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comparteig sempre l’opinió dels 
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quest any de manera excepcional i per primer cop surt L’Altaveu al gener. El motiu és que 
el programa de Festa Major de Sant Pau no tingui espai per als col·laboradors de tota la 
vida, (els temps i les persones canvien, i els programes de Festa Major sembla que també). 

És per això que des de L’Altaveu hem plantejat com opció alternativa per als col·laboradors la 
possibilitat de publicitar-se a la revista de Ribes.

De contingut relacionat hem fet un recull de festes majors antigues amb la col·laboració de    
persones que han aportat un bocinet de la seva pròpia història familiar. També la Núria Martí, 
coincidint amb la Festa Major ens relata la història de l’ermita de Sant Pau, santuari venerat des 
de temps on els forans arribaven en carruatge o a peu, i les sis generacions d’ermitans que 
varen  tenir cura fins l’actual ermità. Ens parla “el Cabaler” de tres esdeveniments, bé ell els 
anomena “mogudes”, dues de festives i la tercera, diu el “Cabaler” que depèn com cadascú se 
la prengui..., sempre amb perspectiva des de la plaça. El viatge, seguint la línia de catalans i/o 
espanyols al món que ens ofereixin un destí turístic diferent a l’ habitual, funciona. En aquest 
número fent cap a Costa Rica, concretament a la zona Carib de Costa Rica, un destí amb un 
exotisme natural de difícil comparació, de fet la frase popular del país és pura vida, no sé si diu prou.

Iniciem, un seguit d’articles de la Pilar Carbó, extret del llibre La Sentiu, quadern de divulgació, 
Descobrim el Garraf, i que per començar en aquest número parla de plantes autòctones del 
Garraf i les seves propietats.

El Cancell ha tancat, ens sap molt greu, perquè valia la pena de comptar amb gent que compartia 
el que sabia i que sabia el que volia, ens agradaria a través de L’Altaveu d’alguna manera poder 
donar un mínim de continuïtat a un projecte que a part d’ésser pioner en el nostre municipi ens 
ha semblat que era necessari.

Us convidem de cara al proper número a enviar imatges de Festa Major, explicarem com cada 
any, com ha anat.

Visca la Festa Major!!!
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12:45 h.
Baixada dels Grallers a toc de Matinades
Des de l’entitat Ger i fins a la plaça de la Vila
Organitza: Ger

13:00 h.
Disparada de morterets, traca i repic de campanes
A la plaça de la Vila

13:15 h.
Cercavila dels balls populars infantils
Pl. de la Vila, Ajuntament, plaça de la Font, c. Major, c. de Balmes, c. Nou i plaça Marcer.

14:15 h.
Exhibició dels balls populars infantils
A la plaça Marcer

16:00 h.
Ballada  per les masies del poble, a càrrec de la colla gran del Ball de bastons
Rectoria Vella, masia del  Montgròs, la Serra, can Climent, El Mur, can Fontanals, 
Puigmoltó i can Roig de les Torres.

18:00 h.
Cercavila de vigília
Des de davant del Redós de Sant Josep i Sant Pere (cruïlla c. del Dr. Marañón i 
av. Josep i Pere Jacas), c. de Balmes, c. Major, c. de Sant Pere, plaça de la Vila, 
plaça del Centre, c. del Pi, c. d’Ildefons Cerdà, c. de Sant Isidre, c. Nou i plaça Marcer.

20:00 h.
Ballada conjunta de les colles del Ball de bastons
Versos dels Dimonis de Ribes, Diables de la Colla Jove i Ball de Diables de Ribes
Encesa conjunta de les colles de foc
A la plaça Marcer

22:00 h.
Sopar popular de vigília 
Cal apuntar-se al bar social de l’entitat
Organitza: Ger

23:00 h. 
Concert de vigília amb Badabadoc i Carles Belda
Al bar social de l’entitat
Organitza: Ger

00:00 h.
Ball de vigília amb Hotel Cochambre i Fundación no hay manera
A l’envelat de Can Puig

Sant  Pau   2008Sant  Pau   2008
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07:45 h.
Cercavila matinal
Plaça Marcer, c. Nou, c. de Sant  Isidre, c. d’Ildefons Cerdà, 
c. dels Comtes de Barcelona, c. Milana, c. del Palou, c. de Jesús (dels Pous), 
c. d’Olivella, c. del Pi, plaça del Centre i plaça de la Vila.

08:30 h.
Esmorzar per als balls populars
A l’escola El Pi

09:45 h.
Anada a Sant Pau
Plaça de la Vila, c. de mossèn Andreu Malgà, ctra. de Canyelles, 
camí de Sant Pau i era de l’Ermita.

10:45 h.
Amenització musical amb Tremenda Banda
A la plaça de l’Ermita

11:00 h.
Missa concelebrada
Presidida pel sr. rector de la parròquia mossèn Jesús Mañé i Montserrat
Cant dels Goigs del Sant
A l’ermita de Sant Pau

12:00 h. 
Toc de gralles i disparada de morterets
Baixada de Sant Pau
Camí de Sant Pau, c. de mossèn Andreu Malgà, ctra. de Canyelles, plaça de la Vila.

13:30 h:
Esclat de la traca
Plaça de la Vila

13:45 h.
Exhibició dels balls populars i versos dels Cercolets, Pastorets, 
Ball de Gitanes de Ribes, Diables de la Colla Jove i Ball de Diables de Ribes.

14:45 h.
Vermut popular
Sota les voltes de la plaça de la Vila

14:45 h.
Toc de gralles i vermut
Al bar social de l’entitat
Organitza: Ger

19:00 h.
Concert de Festa Major amb l’orquestra Cobla Internacional Costa Brava
A l’envelat de Can Puig
L’envelat romandrà obert de 21.30 a 23h amb servei d’entrepans

23:00 h.
Ball de Festa Major amb l’orquestra Cobla Internacional Costa Brava
A l’envelat de Can Puig

Sant  Pau   2008Sant  Pau   2008



amb el missatge “cap nen sense 
joguina” que van il·luminar la caval-
cada.
Totes les carrosses portaven al   
davant patges amb banderes,  
pendons i torxes de foc. D’altres        
col·laboradors es van incorporar de 
nou a aquesta edició, els timbalers 

es Majestats són rebuts 
a Ribes amb una posada 
en escena ampliada i 
teatralitzada com era 
l’objectiu dels seus    
organitzadors. L’Entitat 
GER com cada any ha 

estat l’encarregada de fer possible 
que els més petits rebin la visita 
prèvia dels Reis Mags en la nit més 
màgica de tot l’any. Amb la             
col·laboració de l’Acir (Associació 
de Comerciants i Industrials de    
Ribes) es va elaborar i editar la 
carta pels Reis Mags que els       
comerços es van encarregar de 
distribuir i també els 1400 fanalets 

Fotografies: Foto David



ximada a la realitat que es viu al 
poble dia a dia. És un bon moment 
donada la satisfacció general en 
aquesta edició de cavalcada de 
continuar ampliant. És un acontei-
xement important pels nostres    
petits que omplen d’innocència i         
il·lusió els carrers de la vila i a més, 
Ribes tot s’ho val.

de la Colla Jove dels Diables, els 
Grallers de Ribes recolzats pels de 
Santa Madrona&Montònec, tots 
amb vestits de caire oriental, i el 
grup d’animació Amfetamina,      
encarregats de donar un toc exòtic 
amb jocs malabars i flamarades de  
foc, varen impressionar a petits i 
grans.
S’ha de dir que l’ampliació de      
col·laboradors ha estat possible a 

A N U N C I A ’ T   9 3  8 9 6  4 1  7 2

part de la voluntat dels organitza-
dors a l’ampliació del pressupost 
destinat a rebre a Ses Majestats 
que aquest any s’han personalitzat. 
El Rei Negre era l’exòtic, inspirat a 
l’Àfrica. El Rei Ros era la màgia 
envoltat dels colors més càlids i el 
Rei Blanc representava la llum. 
Reis que aquest any s’han endut 
del nostre municipi una idea dife-
rent d’altres anys, potser més apro-



Viatjar avui en dia és un privilegi del que moltes persones 
gaudeixen, els destins i els mitjans depenen de les possibi-
litats econòmiques i de les expectatives que es pretenguin 
en cada cas.
Fa un parell de números que L’Altaveu va intentar obrir 
aquest ventall a destins concrets amb un eix d’unió: el fet 
de que les persones que ho dirigeixen siguin catalans o   
espanyols. Vincular un destí turístic a una petita història 
personal ens agrada. Els motius que porten a les persones 
a un lloc lluny de casa són diversos i com a mínim curio-
sos.
Per sort la resposta a aquesta iniciativa ha estat molt satis-
factòria. S’han posat amb contacte amb la redacció projec-
tes molt interessants d’arreu del món per poder compartir 
amb tots vosaltres.
Costa Rica és un país on l’indicatiu del seu nom expressa 
perfectament que l’exuberància i la natura són elements 
principals com a reclam turístic. Per molts de nosaltres 
possiblement el país es limiti a certes zones ubicades a 
l’oceà Pacífic. Però existeix l’est del país banyat pel mar 
Carib, potser més desconegut per la majoria que garanteix 
la bellesa, l’exotisme i una muntanya de raons més, que pot 
fer d’un viatge, el viatge de la nostra vida. Ens transporten a aquest paradís la Lola i l’Eduard una 

parella de viatgers incansables que desprès de recorre 
el món, fa uns cinc anys van descobrir un indret que els 
va robar l’ambició de superar-lo com a destí turístic. Lluny 
d’això van continuar visitant sempre que podien aquest in-
dret tot i que mai han estat partidaris de repetir destins, i es 
van involucrar en el projecte d’una reserva natural privada i 
posteriorment varen desenvolupar el seu propi projecte en 
uns terrenys propers que avui es diu Namuwoki (en llengua 
bri-bri que són els natius autòctons, “la casa del jaguar”).
Namuwoki és un lodge ubicat al sud est de Costa Rica a 
l’entrada del Refugi de vida silvestre Gandoca Manzanillo, 
a 6 km. de Puerto Viejo de Talamanca i a 200 km. de la ca-
pital San José, a llindar frontera amb Panamà. Envoltat de 
natura extrema, Namuwoki distribueix set cabanes integra-
des absolutament amb l’entorn en quasi una hectàrea de 
bosc i verger per garantir la tranquil·litat del visitant sense 
deixar de banda el confort. Ubicat a playa Chiquita, un boci 
de cel que ens porta el Carib i la seva exuberància gairebé 

Cristina Perelló



davant de casa.
LLOCS D’INTERÈS
Des de Namuwoki donat que també disposen d’agència de 
viatges amb tours exclusius, ens donen l’oportunitat d’orga-
nitzar les sortides en la estada al lodge segons gustos i ex-
pectatives, tenen un ampli, interessant i molt elaborat ven-
tall de possibilitats. De moment donarem un tomb per les 
zones més properes que no menys interessants de la costa 

del Carib des de Manzanillo Gandoca fins Tortuguero.
PUERTO VIEJO
Fins fa una vintena d’anys era un lloc inhòspit per a turistes. 
Només algun hippie de l’època o algun viatger agosarat en 
busca de pesca snorquel o en busca d’un mateix s’atrevia a 
creuar una zona que era fins i tot desconeguda pels propis 
costa-riquenys.
Per sort avui és un lloc accessible sense estar massificat, 



però això si amb tots els components per al consum turístic. 
Aquí podem trobar la civilització en un entorn caribeny, ple 
de restaurants de totes les nacionalitats, botigues, mercats 
artesans i amb les ofertes turístiques més atractives. És el 
lloc perfecte per donar un toc urbà a les vacances.

CAHUITA
Sorra blanca, aigua turquesa i càlida, selva verda i humida, 
esculls de coral i diversos ecosistemes formen aquest parc 
nacional dedicat a la conservació i recreació de l’entorn. 
Monos congo, el cariblanco, mapatges, perezosos, llúdri-
gues, granotes, aus com l’ibi o el martí pescador fora l’ai-
gua i un dels esculls més importants de Costa Rica estes 
davant la costa en forma de ventall i poc profund ens dóna 
l’oportunitat de gaudir de la fauna dins i fora de l’aigua.

LIMON
Port principal de la zona, tant marítim com comercial, 
es també punt de trobada dels indígenes natius, afroca-
ribenys, sobretot jamaicans, xinesos i gent d’arreu que for-
men la barreja de cultures que conviu avui en un marc ideal 
per a la festa. Tant és així que carnaval es aquí en el mes 
d’octubre tota una posada en escena de natius i forasters 
de fama en tot el país. Es podria dir que Limon és bressol 
de cultura afrocaribenya a Costa Rica.
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TORTUGUERO
Les tortugues marines realitzen cada any llargues migracions 
per dipositar els seus ous en aquest indret i assegurar així 
la continuïtat de l’espècie. La tortuga verda ho fa entre els 
mesos de juliol a octubre i la tortuga baula entre març i 
maig.
El poblet de Tortuguero situat entre el mar i els canals        
interns, és senzill i amable i la seva gent participa activa-
ment en l’ecoturisme fent de guies naturalistes, d’aquesta 
manera promocionen i a la vegada protegeixen les seves 
riqueses naturals. Rius, canals, llacs, platges boscos con-
formen una de les àrees més riques en biodiversitat del pla-
neta, desbordant en espècies tant vegetals com animals.

TERRA DE VOLCANS 
El clima temperat i una cadena de volcans que creua el 
país fan que la vall central sigui fèrtil per a desenvolupar-hi 
cultius. El poder fertilitzant de les cendres volcàniques ri-
ques en potassa i sals minerals actuen amb les pluges com 
abonament, es per això que l’entorn d’aquests gegants de 
foc mig adormits siguin vergers agrícoles molt habitats. Cul-
tius diversificats avui en dia que van des del cultiu de flors 
tropicals com l’orquídia, heliconeas o la flor de l’au del pa-
radís, com fruites, mangos, papaies, maduixes, granadilles, 
pejibayes, zapotes o anones, que és una varietat autòcto-
na de chirimoia, formen part d’aquest edèn costa-riqueny. 
També l’arròs, les mongetes vermelles (de fet el plat popu-
lar del país és el que anomenen en anglès ”rice and beans” 
que són les mongetes i l’arròs cuinat amb oli de coco) i el 
cafè, que va ser en el segle XIX desprès de que els colons 
rebessin terres i llavors gratuïtes el motiu de l’expansió eco-
nòmica de l’altiplà central. Avui en dia els volcans, alguns 
amb llacunes maragdes, d’altres amb fumerols sulfurosos 
i tots amb llegendes que impressionen a petits i grans, són 
un importantissim reclam turístic de Costa Rica.

Per a més informació: www.namuwoki.com.



Dalt d’un turó, sortint de Ribes creuant les Parellades, s’hi 
alça, majestuosa, l’ermita de Sant Pau. Josep Bertran Miret 
i Pere Miret Cerdà van escriure a l’Eco de Sitges, el 20 de 
gener de 1895, un article titulat “La Ermita de San Pablo en 
San Pedro de Ribas”. Fou, potser, un dels primers que es 
va publicar en lletres de motlle sobre aquest santuari que 
tant estima el nostre poble. 

L’edifici actual és obra del segle XVIII, tot i que n’existí un 
d’anterior construït al mateix emplaçament del segle XII, 
després de la derrota dels Almoràvits, la qual va marcar una 
època definida com el trencament del poder musulmà a la 
Catalunya Nova. Però les ermites medievals de la nostra 

comarca com és el cas de Sant Pau varen edificar-se sobre 
cases de l’època romana. 
Segons les dades existents, cap a finals del segle XVII, Pau 
Parés Llopis, veí de Ribes, anava un dia a visitar una de 
les finques que tenia prop de Castelldefels, i al passar per 
les costes del Garraf, aleshores desèrtiques, es va veure 
assaltat per una colla de lladres. Al veure’s en gran perill 
va demanar en pregària ajut a Sant Pau, a qui va prometre 
treballar tot el possible per la construcció d’una nova es-
glésia pel poble de Ribes, amb més capacitat que l’ermita 
existent, i a més pagar una imatge del seu Sant Patró tant 
alta com la seva persona. En veure’s salvat, en Pau Parés 
Llopis va buscar la manera de trobar els terrenys per l’edifi-

Conxita Fontanals Massó i Josep Vendrell i Milà el dia del seu 50è aniversari de casats, davant la casa i l’ermita de Sant Pau, al 1998.

per Núria Martí

Sis generacions

Sant Pau...
a l’ermita de



cació de la nova església i d’una casa pro-
pera pel santer. Finalment, els propietaris 
Carbonell Mestres i Puig Valls van cedir 
els terrenys, que el 1706 es van explanar 
i on s’hi van obrir les rases per posar-hi 
els ciments. Després d’això, les obres de 
Sant Pau van quedar aturades per l’esclat 
de la Guerra de Successió entre els Àus-
tries i els Borbons, que es va allargar anys 
i que va empobrir molt tot el país. 

No va ser fins el 1744 que es reprengue-
ren les obres, quan es creen els planells 
de la nova capella, mentre la col·lecta de 
donacions de la gent del poble continua. 
Es va tindre molt en consideració l’apor-
tació del capellà d’aquells anys a Ribes, 
Mossèn Joan Darder, que va deixar en 
testament una quantitat considerable de 
diners per a la construcció de l’actual 
ermita, que es va finalitzar el 1804, segurament amb forces 
intervals en el temps. 

És sabut que la imatge del sant es va encarregar a un 
escultor de Mallorca cap a finals del segle XVII. Durant tot 
aquest temps ja eren molts els que cada 25 de gener, el dia 
de la Conversió de l’Apòstol, s’hi acostaven per celebrar 
la festa tradicional que també anomenaven Aplec de Sant 
Pau, i on hi feien cap gent d’altres poblacions a peu o en 
carruatges per venerar al Sant.
S’hi va destinar un ermità que vetllava pel santuari i que 
gaudia del privilegi de fer les captes acostumades de blat 
i vi, un càrrec que va durar fins a començaments del segle 
XIX. Els administradors de l’ermita eren nomenats tots els 
anys pel rector del poble i l’Ajuntament, i ells eren qui tenien 
cura de les captes i les festes  que de temps immemorial 
s’hi venien celebrant, així com també de les obres i repa-
racions que calia fer-hi. El primer administrador fou Hiero-
nimus Mercer, l’any 1594, i després n’hi  va haver molts 
d’altres, de forma ininterrompuda. Més cap als nostres dies, 
l’Ajuntament del poble instà perquè la casa annexa i l’ermi-
ta, així com les terres corresponents, fossin exceptuades 
de la venta, al·legant ser propietat del Comú, rebent Decret 
de contesta favorable per part de, l’aleshores, Intendència 
de Barcelona.

Fins el 1880 també es té constància de dues petites cape-
lles o oratoris al terme de Ribes anomenades “Sant Pau 
Xic”. La primera, que encara existeix, a meitat del camí a 

Josep Vendrell Milà, en “Sant Pau”, amb el matxo llaurant la terra, una fotografia realitzada per 
Marc Riba l’any 1981, una de les últimes imatges que es podia fer a un matxo llaurant.

En Josep Vendrell, ‘Sant Pau’, la seva dona, la seva filla Josefina i el 
fill d’aquesta, Jaume Font, al portal de la masia, al 1971.



l’esquerra, del segle XV i 
amb una rajola a peu de 
l’altar amb data de 1458. 
La segona estava situada 
junt a la masia de Solers, 
però va desaparèixer 
quan els Girona, veïns de 
Barcelona, van reformar 
totalment la casa i la van 
cercar. Val a dir que els al-
tars actuals de l’ermita no 
són els originals, donat que 
van ser destruïts i cremats 
davant la mateixa porta 
durant la guerra civil del 
1936. Aleshores l’interior 
de l’ermita i la imatge del 
Sant eren, com mostra la 
fotografia, diferents.

Una de les famílies que més recorda el poble de Ribes, per 
estar tan arrelada a l’ermita de Sant Pau i haver-hi viscut , 
és la dels Vendrell i Milà, tot i que, al marxar a viure a can 
Feliu, van donar pas als Vendrell, que fins llavors s’estaven 
a ca la Tonteta. Quan, amb el temps, en Josep Vendrell 
Vidal es casa amb la Maria Milà Marcer, els Milà retornen a 
Sant Pau. Hi van passar sis generacions, l’última d’elles la 
d’en Josep Vendrell Milà, més conegut com “en Sant Pau”. 

Era fill d’en Josep Vendrell i Vidal i la Maria Milà i Marcer 
i va néixer un 14 de novembre de 1921. La seva infància 
va transcórrer a la masia, anava a escola a Ribes, al car-
rer del Pi, i el seu pare, que feia de paleta amb en Mestre 
Xic, també compaginava les feines de la vinya, que molt 
aviat va ensenyar a fer al seu fill. Acabada la guerra tenia 
17 anys. Llavors  va començar a festejar amb la Conxita 
Fontanals i Massó i també a treballar amb en Mestre Xic 
de manobre i paleta fins el moment de fer el servei militar, 
l’any 1942  a Girona, on passa tres anys i mig com “Artiller 
de 2a”. Quan torna treballa a Ribes a la soldonera, i després 
d’haver festejat vuit anys amb la Conxita Fontanals i Mas-
só, de can Soques, s’hi casa l’any 1947, i van a viure a can 
Zidro. En “Sant Pau” fa de pagès amb el seu sogre, en Pere 
Fontanals i Vidal, i al 1948  neix la Josefina, la seva única 
filla.  Dos anys després tornen a l’ermita, i conviuran amb 
la sogra d’en Josep, que queda vídua. En aquesta època  
es fan càrrec de les terres que manava el seu difunt sogre 
a les finques de Montgròs i can Puig, també de les de can 
Giralt i unes properes a can Cuadres, que tenia arrenda-
des. La seva filla Josefina Vendrell i Fontanals , tot i viure 
sempre a la masia, al casar-se amb en Jaume Font i Ferret 
al 1970 se’n va a Ribes. Mentre, en “Sant Pau” i la seva 
dona, la Conxita, continuen vivint amb els tres avis i fent-se 
càrrec de l’ermita (amb tanta dedicació que tant ell com els 
seus pares s’havien imposat per norma no deixar l’ermita 
sola, així que quan per força major havien de marxar, havi-
en arribat a llogar una persona perquè es fes càrrec de la 

En ‘Sant Pau’ dalt d’una de les 
quatre motos que va tindre, a 
principis dels anys 70.

En “Sant Pau” a punt de beure aigua als boscos de la Plana Novella, 
durant l’apagada de foc del primer gran incendi del Garraf, cap al 
1966. L’acompanyen, a la dreta, Albert Martí i Mestre i a l’esquerra, 
Josep Milà i Butí, Simon Mas, i Cristòfol Pagès, entre d’altres.

En Josep Vendrell, “Sant Pau”, i en Josep Barba, fent els xarcs per 
empaltar ceps.



casa i l’església) ell segueix amb les seves aficions: les fei-
nes de pagès,  anar a buscar rovellons, caçar, i estar amb 
la família, fins que, un 17 de juny de 1999, als setanta-set 
anys, mor, deixant Sant Pau orfe d’ermità. I deixant també 
un gran buit en tots aquells que el conegueren i l’estimaren. 
Aquell mateix any, al setembre, la filla d’en Josep Vendrell 
i Milà, la Josefina, va entregar les claus de la casa a l’Ajun-
tament i es va tancar tot un cicle, de sis generacions conti-
nues, dels Vendrell i Milà a l’ermita del poble. 

Uns mesos després la Comissió de Govern decidia nou 
adjudicatari per 
fer-se càrrec del 
manteniment del 
santuari, essent 
la casa annexa 
reformada per 
aquest, Xavier 
Puig i Batet, en-
cara avui actual 
ermità. La seva 
estada va co-
mençar a l’any 
dos mil, després 
de set mesos 
d’intensa reforma 
a la casa annexa 
a l’ermita, que 
aquests últims 
mesos també ha 
estat millorada.

Els pares d’en “Sant Pau”, la Maria Milà 
Marcer i en Josep Vendrell i Vidal, amb els 
seus besnéts, Ester i Jaume Font.

A finals dels anys 60, collint raim, començant per l’esquerra, Josep 
Vendrell, la seva filla, el seu pare i la seva mare.



Aquesta instantània realitzada l’any 1916 és obra de Josep Espinal, creada pel procediment “pigmentari a la goma”, amb 
paper de dibuix preparat, imitació d’aquarel.les i pastel (un dels mètodes més difícils i delicats en fotografia d’aquells 
temps)  





Ribes rep als exiliats vilanovins 
 Els vilanovins no podien repre-
sentar els seus pastorets a cap lloc 
perquè el Teatre Principal de Vilanova 
estava tancat per reformes. Van decidir 
venir al poble que sempre els ha acollit i 
on molt sovint preparen les seves obras 
de teatre. Així els Pastorets a l’exili varen 
decidir representar-se a l’Entitat GER. 

 Han estat quatre representacions 
a la Nau Pere Vall i Soler plena de gom a gom amb 
un èxit contundent. 
 El fet ha estat molt clar. Una gran directora, 
Olga Jiménez, que ha tingut com a actors Sergi      
López, Toni Albà, grans actors del món artístic vilanoví. 
I han estat acompanyats d’artistes com Marta Bayarri 
(la Irene del “Cor de la ciutat”, Helena Pla, Guillem 
Albà, Francesc Escribano (periodista a la direcció de 
TV3), músics sensibles i tot un gran equip d’actors i 
actrius, producció i organització.

              Redacció



per
Javi Pradanas

El bon menjar
Ingredients per a 4 persones:

10 peus de porc
12 escamarlans

2 cebes
2 tomàquets

2 pastanagues
Llorer
Bitxo

1 rovell d’ou
1 got de conyac

Sal i pebre
1 paquet de pasta filo

Preparació
Courem els peus de porc durant una hora i mitja aprox. en aigua abundant juntament amb el llorer, el bitxo i una 
mica de pebre.
Un cop cuits i sense que s’hagin refredat els desossarem i els reservarem. Guardarem l’aigua de coure’ls (Mig 
litre aprox.)
Tallarem una ceba, una pastanaga i els tomàquets en daus de mida mitjana i els ofegarem.
Tot seguit traurem la carn dels escamarlans i els caps i les closques els afegirem a les verdures prèviament 
ofegades. S’aconsella aixafar-ho bé per tal de que surti tot el suc dels caps. Seguidament hi posarem el got de 
conyac deixant que s’evapori l’alcohol. Un cop evaporat, incorporarem l’aigua de cocció i ho farem bullir. Des-
prés ho triturarem i ho passarem pel colador perquè ens quedi una textura de crema.
Tot seguit tallarem la resta de verdures ben fines i les ofegarem. Seguidament afegirem la carn dels peus de 
porc ben picadeta i ho tornarem a ofegar. Posarem la meitat de la crema que hem preparat abans i ho col-
locarem en un motllo. Deixarem refredar a la nevera fins que agafi consistència. Després ho traurem del motllo 
i ho posarem en una fulla de pasta filo i enrotllarem. Pintarem amb el rovell de l’ou i el col·locarem al forn a 
temperatura alta fins aconseguir una crosta. Seguidament retirarem i posarem en un plat. 
Per altra banda, saltejarem la carn dels escamarlans i la tirarem al damunt. Per acabar, abocarem una mica de 
crema que haurem reservat i un xic de julivert.

Bon profit !!!

CRUIXENT   DE   PEUS   DE   PORC   AMB   ESCAMARLANS



Pujada a Sant Pau. Els anys quaranta. Baixada de Sant Pau.

Plantada de Gegants durant l’ofici. Any 1967 Els gegants i cabeçuts ballen a la plaça de la Vila 
(1967) És l’últim Sant Pau amb vestits vells.

IMATGES 
Us presentem imatges de la nostra Festa Major de Sant Pau. La majoria de les quals són inèdites i ens porten 
visions de fa 60 anys, del anys 1967-68 i les dues últimes de 1975 i 1981.
Les dues primeres fotografies, dels anys quaranta, són de Jaume Gòmez i Puig, la resta de Josep Riba 
Puigdellívol. 



Tot baixant de Sant Pau. Érem a l’any 1968 Exhibició amb banderes carlines (1968)

El 1975 ja teníem el Drac

Diables i bastoners l’any 1981Els diables recitant els irònics versots. (1968)

D’UNA FESTA Josep-Lluís Palacios
i Marc Riba



UN MOMENT DE REFLEXIÓ
Un dels perills més grans per a qualsevol 
societat és el de convertir-se en un bun-
quer del pensament únic eliminant tota 
mena d’observació d’evolució. La histò-
ria està plena d’exemples, pel contrari 
aquelles que han estat permeables han 
aconseguit arribar a territoris de llibertat 

que han garantit la seva permanència.

Plató afirmava que l’ànima no forma part del nostre cos 
fins que a través del coneixement arriba a formar part 
indissoluble de la nostra persona. Una bella idea, sens 
dubte, encara que una mica enigmàtica, que intenta inte-
grar a través del coneixement idees com ara la justícia, el 
bé, la llibertat o la saviesa entre d’altres, que formen part 
d’un tot com un procés continu. Molt diferent a la idea que 
creu que naixem amb ella i que el objectiu és mantenir-la 
el més pura i neta fins el final.

La veritat és que és més atractiva la idea que nosaltres 
mateixos i els que ens envolten, ens ajuden a conformar 
la nostra petita ànima.

Ara vivim en una societat en la que proliferen els clubs, 
grups i cercles cada vegada més tancats i petits. L’endo-
gàmia social ens porta només a relacionar-nos amb els 
del nostre cercle, arribant a creure que estem sempre en 
el lloc apropiat, amb la gent adequada i precisa i a base 
de comunicar-nos amb els que pensen com nosaltres 
podem arribar a creure que estem en possessió de la 
veritat absoluta. Per això no és estrany trobar gent molt 

culta que no són capaces d’entendre que sempre és pos-
sible aprendre de la relació amb els altres encara que no 
pertanyin al nostre club, associació, partit, religió, gènere, 
raça o origen.

Tots tenim un paper molt important en la transmissió i assi-
milació dels coneixements. Per això, quan menys ens en-
casellem millor coneixerem els que ens envolten per a que 
la nostra cultura i la seva siguin molt més permeables. No 
estic en contra de les associacions, tot el contrari, però hem 
d’aconseguir que aquestes siguin el més obertes possible.

Una societat que assimila i transmet coneixements és una 
societat amb ànima.
           Manel Ojeda
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LA  PLAÇA

 Quan encara ressonen 
les nadales  i les lluminàries na-
dalenques no han sigut despen-
jades dels nostres carrers per la 
Brigada Municipal ja tenim aquí 
dues festes més que remar-
quen amb “vermell” el calendari 
vital del nostre poble.
 El caprici de les llunes, 
vestides de paper i de números 
en negre i vermell ha volgut que 
en un mes se’ns acumulin les 
festes: la FESTA MAJOR de 
SANT PAU i el CARNAVAL i tot 
això amb el rerafons de la “cam-
panya pre-electoral” del proper 
9 de març.
 Així doncs preparem-
nos per a afrontar totes les 
“mogudes” que se’ns apropen. 
Les dues primeres de ben se-
gur que seran el més festives 
possible i la tercera,  és a dir,  
la campanya i les eleccions al 
Parlament d’Espanya….depèn 
de com cadascú se les prengui.

 De ben segur que ni és el moment ni el lloc per a 
analitzar res en profunditat i menys fer-ho jo, un més que 
humil ciutadà que caminant tot prenent un cafè a la plaça 
aboca  “pel broc gros” tot allò que sent i escolta.
 Què podem dir de la Festa Major de Sant Pau que 
no sigui una fotocòpia de les de cada any? 
 Al meu entendre, Sant Pau, es la més genuïna 
i “autèntica” de les festes majors de Ribes, la “pujada i 
baixada” de l’ermita del sant, és sens dubte, la part cul-
minant de tot el reguitzell d’activitats que durant dos dies 
es duen a terme al nostre poble. Pot semblar que cada 
any és el mateix, que el ritual és repetitiu i per tant “dejá 
vu” però aquest no deixa de posar-nos la “pell de gallina” 
quan omple el nostre esperit i ens emborratxa de música 
de gralles, de pólvora i foc, en resum: de FESTA.
 Una altra cosa és la participació ciutadana que 
aquest més que remarcable esdeveniment pugui tenir. A nin-
gú se li escapa que en aquests darrers anys la participació 

als actes festius es inversament proporcional a l’augment 
de la població que ha tingut el nostre poble. Sembla que 
la voluntat d’integració que els “nous nouvinguts” tenen, 
sigui inexistent o quant menys molt minoritària. Certament 
Ribes s’ha convertit en una “ciutat-jardí-dormitori” on els 
seus habitants surten a primera hora del  matí encara 
endormiscats i hi tornen exhausts després d’una llarga 
jornada de treball (i de nefast transport) a la gran ciutat. A 
aquests ciutadans els hi importa poc o gens el què és la 
festa ja que  probablement la seva Festa Major és encara 
el 24 de setembre (la Mercè) i no el 25 de gener (Sant 
Pau).    
 Quasibé sense deixar-nos passar tranquil·lament 
el “dia del gos”, Sa Majestat Carnestoltes arribarà a casa 
nostra i de manera especial a la comarca del Garraf. 
 Des de fa més de VINT ANYS l’entitat GER orga-
nitza el Carnaval a Ribes, tant “L’Arrivo” com “La Rua”.
 El Carnaval de Ribes havia trobat la seva “equi-
distància” entre el de Vilanova, el més antic, tot rauxa però 
sense una veritable rua i el de Sitges: un “show mediàtic-
tumultuari” poc o gens participatiu entre els assistents, 
mers espectadors, i els participants a la Rua.
 El Carnaval de Ribes, per les seves dimensions 

BON ANY 2008, 
     BONA FESTA MAJOR I 
          BON CARNAVAL !!!



i pressupost ha fet que la interacció entre el que el va a “veure” i el que es 
disfressa pugui ser molt més propera i plena. És molt habitual a Ribes veure 
com el disfressat balla, canta, riu i es “mofa” de “l’espectador” mentre aquest 
últim intenta esbrinar qui és l’anònim “enfoteta”, veritable raó de ser del Car-
naval.
 La Rua de Ribes no llueix ni plomes ni “lluentors” però si una gran 
dosi de sàtira, d’aquesta “conya” sempre necessària, sovint reprimida fora 
del Carnaval, tot  fent valer l’eslògan de què ”Per Carnaval tot s’hi val”.
 A tall d’exemple ara em ve a la memòria aquell “arrivo” del “Full 
Monthy” o les carrosses (duplicades) dels “escolanets de Montserrat” o del 
“paller on l’espantaocells era tot l’equip de Govern Municipal” i així tantes i 
tantes d’altres. 
 De totes maneres, el nostre Carnaval ha patit i encara no ho acabo 
d’entendre, dos entrebancs. El primer consisteix en que encara ara  algu-
nes carrosses, no pertanyent a l’entitat organitzadora, es neguen a sortir i 
a arribar al punt de trobada davant del local de l’entitat Ger quan realment 
això ja sembla quelcom que pertany o hauria de pertànyer a la prehistòria 
més absurda del nostre poble. La segona i més greu al meu entendre, és 
la participació, aquesta, com la de la Festa Major segueix sent inversament 
proporcional al gran augment de la nostra població. Curiosament el dissabte 
de Carnaval , el “nou nouvingut” prefereix  anar a Sitges a no fer res ja que el 
dissabte no hi ha cap acte de Carnaval a la veïna vila que quedar-se a Ribes 
a gaudir del NOSTRE i per tant, també seu CARNAVAL. Ens ho hauríem de 
fer mirar no?
 Com hem comentat al principi, sense que encara hàgim pogut desar 
les disfresses i guarir la ressaca carnavalesca, els mitjans de comunicació 
ens dispararan missatges de promeses i pors tot intentant que el nostre vot 
vagi a parar a uns o altres.
 Segurament els que no sàpiguen o ja hagin oblidat que el dret sobirà 
a elegir el que et governa va costar molts patiments i esforços a varies gene-
racions d’aquest país tindran com a “bandera i vot” la pura i dura abstenció 
tot refugiant-se a “La República Independent de Casa Seva” tal com pregona 
l’eslògan de la multinacional sueca. 
 Sobre el perquè de l’abstenció i el poc o nul interès que molta gent 
té per a la política seria tan ferragós escriure-ho i sobretot, estimat i pacient 
lector, en llegir-ho que “m’abstinc” de deixar anar ni una sola lletra més sobre 
el tema. Només recordar que…si no va bé el que han elegit els altres i tu no 
ho has fet…després no tenim dret moral ni tan sols a queixar-nos.
 Bé doncs, ja t’ho he dit a l’encapçalament, desitjo de tot cor que 
tinguis un gran ANY 2008, una BONA FESTA MAJOR, un DISBAUXAT       
CARNAVAL i que ho disfrutem tots des de la plaça.



Per als que l’hem fet, aquesta ha estat una experiència tan 
gratificant com absorvent. Ja fa temps que ens plantejàvem la 
necessitat de suprimir-lo, per moltes raons. La primera és que, tal 
com hem dit reiteradament, aquest no és un mitjà professional ni 
ha tingut vocació de ser-ho, però la realitat i l’absència d’un mitjà 
digital estrictament local que pugui atendre el dia 
a dia social i polític ens ha convertit quasi sense 
desitjar-ho en un punt de referència. Això ha fet 
pujar el grau d’exigència dels lectors i també la 
dedicació de la redacció. I ha arribat el moment 
de decidir si l’esforç que tot això demana és 
raonable. I no ho és. 

Una altra raó és la conveniència que a Ribes 
emergeixin mitjans com Déu mana: plurals, 
professionals, que parteixin de la iniciativa 
privada i que comptin, si cal, amb suport 
públic. Això dependrà en part de la iniciativa 
dels emprenedors locals i en una altra part de 
l’Ajuntament. En qualsevol cas, el nostre model 
no entorpirà en aquesta possibilitat ni provocarà 
interferències en intents que puguin sorgir. 

Abans de girar la clau per última vegada, volem 
aclarir una qüestió que ens sembla crucial 
respecte al nostre treball. Des de El Cancell no 
hem buscat mai la neutralitat ni l’objectivitat. El 
que hem fet sempre ha estat compromès i el nostre punt de vista, 
explícit. Si a algú li ha semblat que el que explicàvem era objectiu 
és perquè, segurament, comparteix idees amb nosaltres, si més no 
algunes. I si algú no ha compartit el nostre punt de vista, esperem 
que en el to i en els arguments hagi entès que no volíem enredar 
ningú; que simplement explicàvem les coses des d’una òptica 
determinada. 

No ens agraden gaire els que s’investeixen d’objectivitat i en 
realitat ens imposen una visió tendenciosa de les coses. La realitat 
sempre és plural i complexa. Ara bé, ningú ens podrà acusar 
d’haver tancat les portes a la multiplicitat de veus existents. En 
aquest sentit estem molt contents del que s’ha aconseguit. 

En aquest entrant de mil·leni, el poble ha canviat molt. Sabem 
que, modestament, hem contribuït al canvi. Aquí hi ha hagut un 
espurneig que ha desvetllat consciències, ha generat il·lusions i ha 
estimulat projectes. No hem fet res d’especial ni és mesurable la 
nostra contribució a la manera com han anat les coses, però ens 

hem sentit en més d’una ocasió plaça pública, 
espai de llibertat. I sabem que en les places 
públiques i els espais de llibertat és on es gesten 
els projectes de futur. 

Ara ve el més difícil: hem de donar les gràcies a 
risc de deixar-nos algú. D’avançada les disculpes 
pels possibles oblits. Gràcies, en primer lloc als 
companys que han estat redactors durant aquests 
anys; molt especialment a en Lluís Giralt, que 
en fou director. Gràcies a tots aquells que ens 
han ajudat col·laborant puntualment amb els 
seus articles, aportant idees, suggeriments, 
fotografies, etc. o fent donacions en espècie com 
ordinadors i moltes altres coses. Un agraïment 
molt gran als col·laboradors sectorials, com 
el nostre particular meteoròleg, en Carles 
Miret, que continuarà amb el seu espai a Ribes 
Internet. Gràcies als anunciants que mai no hem 
buscat, però que mica en mica han anat sortint. 
I gràcies a l’Ajuntament que ha atorgat suports 
econòmics al conjunt del projecte Ribes Internet, 

un projecte que continua amb noves i engrescadores propostes. 

Òbviament, gràcies als lectors i les lectores. No ho dubteu, si 
continua essent una comunitat, Ribes tindrà els seus mitjans de 
comunicació. Amb lectors fidels i participatius com vosaltres, no 
n’haurien de faltar. 

En els darrers anys aquesta redacció ha estat formada pel “presi”, Pere 
Guillaumes; l’Anton Ferret com a editor; en Josep Rius i en Pere Coll. 

Tanquem, ara sí, definitivament. Bon Nadal i Adéu-siau.

              Sant Pere de Ribes 20 de desembre de 2007

Giren els golfos de la porta de fusta i grinyolen. És normal. Després de 7 anys 
d’estar obert, El Cancell es tanca. 

Tancar El Cancell
Després de 7 anys, arriba el moment de posar fi a aquesta aventura



El dia 4 de gener es 
va celebrar el primer  
torneig de futbol en 
categories de forma-
ció (iniciació i preben-
jamins), amb la par-
ticipació dels equips 
del Ribes, Cubelles i 
Calafell.
El torneig va ser un 
èxit de participació, ja 
que les categories d’iniciació no tenen oportunitats de 
poder jugar partits contra altres equips.
Per part del C.D. RIBES esperem que aquest torneig es 
pugui celebrar durant molts anys i ampliar-lo amb més 
equips i més categories.

Iniciació:
Semifinals

C.D. RIBES A – 2  -  CUBELLES – 1
C.D. RIBES B – 1  -  CALAFELL – 4

Tercer i quart lloc
C.D. RIBES B – 1  -  CUBELLES – 4

Final
C.D. RIBES A – 0  -  CALAFELL – 1

Prebenjamins:
Semifinals

C.D. RIBES A – 0  -  CUBELLES – 7
C.D. RIBES B – 7  -  CALAFELL – 0

Tercer i quart lloc
RIBES A – 0  -  CALAFELL – 2

Final
RIBES B – 0  -  CUBELLES - 1

1er TORNEIG DE REIS 
FUTBOL FORMATIU C. D. RIBES

Un total de 676 joves universitaris 
rebran l’ajut de caixaManresa el 
curs 2007-2008

El passat 31 d’octubre 
va finalitzar el període 
de sol·licitud dels ajuts 
universitaris de caixa-
Manresa per al curs 
acadèmic 2007-2008. 
La resposta dels es-
tudiants ha estat molt 
bona, ja que 1.154 joves 
de tot Catalunya han participat en aquesta  
onzena convocatoria.
El passat 30 de novembre es va reunir la Comissió 
avaluadora, integrada per representants de 
caixaManresa i de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, que va acordar la 
distribució d’ajuts d’aquest any.
En la selecció es té en compte únicament la 
nota d’accés a la Universitat dels estudiants. 
En aquesta ocasió es premiarà, com en l’última 
edició, a tots els estudiants que han acreditat 
una nota d’accés a la Universitat igual o superior 
a 8,5.
En total, rebran l’ajut 676 joves, xifra que       
representa un increment molt notable del 
nombre de beneficiaris, que l’any passat va 
ser de 564. 
Cada estudiant rebrà un ajut de 600 Euros 
nets. 
L’acte de lliurament dels ajuts va tenir lloc el 
dissabte dia 12 de gener de 2008 a les 12 del 
migdia al Museu de la Tècnica de Manresa 
(Cra. de Santpedor, 55. Manresa).

A Sant Pere de Ribes enguany, el seleccionat 
ha estat: Marc Juarez Miró



Històricament, totes les cultures han 
utilitzat les plantes per a diversos 
usos, destacant les aromàtiques i/o 
medicinals.

L’home primitiu en cremar trossos 
de fusta i herbes descobrí les 
fragàncies que aquestes desprenien. 
Més tard, els egipcis van crear l’art 
de les essències i tenien per costum 
embalsamar i momificar els morts 
amb clau, nard hindú, etc.  

Els grecs, a més, li donaven un 
caràcter sagrat a les aromes i 
cremaven mirra i encens per unir-se 
a les divinitats.

Els romans, posteriorment, 
perfumaven la roba amb espígol, 
curaven ferides amb farigola i 
tonificaven i refrescaven el cos amb 
romaní, descobrint les propietats 
medicinals de moltes d’aquestes 
plantes aromàtiques.

Actualment, el coneixement d’aquestes 
plantes i les seves aplicacions és 
extens. 

per Pilar Carbó

AROMES I FRUITS DEL GARRAF - i
Tarongina (Melissa officialis L)
Els carmelites de París elaboraven l’aigua del Carme.
Als cafès de Tànger fan infusions amb barreja de 
tarongina, menta i atzahar.
Les abelles es freguen a la tarongina i després al rusc 
per impregnar la seva olor.
En infusió és digestiva i tranquil·litzant.
D’aquesta planta es fan olis essencials i perfums.
Aromatitza alcohols com vins i licors.
En alimentació es fan servir les fulles per amanides, salses, sopes, postres, plats de carn i verdures.
Preparació de copa de primavera: es barreja vi blanc sec, aigua mineral i fulles de tarongina. 
Es serveix fred.

Menta (Mentha piperita)
A Múrcia es celebra la festa de la menta pel seu 
simbolisme afrodisíac.
S’hi elaboren olis essencials, perfums i licors.
Aromatitza cosmètics i dentifricis.

Ruda (Ruta graveolens)
S’ha de saber dosificar perquè pot produir 
enverinament, millor utilitzar altres plantes. 
És famosa com herba avortiva.
Popularment es deia que feia fugir a les bruixes.
S’hi elaboren olis essencials per fabricar perfums.
Aromatitza vodka i la grapa italiana..
Per a ús extern és antireumàtica.

Romaní (Rosmarinus officialis)
És originari del Mediterrani.
Simbolitza la fidelitat amorosa.
En rituals màgics es cremava l’oli com 
es fa amb l’encens.
Bullit amb aigua, enforteix el cabell.
No s´ha de prendre si es té epilèpsia, 
pàrkinson, gastritis fortes i hepatopatis. 
És estimulant (dóna resistència física i agilitat).
És melífera.

Espígol (Lavandula angustifolia)
L’oli cura les picadures dels insectes.
Actua contra l’insomni.
És tranquil·litzant, digestiva i 
expulsa els gasos.
Es fan infusions, olis essencials i 
alcohols (friccions).
En alimentació aromatitza licors 
com la ginebra, guisats, amanides, 
melmelades i postres de fruites.
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Fonoll (Foenículum vulgaris)
És originari del Mediterrani.
Popularment penjava de les portes de les 
cases per fer fugir els mals esperits. 
S’hi elaboren olis essencials.
En infusió és digestiva, mucolítica, 
expectorant i diurètica.
En alimentació s’ha utilitzat en 
anís; la tija fresca pelada en amanides. 
Amb els fruits aromatitzen el pa i les fulles tendres 

Sajolida (Satureja montana)
És una planta melífera.
Es prepara en infusions , és digestiva, expectorant i 
actua contra les llombrius. 
S’hi elaboren olis essencials i perfums.
En alimentació aromatitza carns,embotits, 
sopes,verdures, amanides, olives, formatges, 
etc.

Perpètua o sempreviva (Helichrysum stoechas)
Antigament les noies feien ornaments 
per les festes.
Encara es recullen per decorar les 
catifes dels carrers al Corpus perquè 
són molt oloroses.
Tallades en plena floració queden com 
flors seques perdurant molt temps la 
forma i l’aroma.
Les flors de la perpètua  son efectives contra la bronquitis, 
faringitis i refredats; calmen la tos i són sudorífiques.

Farigola (Thymus vulgaris)
Les dones gregues brodaven a les 
robes dels seus cavallers dibuixos de 
farigola per dónar-los sort en les guerres.
És una herba excepcional perquè cura 
afeccions respiratòries i digestives. 
Per a ús extern és cicatritzant i antisèptica.
En alimentació, a banda de la famosa sopa de farigola, 
aromatitza formatges, guisats, sopes, carn i peix.

Poniol (Mentha pulegium)
Segons els dits populars, posant fulles 
de poniol a la sabata dreta podem 
caminar molt sense que ens cansem.
És digestiva, fa venir gana.
S’hi elaboren olis essencials i perfums.



Tinta de mi sangre és la     
primera obra de poesia de la 
qual és autor el jove ribetà 
Sergio Pérez Macías que va 
néixer l’any 1981 i els seus 
estudis els va realitzar sempre 
a les escoles públiques i a 
l’institut de Ribes. En acabar 
la secundària va partir des del 
carrer Major a la Universitat 
de Barcelona per estudiar     
Filologia. Després dels estudis 

superiors és actualment professor d’ensenyament    
secundari.
Tinta de mi sangre és un llibre prologat per un gran 
professor que vàrem tenir a I’ES Can Puig, Josep   
Fernández Cavia. Ens explica que “escribir poesía es 
algo muy raro. Lo digo en serio. Muy poca gente        
escribe poesía. Lo normal es jugar a videojuegos,    

trabajar, irse de copas, comprar pequeños electrodo-
mésticos inútiles en los grandes almacenes, quejarse 
de los politicos o ver el fútbol por la tele”. I li desitja que 
mantenga por muchos años intacta su sorprendente fe 
en la poesía y en el ser humano.
Aquest llibre esta il.lustrat per Rubén González, nascut a 
Barcelona i professor de dibuix a l’IES Alexandre Galí.
L’obra ha estat editada pel Grup d’Investigadors de les 
Roquetes del Garraf i és el número 4 de la col.lecció 
de poesía Antonio Machado.

     

Sergio Pérez
poeta 

Rubén González
 il.lustració

Un estiu diferent és 
un conte escrit per 
Xavier Raventós i 
Cañas i il.lustrat per 
Carles Hernàndez 
Calvet.
Les llegendes, con-
tes, històries i dites 
són versions de 
Xavier Raventós al-
gunes inspirades en 
relats històrics i en 

llegendes de Bienve Moya, Teodor Creus i Corominas, 
i la gent de l’Associació de la cercavila de l’Imaginari.
L’obra està editada per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, El Cep i la Nansa edicions, dins de la biblioteca 
Antina.
Entre les llegendes es troba Les coves de Ribes, una 
llegenda que no s’ha perdut i que ens explica una mica 
el que era el món de la nostra comarca fa més de mil 

anys. Hem de tenir en compte que el castell de Ribes 
va ser una de les primeres construccions que es va fer 

a una terra aleshores 
deshabitada, frontere-
ra entre el comtat de 
Barcelona i el món 
sarraí.
En definitiva és una 
publicació molt adient 

i recomenada no 
solament per a la 
mainada sinó tam-
bé per a totes les 
persones que no 
coneguin les lle-
gendes de la nos-
tra comarca. 
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Primers pensaments encargolats     
(i un infiltrat)Albert Cosp onras 
Pròleg: Eva Bolaño

Tot sorprèn en aquest lli-
bre. Des de la nota bio-
gràfica de l'autor, " Albert 
Cosp Contreras. Autodi-
dacte / Creador (16-XII-
1961), productor agríco-
la, casat, tres fills: Olga, 
Humbert i Joan Pol" al 
sumari que informa de 
l’amor i els desamors. 
D’estaquirots i belluga-
dissos. De primeres, se-
gones i, si cal, terceres 

parts. De contes faules i altres històries. L’infiltrat. 
Sense closca i sense res. De l’utopia d’Ortega a la 
realitat de Gasset (afegint algunes variables). I la vari-
able de la samfaina,  el poti-poti, i el cargol de comiat, 
passant per la diversitat de tècniques i estils narratius, 
amb les al·legories plàstiques del cargol/s. Si a tot aixó 
hi afegim el que apunta la prologuista Eva Bolaño : 
"L’Albert aplica els criteris de la creació       causal, on 
deixa fluir la capacitat creadora que les emocions dels 
infants i ell mateix transmeten amb tota llibertat, utilit-
zant qualsevol tècnica o inventant fins on arribi la  
seva capacitat i la seva força creadora .
El llibre de l’Albert ens farà reflexionar amb un somriu-
re a la boca, diu el que ja tots sabem, dibuixa amb 
destresa i saviesa allò que tots pensem, és un llibre 
diferent i original, sobretot Original, amb majúscules, 
perquè encara no n’havia vist mai cap de semblant, on 
s’intersecciona el dibuix, la poesia i la filosofia, on el 
cargol ens condueix a estimular el nostre pensament 
sobre moltes coses que han passat, passen i passa-
ran a la vida, i ens prodigarem en un goig intel•lectual 
de la mà de l’artista." convindrem que el que cal és 
assaborir-lo, el llibre està clar.

Primers pensaments encargolats
( i un infiltrat)Pròleg d’Eva Bolaño

Aquest llibre el podreu trobar a: can Gabaldà, can David 
i també, com no, a La Premsa, signat per l’autor.

del 3 de gener al 5 de febrer a 
La  Premsa, carrer Torreta, 7  

Tel. 93 896 33 27
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El dia 17 de novembre el cantautor valencià Miquel Gil va actuar 
a la Nau del Ger, a Ribes. Va presentar el seu nou disc, Eixos, però 
també va oferir algunes cançons dels seus treballs discogràfics 
anteriors: Katà i Orgànic. En aquest article podria fer una crònica 
del concert des del lloc de l’espectador, però vaig tenir la sort (i 
l’honor) de ser dalt de l’escenari: en Miquel Gil em va convidar a 
tocar un parell de temes amb ell. Bé, si he de ser sincer del tot, he 
de confessar que em vaig convidar jo 
solet posant-hi molta cara i ell va accep-
tar posant-hi generositat. La cosa va 
anar així: quan vaig saber que en Miquel 
Gil venia a Ribes a tocar, vaig dir-me: 
“Vull tocar amb Miquel Gil!” I no és 
que fos un caprici sobtat: he seguit aten-
tament la trajectòria d’aquest músic en 
els darrers anys i crec que és un dels ac-
tius més importants que té ara per ara la 
cançó catalana. Els seus discs són fantàstics i, pel que sembla, no 
sóc jo sol el que opina així: Orgànic va guanyar el 2003 el premi 
al millor disc en català i la seva presentació al Mercat de la Músi-
ca Viva de Vic va merèixer el Premi de la Crítica. Aquest èxit es 
va tornar a repetir amb el disc Katà que, a més, va estar al maig del 
2004 al número 5 de la llista de discs europeus del gènere “World 
Music”. La qüestió és que vaig enviar un correu electrònic al seu 
representant, en Lluís Puig, un vell amic 
amb qui havia compartit bolos de músi-
ca tradicional fa molts anys. En Lluís, 
que coneix bé la meva passió pel flabiol 
i la meva dèria per tocar amb aquest 
instrument tot tipus de música, va reen-
viar el mail a en Miquel Gil. Pocs dies 
després en Miquel em va telefonar: la 
cosa ja estava en marxa. Vam quedar 
que jo tocaria el flabiol en el tema 
L’amor és Déu en barca (cançó del dic Orgànic) en la tonalitat de 
re menor. Perfecte: em vaig posar a assajar de seguida, amb el CD 
a tota pastilla al menjador de casa.
Va arribar el 17 de novembre i ens vam veure a les cinc de la tarda 
a la Nau del Ger. Nervis per part meva. Acollida amable i sincera 
per part d’ell i dels seus músics (un parell dels quals també són 
vells amics de bolos i farres per aquests mons musicals). Vam as-
sajar la peça en qüestió i, en acabar, en Miquel Gil em va dir: 
“Aquest instrument és una meravella. Té moltes possibilitats: vols 
tocar un altre tema?”. Quina alegria! I tant que volia tocar un altre 

tema! Un dels guitarristes de la seva banda va proposar la Cançó de 
traginers (també del CD Orgànic) i, com que jo la coneixia, aviat 
ens vam posar d’acord: un assaig més i tot va quedar a punt.

A les nou del vespre la Nau del Ger encara era buida, però poc a 
poc, amb puntualitat ribetana, es va anar omplint. Vaig seure entre 
el públic, al costat de la meva companya que gairebé estava tant 

nerviosa com jo mateix. La primera can-
çó del concert ens va deixar una mica 
freds: no solament tocaven i cantaven 
des de dalt de l’escenari, sinó que bona 
part del so que escoltàvem era enregis-
trat: una claqueta que marcava la pulsa-
ció, efectes de so, ecos, ressonàncies... 
Tot plegat a càrreg del tècnic de so, que 
actuava com un músic més. Encara 
m’he d’acostumar a això de la música 
en viu amb elements pregravats... La 

cosa, però, va anar escalfant-se: una darrere l’altra, Miquel Gil va 
anar oferint-nos cançons dels seus tres discs en solitari. Moments 
àlgids els vam viure amb els seus melismes vocals a Tinc una pena 
tant teva, Pepe Tono i la meravellosa Naranjas de la China, solos 
impressionants del trompetista a Katà i Pensant maneres i una 
memorable intoducció de la cançó Van tres a càrreg del llaüt. 
Quan vaig sentir que des del micro Miquel Gil anunciava la meva 

col·laboració, vaig haver de fer un salt 
de la meva cadira: gairebé havia oblidat 
que em tocava pujar a tocar el flabiol! 
Els dos temes que vaig tocar amb Mi-
quel Gil i la seva banda no passaran a la 
història del país, però sí a la meva perso-
nal. Gràcies a ell vaig poder formar part 
durant uns minutets d’un concert sensa-
cional, ple d’energia, que va fer vibrar 

tots els que ens vam aplegar al Ger.

Mitja culpa de tota aquesa història la té l’amic David Duran, que 
em va fer conèixer el disc Orgànic. Vaig trigar un temps a apreci-
ar-ne les qualitats, però un cop vaig ser-hi dins, em va captivar la 
música, els arranjaments, els sons, les lletres, la força d’aquesta 
música d’arrel tradicional que Miquel Gil sap transmetre tant bé. 
El fet és que en David també era present al concert armat del seu 
telèfon mòvil. Com que ja som en ple segle XXI, si voleu veure el 
que va enregistrar només us heu de connectar al youtube i fer una 
cerca simpàtica: Gil i Puertas. No cal cap altre comentari.

Vull tocar amb Miquel Gil!

C r ò n i q u e s  m u s i c a l s  r i b e t a n e s
per David Puertas Esteve



Racó musical
per Claudi Pons 

El nou disc del sa-
xofonista d’IIlinois 
és una continuació 
del só que va ini-
ciar amb l’anterior 
àlbum “Soul Grass” 
on combina de ma-
nera excel·lent el 
Blue Grass i el seu  
peculiar estil de 
soul-jazz.
Bela Fleck amb el 
banjo i Sam Bush a 

la mandolina tornen ha ser els instruments precisos per a 
aquesta marinada. És un disc on per primera vegada Bill 
canta més del que ens tenia acostumats com per demos-
trar-nos que domina la situació a la perfecció. La seva 
manera de tocar el saxo tan tenor com soprano, molt influ-
enciada pels seus principis amb Miles Davis, ens deixa 

bocabadats. Però no és sol el saxo de Bill el que destaca, 
tots els altres instruments: Banjo, guitarra, violí, baix, per-
cussió, etc. tenen la seva part molt important en l’àlbum.
Un molt bon CD d’un músic (que per cert aquest any en 
farà cinquanta) que ha tocat com ja dèiem amb Miles Davis, 
Herbie Hanckock, va formar part de la nova Mahavishnu de 
John McLaughlin del 1984 al 1986 i ha col·laborat amb Lee 
Ritenour, Dave Gruisin, Randy Brecker e inclòs Mick Jag-
ger al disc “Primitive Cool”.
Molt recomanat als addictes al jazz, al soul, al funk, al blues 
grass i fins i tot al rock. Com escriu en Bill a l´interior del 
disc: “Recorda…és una vida senzilla, però ens agrada”

Altres discs de Bill Evans molt estimables:
“Soul Grass” 2005
“Big Fun” 2002
“Soul Insider” 2000
“Touch” 1999
“Starfish & The Moon” 1997   

BILL EVANS                      The Other Side of Something

Catorze anys després del seu últim disc d'estudi i onze 
anys més tard de la gira de comiat, Crowded House han 
ressuscitat amb un nou treball, el cinquè oficial de la 
seva carrera, i una gira que passa per la sala Bikini de 
Barcelona el primer dia del mes d'octubre. Aquestes són, 
doncs, bones notícies per als fans de la banda neozelan-
desa, especialment si es té en compte que aquest retorn 
s'ha produït per accident.
Bona part de les catorze cançons incloses a "Time On 
Earth" havien de formar part del que inicialment havia de 
ser el tercer disc d'estudi de Neil Finn, el fundador de 
Crowded House. El suïcidi ara fa dos anys del bateria del 
grup, Paul Hester, va modificar els plans i va fer renéixer 
de les cendres una de les millors bandes de pop dels 
vuitanta i noranta.

Amb la incorporació 
d'un nou bateria, 
Matt Sherrod, 
Crowded House han 
gravat un disc que no 
sona a cap àlbum 
anterior de la banda, 
però que té elements 
típics de Crowded 
House. L'exguitarris-
ta de Smiths, Johnny 

Marr, col·labora en 
un parell de temes i el disseny de la portada de "Time On 
Earth" és obra del baixista Nick Seymour.

CROWDED HOUSE                            Time on Earth



Tots els jugados de futbol del que va ser Futbol Club GER 
van voler participar en una festa que es va convertir en un 
homenatge a Joan Pascual i Olivella, al dia que cumplia 60 
anys, el passat dimecres 2 de gener.

Els esportistes van 
reconèixer amb total 
simpatia tota la tra-
jectòria de treball de 
Joan Pascual du-
rant més de quaran-
ta anys de dedicació 
al món del futbol i 
altres esports.
El fill gran de ca 
l’Agutzil, d’en Josep 
M. i la Carmeta, va 
rebre el reconeixe-
ment de tothom. 
També va ser regi-
dor de l’Ajuntament 
els primers vuit anys 
de la democràcia i 
va posar les bases 

El món del futbol GER i també alguns amics de Joan Pascual.             Fotos: S. Carmona

El Club Ciclista GER

de la cultura, els esports i la hisenda municipal. Hi ha qui va 
voler deixar escrit que ereu els mestres, apreníem junts, no 
ens sentíem avaluats, ens sentíem integrats, recolzats, les 
nostres propostes s’escoltaven i teníem responsabilitats. 
Vàrem fer moltes coses per nosaltres i pel poble. Colònies, 
els cars, que costaven tants permisos i infraestructures. 
Varen ser coses sonades com el primer envelat, el futbol, el 
campet de futbol sala amb el Sinsinati Congo, Terra i tants 
d’altres, les carrosses dels reis. La política, els fills, el 
temps...(...) El teu caràcter desprès i desinteressat ha fet de 
tu una persona carismàtica que per on has passat ha quedat 
petjada.

EL CICLISME
Fa molts anys que a Ribes es celebra el Trofeu Abelard 
Trenzano en homenatge al ciclista ribetà. Ara el Club Ciclita 
GER també organitza la cursa del Gall d’Indi (a final d’any) i 
una cursa popular de bici de montanya (BTT) per Sant Pau. 
I cada any hi ha una sortida excel.lent per conèixer 
Catalunya en bicicleta en un dels circuits meravellosos cre-
ats per tot el país i que són per a totes les edats i famílies. 
Visca la bicicleta!!!

Homenatge a Joan Pascual
Josep-Lluís Palacios

Homenatge a Joan Pascual



   Efemèrides per a febrer 2008

Dia
  1  Júpiter 0º6 al Sud de Venus.
  4  Júpiter 4º al Nord de la Lluna.
  4  Venus 4º3 al Nord de la Lluna.
  7  Lluna nova. Comença la llunació número 1.053. 
14  Lluna en perigeu (a 373.467km de la Terra)
16  Mart 1º6 al Sud de la Lluna.
21  Lluna plena. (Eclipsi total de Lluna visible a Catalunya). 
21  Saturn 2º8 al Nort de la Lluna.
21  Comença la rotació solar número 2.067.
24  Saturn en oposició.
26  Venus 1º3 al Sud de Mercuri.
28  Lluna en el apogeu (a 402.207km de la Terra)

: 
Dia   5: 8h05m i 18h23m
Dia 15: 7h54m i 18h35m 
Dia 25: 7h40m i 18h47m
Dia Julià (a les 0h UT del dia indicat)
Dia 5: 2454501,5-  dia 15: 2454511,5-  dia 25: 2454521,5.

Lluna nova
dia 7 a les 04:44 h.

Quart creixent
dia14 a les 04:33 h.

Lluna plena
dia 21 a les 03:30 h.

Quart minvant
dia 29 a les 03:18 h.

astroribes@telefonica.net



Tot recordant a Joan Carandell Marimon, 
conegut literàriament amb el pseudònim,  
Llorenç Sant Marc,  en el vintè aniversari 
del seu traspàs. No pretenem fer cap      
biografia, tan sols recordar el nostre estimat 
veí, al qual el poble conserva un carrer 
amb el seu nom: Joan Carandell.
Joan Carandell advocat i escriptor, ribetà 
d’adopció  nasqué a Barcelona l’any 1901 
i residír els últims anys de la seva intensa vida a can Xico-
na (el Palou).
Com a Llorenç Sant Marc fou autor de onze llibres, un d’ells 
Quaranta històries , premi Víctor Català 1982.
En els seus llibres, sempre novel·les i narracions, evoca la 
Barcelona que ell va conèixer de petit i segons la crítica del 
moment, testimoni valuosíssim de la Barcelona de principis 
del segle XX. En altres novel.les i contes, gràcies a la seva 
capacitat narrativa i a la seva 
agudesa, ens fa gaudir de moltes 
històries sovint quotidianes i     
divertides.
La literatura i la seva intensa vida 
ens deixa veure una infantesa i 
joventut als barris més pobres de 
Barcelona, el seu treball duríssim 
iniciat als set anys, fins que    
després de tota una llarga          
biografía va arribar a Ribes on a 
casa seva escrivia les novel.les 
dret davant la màquina d’escriure 
i practicava la seva afecció de 
fuster en un complet taller que 
va montar.
Joan Carandell fou espòs de Josefina Robusté(1908-1995), 
pare de set fills entre ells els enyorats Lluís (1929-2002) i 
Josep M. (1934-2003), i d’altres Carandells que segueixen 
el món de la cultura, l’ensenyament, la medicina.
En passar el Nadal amb tots els seus, morí el 2 de gener de 
1988, als vuitanta sis anys.
            Redacció      

Joan Carandell, testimoni d’un segle   
(1901-1988)



L’Ajuntament de Sant Pere de     
Ribes ha publicat un ban sobre la 
sequera i l’estalvi d’aigua en el 
nostre municipi que encapçala 
anomenant els episodis de severa 
manca de pluges i el possible    
seriós compromís per abastar 
d’aigua a la  població si la situació 
es manté. És per això que es     
resolen tres punts com a mesures 
d’estalvi per garantir que l’abastament 
i el consum siguin sostenibles i 
evitar així possibles restriccions.

1er.- Racionalitzar el consum d’aigua i fer-ne un ús responsable.
2on.-Demanar a tots els propietaris d’habitatges amb jardí  
        reduir el reg.
3er.- Recomanar les següents mesures d’estalvi.
 - Evitar l’ús del wàter com a paperera.
 - Reduir el volum de descàrrega de la cisterna del wàter.
 - Estalviar aigua fent dutxa en lloc de bany.
 - Tancar les aixetes quan no es fa servir l’aigua.
 - Reparar les petites pèrdues d’aigua a les aixetes.
 - Reduir el cabal d’aigua amb dispositius d’estalvi.
 - En cas de canviar l’aixeta fer-ho per una de comandament.
 - Utilitzar el rentavaixelles i la rentadora amb càrrega  
     complerta i programes d’estalvi.
 - Rentar els vehicles en un túnel de rentat o amb galleda  
              i esponja evitant la mànega.
            Redacció

L’aigua clara



Agenda

FEBRER
 Exposició “Els avis i àvies del Redós pinten 

mandales”Fins al 8 de març del 2008, a la sala 
de música i revistes

Organitza: Fundació Redós de Sant Josep i 
Sant Pere

 Exposició Retalls de llegenda, collages de 
Daitano

Del 6 al 29 de febrer, a la sala polivalent

Inauguració dimecres 6 de febrer, a les 19:30 h.

 Dissabte 9 de febrer, a les 12 hores:

Let‛s go to the moon!, conte en anglès a càrrec 
de l‛Emilia Lang

Per a nens i nenes a partir de 4 anys

 Dilluns 11 de febrer, de les 18 a les 20 hores:

Taller de relaxació a càrrec de 
Darío Nogués, professor de ioga. 
Taller teòrico-pràctic on es tractaran tècniques 
de relaxació amb l‛objectiu de donar a conèixer 
als assistents diverses maneres per aconseguir-la. 

Destinat a persones sotmeses a  càrregues d‛estrès 
i que vulguin conèixer mecanismes per tractar-les.

  Dimecres 13 de febrer, a les 17:30 hores:

Taller de mandales

Adreçat a tots els públics

Inscripcions prèvies. Places limitades

Organitza: Fundació Redós de Sant Josep i 
Sant Pere

 Dijous 14 de febrer, a les 17 hores:

Xerrada sobre Mediació

Organitza: Centre de Mediació Social de Sant 
Pere de Ribes

  Divendres 15 de febrer, a les 19 hores:

Presentació del llibre Vilanova i la Geltrú i la 
comarca del Garraf en el context de l‛Assemblea 
de Catalunya, amb l‛autor Joan Rodríguez, 
presentaran el llibre Gemma Gallego, regidora 
de Cooperació Internacional de l‛Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes, l‛escriptor Pepe 



Gutiérrez i Josep Lluís Martínez, secretari 
del comité d‛empresa de l‛Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes.

 Dissabte 23 de febrer, a les 12 hores:

Contes a la sala infantil amb la Jordina Biosca

L‛ogre emplomat

Per a nens i nenes a partir de 3 anys

 

 Dijous 28 de febrer, a les 11 hores:

Xerrada sobre Mediació

Organitza: Centre de Mediació Social de Sant 
Pere de Ribes

 Divendres 29 de febrer, a les 17 hores:

Tardes literàries a càrrec de la Isabel Laso

Defensa pròpia, de Borja Bagunyà

    Amb la participació de l‛autor




