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Sumari

anquem aquesta edició amb els resultats de les  eleccions a flor de pell, eleccions on per 
norma tothom guanya. Res com ser polític després del resultat dels escrutinis, per saber 

veure la part positiva de les coses. A la realitat tot continua més o menys igual i els projectes i 
les promeses polítiques van a ritme de bolero, seria políticament correcte tenint en compte que 
hi ha quatre anys per complir expectatives...

Aquest número és especialment divers si parlem de col·laboracions. Noves incorporacions ens 
aporten documents, uns informatius divulgadors de reconeixement i de comiat i d’altres amb 
caire filosòfic, però tots interessants i constructius. Benvinguts: Miquel-Muç Vall, Miquel 
Guerrero, i La Juani.

A peu per un camí entre oliveres, De mas en mas, ens dóna a conèixer aquest cop el “caseriu” 
del Carç i més concretament una part del “caseriu”, Can Vidaló.

Ribes ja té guanyadors d’Objectiu Sabre, tercera edició d’un concurs fotogràfic que ja està 
consolidat al nostre municipi, l’enhorabona als guanyadors i també als participants en general 
que per el que sabem ho van posar prou difícil al jurat.

Viatgem a Nicaragua. Granada és la ciutat on la Lídia i en Ramon van emprendre una nova vida, 
una visió diferent d’un país poc conegut turísticament i amb moltes possibilitats i atractius 
desconeguts. Ells ens ajuden a descobrir els encants des del seu hotel El Patio del Malinche 
ubicat a La Gran Sultana.

Per dates, Setmana Santa envaeix de celebracions els dies de vacances. Des de L’Altaveu 
desitgem a tothom que marxi una bona anada i una millor tornada, i a qui es quedi, que gaudeixi 
del que tenim, que no és poc, sempre que el clima ho permeti. Ja sabem que cada any per 
aquestes dates n’hi ha de fredes i de calentes, podem iniciar la temporada de sol i platja, 
compartir la grandesa de la natura per aquesta època, i menjar les tradicionals “mones” que al 
nostre municipi són ben bones.

Fins la propera!
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 El darrer 6 de març al centre cultural l’Escorxador 
es van donar a conèixer els resultats i les obres participants 
del concurs de fotografia Objectiu Sabre que es convoca 
en el marc de la Festa Major de Sant Pau. 

 El concurs ha arribat a la tercera edició, amb més 
participació i un total de 44 obres, en les que s’hi reflecteixen 
diferents imatges de la festa. Els gegants, el foc i la bèstia, 
els balls de bastons i enguany els cabeçuts que s’han dut el 
primer premi.

 El certamen s’ha consolidat amb una qualitat 
àmplia, des de la diversitat de tècniques i de formats a la 
diversitat temàtica, tot plegat oferint un paisatge de formes i 
colors que enlluerna el conjunt de l’exposició.

MÉS SANT PAU A 
L’EXPOSICIÓ DE LA 3a. EDICIÓ DEL CONCURS

    Les obres 
guanyadores han 
estat, segons el jurat 
que va presentar 
l’acte d’entrega dels 
premis, fidels a l’ 
espontaneïtat i la 
bellesa que emmarca 
la celebració de la 
festa. Així, tot i la 
difícil tasca, sempre 
creixent, d’haver de 
destriar-ne només les 
tres primeres obres 
guanyadores, el jurat 
va ser contundent a 
l’hora de l’unanimitat 
de les obres 
escollides.

El primer premi, dotat amb 300€, el va obtenir l’obra Joc de mirades d’en 
Xavier Saumell, una obra plena de tendresa amb els cabeçuts protagonitzant 
un joc d’infants. 

 L’obra del ribetà Jordi Piqué, Darreres llums, va obtenir el segon 
premi, dotat amb 200€, amb un esclat d’imatges naturals evocadores d’un 
correfoc extraordinàriament copsat i revelador.

 I finalment, la imatge guanyadora del tercer premi, dotat amb 150€, 
va ser per La Geganta de Ramon Saumell, un homenatge a la naturalitat.

Joc de mirades d’en Xavier Saumell, primer premi, dotat amb 300€,

La Geganta de Ramon Saumell, tercer premi de 150€

Darreres llums, segon premi, dotat amb 200€ 

“OBJECTIU  SABRE”



Si ens dirigim a Vilanova i la Geltrú, just davant de  
Puigmoltó, ens trobem amb un camí entre oliveres 
que ens duu al caseriu del Carç, dins un baluard 
que formen un total de tres cases: can Virolat, 

can Sebastià i can Vidaló. D’aquest caseriu, els 
Ferret-Pi n’eren amos, passant, amb els anys, la 
propietat, a mans dels Rabassa, una família de 
Mollet del Vallès. 

CAN VIDALÓ, al “CASERIU” DEL CARÇ
per Núria Martí

El món del “Caseriu” del Carç són quatre cases amb una història llarga i plena de famílies que l’han 
habitat. Segles vivint de la terra en un Ribes que va ser fundat fa més de 1.000 anys quan Catalunya 
es feia més gran.

La vida, el treball i l’alegria dels Carç ja existia quan es va fundar Puigmoltó l’any 1333 amb el privilegi 
d’una carta de franqueses.

Els Carç són un munt vinyes, allà és on ens trobem amb can Vidaló, i amb històries de la guerra que 
encara s’han d’explicar, amb vetllades d’art contemporani, edició de revistes, una Festa Major per 
gaudir, l’amor, pous antics i profunds i ara també amb una carretera de fa quatre dies, i  ja es parla de 
vies i trens.



Del conjunt també hi prenen part la torre de defensa 
quadrada amb merlets i la capella de Sant Jaume, 
amb restes del segle XVII  adossada a l’indret, i 
que ara només s’obre un cop l’any. Abans s’hi feia 
sovint missa. La seva entrada és coronada per un 
gran rellotge de sol amb la inscripció “Jo sensa 
sol i tu sensa fe, ni tu ni jo som res”. El camí que 
continua ens duu  a l’autòdrom. Decenes d’oliveres 
costegen la finca.

Per can Vidaló hi ha passat tres generacions. En 
Rafael Vidal Almirall i la Josefina Miró Fabregat 
van tindre dues filles, l’Angeleta i la Gertrudis. 
Aquesta última, al casar-se amb en Joan Pascual 
Morgades va tenir també dos fills, la Neus Pascual 
Vidal i en Joan Pascual Vidal, conegut a Ribes, i al 
carrer del Pi, on viu, per “en Vidaló”, nascut un 13 
de gener de 1942.

Rellotge de sol a la porta de la capella de Sant Jaume En Joan Pascual i Morgades, el pare d’en Vidaló, dalt 
del carro

L’Angeleta Vidal Miró i la seva germana Gertrudis
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La casa compta amb sala d’estar, menjador, cuina, 
celler, i a la segona planta diverses habitacions.

De petit, en Joan, havia anat a les monges, a 
Ribes, i després al col.legi de Puigmoltó, on 
feia de mestre la Nieves Pacheco, la mare d’en 
Ricardo Mesias. Quan va tindre quinze anys, va 
començar a fer de pagès ajudant a casa, i durant 
divuit mesos va estar fent el servei militar a Ceuta, 
quan tenia vint-i-un anys. Només tornar, i al cap de 

A la masia situada al Carç hi vivien inicialment els 
avis, en Rafael i la Josefina. Quan en Joan es casà 
amb la filla, la Gertrudis, va a viure al caseriu del 
Carç, a can Vidaló. En aquell temps, treballaven 
les terres de mas d’en Liri, les del Camí Pla, can 
Coll, can Marcer de la Penya i les de Sitges. No 
només hi conreaven vinya, també ordi i blat.  

L’antic celler, ara convertit en una de les estances de 
can Vidaló

Vista de can Vidaló, amb el “caserio” del Carç al darrere
La Gertrudis Vidal Miró, la mare d’en Vidaló, asseguda 
al pedrís de casa



Joan Pascual i Vidal, en Vidaló

poc temps, troba feina a la Pirelli, a Vilanova i la 
Geltrú, un fet significant aleshores, que et donava 
certa estabilitat econòmica. Hi va treballar trenta 
sis anys, fins que es va jubilar. 

També coneix la seva futura esposa al tornar de 
Ceuta. Els seus pares eren de can Cuadres, i 
venien a Ribes cada cap de setmana. Després 
de festejar-hi cinc anys, es casen i en Vidaló 
abandona el Carç per anar a viure a Ribes. 

El seu pare va morir jove, quan ell tenia trenta-dos 
anys. Llavors totes les terres queden a les seves 
mans, i combina la feina amb fer-se’n càrrec, tot 
i que amb el temps les va deixant mica en mica. 
La mare d’en Vidaló també deix la casa i marxa a 
Puigmoltó, a viure amb la seva filla Neus, ja casada. 
La Gertrudis també ens deixa al cap d’uns anys.

Amb el temps, la casa ha estat reformada, i s’han 
destinat habitacions antigues a altres usos. On hi 
tenien el matxo i el cavall ara és una sala d’estar, 
s’ha restaurat el celler, també s’han conservat 
vàries eines i l’essència rústica del mas, sense 
perdre detall, i ara com a lloc de trobada o reunions 
familiars. Tant en Joan com la seva germana Neus 
segueixen fent-se càrrec del manteniment de la 
casa, adossada al caseriu del Carç, 



A Tona, i desprès de deu anys de portar una gestoria, es 
van adonar de la necessitat de canviar d’aires. Desprès 
de viatjar a Nicaragua i visitar la ciutat que ells mateixos 
descriuen com un lloc aturat en el temps de clima càlid 
i gent acollidora on els capvespres els ciutadans surten 
a prendre la fresca amb balancins a les voreres... és la 
Granada de Nicaragua, on la Lídia i el Ramon varen 

Nicaragua és un país bastant desconegut turísticament. El seu nom s’associa a la revolució, la inestabilitat, 
guerres, erupcions volcàniques i terratrèmols. Per sort aquests tristos anys han passat i el país ha renascut 
amb un entorn natural variat i espectacular amb una gent tranquil·la, agradable i encantadora.
Quan vàrem contactar amb la Lídia i el Ramon desprès de veure a través d’imatges i web on eren i el que 
feien ens van rebre amb el tarannà adquirit del país que habiten. Lloc que un cop descobert com a viatgers 
incansables els va procurar l’espai on desenvolupar el seu projecte.

obrir el seu hotel El Patio del Malinche, ubicat al casc 
antic de la ciutat, i que fa dos anys que ja funciona. 
Granada coneguda també com la Gran Sultana per la 
seva aparença morisca i andalusa, acull 110.000 
habitants, amb una població molt mestissa, que 
composen una ciutat viva, de portes obertes i plena de 
vida al carrer. 

Cristina Perelló

Nicar
agu

a,

  pa
ís a

mable



A Tona, i desprès de deu anys de portar una gestoria, es 
van adonar de la necessitat de canviar d’aires. Desprès 
de viatjar a Nicaragua i visitar la ciutat que ells mateixos 
descriuen com un lloc aturat en el temps de clima càlid 
i gent acollidora on els capvespres els ciutadans surten 
a prendre la fresca amb balancins a les voreres... és la 
Granada de Nicaragua, on la Lídia i el Ramon varen 

Nicaragua és un país bastant desconegut turísticament. El seu nom s’associa a la revolució, la inestabilitat, 
guerres, erupcions volcàniques i terratrèmols. Per sort aquests tristos anys han passat i el país ha renascut 
amb un entorn natural variat i espectacular amb una gent tranquil·la, agradable i encantadora.
Quan vàrem contactar amb la Lídia i el Ramon desprès de veure a través d’imatges i web on eren i el que 
feien ens van rebre amb el tarannà adquirit del país que habiten. Lloc que un cop descobert com a viatgers 
incansables els va procurar l’espai on desenvolupar el seu projecte.

obrir el seu hotel El Patio del Malinche, ubicat al casc 
antic de la ciutat, i que fa dos anys que ja funciona. 
Granada coneguda també com la Gran Sultana per la 
seva aparença morisca i andalusa, acull 110.000 
habitants, amb una població molt mestissa, que 
composen una ciutat viva, de portes obertes i plena de 
vida al carrer. 

Cristina Perelló

Nicar
agu

a,

  pa
ís a

mable

A més de dirigir aquest hotel el 
Ramon està involucrat amb la lluita 
per la millora de la sanitat de la ciutat 
junt amb altres hotelers i entitats 
públiques, i la Lídia amb temes més 
socials, per exemple, fa un any va 
engegar un projecte per a facilitar 
beques d’estudis  que permeten a 
infants i adolescents poder anar a 
l’escola o la universitat.

Ells mateixos ens recomanen llocs 
per assaborir a petits glops un país 
ple de grandeses.

GRANADA i VOLTANTS

Ja venint des de Managua per la 
carretera del sud trobem el volcà 
Masaya, pujant per una pista arribem 
fins el cràter. Un cràter fumejant amb olor a sofre des d’on 
els indígenes llençaven una jove verge cada cop que el 
volcà entrava en erupció per calmar la fúria dels dimonis. 
Hi ha un mirador en el punt més alt que depenent de 
l’activitat del volcà és obert o tancat, però si tenim sort 
podem fins i tot observar com hi ha lloros que hi fan niu al 
seu interior. És curiós que sigui l’única espècie que suporti 
tanta escalfor i falta d’oxigen.

La població de Masaya ens dóna a conèixer el seu mercat 
rodejat de murs i merlets i que envolta un jardí. És una 
bona oportunitat per a comprar artesania a bon preu. 
També el poble de San Marcos és un bon indret per a 
gaudir i comprar artesania.

Arribats a Granada ens esperen el Parque de Colon amb 
la Catedral i un quiosc de música, l’Ajuntament, i tot 
passejant podem provar en les parades de carrer sucs 
tropicals, menjar o el complert Vigoron que servit en una 
fulla de banano porta iuca, verdures i porc. El color és una 
característica de la ciutat: la Vieja Estación de rosa i blanc, 
lloc on es restauren vagons de fusta i trens de vapor, el 
Convento de San Francisco de color blau, la casa de la 
gran Francia de color vermellós i altres edificis que donen 
una amplia gamma cromàtica als carrers. És imprescindible 
conèixer Las Isletas, n’hi han 356 i el seu origen és 
volcànic, llacunes de nenúfars, aus, pescadors, cultius de 
mangos i cocos on es pot fer un passeig amb llanxa a 
preus molt assequibles. Un altre volcà a 15 km. de la 

Ciutat de Granada

Volcà Masaya El patio del Malinche



ciutat vesteix el seu cràter amb vegetació tropical i acull 
prop de 30 varietats d’orquídies a més de falgueres 
gegants. Arribant fins el mirador per un passadís natural a 
la roca podrem observar mones i una gran varietat d’aus.

L’ILLA DE OMEPETE

Es l’illa més gran del món rodejada d’aigua dolça. S’hi 
arriba en ferry des de San Jorge. En els seus vestigis eren 
dues illes originades pels volcans Concepción i Madera 
que finalment es van ajuntar en una de sola. En les aigües 
del llac hi viu el tauró toro, el peix serra, i un vestigi 
antiquisim anomenat Gaspar que es com el lluç de riu 
però amb escates dures. A les faldilles del volcà Madera hi 
ha un extens bosc tropical i un llac. Pujar fins el cim costa 
unes cinc hores i hi han unes cascades d’aigua a dues 
hores aprox. ideals per a fer-hi un bany. Lloros, tucans, 
monos aulladors i cariblancs formen part d’aquest 
espectacle natural.

RESERVA NATURAL LAGUNA DE APOYO

La Laguna de Apoyo té una extensió de 3,500 hectàrees 
que pertanyen al Sistema Nacional d’àrees protegides de 
Nicaragua des de 1991. Envoltada per dues ciutats i tres 
municipis ocupa el fons d’un antic volcà que va fer erupció 
fa uns 21.000 anys. Bosc i llac abriguen gran varietat de 
flora, fauna i llocs històrics que converteixen la reserva en 
lloc exòtic amb condicions òptimes per a la pràctica de 
l’anomenat turisme d’aventura tot i que és recent aquesta 
activitat i no està completament desenvolupada.

D’aigües netes i clares, amb poca profunditat, de 
temperatures al voltant de 27ºC i rodejada d’àrees 
boscoses i cims, es converteix amb lloc idoni per a la 
pràctica de senderisme, busseig, parapent, navegació 
amb vela, caiac o catamarans, sense oblidar el senzill 
plaer de la pràctica del paisatgisme, l’espectacle visual 
impressionant que ens ofereix el mirall blau de les seves 
aigües i el verd entorn que s’enfila fins el cràter. També els 
serveis de restaurants, botiga d’artesania, venedors 
ambulants i músics ens acompanyaran durant l’estada.

Illa de Omepete

CORN ISLAND
Dues illes: Isla Grande de Maiz (10 km quadrats) i 
Pequeña Isla de Maiz (2 km quadrats) , ubicades davant 
de la costa caribenya del país varen ser descobertes per 
Cristóbal Colón en l’últim del seus viatges a les Índies.

Corn Island

Laguna de apoyo



Per a més informació: www.patiodelmalinche.com

RIO SAN JUAN

Frontera amb Costa Rica i selva tropical de la Reserva 
d’Indio Maiz, Rio San Juan transporta les aigües del llac 
Caciboka al llarg de 200 km. fins arribar al mar Carib. Lloc de 
caire rústic i primitiu, de clima tropical humit i plujós, és 
majestuós i fascinant.

Abundant fauna que va des d’insectes fins taurons, passant 
per espècies com: el tigre, el porc senglar, guardatinaias, 
lleons, mones, rèptils, caimans, cocodrils i el curiós manatí, 
aus fins a 320 espècies i com no gran diversitat de fruites 
tropicals i vegetació. El poble de San Juan del Norte és l’inici 
de la Reserva d’Indio Maiz que comença al riu Bartola amb 
una àrea de 2638 km. quadrats. Es pot navegar el riu a 
través de viatges i excursions organitzades que a San Juan 
anomenen “excursionar”. També hi ha la possibilitat de fer 
excursions a les muntanyes i els boscos primaris o practicar 
pesca esportiva. La Laguna azul barreja d’aigua dolça del riu 
Indio i aigua salada del Carib, és el lloc ideal per a gaudir de 
la relaxació a la zona.

S’anomenen de forma popular 
el Carib de Nicaragua pel seu 
paisatge purament caribeny. 
La seva gent porta una vida 
absolutament tranquil·la, tant 
tranquil·la com ens puguem 
imaginar. La pesca i el busseig 
o esnorquel amb vaixell 
enfonsat inclòs són de gran 
atractiu per als turistes i 
l’activitat principal a les illes és 
la relaxació i el descans. Banys 
en aigües turqueses i 
passejades per solitàries 
platges de sorra blanca sota 
un cel blau es l’atracció  més 
natural de la que pot gaudir el 
visitant. També es pot muntar a 
cavall. Les infrastructures 
turístiques hi són, encara que  
no prou desenvolupades, el 
que pot ser un petit 
inconvenient per uns i una 
gran avantatge per als amants 
de la tranquil·litat. A les illes 
s’hi pot arribar via aèria o per 
als més agosarats via carretera 
i llanxa.

Manatí

Rio San Juan



Des de fa molts anys els comerciants i empresaris 
s’han valgut de la publicitat per promocionar i 
consolidar els seus negocis. És sens dubte la fórmula 
de comunicació entre públic i producte. Peró no 
només és una eina de venda puntual sinó que la 
presència d’allò que s’anuncia en la quotidianitat de 
les persones  entra a formar part de les seves vides i 
cobrir les seves necessitats de consum.

Publicitat, ara i sempre (2) És clar que a través de la publicitat marques i 
productes figuren en els annals de la història, fins i tot 
en la del nostre municipi, i és recorden com part de 
les vides de moltes persones. Per això a L’Altaveu 
continuem aquest segon recull dels anuncis que des 
del 1916 constaten que els nostres comerciants ja hi 
eren... Per sort nostra molts continuen creient en la 
màgia de la promoció i a la vegada fan possible que 
documents com aquest vegin la llum.

Any 1916 Any 1916

Any 1916 Any 1916

Any 1929 Any 1929
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El 23 de febrer va morir a Barcelona Josep Palau i Fabre, 
poeta, autor de teatre, assagista, contista i estudiós de l’obra 
pictòrica de Pablo Picasso. Un intel·lectual de primera, que 
ha hagut de viure 90 anys, per tal que tingués un cert ressò 
públic i la seva obra fos valorada.  Catalunya és un país ben 
estrany. Moltes vegades implora altres cultures i la seva 
capacitat de mimar els seus creadors, i per altra banda pot 
arribar a marginar o quasi a menysprear als seus propis. 

Palau i Fabre, no  ho va tenir fàcil, va nedar constantment a 
contracorrent, moltes vegades un pas per endavant, i això de 
no seguir el guió establert porta sempre problemes. Està 
clar, que dels referents que partia, no podia ser d’una altra 
forma. Baudelaire, Rimbaud i Artaud són sinònims de poetes 
maleïts, que busquen l'ésser humà despullat de tot el que és 
superficial, per anar a la recerca de tot el que és sublim, 
encara que això signifiqui la pròpia follia. Tampoc ells van ser 
acceptats per la societat que varen viure. Palau, amb una 
obra  poètica curta, però brillant que s'agrupa en el llibre,  
Poemes de l'l'alquimista, lliguen amb la poesia més atrevida 
catalana d’inicis de segle, que té com a màxims exponents a 
Salvat Papasseit i Bartomeu Rosselló-Porcel.

Vaig tenir l’enorme plaer de conèixer personalment a Josep 
Palau i Fabre, a   casa de Lori Baruzzi i Cristian Carandell, 
on tot fent un llarg cafè, ens va exposar la seva voluntat de 
crear una fundació, on pogués agrupar tota l’obra artística 
que al llarg de la vida havia acumulat. Malgrat la seva 
avançada edat, l’activitat cultural que portava era enorme. 
Buscava un municipi, ben comunicat, on poder fer la seu de 
la fundació el seu darrer gran projecte de la vida i així ho 
expressava, conscient de les limitacions que l’edat li podria 
portar. Havia buscat infructuosament per diferents indrets 
de Catalunya. Ribes, podia ser una altra oportunitat. 
Malauradament pel nostre poble i després de valorar 
diferents possibilitats, això no va ser possible. Era l’any 
1998. Guardo una proposta de conveni que mai es va 
poder materialitzar i les cartes que ens vàrem intercanviar. 
El somni d'un museu contemporani amb obres de Picasso, 
Perejaume, Tàpies, escultures de Gargallo, Juli Gonzàlez... 
s’esvaia i Ribes perdia una oportunitat històrica per gaudir 
d’un gran museu. La política i la cultura, no han anat mai de 
bracet.

Per sort, anys després veia culminat el seu somni en poder 
obrir la Fundació Palau a Caldes d'Estrac. Li vaig escriure 
una carta felicitant-lo i convidant-lo a una lectura de poesia 
a Ribes, que malauradament a causa del seu estat de salut 
mai no va poder-se realitzar.

Probablement un cop oberta la Fundació, el seu cercle vital 
s’anava tancant. Es van succeir homenatges i 
reconeixements, per part del propi país que salvava la mala 
consciència que l’havia portat a l’oblit. Ell va saber 
connectar més en una generació molt més jove que en la 
seva pròpia, on la seva obra i persona romanien desubicats. 
Els cantautors catalans el recuperaren de l’oblit, Maria del 
Mar Bonet, Lluís Llach o Joan Manuel Serrat, musicaren 
brillantment poemes seus (algun dia s’haurà de valorar el 
paper dels cantautors per salvar els mots i divulgar els 
nostres poetes).

La nostra llibertat és la llibertat del laberint, escrivia Josep 
Palau i Fabre. Llibertat sense embuts, despullada de tot el 
que és superflu, i la que busca en l’interior l’autèntica raó de 
l'ésser humà, les seves misèries i les seves passions. Per 
sort, l'alquímia dels seus poemes ens continuarà 
acompanyant.

Miquel Muç Vall i Soler

PALAU I FABRE.  L’ALQUIMISTA OBLIDAT
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La osteoporosis 
debilita los huesos: 

las vértebras 
se aplastan, 

la columna se 
deforma perdiendo 

su movilidad y el 
riesgo de fractura 

aumenta.

LA OSTEOPOROSIS



UN MOMENT DE REFLEXIÓ

Són molts els cridaners que es 
destrossen les seves cordes 
vocals amb arguments en contra 
de l’eutanàsia. Fins aquí, correcte 
i res de nou. És fàcil cridar a favor 
del dolor redemptor tant físic com 
psíquic, quan no toca suportar-lo. 
Que hipòcrita es pot ser opinant 

sobre fins a quin punt el dolor i el patiment redimeix, quan 
no ets tu el redimit.

Però deixant a banda aquests cridaners de sempre que 
anteposen equilibris pseudoreligiosos a la dignitat humana, 
jo vull reflexionar sobre aquells que tenint poder per 
anteposar l’humà a les raons morals, els fan cas i cauen de 
ple en la vergonya de ser executors sense raó i que porta a 
una persona a morir tenint ràbia com un gos.

Estic enfadat amb aquests personatges que elucubren el 
seu protagonisme malgrat menyscabar el mínim confort per 
a les persones que per desgràcia són aquelles a qui els han 
jurat defensar i assegurar una millor qualitat de vida.

La “Consejeria de Salud” de Madrid mitjançant una 
denúncia “anònima” va acusar a tot un servei d’un dels 
millors hospitals de la capital de cometre, i ho dic amb totes 
les lletres, 400 assassinats. Han passat quatre anys i la 
resolució judicial diu que no va existir en cap moment una 
praxis incorrecta, o sigui que el tractament de sedació per 
evitar el patiment d’aquells malalts en fase terminal era del 
tot correcte.

Les conseqüències d’aquella decisió política-integrista ha 
estat el que una sèrie de bons professionals de la sanitat 
hagin viscut durant aquests anys amb l’aigua al coll, 
desproveïts de la seva feina i en el punt de mira de qualsevol 
diari pseudofaxista per a fer escarni del seu comportament 
que en cap moment,  en contra dels que han dit que va 
en contra de la vida, sinó tot el contrari. Una altra de les 
conseqüències i aquesta és difícil de conèixer el seu abast, 
és que van aconseguir atemorir als milers de professionals 
que atenen als pacients en els seus últims moments, de tal 
manera que han estat molts els malalts que han mort amb 
un gran patiment per culpa d’aquests predicadors morals.

És curiós que, malgrat  a no aconseguir ni una sola denúncia, 
pel que estaven acusats, en contra de l’equip de Puerta de 
Hierro per part de les famílies dels 400 finats, segueixen 
entestats en tenir la raó i a no reconèixer el dany que han 
causat a centenars de persones i a les seves famílies.

Els que per desgràcia hem vist morir a familiars i amics 
d’una malaltia lenta i progressiva no podem entendre que 
algú defensi que el dolor és la voluntat de Déu i que el dolor 
dóna vida. No senyors, el dolor embruteix, el dolor apaga, el 
dolor consumeix, el dolor no és vida, el dolor no és el camí, 
el dolor és simplement la conseqüència i les conseqüències 
no dignifiquen.

Vull donar les gràcies i recolzar a tots aquells professionals 
que dia rere dia, aconsegueixen que el trànsit fins a la mort 
de moltes persones no es converteixi en un infern sinó en 
l’últim procés de la vida.

Manel Ojeda



Probablement, per moltes voltes que li donem, la 
vida com la terra, gira només sobre si mateixa. Per 
tant, cal dir prou. Prou a les voltes i més als camins. 

El dubte, com ja va deixar ben clar el pocavergonya 
d’en Descartes, ens pot conduir a la certesa... però 
també ens pot fer equivocar i ja sabem que no tothom 
qui s’equivoca, torna a començar. Ans al contrari. 
Aquí, qui s’equivoca i la fa més grossa encara hi surt 
guanyant... i tornar a començar acaba convertint-se 
en la manera més senzilla de tornar al mateix lloc i 
així, continuar voltant.

Els camins, no són fàcils, perquè s’esgoten. 
Cal construir-ne de nous. La tendència al 
conservadorisme, en gairebé tots els aspectes 
de la vida, no ens permet avançar en la tasca, 
encara pendent, de realment dotar-nos d’eines per 

El contrafort El contrafort 
a una veritable consecució del nostre objectiu més 
apreciat: la felicitat. I l’exercici encara més complex 
de garantir la felicitat a tothom.

Impossible. Si els camins els construeixen només 
uns quants. Si no ens interessa ni tan sols saber per 
on passen. Si no ens atrau ni tan sols la idea de fer 
camí conjuntament. Res no serveix. 

I no ens enganyem més en dir que no es pot fer res. 
Al contrari, és cert que cal acceptar que és tard, però 
no és el final. Rectifico: no és la fi, si no la volem.

Allí en les antípodes, necessiten el nostre suport per 
a poder fer front a una emergència per sobreviure... 
I ens hi llancem. Aquí, necessitem donar-nos suport 
per a construir els camins... i tot s’esvaeix. Sobreviure 
són moltes coses.

Un conte és un conte, és clar... i resulta que la vida, 
gira que gira, és la historieta més desconeguda. 
Potser un primer pas fora esbrinar què amaguem 
sota les intencions i què podem aconseguir amb els 
compromisos. 
Arreveure.

La Juani



Quin paper estic jugant?

uan fem servir un full de paper per escriure, llegir, imprimir, 
etc., ens hem preguntat mai, quin és el seu origen? Hem 
pensat, quina és la matèria primera per crear-ho?

“Et voilà!” L’origen de les fibres del paper és la fusta, sí, 
provinent d’un arbre, que a través d’un procés químic (pasta 
química) o mecànic (pasta mecànica) s’aconsegueix la 
pasta corresponent per a fer posteriorment el paper.

La pasta química es diu així perquè a través d’un procés de 
productes químics s’extreu la cel·lulosa aprofitant aprox. el 
50% de l’arbre, d’aquí es fabrica el paper blanc. El paper 
kraft (color marró) de les caixes o embalatge s’aconsegueix 
mitjançant la pasta mecànica que és un procés de trituració de 
l’arbre i del qual se n’aprofita un 90 % de.  A partir d’aquí tenim 
la base de dos grans branques de paper.

Ah, i el paper reciclat? Doncs és aquell paper que una 
vegada fet servir, es recupera per  tornar a fer paper de 
nou, transformant-lo en paper de fotocopiadora, impressió, 
llibretes, diaris, capses, etc.

Com ja sabeu el paper forma part important de la nostra 
vida quotidiana, però sabem quim paper estem fent 
servir?, quants arbres han calgut per a fabricar una tona de 
paper?,quina quantitat d’aigua o electricitat? Per a fer paper 
blanc a base de pasta de cel·lulosa fan falta 13 arbres, 
molta energia i aigua. En el cas de paper reciclat, cap arbre 
(només paper de post consum), 10 % d’aigua i 55 % menys 
d’energia que en el paper blanc

Podem comprovar que per a fer paper reciclat es gasta 
molta menys aigua i electricitat, a més a més, no cal talar 
arbres i per tant és el paper més recomanable de fer servir 
per a ús diari. De totes maneres no vull fer apologia només 

del paper reciclat, doncs el paper blanc té el seu públic i 
existeixen papers fabricats amb consciència mediambiental, 
com els que fan servir arbres procedents de plantacions o 
boscos sostenibles (FSC, PECF) que a més són blanquejats 
amb processos que no tenen un impacte contaminant com 
són el TCF i ECF, i a més a més durant la seva fabricació 
han fet servir sistemes de cogeneració pel secat del paper i 
tenen sistemes de recuperació d’aigua, cosa que també es 
fa servir en el paper reciclat.

El món del paper dóna molt de sí, però aquest article només 
pretén que prenguem consciència de quin és el nostre “paper”, 
de “quin paper juguem” al nostre dia a dia. Som part del 
problema o bé de la solució. Cadascú de nosaltres tenim 
molt a dir i sobretot molt a fer en aquest camp.

Un consell: una cosa que podem fer amb el paper escrit 
per una banda, es reutilitzar-lo per la part de darrere com 
a esborrany o notes, doncs aquest doble ús, evitarà que es 
talin forces arbres.

Si teniu preguntes o voleu conèixer més sobre el paper, podeu 
enviar-me un correu electrònic a ecomiquel@gmail.com on 
estaré encantat de contestar a les vostres consultes.

TCF (Total Chlorine Free) Totalment lliure de clor.
ECF (Elementary Chlorine Free) Lliure de clor elemental.
FSC (Forest Stwearship Council) Segell de gestió forestal 
sostenible www.fsc.org
PEFC (Pan European Forest Certificacion) Segell de gestió 
forestal sostenible www.pecf.es
Nordic Environmental Label. Segell que podem trobar a 
diferents productes d’origen nòrdic, sobretot en paper blanc. 
www.svanen.nu

Miquel Guerrero

Q

R a c ó  m u s i c a l
per Claudi Pons 

Chesney Henry Baker, trompetista i cantant. Potser ha estat 
un dels músics de jazz que millor ha representat l´estil 
“Cool”. Intimista i fresc, sempre ha cultivat un so tranquil i 
elegant molt proper a la nostàlgia.

Va néixer a Yale, Oklahoma el 23 de desembre de 1929, 
però es va criar a Los Angeles on la seva família hi va 
emigrar ben aviat. Va començar la seva formació musical 
cantant en un cor, ben aviat es va dedicar a la trompeta 
tocant en les orquestres escolars. Amb només setze anys 
s´enrola a l´exèrcit i es enviat a Alemanya. Tocant en les 
bandes militars descobreix el jazz.

Quan torna als Estats Units, influenciat per Miles Davis 
comença la seva etapa “Bop”. Acompanya a Charlie Parker 
en una gira i finalment entra a formar part del quartet de 
Gerry Mulligan. Estem el 1952. My Funny Valentine, The 
Lady is a tramp, Moonlight in Vermont, Line for Lions, etc. 
Chet desenvolupa tot el seu talent y sensibilitat. Es pot 
trobar en un CD recopilatori: Gerry Mulligan Quartet with 
Chet Baker “Walking Shoes”.

1953. Comença la seva etapa de cantant (sense deixar la 
trompeta) que dura fins el 1956.
Acompanyat del pianista Russ Freeman grava una pila de 
temes excel·lents “The Best of Chet Baker Sings” és un CD 
ha on es recullen, lògicament, els millors.
Grava unas magnífiques i a la vegada conflictives sessions 
amb el saxofonista Art Pepper: “The Route” i “Playboys” 
També amb La Big Band de Jack Sheldon. Ara ens trobem 
amb un Chet més ràpid del habitual però fidel al seu estil 
característic, com tocant a poc volum. L´any passat la 
companyia discogràfica “Lonehilljazz” va editar un doble CD 
amb tot això: Complete Recordings Chet Baker & Art 
Pepper.

Finals de 1958, torna el to suau i intimista y grava un gran 
àlbum: “Chet”. Entre altres l´acompanyen Herbie Mann, Paul 
Chambers i Bill Evans al piano. Tot és perfecte, però, Chet ja fa 
alguns anys que està enganxat a la heroïna. És detingut varies 
vegades i finalment se’n va a Europa. Anirà a  Alemanya i Itàlia 
ha on també serà detingut i empresonat alguns mesos. Voltarà 
per París i Barcelona fent concerts fin i tot al Jamboree de la 
plaça Reial. Tornarà als EEUU el 1964.

Al cap de un temps torna als estudis per gravar amb George 
Coleman “Lonely Star” demostrant que està amb una forma 
excel·lent, però l´any 1968 en un “fregat”, un grup de 
delinqüents el deixen sense dents. Això l´aparta durant 
molts anys de la música.

El 1974 retorna de nou i amb el saxofonista Paul Desmond 
grava varies sessions de estudi, entre elles el Concierto de 
Aranjuez de quasi 20 minuts. El seu estil ha adquirit 
lleugerament més força. Hi ha un recopilatori: Chet Baker & 
Paul Desmond “Together”.
Intenta fer una cura de metadona però torna a caure en la 
droga i escapa a Europa de nou.

1979. Gravacions a Alemanya amb el vibrafonista Wolfgang 
Lackerschmid i el guitarra Larry Coryell. Es troba al Vol. 3 de 
The Legacy “Why shouldn´t you cry”.
A Paris i amb músics europeus grava en directe “Chet Baker 
in París” un disc molt recomanat.
Retorna als EEUU i després de diferents e irregulars 
gravacions al 1984 fa un bon àlbum: Blues for a reason.   
 Altre cop cap a Europa. 28 de febrer de 1985 gravació en 
viu al Café Montmatre de Copenhague. Vol. 2 de The 
Legacy “Y remember you”.
Chet ha madurat i està molt millor que en els últims anys. A 
Hamburgo, Alemanya fa unes gravacions excel·lents amb la 
NDR Big Band. “The Legacy” Vol. 1.

El 28 de abril de 1988 fa el seu últim concert. Està recollit 
en un doble CD “The Last Concert”.
Dos setmanes més tard, misteriosament, cau des d’un 
primer pis d’un hotel de Amsterdam i no sobreviu.
Ens deixa la seva esplèndida herència musical.

CHET  BAKER
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LA  PLAÇA REFLEXIÓ   PERMANENT !!!
 Mentre el cafè, encara 
fumejant, desprèn el seu aroma 
matiner a la plaça  començo a 
escriure aquestes quatre ratlles 
que us “apallissen” cada mes.  
 Sí, estem en el dia que 
en diuen de “reflexió”,  es aquest 
dia en què es suposa hem de 
pensar en qui i per què hem de 
votar. 
 
 De ben segur que quan 
llegiu això el tema us semblarà 
absolutament extemporani atès 
que  ja sabrem tots plegats què 
és el que han dit les urnes 
respecte de  qui seran els 
“nostres representants” (fixeu-
vos en les cometes) al Congrés 
de Diputats i Senat espanyols.
 
 Només això, tan sols la 
possibilitat de votar cada quatre 
anys a unes llistes de persones, 
majoritàriament  desconegudes, 
és el que ens queda de la 
democràcia, el sistema polític 
que segons Wiston Churchil, és 
el menys dolent dels sistemes, 
cosa que òbviament comparteixo 
per… em pregunto: ens hi hem 
de conformar?
 

 En tot això i no a qui hem de votar és en el que un 
reflexiona avui “dissabte de reflexió” que no de “glòria”, en 
aquest cas dient-ho en veu alta aprofitant la gran finestra 
escrita que ens dóna “L’Altaveu” i la vostra paciència de 
llegir-me. 
 
 Com ja era previsible, els “professionals de la 
política” ens han bombardejat amb els seus constants 
“spots” publicitaris a fi de que consumim el seu producte.  
 
 Ben sovint i si un s’hi para a pensar els candidats  
sembla que ens diguin allò de: “Omo lava más blanco” o 
“Soberano es cosa de hombres” o…parlant de “niñas”…”La 
muñeca de Famosa…” o encara pitjor, molts baixen als 
més ximples dels reclams com si d’una tómbola es tractés 
tot dient…”...vengan señores, siempre toca, sino un pito 
una pelota...” mentre prometen subvencions a tort i a dret.
 

 Ells esmercen una bona part dels nostres diners 
per vendre´s a ells mateixos al millor postor i només per a 
obtenir el poder, per a esdevenir uns petits o grans 
dictadors (depèn de l’opció que guanyi), això sí, amb un 
contracte “per obra o servei determinat ” de durada 
preestablerta de quatre anys prorrogables.

 Els dos grans partits, com si dels dos grans clubs 
de futbol del país es tractés,  s’afanyen en  excloure als 
altres que els molesten, tot  assegurant-nos que la “lliga” 
només és cosa de dos, amb un partit d’anada i un de 
tornada,  tractant-nos a nosaltres com a mers espectadors 
futboleros que aplaudeixen amb passió al líder de l’equip 
que porta la samarreta dels “nostres” colors. Tots dos 
volen guanyar encara que sigui de penalty  injust i a l’últim 
segon del temps afegit. 

 El problema és que seguint en el símil futbolístic, 
els “jugadors” són professionals molt ben pagats però ells  
ja no senten els colors per molt que petonegin l’escut de la 
samarreta i parlin d’amor etern al “club”,  ja no juguen  ni 
per idees ni  per l’estimació de la gent que els aplaudeix i 
els paga sinó per a ells mateixos. 

 Ells, els “professionals” en tant que  mercenaris 
del poder, més o menys gran, esdevindran els “titellaires” 
que mouran  els fils de les nostres vides els propers quatre 
anys, decidiran si els trens van mes o menys malament, si 
podrem viure del cada cop més escadusser sou, si els rics 
cada cop ho seran més i els pobres més pobres, decidiran 
fins i tot si casa teva i els teus somnis s’han d’enderrocar 
per qüestions estètiques i “sostenibles” o deixaran 
malmetre el nostre planeta i la vida dels nostres fills, 
decidiran vendre armes cínicament en nom de la pau ja 
que el P.I.B ha de pujar sigui com sigui, i això sí, et 
seguiran dient que: “Omo lava más blanco”.

 El pas del temps ha fet que els polítics d’idees o 
bé hagin “penjat les botes” o bé ens hagin deixat. Són 
aquells “jugadors” amateurs que saltaven al “terreny de 
joc” per pura convicció, quan aquest joc era perseguit , 
sotmès a tortures i exili, quan el “jugador” lluny de cobrar 
una bona i sucosa fitxa es jugava la seva llibertat o fins i 
tot la  vida per a defensar els seus colors, al seu país, a la 
seva gent, a les seves idees. 

 Era aleshores quan els estadis de la vida, de les 
idees i il·lusions estaven  plens a vessar i això perquè els 
partits els disputaven jugadors de primera fila, que 
estimaven els colors, que lluitaven aferrissadament per 
ells i pels ciutadans als que servien. 



 Ara els estadis s’estan quedant  buits, els pocs 
espectadors que hi acudeixen es per pura i dura  “militància 
democràtica” segurament  perquè encara recorden els 
estadis tancats per ordre “gubernativa” i aquells jugadors 
empresonats o assassinats. No obstant aquesta militància 
s’acaba i…em pregunto? A qui pot interessar omplir 
aquest gran estadi per a veure “jugadors” de 4a. regional 
però pagats com a estrelles?, és per això que l’estadi 
anomenat “DEMOCRÀCIA” veu com les seves graderies 

resten cada cop més buides, només omplertes minsament  
pels “ultras” o “boixos” de cada color, degudament 
“subvencionats” amb cadires a despatxos quatriennals.

 Aquella frase  tan menystinguda i arraconada de 
“REVOLUCIÓ PERMANENT” ja fa olor  a naftalina, a 
melangia de cinquentó. De ben segur que teniu raó però 
si al menys aconseguíssim mantenir-ne una altra de més 
fàcil, si aconseguíssim la “REFLEXIÓ PERMANENT” i 
fóssim conseqüents amb aquesta reflexió de ben segur 
que generaríem idees suficients per a exigir a aquestes 
mediocres “estrelles ben pagades” que deixessin la pell al 
camp de les nostres vides, que la seva eficàcia “golejadora” 
no consisteixi en esclavitzar-nos, en dictar normes cada 
cop més feixugues, en exercir o un  fàcil “cattenaccio” o un 
vistós però inútil “jogo bonito”. Potser aleshores i a poc a 
poc tornaríem a omplir les graderies de l’estadi 
DEMOCRÀTIC.

 Quan acabo aquestes quatre ratlles i tot prenent 
el segon cafè encara manquen més de trenta hores per a 
conèixer el resultat del “partit”. 

 Potser caldria cloure la  darrera frase sabent el  
resultat del “Match”, així l’hi vaig dir a en Xavi, el meu 
pacient editor, però…pensant-ho bé…per què? A qui 
l’importen els resultats de 4a. Regional?  

REFLEXIONEM-HO!



Agenda

ABRIL
Dimecres 2 d‛abril, a les 18 hores:

DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL

amb l‛autora i il·lustradora Pia Vilarrubias, que 
ens explicarà com es fan els contes.

Exposició III MOSTRA DE FOTOGRAFIA 
MATEMÀTICA IES CAN PUIG

Del 4 al 18 d‛abril

Inauguració divendres 4 d‛abril, a les 19:30 
hores

Divendres 11 d‛abril, a les 19 hores:

Presentació de KALAO-SENEGAL, ONG que 
treballa a Palmarín (Senegal) en projectes 
socials, a càrrec dels seus fundadors Mariluz 
Pérez i Joxean Sesma

Amb el suport de: Regidoria de Cooperació 
Internacional de l‛Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes

Dissabte 12 d‛abril, a les 12 hores:

Contes en anglès amb l‛Emilia Lang

The very hungry caterpillar 

Per a nens i nenes a partir de 4 anys

Dissabte 19 d‛abril, a partir de les 9 hores:

XI Concurs de Pintura Ràpida Sant Jordi 2008
Demaneu les bases a la biblioteca

Exposició XI Concurs de Pintura Ràpida 
Sant Jordi 2008

Del 19 d‛abril al 3 de maig

Dimecres 23 d‛abril, de les 17 a les 20 hores, 
SANT JORDI AL CARRER a la plaça Ma Mercè 
Marçal, amb les activitats:

Contes de dracs a càrrec de Carles Alcoy, a les 
18 hores

Recital de poesia a càrrec del grup de poetes 
CorLiterari Garraf, a les 19 hores

Divendres 25 d‛abril, a les 17 hores:

Tardes literàries a càrrec de la Isabel Laso

La mujer rota, de Simone de Beauvoir (2008 - 
Centenari del seu naixement)

Dissabte 26 d‛abril, a les 12 hores:

Presentació i narració del conte He trobat un 
barret, a càrrec de la il·lustradora Susana Peix i 
amb la presència de l‛autora Montse Balada.

Conte núm 4 de la col·lecció Mima del Cep i la 
Nansa edicions, primer títol de la sèrie Va de 
barrets. 

 Per a nens i nenes a partir de 3 anys



Agenda

ABRIL
Dimecres 2 d‛abril, a les 18 hores:

DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL

amb l‛autora i il·lustradora Pia Vilarrubias, que 
ens explicarà com es fan els contes.

Exposició III MOSTRA DE FOTOGRAFIA 
MATEMÀTICA IES CAN PUIG

Del 4 al 18 d‛abril

Inauguració divendres 4 d‛abril, a les 19:30 
hores

Divendres 11 d‛abril, a les 19 hores:

Presentació de KALAO-SENEGAL, ONG que 
treballa a Palmarín (Senegal) en projectes 
socials, a càrrec dels seus fundadors Mariluz 
Pérez i Joxean Sesma

Amb el suport de: Regidoria de Cooperació 
Internacional de l‛Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes

Dissabte 12 d‛abril, a les 12 hores:

Contes en anglès amb l‛Emilia Lang

The very hungry caterpillar 

Per a nens i nenes a partir de 4 anys

Dissabte 19 d‛abril, a partir de les 9 hores:

XI Concurs de Pintura Ràpida Sant Jordi 2008
Demaneu les bases a la biblioteca

Exposició XI Concurs de Pintura Ràpida 
Sant Jordi 2008

Del 19 d‛abril al 3 de maig

Dimecres 23 d‛abril, de les 17 a les 20 hores, 
SANT JORDI AL CARRER a la plaça Ma Mercè 
Marçal, amb les activitats:

Contes de dracs a càrrec de Carles Alcoy, a les 
18 hores

Recital de poesia a càrrec del grup de poetes 
CorLiterari Garraf, a les 19 hores

Divendres 25 d‛abril, a les 17 hores:

Tardes literàries a càrrec de la Isabel Laso

La mujer rota, de Simone de Beauvoir (2008 - 
Centenari del seu naixement)

Dissabte 26 d‛abril, a les 12 hores:

Presentació i narració del conte He trobat un 
barret, a càrrec de la il·lustradora Susana Peix i 
amb la presència de l‛autora Montse Balada.

Conte núm 4 de la col·lecció Mima del Cep i la 
Nansa edicions, primer títol de la sèrie Va de 
barrets. 

 Per a nens i nenes a partir de 3 anys

    
         Efemèrides per a abril 2008

Dia: 
  5     3:00h     Venus 4,7º al Sud de la Lluna.
    5   15:00h   Mercuri 5,8º al Sud de la Lluna.
    6     5:55h   Lluna nova. Comença la llunació número 1.055.
    7   17:00h   Lluna en perigeu a 355.854km de la Terra
  13   18:00h   Ocultació del cúmul d’estels M 44 (el Pessebre) per la Lluna.
  15   21:00h   Saturn 2,6ºal Nord de la Lluna.
  16     9:00h   Mercuri en conjunció superior.
  16   10:09h   Comença la rotació solar número 2.069.
  23   16:00h   Lluna en apogeu a 411543km de la Terra.
 
Ortos y ocasos solars (lat. 40ºN ,long.0º).
Dia  5: 5h 37m i 18h 29m
     15: 5h 22m i 18h 39m
     25: 5h 08m i 18h 49m
Dia Júlia (a les 0h UT del dia indicat).
Dia  5: 2454561,5
     15: 2454571,5
     25: 2454581,5

Lluna nova
dia 6 a les 07:55 h.

Quart creixent
dia12 a les 22:32h

Lluna plena
dia 20 a les 14:25

Quart minvant
dia 28 a les 18:12h

astroribes@hotmail.com

per Joan Carles Molina




