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Editorial
a història no és més que el passat, d’una societat. Ve donada pel que va passar en un
poble, en un país, o de forma més genèrica en el món. Tot i tothom forma part de la
història, els llibres en van plens de reculls de fets anomenats històrics que identifiquen en
tot moment com hem arribat fins aquí.
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Però la història en tota la seva magnitud no seria res sense les anècdotes. Petits referents ubicats
en el seu temps que formen part de la cultura popular i perfilen, de vegades, el caire del lloc on
han succeït.

Disseny i Maquetació

En Met de Ribes n’és un d’aquests casos. Algú que hi va ser, i que marxant sense deixar rastre ha
estat recuperat gràcies a la perseverança de qui esgarrapa en l’oblit per mantenir la memòria.

Redacció

Història també, de la que forma part Can Puig, emblemàtica masia del nostre municipi que forma
part de la inestimable riquesa de fets i gent, que la Núria Martí recull mes a mes, de mas en
mas.
Perú és un país on les conquestes espanyoles i les seves conseqüències hi varen deixar petjada.
Tot i això avui, encara guarda el millor de cada època per mostrar-ho amb orgull al visitant.
Som el que mengem, encara avui la cuina tradicional o casolana reverencia a través del temps
els productes de temporada. Faves a la Catalana, un clàssic de primavera, quan les faves
tendres són al punt.
Les pedres són bocins d’èpoques passades, la natura i els seus elements les arrodoneixen, les
escapcen, i la Pilar de la masia La Fassina ha creat un taller per a decorar-les i convertir-les en
petites obres d’art.
Només del passat tampoc es pot viure, l’Ajuntament informa, ens manté al corrent de les notícies
més destacades del mes, la Laura Escofet insisteix en tenir cura de les nostres ingestes dia a dia,
i la Juani, més actual que mai qüestiona, com no podria ser d’altra manera, a l’Europa que camina
trepitjant el que troba al seu pas tot donant ànims a qui creu i treballa, per fer un món millor.
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I per acomiadar aquesta editorial de caire, un xic filosòfic, donar la benvinguda a una nova secció,
La fil·loxera, un espai amb el vi com a protagonista, però sense denominacions d’origen, només
el vi i sorprenentment la seva història.....
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El passat 25 d’abril a la biblioteca Manuel de Pedrolo
de Ribes, com a acte principal de la celebració del seu
10è aniversari, es va donar rebuda al lliurament oficial
de la escultura d’en Met de Ribes, donació de l’artista
Joan Roig. Acte que va gaudir de la presència de Josep
Antoni Blanco, alcalde del municipi, la Regidora de
Cultura, Bàrbara Escuderi i d’en Magí Fortuny a l’hora
de fer les presentacions pertinents entre l’artista, l’obra,
i el públic assistent. Acte de contingut prou interessant
com anècdota històrica del nostre municipi, vessava
d’emocions per part d’organitzadors, artista i assistents
creant un ambient de complicitat que varen convertir
un senzill acte de lliurament en una veritable celebració
d’una fita aconseguida, no sense deixar caure, per part
d’en Magí la possibilitat de continuar esbrinant dades
del personatge recuperat ja que s’han trobat familiars
d’en Met, disposats a recompondre una història curiosa,
interessant, i llegendària.
Qui sap si el proper pas serà un conte infantil o una
novel·la titulada “en Met del castell”.

En Met de Ribes.
Personatge de la cultura ribetana amb el rigor històric
que ens ofereix el testimoni de les poques persones que
saben d’ell com a veí de Ribes.
Jaume Raventós i Lloses, en Met, era pagès i vivia
al castell amb la seva mare, la Carmeta, exercint i
desenvolupant l’art de tocar les campanes. El campaner
en aquella època, potser rondaven els anys 30 del passat
segle, era tota una figura rellevant al poble. El campanar
era l’altaveu, l’anunciador dels esdeveniments, d’incidents,
de successos, i el campaner en conseqüència era el que
obrava el miracle de la comunicació en massa, en un
temps on les notícies corrien a través del boca orella.

curta, que passejava
orgullós i sabedor de
quina era la seva traça.
El toc de temps, un retoc
de campanes únic i peculiar
que allunyava tempestes
i pedregades en una
època on Ribes vivia
principalment de la terra.
Quan els núvols s’acostaven
al municipi, en Met corria al
campanar per adreçar-les a
una altra banda i afavorir les
collites de Ribes.
Diuen que mentre aquest
il·lustre
i
llegendari
campaner va ésser a
Ribes, mai no va
pedregar.
Curiosa era la seva
perseverança
amb
la feina, comparada
amb la seva parsimònia
a la vida. Recorden les memòries que quan pel carrer
caminava i algú el saludava, Met que fem?, ell contestava
sempre, Anar fent...

Met s’anomenava aquell home trempat i eixerit, físicament
menut, d’aires altius i presumits propis del individu de talla
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En Met va anar fent fins que va haver de marxar a
França a un camp de refugiats per la seva tendència roja
i cert vincle amb la FAI, la Carmeta, va fer cap a viure a
Barcelona, i ja mai més se’n va saber res d’en Met, va
quedar la seva traça en la memòria dels qui han mantingut
viva la seva llegenda.

Joan Roig l’artista...
En Joan Roig i Capdevila va néixer a Barcelona al 1926.
El seu pare, fill de Vilanova i la Geltrú, va haver d’exiliar-se
després de la Guerra Civil per por de les represàlies dels
“nacionals”. I ho va fer junt amb el fill gran, en Joan, deixant
la mare i el germà petit a la Sagrera, el barri de Barcelona
on vivien. És aquí, recorda enyorat, quan du a terme, amb
només cinc anys, la seva primera escultura: un ninot fet de
fang amb l’argila que baixava pel carrer en els dies de pluja.
Amb uns antecessors de molta sensibilitat artística, el seu
pare ja retrata aquesta primera “obra”, amb la premonició
del futur escultor que tenia al davant.
Després d’uns anys d’exili a Flandes, tornen cap a
Catalunya, on inicia la seva formació artística, que
posteriorment continuarà a París i a Brussel·les. Allà
on s’hi quedarà a viure definitivament amb la Janine,
la seva esposa. En Joan, un home extraordinàriament
senzill però amb una gran riquesa intel·lectual i creativa,
sempre comenta que ella ha estat el seu gran puntal,
perquè li permet desenvolupar la seves obres sense més
preocupacions; la Janine és la que vetlla per ell i per donar
a conèixer la seva obra pictòrica i escultòrica.

D’orígens flamencs, ella és la que coneix millor les grans
virtuts artístiques d’en Joan i la que l’ajuda a introduir-lo
professionalment en un país on la pintura més valorada
és més aviat surrealista. L’obra d’en Joan, en canvi, és
plena d’un realisme exquisit, però la seva especialitat en
“nocturns”, li atorguen un reconeixement i un prestigi només
a l’abast dels millors. Així, no és estrany que a Flandes se’l
conegui com “Le Paintre de la Nuit” (el pintor de la nit).
Alhora, la seva faceta d’escultor també queda palesa als
seus quadres, que tenen unes imatges plenes d’efectes de
relleus que els hi donen un realisme magnífic.

Joan Roig i en Met...
Els pares d’en Joan Roig, fills de Vilanova i establerts a
Barcelona varen fer cap a Ribes desprès de jubilar-se a la
dècada dels setanta per viure els seus darrers anys a la
Casona, casa ubicada a la cantonada entre la carretera de
Sitges i el carrer dels Cards, just davant de l’actual rotonda.
Els fills del matrimoni vivien a Bèlgica quan van haver
de venir per la mort de la mare. La Pepeta va arrelar al
poble sense ser-ne filla i el seu comiat va ser multitudinari,
fet que a en Joan va sorprendre positivament, i va ser el
motiu per que neixes al seu interior un cert vincle amb
Ribes fruit del agraïment al tracte donat a la seva mare.
Aquell mateix dia de l’any 1992 en Magí Fortuny i en Joan
Roig, que es coneixien des de feia poc temps, inicien la
seva amistat.
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En Joan li comenta a en Magí la intenció de fer una
escultura del Met del Castell, personatge llegendari de
la seva infància, per donar-lo al poble com a mostra
d’agraïment al bon ambient de concòrdia i acollida que
els ribetans van lliurar als seus pares.
Paral·lelament coincideix amb la recerca de dades que en
Magí du a terme sobre aquest mític campaner ribetà. Desprès
de contrastar informació i creuar les dades amb en Joan Roig,
neix i creix en el període d’un any en Met fet escultura.

Obra de la que en Magí Fortuny i la seva família han estat
guardians fins trobar el lloc i el moment per a treure-la a
llum i portar de l’exili, encara que sigui com a escultura,
a en Met, que va haver de marxar als anys 40. I donar
l’oportunitat a qui la desitgi de conèixer a un home menut
i eixerit amb la traça del toc de temps, que a partir d’ara
viurà permanentment a la biblioteca Manuel de Pedrolo.
Cristina Perelló
Fotografies: Albert Roca
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Bressol de civilització

P
E
R
Ú

Cristina Perelló i Carles Tudurí

Perú es troba a la zona occidental de Sudamèrica. Degut a
les seves condicions geogràfiques té una gran diversitat de
recursos naturals amb un clima que no és exclusivament
tropical donada la influència de la Serralada dels Andes.
El seu relleu es divideix en tres zones geogràfiques, costa,
serra i selva amazònica que ocupa un 60% de país.
Cinc segles d’avatars han convertit Perú en una nació
multiètnica. Poblacions indígenes que conquistades per
els espanyols varen disminuir vertiginosament degut a
les malalties infeccioses es varen barrejar amb espanyols
i africans vinguts a l’època del virregnat. També la
immigració europea després de la independència, i els
xinesos a partir del 1890 que varen reemplaçar als esclaus
africans han contribuït a la diversitat ètnica arribant a tenir
una important influència en la societat peruana.
“Viatges responsables” ens proposa conèixer els principals
atractius turístics viatjant en un petit i privat grup amb un acurat
itinerari del que podem ressaltar Lima, Arequipa, Cuzco,
Puno, Canó de Colca i el Machupicchu. Un viatge realitzat
fora dels tradicionals circuits turístics, per gaudir d’una major
aproximació a la realitat, cultura i tradicions locals.
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Fotografies: Pure-Perú

Lima
Lima ens mantindrà ocupats fins el tercer dia de viatge.
Capital de Perú està ubicada a la costa central del país
i banyada per l’oceà Pacífic. Anomenada ”Ciudad de los
Reyes” durant l’època del virregnat dóna crèdit de l’orgull
dels espanyols amb la bellesa de casones, catedrals i
places sent també coneguda com la “Ciudad jardín” per la
quantitat de parcs i fonts ornamentals.
Així doncs la visita a palaus, esglésies, basílica, museus
i les passejades pels vells carrers de la ciutat amb
mansions colonials, balconades d’estil morisc ens oferiran
la vessant més majestuosa i urbana del viatge. Deixarem
la ciutat per fer una incursió al complex Arqueològic de
Pachacamac, que ens donarà l’oportunitat d’apreciar les
diverses ocupacions de Lima, aquí trobem construccions
del període Lima, Ichma i Inca, prou diferents entre si.
Aquest lloc va ser considerat com el més important centre
religiós de la costa peruana. Destaquen els temples amb
Rampa, el temple del Sol i el Acllahuasi o temple de les
Verges. De retorn a Lima els districtes de Barranco i el seu
tradicional Pont dels Sospirs ens acomiadaran de Lima.

Arequipa
Arequipa és una ciutat amb uns 900.000 habitants i està
considerada com la segona ciutat més poblada de Perú
desprès de Lima. Ubicada al sud del país, està situada
a la regió dels Andes a 2.380 metres d’altitud, guardant
al seu entorn el volcà Misti cobert de neus perpètues.
El nom d’Arequipa té precisament el seu origen en la
llengua aimara, on arikipa vol dir prop de la muntanya, en
referència a la proximitat del volcà abans esmentat. La
ciutat, per la seva integritat arquitectònica va ser declarada
com a Patrimoni de la Humanitat el 15 d’agost de 1540.
Un gran nombre d’edificis de l’època colonial espanyola
fets amb sillar, una roca porosa blanca d’origen volcànic li
ha valgut el sobrenom de La Ciudad Blanca, donant-li una
extraordinària vàlua.
Una visita per la ciutat per conèixer els llocs de més interès
i les principals manifestacions i creences culturals i acabar
la jornada des de el mirador de Yanahuara apreciant les
vistes a la ciutat i els volcans que l’envolten, el Misti, el
Chachani, i el Pichu- Pichu.

en Patapampa per observar la cadena volcànica del Chila
al poble de Yanque. Allotjament i esmorzar en la Casa de
la Bella Flor. A la tarda farem una caminada acompanyats
d’un guia local del poble per a conèixer les Tombes
Colgantes i les restes arqueològiques de Uyo-Uyo.
Després visitarem els banys termo-medicinals de Yanque
per concloure el dia.
Al següent dia, després del desdejuni, sortirem cap al
mirador del còndor (des d’aquest punt es pot apreciar el
vol del còndor i la profunditat del Canó del Colca). Farem
una petita caminada per les proximitats. De retorn al poble
de Yanque visitarem els diferents pobles de la vall i farem
parades per a observar les andanes (terrasses de cultiu
construïdes pels inques). Esmorzar i partida cap a la ciutat
de Puno (capital folklòrica del Perú, Puno es troba a la
vora del Llac Titicaca) on ens allotjarem.

Illa artificial Uros Qantati

Puno–Illa Uros Qantati.
Vista aèrea de Canó del Colca

Canó del Colca.
Som al quart dia de viatge i pel matí ens dirigirem en
la nostra mobilitat privada al Canó i Vall del Colca,
travessarem Pampa Cañahuas on podrem apreciar
Vicuñas en el seu hàbitat natural, en aquesta zona també
trobarem ramats de alpaques i llames calmant la seva
set en els Bofedales (petites llacunes originades pels
desglaços dels nevats propers), en la ruta apreciarem aus
com el flamenc i ànecs andins. Farem una desocupada

Després del desdejuni ens dirigirem al port per a
prendre l’embarcació que ens durà cap a l’Illa dels
Uros Qantati, illa artificial construïda pels seus
pobladors qui es autoanomenen el poble “llac” i diuen
tenir la sang negra. En l’illa dels Uros conviurem
dos dies amb ells, prepararem i menjarem el seu
menjar, practicarem les seves tècniques tèxtils,
pescarem amb ells i ens allotjarem en les seves cases.
Després de l’esmorzar en el nostre setè dia ens
acomiadarem dels nostres amics Uros i embarcarem rumb
a Puno on gaudirem de la tarda lliure per sortir al mati
següent cap a Cuzco.
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la gran quantitat de camperols i artesans que acudeixen
a ell per a vendre els seus productes i artesanies. En el
poble de Chinchero, conegut pels seus excel·lents tèxtils,
visitarem els seus tallers de teixit on podrem observar tot
el procés, des de l’obtenció de la matèria primera, el tenyit
amb tints naturals i la fabricació dels telers fets a mà.
Cuzco serà també el lloc de partida per fer el trasllat
a l’estació de tren per a iniciar el viatge al poble de
Machupicchu. Després d’aquest recorregut arribem a
l’estació Puente Ruinas, on ens abordaran els autobusos
per conduir-nos a la Ciutadella de Machupicchu,
descoberta en 1911 i gaudir d’una excursió guiada
per les principals edificacions de la ciutadella
com: el Mirador, el Temple de les Tres Finestres,
el Intihuatana o rellotge solar, la Plaça Principal,
etc. Esmorzar bufet en el poble d’Aguas Calientes.
En el penúltim dia de viatge, tindrem el mati lliure a
Machupicchu abans no tornem a la ciutat del Cuzco per
fer el retorn a casa.

Llob de mar a les Illes Ballestas

Cuzco
Al matí partirem en la nostra mobilitat privada fins a
Cuzco, en el camí es faran parades en el poble de Pukará
de gran tradició artesana, en Andahuaylillas amb el seu
bell temple i en el poble de Raqchi on es troben les restes
del temple de Wiracocha (el Déu més important del món
andí). Arribats a Cuzco, l’altura ens exigirà una mica de
temps per aclimatar el nostre cos.

Un total de tretze dies intensos i apassionants en un país
de clima divers, considerat bressol de la civilització per a
la seva antiguitat.
Per a més informació:

www.viatgesresponsables.com

A la tarda iniciarem el City Tour visitant el convent de
Santo Domingo, construcció espanyola realitzada sobre el
Koricancha o Temple del Sol. La Plaça d’Armes, envoltada
de carrers inques i colonials, la Catedral, que guarda en
els seus recintes més de 300 pintures de l’art cuzqueny,
retaule de fusta revestits de pa d’or, orfebreria, entre uns
altres. Posteriorment visitarem les 4 zones arqueològiques
que envolten la ciutat: Sacsayhuaman, fortalesa de
l’època inca; Qenko, adoratori inca a 3 Km. de la ciutat;
Puca Pucará, tambo inca i finalment Tambomachay,
conegut com els Banys de l’Inca a 7 Km. de la ciutat.

Cuzco–Vall Sagrada. Machupicchu.
La Vall Sagrada dels Inques mostra els vestigis indígenes,
visitarem la fortalesa de Ollantaytambo, el mercat de Pisac
(només si la visita coincideix amb dimarts, dijous o diumenge
que són els dies de mercat), aquest mercat és famós per

A N U N C I A’ T
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El noble suc

Molt s’ha escrit sobre el vi i molt variades han estat les
intencions. Des de la necessitat pedagògica fins l’afany de
negoci, s’han vessat hectolitres de �nta a favor i en contra
de tan preada beguda. Uns per atacar el ‘costat fosc’
de aquest e�lic món i d’altres defenent a capa i espasa
l’honor de tan noble suc.
El vi, al igual que la resta de begudes alcohòliques han
estat un referent de la nostra vida i d’una
manera o altra han estat companys fidels,
tot i que de vegades excessivament.
Junts hem plorat i hem rigut, celebrat
fites i acomiadat somnis. És per això
que volem homenatjar allò que té
la gran virtut de, pel bé o pel mal,
estar sempre al nostre costat.

manera diver�da i entre�nguda
els trucs i anècdotes d’un
món ple de secrets. Per a tots
aquells que gaudeixen més
descobrint que només u�litzem
un centenar de les més de sis
La Fil.loxera
mil varietats de raïm per a fer
vi, o si el vi engreixa o no, que no pas aprenent
com es dur a terme la fermentació malolàc�ca,
descobrireu, capítol a capítol, l’altra cara
d’un món fascinant.
Benvinguts a la segona era post-filoxera.

Classes de vi sols hi ha dues:
El bo i el millor

Des dels romans fins ara el vi ha
evolucionat, des de la manera com
s’elabora fins a com es presenta.
De manera ritual per als més virtuosos o alegrement
per als més extraver�ts sempre hem lloat les seves virtuts
i hem volgut apuntar-nos a la moda que es conèixer
i recomanar les úl�mes tendències en un món de
sensacions tan variades.
No ens conver�rem en grans entesos, ni puntuarem els
vins que més ens agradin, aquesta tasca la deixem per als
entesos. Des d’aquesta finestra tampoc volem deshonrar
ni elevar a res ni a ningú, tan sols donar a conèixer d’una

Refrany popular

Un plaer com el vi, es gaudeix millor sempre en
companyia, compar�nt l’experiència de descobrir. Per
això us demanem, que par�cipeu amb nosaltres, enviant
qualsevol consulta, pe�ció, cri�ca, o comentari que us
sembli, sempre entenent les nostres possibilitats. Esperem
poder compar�r amb vosaltres molts comentaris.
La Fil·loxera

laltaveu@laltaveu.com
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ELS POLIFENOLS EN L’ACTUALITAT
Laura Escofet i Rigual
Dietista-Nutricionista

dietistaescofet@gmail.com

c/ Havana, 18 1er 3a Tel. 93 815 15 17
Vilanova i la Geltrú
Horari: dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00h

Especialitzada en Trastorns
de la Conducta Alimentària

SUBSTÀNCIES AMB BENEFICIS
CARIDIOVASCULARS
La creixent acceptació de la dieta com a teràpia preventiva
i de la medicina verda com alternativa, està acompanyada
de moltes idees errònies. Una de les més freqüents és
atribuir a les vitamines tots els beneficis dels vegetals,
i el desconeixement d’altres agents presents en els
vegetals que també contribueixen amb un ampli espectre
de propietats a la prevenció de certes malalties. Un dels
exemples més clars són els polifenols.
Els polifenols són un conjunt de substàncies químiques
presents en les plantes, diferents a les vitamines i als
minerals. Aquestes substàncies poden classificar-se en
dos grups: en no flavonoides i flavonoides. El segon grup,
el més conegut i estudiat, es divideix en dues agrupacions
més: els flavonols (presents en el té, vi i la xocolata) i les
isoflavones.

efectos beneficiosos de la isoflavonas de soja se deben
a su alto contenido en polifenoles, una sustancia con un
alto poder antioxidante en nuestro organismo que puede
ayudarnos a prevenir problemas del corazón”.
La conclusió d’aquests estudis és que els polifenols tenen
una àmplia gama de beneficis de la salut, i que es poden
incluir entre els productes d’origen natural amb aplicacions
valuoses en la medicina tradicional.
On els podem trobar?
Es troben en els aliments vegetals. La major concentració
de polifenols es troba en la closca de les fruites.
- NOUS

- VI

- BAIES

- OLI D’OLIVA

- TE

- XOCOLATA I CACAU

- CERVESA

- MAGRANES

- RAIM I ALTRES FRUITS I
VEGETALS

Moltes investigacions apunten que els polifenols poden
tenir una capacitat antioxidant, protegint als teixits del
deteriorament causat pels radicals lliures. Aquesta funció
antioxidant és altament beneficiosa per a la salut humana
ja que podria ajudar a prevenir malalties del cor i a alentir
l’envelliment cutani 1. A més, altres evidències científiques
actuals afirmen que també podrien ajudar a evitar certs
tipus de càncer2
No obstant, altres estudis han descobert que tendeixen a
unir-se al ferro present en els productes d’origen vegetal.
Això faria que fossin responsables d’una menor absorció i
assimilació d’aquest mineral pel nostre organisme.
En el marc del I Congrés Mundial de Salut Pública i
Nutrició, el doctor César G. Fraga de la Universitat de
Buenos Aires va realitzar una ponència on explicava tots
els efectes dels polifenols sobre a salut humana. Entre
molts i interessants comentaris, destacava: “Parte de los
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P. M. Dewick, The Biosynthesis of Shikimate Metabolites,
Natural Product Reports 12:579-607 (1995)
1

Arts, I.C. and P.C. Hollman, “Polyphenols and disease risk in
epidemiologic studies.” American Journal Clinical Nutrition,
2005. 81(1 Suppl): p. 317S-325S.
2

El bon menjar
FAVES A LA CATALANA

per
Ramon Prats

Ingredients per a 4 persones:
1 quilo de faves esgranades
200 grs de bacon sense fumar
200 grs de cansalada viada ibèrica
400 grs de botifarra negra de perol
2 cebes
80 cl. de vi blanc
Unes fulles de menta fresca
150 cl. d’aigua.
Oli d’oliva, sal i pebre negre

Elaboració:
En una cassola de fang escalfeu l’oli i saltegeu el bacon i la cansalada.
Quan tot estigui ben daurat afegiu la ceba tallada a trossos i la deixeu a foc lent uns cinc minuts.
Ara és el moment de tirar les faves, el vi, l’aigua i les fulles de menta. Tapeu la cassola i ho deixeu coure uns
quinze minuts, després incorporeu la botifarra tallada a rodanxes, rectifiqueu de sal i pebre i ho deixeu coure
deu minuts més aproximadament.
Bon profit

L’Altaveu nº 43 any 2009
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De mas en mas

per Núria Martí

CAN PUIG
En Magí Coll Lleó, conegut a Ribes com en Magí de
can Puig, en aquesta masia hi va néixer. Va ser en una
de les habitacions de la planta baixa, i amb l’ajut d’una
comadrona, tal com passava abans, un 12 de setembre
de 1940. El seu pare, en Magí Coll Pascual, ja hi vivia
des que tenia vint anys, fent-hi de masover i provinent
de can Castellà, una casa de les Parellades. A la Teresa
Lleó Martí, la seva segona dona, la va conèixer en temps
de guerra, quan la família d’ella es va traslladar a la
comarca. Era filla de pescadors, de l’Ametlla de Mar, i es
van instal.lar a Vilanova i la Geltrú. Quan al 1939 es van
casar, també va anar a viure a can Puig, on ell hi seguia
fent de masover. Després de néixer en Magí, quatre anys

10
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més tard, van tindre el seu germà, en Josep Coll Lleó.
La masia és considerada com una de les principals
hisendes del municipi, i aquella que acollia més extensió
de terres i vinyes. Això feia que tingués un bon nombre de
parcers: un total de 22, tots ells amb una part assignada,
que els corresponia en guanys al cap de l’any, sempre que
saldessin la part corresponent a l’amo.
Els masovers de can Puig es guarien de la gran producció
d’hortalisses que l’hort produia, i que més tard venien a
molts veïns de Ribes, gran part d’ells del carrer Major o el
carrer Nou, els més propers a la finca.

Començant per l’esquerra, en Josep Coll, en Magí Coll,
la seva dona Teresa Lleó, i el seu altre fill, en Magí.
A la banda posterior de la casa hi havia un pou naixent,
que els anava molt bé als masovers per al rec, i per
mantenir sempre en bones condicions tant l’hort com el
jardí, que es trobava a la part davantera, i que a banda de
la palmera centenària que avui encara s’hi conserva o els

En Josep Puig, conegut a Ribes com el sr. Pepet,
acompanyat d’en Magí, a la vora del pou naixent, darrera
la casa. Era al 1958, després que aquest rebés la visita
del pouetaire, que en va fer neteja.
i l’altre del masover, d’en Magí Coll. La resta eren comuns
a tots els parcers. El celler era com un carrer a banda i
banda ple de bótes, 90 més o menys, i es trobava a la part
dreta de la casa. Un cop premsat el raïm, i tot a punt, el vi
era considerat un bé de tots, que també estava en venda
per qui ho volgués al propi mas. Exisitíen dues premses,
que encara avui es conserven. La primera era manual, i
amb ella s’estaven prop de 3 setmanes premsant tot el
raïm en l’època de collita. Més endavant en van tindre una
d’elèctrica, que avui encara podem veure a l’exterior de
can Puig, patint inclemències, entre d’altres, com les del
temps, que en denoten una mala gestió en la seva cura i
conservació.

La masia de can Puig tal com era antigament, l’any
1893, amb les dones a la porta i coronada per un rellotge
de sol. Foto de Josep Bertran Miret cedida per Miquel
Bertran Cuadres.
seus plataners, comptava amb un petit llac ple de peixos i
un sortidor d’aigua, dues moreres i alguns xiprers.
Quan era l’època de collir, i el raïm era a punt al cep, les
zones dels voltants eren un anar i vindre, mentre el cup
s’anava omplint. D’aquests n’hi havia un total de 7, un d’en
Campana, l’altre d’en Martellet, un d’en Pau de Sant Pau

Vista de la part posterior del can Puig, a la banda de
l’hort. Foto de Josep Bertran Miret cedida per Miquel
Bertran Cuadres.
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En Magí Coll quan avui recorda la sala gran, la del primer
pis plena de finestres arcades, encara la veu plena de
cigrons, guixes i fesols… tots estessos al terra, i que hi
anaven deixant els parcers, corresponents a la part de
l’amo dels terrenys. Com que hi havia tants pagesos
que hi treballaven, la sala s’omplia de piles de diferens
grossors i colors. Veure-ho per primera vegada causava
certa impressió.

continuar mantenint la propietat. Aquests eren en Josep
Puig i Miret, en Ramon Puig (que es va fer capellà) i la
Mercè Puig. Al no tindre cap d’ells descendència, la casa
amb els anys va tindre com hereu- administrador un nebot
de Josep Puig que es deia: Josep Maria Valls Capella.
Les seves finques en propietat a Ribes eren nombroses,
tenia moltes terres, i això el va fer ser considerat un dels
hereus més benestants de tots els voltants.

La finca estava formada per can Puig del Maset, tocant a
la riera, i la casa principal dels propietaris, de l’any 1853,
feta construir per en Pere Puig i Vallés. De tota la seva
descendència, una filla, la Teresa Puig, va ser la mare
del Dr. Puig, metge de Ribes, diputat republicà (1933)
a Madrid. Els seus cosins germans, que foren 3, en va

Primerament els masovers vivien a la banda de can Puig
del Maset, però més tard, i a petició de un dels hereus,
Ramon Puig, es van traslladar a la casa principal, per tal
que aquesta no fos tancada durant les seves absències,
sobretot quan va esclatar la guerra civil, que els propietaris
van deixar de vindre-hi durant llargues temporades.
Després de l’època escolar, quan en Magí Coll Lleó tenia
vint anys, va fer el servei militar a Vilafranca i més tard
fou destinat de campaments a mas Enric, a Tarragona,
tot plegat durant prop més d’un any. En conserva un gran
record de la seva primera moto, una Guzzi.
Més endavant, ell i el seu pare Magí, que encara es
continuava fent càrrec de la masoveria a can Puig, van
decidir provar sort amb la branca de l’aviram, i amb la
compra de 600 gallines, van començar el comerç d’ous a
una cooperativa de Vilanova. El que avui es coneix com
a sala polivalent de can Puig, o sala d’actes, la més gran,
era llavors l’antic galliner.
La casa era plena d’estances que no es feien servir, les
que avui encara es conserven, la majoria molt àmplies.
El segón pis l’ocupaven les serventes dels propietaris,
que degut a les dimensions del mas, eren moltes que hi
treballaven. En total eren tres plantes, i la part de baix, on
hi havia una sala gran i a la dreta el rebost, amb vàries
habitacions, l’ocupaven la família d’en Magí Coll Pascual,
els masovers. L’extensió de terres que s’havien de
treballar a més de mantenir el mas era àmplia: les timbes
de can Miret fins arribar a Sant Pau, la zona de can Barba,
la plana de la Masieta, tota la part del bosc de Plaça fins
a can Coll i tot el pla de can Puig fins arribar l’església,
entre d’altres.
Al 1968 en Magí es casa amb la Montserrat Pey Lladó,
que era de Sant Salvador, un poble avui sota el pantà de

En Magí Coll i la Montserrat Pey, de passeig, baixant de
Sant Pau.

A N U N C I A’ T
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D’esquerra a dreta, el fills del Magí i la Montserrat: En
David, l’Anna, la Montse, la Sara i la M. Teresa.

la Baells, a la comarca del Berguedà. Es va instal.lar a
Ribes amb la seva família, i eren veïns de can Puig. Al
llarg dels anys van tindre cinc fills: en David, la Sara, la
Montse, la M. Teresa i l’Anna.

Vista lateral de la masia de can Puig, actualment
sotmesa a fase d’obra i reforma. Foto: Xavier Callao
La Montserrat i en Magí es van convertir en una altra generació
que també va viure al mas, i que va veure, no tots, pero si la
majoria dels seus fills, fer-s’hi grans. Avui ja són avis: tenen 4
néts, i aviat fara 30 anys que van deixar la masia.

Estat actual de la masia per la banda posterior. Part de
les seves dependències formen part de l’escola Les
Parellades. Foto Xavier Callao.

Can Puig va passar a ser l’any 1983, propietat de
l’Ajuntament. En aquesta gran masia s’hi va crear un
Centre de Formació Ocupacional i més tard un Institut
d’Ensenyament Secundari. Avui és Escola d’Adults
i diversos Departaments, sales i amplis indrets. Un
projecte que tot just s’està creant, i que actualment la
fesomia del seu interior es segueix, amb el pas dels anys,
transformant. Una masia oberta al poble, i un encís, que
mai… es perdrà.
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X X M o s t r a d e Te a t r e d e R i b e s . . . i m o l t m é s

“El Molière imaginari” pel Grup Jove Bell-Lloc

Durant aquest més de maig s’ha reiniciat, a la sala
de teatre del Centre Parroquial de Ribes, a la plaça
Marcer, la Mostra de Teatre de Ribes amb l’actuació
de quatre grups que pertanyen a la Federació de
Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.

“Catacrac!” pel Grup de teatre Bell-Lloc

El programa de la Mostra inclou les següents obres:
“Criatures” de T de Teatre, a càrrec de la Companya
Criatures de Ordal.
“Vides privades” de Noël Codward a càrrec del Grup
Atrezzo de Vilafranca del Penedès
“El sopar dels idiotes” de Francis Veber a càrrec del
Grup El Casal de Calaf
“Maribel i l’estranya família” a càrrec del Grup El
Rossegall de Vilanova i la Geltrú
Al marge de l’organització de la Mostra, que enguany
arriba a la seva XX edició, el Centre Parroquial de
Ribes continua amb la seva tasca de sempre de
potenciar el teatre al nostre poble.
Ja fa molts anys que el Grup de Teatre Bell Lloc
actua regularment per tota Catalunya, però ara, fruit
de la feina feta des de l’Esplai de Teatre Xiroi, han
nascut dos nous grups de teatre (la cantera, podríem
dir), El Grup Jove Bell Lloc i l’Esplai de Teatre Xiroi.
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“Un bosc de contes” per l’Esplai de Teatre Xiroi

El Grup jove Bell Lloc que està format per actrius
i actors de 12 a 17 anys, va estrenar el mes
passat, amb molt d’èxit, “El Molière Imaginari” una
divertida fusió de “El metge a garrotades” i “El malat
imaginari”.
L’Esplai de Teatre Xiroi, els més menuts de tots
(de 4 a 12 anys), estrenarà el proper mes de juny
“Històries de monstres”, un musical amb molta acció
i moltes sorpreses.
I pel que fa al Grup Bell-Lloc, actualment està
assajant l’obra que estrenarà per la Festa Major de
Sant Pere i que després girarà dins de la Mostra de
Teatre de l’Alt Penedès.
Joan Rosquellas i Gil

El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

Un cop superades les setmanes blanques, santes i
culturals... arriben les europees sota el titular de la desfeta
emocional de Berlusconi, les esquenes de la prima donna
Sarkoziana, el desgavell entre els ministeris i ministres de
la nouvinguda etapa crisiana, una grip porca, nova, (sic)
mentre a les escoles alcen la bandera blava i daurada
d’una Europa que s’ho juga tot en silenci.
El 9 de maig arreu han commemorat el Dia d’Europa... a
les portes d’un any en què el Parlament Europeu promet
cares noves i, confiem, algunes conegudes, que hauran de
ser capaces de fer tot allò que se’ls encomani i nosaltres
ignorem. Són gent d’una altra mena, aquella a qui els
importa el que es veu i el que no es veu. Són gent de
mena... Són gent silenciada i només complaguda per tres
o quatre titulars l’any en què se’ns recorden els problemes
sense resoldre i els conflictes que mica en mica cal anar
superant.
L’Europa que ens espera és una Europa que cal
canviar... que cal obrir, cal transformar en una Europa
per les persones i no pels murs, les desigualtats i les
indiferències.
Permeteu-me la llicència d’expressar el desig per una
regió del món que ha sobreviscut grans guerres i s’ha
aprofitat d’altres guerres, un desig que no pot ser un
altre que deixar les guerres a banda i cercar, d’una
manera o una altra, la complicitat per aconseguir un
món millor... despreciant, quan calgui, les consideracions

Oh Europa!

desafortunades, immerescudes de personatges com el
Gigoló, el SuperMan i les titelles.
La cosa nostra... és cosa seria! I fora bó... sens dubte,
deixar de banda les desafeccions, els desencants i saberse posar al capdavant d’una bandera on hi càpiguen
totes... una Europa de l’era moderna... amb espais per
a les diferències sense desigualtat, amb un comú molt
diferent però equitatiu, amb un mateix llenguatge i totes
les llengües... Una Europa que no es pugui permetre
un paradís fiscal, un estat eclesiàstic, una economia
desequilibrada, uns murs intransitables... En fi, que
anàvem de celebracions i ens adonem de què cal tirar
endavant però d’una altra manera. Cal tirar endavant i
canviar encara moltes coses i per moltes raons... però
endavant... Deia la meva àvia, sabia i viatgera, que el
paisatge europeu pot ser desolador en temps de guerra...
en temps de pau resulta incert.
Ens quedarà sempre el París del cinema, la Barcelona preolímpica i el record de les nostres àvies... que amb prou feines,
elles les privilegiades treballadores que van haver de sortir a
guanyar-se la vida, van viure una Europa que no existia i ara,
perdudes a la xarxa descobririen un passat que no van poder
viure i que també elles haguessin volgut canviar.
La Juani
PD. Dedicat a totes aquelles persones que fan del món, un
món millor... oooh!
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TALLER D’ESCULTURA AMB
PEDRA GRAVADA
CURS INTENSIU D’ART DE CAP DE SETMANA AL
PARC DEL GARRAF
En un entorn natural de gran bellesa aprendrem a treballar
la pedra amb tècniques de gravador.
Les pedres humils de la comarca del Garraf, esdevindran
fantàstiques escultures que elaborarem amb tècniques
senzilles a l’abast de tothom.
LLOC: Masia La Fassina
DATA: 6 i 7 de juny de 2009 (hi ha la possibilitat de fer bivac la
nit del dia 6. En cas de pluja es pot dormir sota cobert.
HORARI: Dissabte 6 de juny de 10h a 14h i diumenge de
10h a 14h.
TOTAL DURADA: 8 hores.
PREU DEL CURS: 58 € per persona amb material inclòs.
PLACES LIMITADES: 10 persones mínim i 20 persones
màxim.
MENJAR: La gent pot portar menjar i beguda (opcional)
INFORMACIÓ I RESERVES : 637
pilar@fassinadejafre.com
www.fassinadejafre.com

16

L’Altaveu nº 43 any 2009

775 894

Butlletí de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes - Maig 2009
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Oferta de pisos i locals comercials a
llogar a :Sant Pere de Ribes, Ribes/
Les Roquetes i urbanització “Mas
Milà” d’Olivella.
Pisos de 3 habitacions, dos banys, plaça de pàrquing,
edifici de nova construcció, ascensor, calef.
c/ Andalucía, núm. 32-34 Les Roquetes, 700,- euros/mes.

Pisos d’1 i 2 habitacions, bany, edifici de nova
construcció, ascensor, calef. c/ Barcelona núm.
45 Les Roquetes, a partir de 500,- euros/mes.

Pis reformat de 3 habitacions, 2 banys,
ascensor, calef. c/ Velázquez Les Roquetes,
600,- euros/mes

Pis de 2 habitacions, un bany, calef, aire condicionat
i jardí posterior d’aprox. 100 m2 a “Mas Milà” Olivella,
c/ Bessons, preu: 700,- euros/mes
Local cèntric, a Sant Pere de Ribes, c/Torreta, nº33,
150 m2. preu 1.000 euros/mes.
Local cèntric, Sant Pere de Ribes, c/ Lluís Companys,
50, 150 m2, preu 1.100,- euros/mes (negociable)
Local cèntric, Sant Pere de Ribes, c/ M. Cervantes,
núm. 31, 150 m2 a planta i 50 m2 a altell, preu
1.000,- euros/mes.

Local cèntric, Sant Pere de Ribes, c/ I. Cerdà, núm.
20, 100 m2 a planta i 103 m2 a soterrani, preu
1.200,- euros/mes

Locals a “Mas Milà” Olivella a partir de 64 m2 a
Plaça Catalunya núm. 5, preu: 12,- euros m2/mes.

Cases d’obra nova a Sant Pere de Ribes, 260 m2 c/
Gala Placidia, quatre habitacions, 2 banys, 1 lavabo,
garatge per a 4 cotxes, calef. aire condicionat,
parquet.

Carretera del Cards, 43 - Fax. 93 896 47 83
Tel. 93 896 48 24 - 93 896 08 76
www.finquesmontmar.com
montmar2@teleline.es
08810 Sant Pere de Ribes
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