va estar sis mesos durant els
quals l’únic contacte amb la família era a través de les
cartes que escrivia a casa. Allà va fer vint-i-un anys i el
van fer tornar a Ribes donat que el seu pare ja era major
de seixanta anys i això va fer que hagués de fer-se’n
càrrec i s’en deslliurés. A casa seva vivien bàsicament de
les terres que conreaven i ell ajudava el seu pare al camp,
fet que li va permetre aprendre a fer vi i oli, aquest últim
amb un curró que empenyia el matxo que tenien, donant
voltes i més voltes, i on hi posaven les olives que havien
collit perquè quedessin ben premsades. Llavors a través
de la premsa en brollava l’oli i el guardaven dins unes
gerres ben grosses per a ús propi. Va ser quan va morir
el seu pare, al 1944, que en Nemesi, més gran que el seu
germà Josep, es va fer càrrec dels conreus i del bestiar
que també hi havia a la masia (conills, gallines, ànecs i
tres o quatre porcs que mataven al llarg de l’any i també
venien). El comerç del vi que produïen, com en la majoria
de masies de l’època, també era un recurs alhora d’obtenir
alguns guanys. Dos anys després, al 1946, en Nemesi es
casa amb la Dolors Roig i Cuadres, de cal Sastre, i van
arribar a tenir quatre ﬁlls: en Josep Maria, en Nemesi,
la Dolors i en Rafel. Mentre això passava, continuaven
vivint a la masia, que va veure com quedàven enrere
les feines al camp amb l’ajut d’animals i es passava a la
mecanització i, per tant, a l’aparició dels tractors i altres
eines. Amb en Joan Robert i l’Albert Martí, dos bons

Fent pa al forn que tenien a la masia de ca l’Escolà.

amics i també pagesos de Ribes, van decidir comprar una
recol·lectora per collir l’ordi i el blat, que ﬁns aleshores
s’havia fet a mà, i recorda que en aquells temps els va
costar menys d’un milió de pessetes a la casa Trepat de
Tàrrega, que van pagar entre tots tres gràcies als estalvis
que tenien i també a un crèdit agrícola que van demanar
i que els va permetre estar un any sense pèrdues i un
termini de quatre per cobrir el deute.
Amb ella van poder fer-se càrrec de més terres per sembrar
i també anar a treballar per altres pagesos, repartint-se
després el conjunt de guanys. Van segar molts camps de
Ribes, Vilanova i la Geltrú i Begues i després els seus
desplaçaments els van dur a Moià, Puigcerdà i Llívia,
on no coneixien ningú però on hi havia molts camps per
poder treballar. Els va sortir bé i van començar a treballar-hi

En Nemesi Mestre quan era jove.
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Tot plegat va durar ﬁns als seixanta-cinc anys d’en
Nemesi Mestre i Rovira, quan es va jubilar i van deixar
la recol·lectora. Després de quedar vidu al 1980 i quedar
encara la seva mare, van marxar a viure a Ribes, al carrer
del Pi, on continúa. Va deixar les feines al camp per anar
cedint-les al seus ﬁlls, tot i que cada dia passa per la masia
i s’hi està a estones perque mai hauria volgut marxar. El
pas dels anys el marca la façana, però després de 85
anys, hi són tots els records. Per molts més Nemesi!

Ca l’Escolà i les seves terres.

durant un mes a cada lloc, fent moltes amistats, sobretot
als hostals on s’allotjaven tota la temporada ( a Moià a “La
Masia”, i a Puigcerdà al “Terminus”). Es van fer molt amics
de l’Abel Torné, de Puigcerdà, fet que els va permetre
conèixer més pagesos de la zona i tindre més feina. Una
de les anècdotes d’aquella època a la Cerdanya és la d’un
22 d’agost, que després d’arribar i sembrar part d’un camp
l’endemà era ple de gebre. En Sebastià de can Pelut els
havia acompanyat per poder dur la màquina amb el
camió, de grans dimensions, per la carretera, i amb tota la
diﬁcultat per la resta de trànsit que això suposava. Al cap
d’un temps van comprar un altre recolectora per poder
treballar més terres i més endavant una tercera, ja que la
primera s’havia fet antiga.
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El
dia
del
casament d’en
Nemesi amb la
Dolors Roig.

per
Javi Pradanas

El bon menjar

Ingredients:
1 orada de d’uns 400 gr.
2 patates grans
1 pebrot vermell
1 pebrot verd
1 ceba gran
1 tomàquet madur
1 llimona
Llorer
Vi blanc
Sal, pebre negre i oli

PREPARACIÓ:

/ 2 ! $! ! , & / 2 . ! - " 6 % 2 $ 5 2 % 4 % 3

Pelarem les patates i les ofegarem en una paella amb oli a mig foc. Una vegada estiguin ofegades les
posarem en la safata de forn per fer de base.
A la mateixa paella i amb ¾ parts d’oli saltejarem les verdures excepte el tomàquet. Quan estiguin
saltejades les verdures les posarem a sobre de les patates, hi afegirem el tomàquet i la sal.
Per altra banda agafarem l’orada ben neta de tripes i espines però ben sencera (podem demanar
que ho facin a la peixateria). Salarem i posarem el pebrot i una fulla de llorer a dins. Farem dos talls
transversals en el llom de l’orada, posarem mitja rodanxa de llimona i la posarem a sobre de la base
de patates i verdures. Afegirem una mica de vi blanc i un rajolí d’oli i ho posarem al forn, prèviament
escalfat a 180º durant uns 20 minuts aprox.
Bon proﬁt !!!
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Tan lliure com un ocell

PER #RISTINA 0ERELLØ

El passat maig, concretament el dia de Sant Jordi,
mentre molts compraven roses i llibres, la Lluïsa
es disposava a marxar de viatge. Una nova ruta,
interessant, llarga i solitària. Ribes-Santiago. D’equip:
ella mateixa. Una motxilla plena de concentració,
d’il·lusió i el més imprescindible, la bici (el seu mitjà de
transport, el seu “trasto” i una mena de força interior
personal i intransferible a qui la Lluïsa vol dedicar
aquest viatge.
L’acompanya el desig, com sempre, d’acabar el que
comença sigui com sigui de complicat o fora d’hora.
També l’inestimable recolzament dels seus amics. Són
molts i valents i encara que no estiguin al seu costat
saben com transmetre la força que cal en moments
crítics i celebrar amb la distancia el que calgui.
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Lluïsa què cercaves concretament?
Sobretot solitud. És una manera de vèncer la por. La
por fa miserables a les persones, és contagiosa, dóna
insatisfacció, infelicitat, tristor. No vull tenir por.
La ruta s’inicia a Ribes ﬁns Sevilla i de Sevilla a
Santiago fent trams per la Via de la Plata.
La Lluïsa escriu un diari que explica dia a dia tota
mena d’incidències.
Trams “terribles”, obres a l’Horta de Sant Joan, vent
de cara a la Morella pujant un port de 1320 m, alguna
baixada “guai”, dies de pluja...
Els paisatges varien, tot i anar en bici que recordes?

Abans d’arribar a Albacete un pla de 60 km em va
permetre gaudir de l’amplitud d’espai que ﬁns arribar
a Villanueva de la Fuente i combinant alguna pujadeta
va estar guarnit de conills, perdius i guatlles. Fins i tot
un fastigós llangardaix, “ecs”.
I del menjar, que ressaltaries?
Suposo que va a gustos. Quan surts de casa has de
saber que hi hauran dies de tot, però sempre hi ha
plats que et sorprenen positivament , a vegades per la
novetat i a vegades per que són tant tradicionals que
et fan sentir com a casa.
De Tuejar, unes llenties bonisímes, entre Ayora i
Albacete sopa Castellana i unes natilles insuperables.
També recordo el” pipirana”, ja, ja, una amanida típica
de Puertollano.
Un últim tram de 60 km. per autovia fa arribar a la
Lluïsa a Sevilla el dia 5 de maig a les 12 del migdia
deixant enrera 12 etapes amb una mitja superior als
100 km diaris.
És el moment de tornar a posar a punt el cos, l’ànima
i la bici per iniciar la segona part del viatge: SevillaSantiago. La ruta a seguir en alguns trams és la Via
de la Plata, camí mossàrab d’història mil·lenària
recorregut avui per peregrins vinguts d’arreu.
Fins Santiago, Mérida, Càceres, Salamanca, Zamora,
Orense. Un seguit de ciutats, pobles, camins, ports,
carreteres, albergs, hotels, plats típics, paisatges,
anècdotes, ﬁns el segell de la Catedral de Santiago.
Lluïsa que ha estat el pitjor del viatge en general?
El fred, la pluja, la calamarsa i el vent que de vegades
feia que arribés a no sentir els peus. La tortuositat
d’alguns camins i ports que m’esgotaven físicament i
la evident transcendència que podia reportar al meu
“pompis” tantes hores de bici per aquests camins.
La lluita diària per no baixar la moral. No és ni bo ni
dolent, només imprescindible per poder continuar. De

vegades en aquests moments t’agafes al que tens i
et fa frapar. Em van regalar un anell de pèl d’elefant
quan vaig fer la primera Marathon des Sables amb el
desig de que fos tant fort com ell. Sobretot el dia de
la calamarsa l’anell es va convertir en el motiu de la
meva resistència.
De totes maneres aquest mèrit no ha estat només
meu. Si no fos per en Joan, la Dolors, el José, la Paqui,
la Montse, la Maria, la Marta, el Pere, el Francesc, el
Kiko, la Carme, la Feli, el Joan, la Llum, els meus ﬁlls
i els clients que dia a dia s’han interessat per mi, i
demano disculpes si em deixo algú, està clar que no
hagués arribat enlloc.
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Què ressaltaries d’aquest tram Sevilla-Santiago?
Els camins són camins arreu, però aquests són tan
plens d’història, d’art i de cultures mil·lenàries que és
difícil destacar-ne un.
El mudèjar del monestir a la província de Badajoz, el
gòtic-renaixentista del retaule de l’església fortalesa
a Calzadilla de los Barros. Vestigis romans que es
consideren Patrimoni de la Humanitat, a Mérida, la
varietat de paisatges que et regala la natura, i una cosa
que m’impressiona molt és la quantitat de persones
que fan aquest camí i amb la voluntat que el fan.
Vas trobar algú conegut?

Però sobretot el que
més em queda del
viatge i el sentiment
més
profund
per
descriure és que m’he
sentit tan lliure com un
ocell.
Què és un hospitaler?
Són les persones que atenen
als peregrins quan arriben
als albergs. Gràcies a aquest
viatge
vaig tenir la sort a Puerto de Béjar
de conèixer al capellà de Santa Maria la Blanca
al poble de Fuenterroble de Salvatierra, una persona
extraordinària. Vàrem sopar plegats amb d’altres
peregrins i em va oferir la possibilitat de tornar-hi per
fer d’hospitalera. És un desig de fa molt temps i el
podré realitzar molt aviat.
Només haig de combinar-ho amb un projecte molt
interessant en el que estic treballant. Marxar dos
mesos a Colòmbia a treballar per donar ajut i mitjans
a nens necessitats. Encara és un projecte, però
m’emociona només parlar-ne.
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Bé, conegut no, però es una anècdota que a través
del mallot d’en Prieto conegués a uns catalans amb
família a Ribes, es diuen Marín. Algú altre aﬁcionat a
la bici també coneixia Ribes d’alguna ruta.
Quan arribes al punt de que només queden unes
poques etapes per acabar, què passa?
Durant el viatge t’ha passat de tot pel cap però quan
veus el ﬁnal comences a creure’t capaç d’arribar
encara que les forces no estiguin al 100%.
Què fas en arribar a Santiago?

Posar el segell en el “Credencial del Peregrino”. Si tinc
algun dubte d’haver-ho aconseguit miro el llibret i m’ho
crec. I tant que m’ho crec, ja, ja...
Automàticament truco i envio missatges als amics,
tinc ganes de compartir la emoció amb els que m’han
acompanyat en aquest viatge.
S’acaba’t la Lluïsa ho ha aconseguit, un cop més ha
acabat allò que va començar. Per ella això es una
ﬁlosoﬁa de vida.
Enhorabona per a tu, els companys que t’han recolzat,
i per el “trasto” que lluny de ser un útil en desús és la
força que aconsegueix que no tiris mai la tovallola.

camps d’alzines. Només trobo a faltar els meus amics
i als meus ﬁlls.

Albacete i una concentració de motos em varen
complicar l’existència, els hotels eren plens però si
quedava alguna habitació volien llogar-la com a doble,
no com individual. Jo, com a bona peregrina vaig anar
a la parròquia em van rebre amb una negativa poc
pròpia d’un sagristà. Quan vaig poder explicar que no
demanava diners, només volia un lloc on dormir van
ser prou amables com per ajudar-me a aconseguir
habitació. Això si, pagant el preu de doble.
Vaig dinar a Posades, hi havia una taula de
representants de taronges. Desprès de donar-me una
informació sobre un recorregut, un d’ells m’explica que
havia viscut a Catalunya, que li agradava molt la bici.
Em va donar el telèfon per si tenia algun problema.
Que maco!
Al poc de sortir del restaurant em vaig adonar que
aquell individu m’estava seguint i pitant i en marxa a la
meva alçada em convidava a parar per Déu sap que...
Són aquestes situacions que fan que surti la fera que
tots portem dins i amb contundència podem deixar
clars certs aspectes.
A l’alçada d’Hornachuelos els paisatges són preciosos:
milers d’hectàrees de cultiu d’oliveres. És al·lucinant.
Muntanyes immenses, toros, vaques, ovelles, cabres,
i uns porcs ibèrics negres com el carbó lliures pels
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L A PL A ÇA

“ABSTENCIÓ
DAVANT LA VIDA?”

El títol que
acabo de donar a l’escrit
d’aquest mes ja vacacional
sembla del tot catastroﬁsta i
segurament poc adient per a
llegir-lo tot prenent la fresca.
Potser si que ho és però quan
un escriu no pot fer més que
intentar reﬂectir la realitat que
es viu des de aquesta plaça
nostra. És per això que no se
m’acut un altre.

Serrarols-Nin). És obvi que la cocaïna, com qualsevol altra
droga, estimula ﬁctíciament, inhibeix del món real, fa que un
es pugui “abstenir” de la realitat.

Acabem
de
viure un altre contesa electoral
i tots, n’hem sortit derrotats,
no només els polítics més
o menys professionals sinó
tots plegats. Es palès que
la guanyadora d’una forma
absolutament abassegadora
ha sigut l’abstenció.

Seria fàcil i sens dubte demagògic, carregar
les tintes i les culpes de tot el que esta passant sobre els
altres, o sobre els que ens governen. De ben segur que
tot, absolutament tot, começa en cadascun de nosaltres
mateixos.

Catalunya,
altra hora capdavantera en
la lluita per les llibertats, ha
h%, #!"!,%2v
tingut el dubtós privilegi de
ser el territori de l’Estat on
l’abstenció ha regit amb més força però…em pregunto
de qué i en front a què ens estem abstenint?. Els polítics
prometen estudiar, esbrinar i ﬁns i tot rectiﬁcar conductes
per a fer que el ciutadà reaccioni i no s’abstingui davant les
urnes, però em temo que tot plegat, el que tots tenim, és una
actitud d’abstenció no només en front la política sinó en front
a la pròpia vida.
Més dades:
1.-Aquest mes ja s’han acabat les classes
a les escoles i Instituts. De nou farem el balanç de com
van els estudis dels nostres nens i joves i de ben segur ens
tornarem a esquinçar les vestidures pel ja tan dolorosament
repetit “fracàs escolar”, eus ací que ﬁns i tot els nostres
joves s’estan “abstenint” de tot esforç.
2.-Fa només dos dies l’ONU ha emès
un informe on s’assenyala que l’Estat espanyol és el
primer consumidor de “coca” del món (i no precisament la
classe de coca de llardons o fruites de Can Pascual o d’en
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3.-Neix a casa nostra un partit polític
xenòfob de caire neonazi. Recordem que Plataforma per
Catalunya (PxC) ha obtingut, ben a prop nostre, a El
Vendrell, quatre regidors.
4.-ETA ha trencat la treva i amb ella
moltes esperances, esforços i il·lusions de pau i normalitat
democràtica a Euskadi.

Si hi pensem una mica, d’uns pocs anys
ença i més concretament la darrera dècada ens hem
instal·lat, segurament sense adonar-nos en la societat
del tenir i no en la del ser, on el que realment val és el
que tens, en quants zeros hi ha darrera a la xifra d’euros
al compte corrent i no el què i qui ets. Quan les perverses
“màximes” de “qui no té, no és” o “tant tens tan vals” són les
que realment s’imposen davant qualsevol d’altra poc podem
fer per a reeixir del forat on estem posats.
Com podem estimular a un jove a que
s’esforci, que deixi de sortir de festa i estudiar, que esmerci
deu anys de la seva joventut per aprendre i preparar-se si
quan acabi els seus estudis ni tindrà reconeixement social
ni per suposat, econòmic?.
A tall d’exemple puc posar el cas
absolutament verídic d’una recent llicenciada en medicina
(sis anys de brillant carrera, més els que l’hi queden
d’especialització), i a més amb el coneixement perfecte de
cinc idiomes. Quan ella em va preguntar el què guanyava un
cambrer i l’hi vaig contestar es va posar les mans al cap tot
dient-me: “guanya el doble que jo fent guàrdies”.
De ben segur que contestarien així
centenars i centenars de llicenciats universitaris del nostre
país. Només cal dir que la majoria de terminals de les
entitats de crèdit estan ocupades per a llicenciats en les
més diverses especialitats. De ben segur que aquests joves
es pregunten de que els hi va servir ser ﬁlòleg, economista,
teleco o llicenciat en Empresarials, entre d’altres.

Tot això ho acaben d’abonar els qui
tenen poder polític en diferents àmbits i estaments. Ara
per a esdevenir un polític amb poder no cal tenir gaires
coneixements, É necessari simplement ser un “trepa” de
partit per a arribar a presidir parlaments, ajuntaments i ﬁns i
tot països. Un es posa encara vermell quan comprova que
un president de govern, en aquest cas espanyol, no sap ni
un borrall d’idiomes (recordeu les conferencies als EUA del
senyor Aznar o el “meravellós” francès d’en ZP al míting de
la Sra. Royal?)
Atès que el reconeixement social només
el té qui “guanya diners”, qui té el millor cotxe o la millor
casa, l’hagi obtingut com l’hagi obtingut, s’hagi esforçat
o no, tingui coneixements o no, i qui té el poder polític en
molts casos és el “més llest” que no intel·ligent i amb més
coneixements… com volem que els nostres joves puguin
interessar-se per saber i en deﬁnitiva per SER?.
Així mateix qui no assoleix els seus
objectius econòmics o de poder se sent profundament
fracassat atès que desde els seus paràmetres d’existència
creu que “no és”. Així doncs que per aquestes persones la
única solució es “abstenir-se” de la realitat i d’entre d’altres
coses amagar-se esnifant tota la pols de coca que pugui
aconseguir.
D’altra banda, aquesta societat “nou rica”
pateix de la típica amnèsia dels orígens i ha oblidat amb
repugnant i indígena facilitat que només fa tres o quatre
dècades prop de tres milions d’espanyols varen haver d’
agafar “el tren de l´ esperança” que els portà a Alemanya,
Suïssa, França o als més llunyans països Llatins Americans
per a poder sortir de la misèria. Ara, els ﬁlls o néts d’aquells
no estan disposats a tornar, encara que sigui en part, allò
que els altres varen donar als seus predecessors i s’apunten
a partits “neonazis” i “xenòfobs”.
“No creiem en les pistoles, per a la vida
s’ha fet l’home i no per a la mort s’ha fet….” Això cantava
en Raimon a la dècada dels 60’ i 70’. Era el “Diguem No”
clam que de ben segur varen escoltar i cantar amb força i
esperança els pares o avis de molts dels qui ara, en nom de
les llibertats d’un poble han decidit trencar les il·lusions de
pau deﬁnitiva per a molts de nosaltres. A ningú se l’hi escapa
però que alguns, només per a replegar vots han posat les
màximes travetes possibles al diàlegs i al pacte. Però el cert
es que de nou alguna vida s’esmercerá inútilment i tots, amb
ella, morirem una mica.
Ah, m’oblidava també dels jugadors del
Barça. S’han “abstingut” de treballar... han regalat, per
desídia, una Lliga i amb ella moltes il·lusions “culés”… però
això ja és “roba d’un altre paner”.

“No és això companys no es això pel que
varen morir tantes ﬂors…” cantava en Lluís Llach.Tenía
raó, no es això pel que molts han lluitat de bona fe. No
era aquesta la societat ni les situacions que volien aquells,
ara denostats, ﬁlls del 68. De ben segur que ells no varen
mesurar les forces i per contes de canviar la societat i
posar la “imaginació al poder”, el poder els hi ha robat la
imaginació.
Uf…es suposa que quan un acaba
d’exposar uns fets o unes reﬂexions per escrit l’ha de
cloure amb unes conclusions. La veritat és que per acabar
només em veig capaç de citar un altre tros de lletra d’en
Raimon: “Canten les esperances i ploren la poca fe…”,
“...no, diguem no, nosaltres no som d’eixe món…!”
P.D. Si heu aguantat ﬁns aquí sense que us hagi agafat
una irresistible somnolència i encetar una llarga migdiada
estiuenca feu-vos-ho mirar .

BONES VACANCES!!!
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E L X A FA R D E R I N D O M A B L E

per EDDY THOR I AL BRUGUERA

CATALANS UNIVERSALS DESCONEGUTS
Bona lectura!, Avui escriuré per satisfer als tafaners i
perquè se n’assabentin de la doble vida d´algun dels
nostres vilatans. Tothom, té parts desconegudes que ens
poden arribar a sorprendre:
En Víctor Laguna i Gandia és un bon exemple: Qui el
coneix sap que fa i a què es dedica. Per els que s´el miren
superﬁcialment, només és un tipus que ens posa el cap
com un timbal amb la seva bateria.
Doncs resulta que el modest bataka dels Quibey, és un
home ﬁdel amb les seves amistats i un músic respectat pels
seus companys de la macrobanda barcelonina The Kinky
Coo Coo´s, (malgrat que seu darrera, apareix el primer
de tots en els crèdits) i està començant a fer mèrits com
un membre més de la Confraria dels Catalans Universals
Desconeguts .
Toc tocant una música minoritària com l´ska, en un país on
l´esport nacional es passar-se per la pedra les minories, van
i graven un disc independent, amb els mitjans tecnològics
dels seus aparells de directe: (“redoble de tambor”)… un
ordinador: (“més redoble de tambor”)…i Aalee hoop!! (cop
de platerets) :
Venen més discos al Japó que a l´Estat
Espanyol!
Xafarder.- Escolta’m Víctor, em pots explicar
com funciona això de vendre els vostres discos
al Japó?
Víctor.- Bé com ja saps, portem una llarga
trajectòria amb els Kinky Coo Coo´s desde
l´altra banda anterior que es deia Lord Kaya
& The Kinky Coo Coo´s, allà pel any 2001 i
com que som una banda nombrosa de dotze
persones, ens convidaven a tots els festivals
de reggae i ska perquè calculaven que entre
novietes i col·legues, mig asseguràvem el ple.
A més a més de les sales de concert, durant el
2001 ja vàrem actuar als festivals Dr. Martens
i Reggae Fever i altres anys hem estat a l´
U-Zona Reggae, l´Explosion Ska, el Fino´s
Reggae i d´altres del mateix pelatge arran de
la pell de brau, a Getxo etc. En un d´aquests,
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a Rubí, el 2004 vàrem participar en un festival de tribut a
Laurel Atkins i a partir d´aquí ja vàrem anar a Itàlia, a la
Festa Della Unità (Bologna) o a Roma compartint escenari
amb el més “granat” de la música jamaicana: gent com
Prince Búster, Alton Ellis, Rico Rodríguez, etc. i com a
banda d´acompanyament del mateix Laurel Atkins, Dave
Barker, Earl Sixteen o Sister Audrey …Però el millor que
tenen els festivals internacionals és que venen fans i gent
especialitzada del negoci i com que els meus companys
són molt bons músics, ens hem fet un petit nom dins d´una
escena tan petita com la de la música d´arrels jamaicanes.
X.- Bé, es petita a l´estat espanyol, però l´ska, el reggae,
el rock steady i tots els ﬁlls del calypso tenen bona vida
no només a Jamaica sinó a Anglaterra, els USA, Europa
occidental o a l´Àfrica negre. A més a més de les branques
mestisses com ara el raggamuﬁn o el raggaeton.
V.- Tens raó, però nosaltres ho fem perquè volem. Això
tampoc dóna per menjar i procurem ser ﬁdels a l´estil i al só
que més ens agrada. Amb menys gent segur que tocaríem
a més sous per cap, però el só i la verbena que ens muntem
no seria el mateix.

X.- D´acord, però tornant al
tema, que passa amb el del
Japò?.
V.- Un cop gravat i editat el
disc per nosaltres mateixos,
perquè amb el que plou, és
quasi impossible que s´en
faci càrrec una discogràﬁca,
en Toni Face de Liquidator,
que és qui porta la
contractació
d´aquest
gènere per aquestes terres,
va rebre un e-mail des del
Japó interessant-se per el
disc. Quan va contestar per
saber guantes còpies volien,
li varen contestar que el que
volien era editar al Japó. Dit i fet. Fins i tot ens han ofert
una gira de dues setmanes pel Japó. El problema és que
el viatge ens el hem de pagar nosaltres. Ens ho hauríem
de prendre com unes vacances, negociar.ho en les nostres
feines etc. Massa complicat..
X.- Heu mirat si hi ha algun tipus d’ajut de la Generalitat o
de l´Estat Espanyol?
V.- Mmm….
X.- Un grup és una empresa petita i això dóna projecció al
país. Esteu ben considerats dins el vostre estil…
V.- Mmm….
X.- Bé, per últim, és cert que veneu més discs al Japó que
a l´Estat espanyol?
V.- I a Europa, però hi ha truc: aquí venem poquet! Riem.

Torna la Revetlla de
Sant Joan a Ribes
Després de molts anys, els Xulius - Centre Social
Ribetà ha tornat a celebrar la revetlla de Sant Joan.
Antigament l’entitat havia celebrat aquesta festa al
carrer Cervantes però amb els anys el sopar social
de festa major havia exclòs del programa aquesta
cita. Per això enguany l’entitat del carrer Major ha
volgut recuperar la revetlla i ho ha fet sortint al carrer,
just davant de la mateixa seu de l’entitat. Un sopar a
on no hi va faltar la coca i el cava, ball amb l’orquestra
Slogan que es va allargar ﬁns ben entrada la nit i ﬁns
i tot es va poder gaudir d’una foguera, un element
que amb el pas dels anys i de la transformació del
poble cada vegada costa més de veure, i que va
cremar a les Planes de Ribes.

X.- I després d´aquest rampell m´acomiado d´en Víctor.
Per a qui vulgui saber més a: www.myspace.com/
thekinkycoocoos teniu més informació.

Per saber més coses dels Catalans Universals
Desconeguts podeu mirar a www.myspace.com/hook, és
un grup de punk que s´en van al Japó, (són menys colla),
o a www.myspace.com/xavier panades and the C.A.T.,
un col·lega que s´en va anar a Bristol a fer rock i s´ha
quedat allà. Toca amb una banda local, canta en català i
promou la cultura i la literatura catalana, i no pensa tornar
perquè allà li fan més cas.
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Les rebaixes a Ribes s’han iniciat a través de la Fira d’Estocs que
com sempre ens acosta la cara més amable i econòmica de l’art del
comerç.
Comerciants locals i forans agrupats a la carretera dels Cards i la
carretera de Sitges, ens van oferir una bona varietat de productes a
preus extraordinaris.
Els descomptes arribaven al 50% en alguns casos i varen ser molts els
que van aproﬁtar les ofertes. Roba, calçat, mobles, decoració, joguines,
remeis i productes de bellesa, bijuteria, joieria, pa, xurros, llaminadures,
cuir, novedoses eines per la feina de la llar, cuines, material de papereria,
hi havia gairebé de tot.
El temps va ser un bon aliat ﬁns a última hora de la tarda. Rondaven les
vuit quan va caure un xàfec d’aquests propis d’estiu que va determinar
el ﬁnal de la Fira.
Les activitats del matí van ser truncades per un incident en el transport
dels ponis, que ja són habituals a la Fira i que no va permetre aquesta
vegada la seva assistència.
A la tarda, els pallassos van rebre l’atenció i els aplaudiments dels més
petits.
La Fira d’Estocs és ja un clàssic del nostre municipi, organitzada i
impulsada per l’Associació de
Comerciants de Ribes (ACIR) i
amb una participació cada cop
més arrelada, fa que el comerç
sigui el motiu genèric d’una
diada que dos vegades a l’any
aconsegueix
que tant davant
com darrera del taulell tots quedin
satisfets.
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Indiferència

OPINIONS

No fa gaire vaig llegir en un dominical que preguntaven
a un famós escriptor austríac de la postguerra si tots els
alemanys havien estat nazis. Ell, evidentment, va respondre
que no però no obstant, tots els europeus, en conjunt han
estat culpables del crim de la indiferència.
Ja se que han passat molts anys i que els nostres pares en
particular ja en tenien prou amb el que havia a casa. Però
ara, de nou, tornem a ser culpables de la indiferència davant
situacions com la de Dafur, Irak (aquesta no és només de
indiferència), fa uns anys, la de Kosovo, Ruanda, Eritrea,
el Sàhara occidental i des de fa molts anys la de Palestina.
Seguim mirant des de la distància com dia a dia, s’aixequen
nous murs per separar les poblacions i les famílies, que
el contagi de la SIDA en alguns països supera ja el 20%,
petits conﬂictes de sang en nom de raons tan puerils com
determinar quin és el veritable Déu, fronteres medievals o
simplement el color de la pell.
Hem observat aquests monstres, igualment brutals,
créixer, mentre les massacres, humiliacions i vexacions
s’instal·len en els nostres televisors d’una manera quasi
natural, procurant això si, que la sang no esquitxi massa el
nostre immaculat món ple de DVD, “operaciones triunfo” i
campionats del món.
Les grans xifres sempre s’assumeixen millor que les petites,
per llunyanes i inabastables. Per tant, aquestes macroxifres
de morts, desplaçats i desapareguts, van perdent de mica

en mica el poder de commocionar-nos empenyent la nostra
ment cap a la convicció de la inutilitat de qualsevol gest per
evitar-ho. Individualment som capaços d’afrontar petites
batalles, especialment les properes. Però si la conseqüència
d’aquests conﬂictes és massa gran o llunyana ens envaeix
el conformisme i ens relaxem davant la convicció de
impotència.
Podem continuar parlant o llegint titulars, cada vegada més
petits, de com es desenvolupa el problema palestí, assistint
com un poble es veu empès cap una guerra civil de la qual
serà difícil que arribi a recuperar-se, un poble que viu des
de fa sis dècades tancat en camps de refugiats de milions
de persones, ofegada la seva economia, les seves xarxes
socials, la llibertat, l’educació, la sanitat i la dignitat. Els
hem empès des de la nostra indiferència a cercar camins
sinuosos per trobar la solució, i ara veient que aquestes
solucions semblem perilloses per al nostre “modus vivendi”
occidental els empenyem a una lluita fratricida.
Europa és com a mínim corresponsable de l’aixecament
de cada nou mur per separar persones, que milions de
refugiats com els sahrauís, els sudanesos, els eritreus o els
palestins visquin en condicions infrahumanes en camps de
refugiats allunyats de la seva pàtria.
Potser com a ciutadans, individualment no podem fer gaire,
però tots sabem quin és el poder de l’opinió pública.
Manel Ojeda Romero
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Cròniques musicals ribetanes

per David Puertas Esteve

Un record de fa 20 anys: El nen es dedicarà a la música?
A Ribes, nens i joves estudien música. A l’escola i a l’institut,
però, cursen aquesta matèria ben poques hores: les lleis
d’educació han decidit (això vol dir que ho hem decidit tots
nosaltres) que amb aquestes horetes n’hi ha prou perquè
tots ells rebin una bona educació musical general. Qui en
vulgui més, que s’apunti a una escola de música.
Aquest segon pas, el d’apuntar les criatures a fer hores
extra de música, hi ha moltes famílies que l’han fet. A Ribes,
l’oferta d’activitats musicals fora de l’horari lectiu és prou
diversa, i és nombrós el públic que en fa ús. Però anem
al gra: “Només vull que el nen aprengui música, no vull
pas que s’hi dediqui!”. Aquesta frase acostuma a sortir de
boca de tots els pares i mares que apunten els seus ﬁlls
a música. Imagino que tampoc no deuen voler que el seu
ﬁll sigui traductor de l’anglès, malgrat que estigui apuntat
a hores extra d’aquest idioma, i tampoc deuen pretendre
convertir-lo en un nou Pau Gasol si l’han apuntat a bàsquet.
Està bé que tothom cregui que aprendre música és bo per
a l’educació general de la criatura, que fomenta l’esperit de
col·laboració, que aguditza l’oïda i la capacitat d’anàlisi, que
permet disfrutar més del fet musical present a tothora en
la nostra societat, que fomenta la creativitat, però... I si el
nen —contra tot pronòstic— es vol dedicar REALMENT a la
música? Què farem? On anem? El convencem que ho deixi
córrer? Quan ho decidirà? Als 15 anys? Als 20?
En un altre lloc ja vaig escriure que no crec que ara per ara
Ribes ofereixi les condicions necessàries perquè els nois
i noies decideixin dedicar-se a la música. Hi ha molt poc
ambient musical. No hi ha perill, doncs, de que siguin massa
els “il·luminats” que optin pel camí dels ensenyaments
superiors de música. Seguirem ensenyant música per
satisfer els pares i mares que asseguren que “nomes vull
que faci música per passar-ho bé, no vull pas que s’hi
dediqui”. No em sembla del tot malament, però potser
caldria tenir l’opció de desplegar les ales...
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Jo vaig estudiar música en les mateixes condicions: ningú
no esperava que m’hi dediqués, especialment tot veient la
poca facilitat que mostrava per l’art dels silencis i els sons.
A partir dels 10 anys vaig estudiar piano un curs, que no
vaig acabar; vaig estudiar ﬂauta travessera un altre curs,
que tampoc no vaig acabar; després vaig començar a tocar
la guitarra pel meu compte, a cantar cançons del Lluís Llach
i dels Hombres G. També vaig fer comprar una trompeta al
meu pare: vaig aguantar 3 mesos. Amb la gralla els veïns
i jo vam aguantar 3 setmanes.Vaig tornar a estudiar ﬂauta
travessera i aquest cop vaig completar un curs sencer. L’any
següent (ja en tenia 16) em vaig passar al ﬂabiol i, ves per
on, vaig aguantar tot l’any i ﬁns i tot al curs següent m’hi vaig
tornar a apuntar.
Però un fet va fer veure els meus pares que potser havia
començat a creure en la vocació i que potser sí que em
dedicaria a la música: fa justament 20 anys (jo en tenia 17 i
feia l’últim curs a l’institut), l’Organització Nacional de Cecs
d’Espanya (l’ONCE) va publicar una sèrie de cupons en els
quals apareixien instruments musicals. No sé per què, però
cada dia me’n comprava un, suposo que amb el secret desig
de forrar-me de calers, però el fet va ser que vaig forrar-me

la carpeta de l’institut amb els números no premiats. La
música m’atreia, sens dubte, i potser ni tant sols jo no ho
sabia. Aquell mateix curs vaig començar a tocar el ﬂabiol
en una cobla, vaig aprovar algunes assignatures de música
al Conservatori de Barcelona i, com per art d’encanteri,
vaig començar a entendre alguns conceptes musicals
que ﬁns a aquell moment m’havien passat completament
desapercebuts: l’aﬁnació, el bon gust, les cadències, les
segones veus, les formes musicals, la improvisació, el plaer
de la música de cambra, l’humor en la música... Ja no hi va
haver marxa enrere: em vaig dedicar a la música. Potser he
de donar les gràcies als números de l’ONCE que no em van
tocar, perquè, amb tota sinceritat, dedicar-me a la música ha
estat —ﬁns al moment— un autèntic plaer.
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Caixa Manresa atorga 9.000 euros al Redós
Es destinaran a un programa de teràpia per a usuaris i residents
La Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere de Sant Pere de Ribes “L’Hospital”, signarà
enguany un acord amb Caixa Manresa de suport al Programa d’activitats de teràpia per a
la gent usuària de la residència i el centre de dia. Caixa Manresa aporta a aquest projecte
un ajut per un import de 9.000 euros, segons informa la institució bancària en una nota
de premsa.

L’ADEG s’adreça als nous ajuntaments
L’empresariat comarcal estableix bases per al diàleg amb els polítics elegits per les urnes
Un document denominat “Municipi i empresa” ha estat publicat per l’ADEG i va directament adreçat als
nous càrrecs electes municipals. S’hi recull l’estat d’opinió de l’empresariat i que fa propostes i suggeriments
als governs municipals amb el propòsit de construir un nou estil de relacions entre uns i altres segons
informa la mateixa associació, que considera que “el document s’ha arribat a deﬁnir com d’ampli espectre
pel seu caire divers i exhaustiu”. Es parteix de la base que agents polítics i empresaris estan obligats a
entendre’s i es dóna a conèixer coincidint amb l’inici del mandat municipal.

Àrea de Servei per a la Manuel de Pedrolo a Ribes Internet
Els interessats podran gestionar-hi la subscripció al servei de novetats i consultar-hi altres informacions
Ribes Internet acull des d’avui una Àrea de Servei en col·laboració amb la Biblioteca Manuel de Pedrolo. S’hi
pot accedir des de la barra de navegació del portal i directament des de l’adreça biblioteca.ribes.org. Les
persones interessades poden seguir les novetats del bloc de la biblioteca, gestionar la subscripció al servei
de novetats bibliogràﬁques per correu electrònic i accedir a una selecció d’enllaços. En el futur, s’hi podran
prestar més serveis. Amb l’Àrea de Servei de la Biblioteca Manuel de Pedrolo, Ribes Internet, que enguany
celebra el 10è aniversari del seu portal, estrena una nova modalitat de col·laboració amb institucions i
col·lectius.

Sakapatú estrena el Música al Castell 2007
El cicle dels Xulius comptarà enguany amb dues actuacions
Els Xulius van encetar el passat divendres dia 6 de juliol el cicle Música al Castell 2007 amb l’actuació
de Sakapatú. Com és habitual, l’acte va començar a les 22.30 h i va tenir lloc a la plaça del Castell, que
l’Ajuntament ha reformat darrerament. El conjunt escollit per a l’ocasió va néixer a Barcelona a principi
del 2004 amb integrants del Perú i Xile. Caracteritzat per una sorprenent posada en escena que combina
instruments antics i moderns en la interpretació de la música de les seves arrels, el repertori es centra en
gran part en la música afro peruana, gènere musical molt poc conegut encara fora del seu lloc d’origen i
que es remunta a l’època de l’esclavitud, quan gent d’Àfrica va ser duta al Perú. Sakapatú combina aquests
ritmes negres amb aires tradicionals del folklore andí. Poques vegades s’haurà vist instruments musicals de
més humil procedència i de major eﬁcàcia en la seva execució. Instruments ancestrals de vent fets de canya
com són les “quenas” i les “zampoñas” o de caixes sonores que creen ritmes com el “festejo”, el “landó” i el
“panalivio” entre uns altres, segons informa l’entitat organitzadora
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Gran èxit de la cursa de carretons
Una gentada es congrega per presenciar un espectacle que no decep
Nombrós públic s’ha congregat aquest matí en el recorregut de la cursa de
carretons, que ha organitzat l’entitat Ger. L’espectacle ha plagut a assistents
i participants. Una catorzena de vehicles s’han desplaçat en una cursa
sincronitzada on no ha faltat l’emoció, els “accidents” ni el sentit de l’humor.
Un dels moments més espectaculars ha estat protagonitzat per la propulsió a
“reacció” mitjançant carretilla d’un dels vehicles, que ha provocat un incendi,
extingit enmig de la hilaritat popular. Els guanyadors de la prova han estat
Pere.com en la categoria de més participants, els Gelaters en la categoria de
túning i un vehicle de Ripollet en la de velocitat. El lliurament de premis s’ha
realitzat amb tota espectacularitat enmig de l’entusiasme de la concurrència.
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ENTORN: tallers de manualitats
a càrrec de Francesca Calaf
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Inscripcions prèvies. Places limitades

BIBLIOESTIU’07
Dilluns 9 de juliol, a les 18 hores
Dimecres 11 de juliol, a les 18 hores
Divendres 13 de juliol, a les 18 hores
Dilluns 16 de juliol, a les 18 hores
Dimecres 18 de juliol, a les 18 hores
Divendres 20 de juliol, a les 18 hores
Exposició UN PASSEIG PER RIBES,
aquarel·les de Xus Duran
Inauguració: divendres 22 de juny, a les 19:30 h
Fins el 27 de juliol
III Exposició Itinerant
PREMIS EUGENI MOLERO 2006
Consell Comarcal del Garraf
De l’1 al 30 d’agost de 2007
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Una gran sopa de lletres com a colofó de la col·laboració entre la biblioteca
pública i les escoles de Ribes per aquest curs 2006-2007 que ja s’acaba.
Els dies 7 i 14 de juny, la Núria del Campo i Ester
Callao Mestre, de la Biblioteca Manuel de Pedrolo,
van desplaçar-se al CEIP Els Costerets, al CEIP El
Pi, al CEIP La Riera i al CEIP Les Parellades per a
celebrar el ﬁnal de curs amb els alumnes i els mestres
d’aquestes dues escoles. Aquesta és una activitat
que forma part del Projecte d’Animació a la Lectura
que es va començar a treballar a principis de curs,
sota el lema: Llegir és divertit, el Bibliol ens ho ha
dit!, i que té per ﬁnalitat promoure la lectura entre els
usuaris més petits de la biblioteca. Aquest projecte
es contextualitza dins els programes de dinamització
de la sala infantil que la biblioteca ha posat en marxa
des de fa sis anys, i té per protagonistes el Drac de
Tres Caps com a vigilant de la biblioteca, i el Bibliol,
un cargol que es fa un tip de llegir contes.
Aquest curs 2006-2007 la Biblioteca Manuel de Pedrolo
ha realitzat vint-i-cinc visites escolars, ha seguit formant
els alumnes de tercer de les quatre escoles de Ribes
dins el marc del PBE (Projecte Biblioteca Escola), ha
iniciat la formació amb els alumnes de cinquè i sisè amb
el projecte Bibliotecaris per un dia!, ha deixat en préstec
més de cinc-cents documents a les classes que ho
han sol·licitat, i ha convocat una reunió de coordinació
trimestral amb les bibliotecàries de les quatre escoles, la
de l’IES Can Puig i el Centre de Recursos Pedagògics
del Garraf per a fer un seguiment del què es treballa a
nivell de les biblioteques locals.
El passat mes d’abril, totes les classes del CEIP
Els Costerets, CEIP El Pi, CEIP La Riera i CEIP
Les Parellades van rebre una carta explicant als
mestres en què consistia l’activitat que la biblioteca
els proposava per a ﬁnal de curs. El Drac de Tres

Caps demanava ajuda als alumnes: s’havia quedat
sense lletres per fer la sopa de lletres que prepara
per al Bibliol, i necessitava que els nens i nenes de
Ribes en fessin. Es va assignar una lletra a cada
classe, i es demanava un treball col·lectiu sobre una
cartolina, i a més cada alumne havia de retallar la
lletra que se’ls havia encarregat. Comptant el treball
de totes les classes de les escoles de Ribes s’han
confeccionat les lletres de dos abecedaris sencers,
i els signes de puntuació: tots els ingredients per fer
una bona sopa de lletres i els necessaris per poder
escriure un conte. Amb tots els treballs s’ha elaborat
un llibre gegant titulat La sopa de lletres.
Aquests actes realitzats a les escoles tenien com
a objectiu la recollida de les lletres que els nens i
nenes de Ribes havien elaborat. La Núria i l’Ester
van arribar carregades amb l’olla de fer sopa del
Drac, on les classes de P3 ﬁns a 6è van anar
dipositant la seva bossa plena de lletres. De dins
l’olla va sortir-ne un gran abecedari, i un paquet
amb unes llavors màgiques que el Drac plantarà a la
sala infantil de la biblioteca per a obtenir un arbre de
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per David Puertas

lletres. A continuació, es va ensenyar a tota l’escola
el llibre gegant, felicitant a tothom per la feina feta
durant el curs. Per acabar, les bibliotecàries escolars
van obrir un paquet que el Drac els enviava per a
la seva biblioteca: dins, hi havia un Bibliol de paper
matxé i una olla per fer sopa de lletres.
L’acte va ﬁnalitzar entregant a cada classe un sobre
ple d’enganxines, tríptics de recomanacions lectores
per aquest estiu, el Bibliol-notícies per als pares, i
l’entrega dels diplomes a tots els alumnes de tercer
que aquest any han participat en el PBE.
Us recordem que la biblioteca no tanca per
vacances, l’únic canvi d’horari a tenir en compte són
els dissabtes: del 15 de juny al 15 de setembre la
biblioteca està tancada. Si algú vol fullejar el llibre
gegant que han elaborat els nens i nenes de Ribes,
ho podrà fer durant aquest estiu a la sala infantil. El
curs vinent estarà un temps a cada biblioteca escolar
perquè tots els alumnes puguin gaudir d’aquest
treball col·lectiu.
Ester Callao Mestre
Núria del Campo Balada
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L’Altaveu, juliol 2007
Per resoldre un SIDOKU cal posar en cada casella una
nota musical (do, re, mi, fa, sol, la, si), tenint en compte
que les set notes han d’aparèixer en cada columna, en
cada ﬁla i en cada zona (una zona queda delimitada per
vores més gruixudes). Les notes que ja estan posades
són les pistes que t’ajuraran a completar aquesta
particular composició musical. I encara et donem una
altra pista: si xiules les notes que hi ha a les caselles més
fosques (en ordre: d’esquerra a dreta i de dalt a baix)
sonaran els primers compassos de la peça musical que
s’indica al peu del SIDOKU. Bona sort i bona música!
6ISITEU EL WEB WWWSIDOKUSCOM
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El passat dimecres, 27 de juny, la Biblioteca Manuel de
Pedrolo es va omplir en motiu de la presentació del conte El
Bibliol aprèn a la biblioteca d’Ester Callao Mestre, il·lustrat
per Sebastià Serra i imprès a l’Eco de Sitges.
L’acte va consistir en una projecció de les il·lustracions
sincronitzada amb la narració del conte, a càrrec de la
mateixa autora, i amb l’encertada col·laboració de David
Puertas i el Pau Pujol, que van esceniﬁcar i posar veu als
seus dos protagonistes: el Drac de Tres Caps i el Bibliol, el
cargol que des de fa un parell d’anys s’ha convertit en un
personatge que tots els nens i nenes de Ribes relacionen
amb la sala infantil de la biblioteca. Aquest conte, que
forma part del projecte d’animació a la lectura posat en
marxa en coordinació amb les escoles, té una clara ﬁnalitat
pedagògica, i mostra als més petits els hàbits del silenci
i l’ordre a la biblioteca, fent èmfasi en l’organització dels
llibres d’imaginació. Cal destacar-ne el treball impecable
de l’il·lustrador vilanoví, que amb uns dibuixos molt ben

caracteritzats i acolorits, ha aconseguit donar vida al
text escrit, captant el missatge que l’autora i bibliotecària
proposava.
A començaments del proper curs escolar, l’Ester anirà a
explicar el conte a les escoles i en repartirà un per cada
alumne, passant a ser un nou material de suport en les
visites a la biblioteca. Davant l’èxit obtingut, s’espera que
després d’aquest primer número de la col·lecció Lletra per
Lletra, se’n publiquin més, buscant sempre el plaer per la
lectura entre els més petits.
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CTRA DE SITGES, 42

RAMBLA SAMÀ, 7

Tel. 93 896 02 72 - FAX 93 896 18 66

Tel. 93 893 25 01

08810 SANT PERE DE RIBES
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
E-mail: fonoll@fonoll.es

