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Editorial

E

ns retrobem desprès d’una pausa de L’Altaveu invertida en la celebració de la
Festa Major de Ribes. Podeu veure com ja és habitual un recull d’imatges del
que ha estat aquesta celebració, esperem prou representatives, encara que com
sempre us hem de confessar que escollir entre totes les que en Xavier Callao ens ha fet
arribar… No és tasca impossible, però us asseguro que sí complicada. Una festa que s’ha
celebrat tot i el fred, encara que a dia d’avui hi ha que arrosseguen les conseqüències de les
inclemències. Llavis tallats, constipats, alguna petita lesió de muscles engarrotats a causa
del fred... però sense cap dubte, s’ho val.
De mas en mas dona continuïtat al passeig per la història de les nostres masies, aquest
cop amb Xoriguera, on destaca l’arquitectura de l’època modernista tan ben conservada en
l’actualitat.
La Juani en El contrafort ens copsa de nou els sentits. Diàfana percepció de la felicitat com
a forma de vida, entesa només per als privilegiats que sàpiguen imaginar com creure en la
màgia de les intencions.
Ancestral recepta la que ens presenta en Ramon Prats; sopa de ceba, senzilla i apropiada a
l’hivern, ens evoca amb un primer de cullera, un? plat calentet a taula.
De viatge, el Marroc, una primera part per conèixer les ciutats imperials, i una propera que ens
durà al desert. Diuen d’aquest país qui ens el narra que les aromes, colors i sons et mostren
unes terres que viuen entre la modernització europea i l’hegemonia de l’islamisme.
Una petita mostra del que va ser la diada de Reis a Ribes i també a la residència dels Camils
ens dona fe que la il·lusió no te edat, només cal conservar una mica d’alegria per poder
compartir.
I molt sincerament, no voldria tancar aquesta editorial sense agrair, a tots els que col·laboren
amb L’Altaveu, l’esforç, la constància, la voluntat de ser-hi i participar, de formar part d’una
“idea” que amb les millors de les intencions, molt properament podrà celebrar el seu 7è
aniversari. Tot gràcies, indubtablement, als que hi són i als que han passat per aquestes
pàgines d’una o altre manera. I convidar a qui vulgui formar part d’una família d’explicadors
de Sant Pere de Ribes.
Fins aviat!
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SANT PAU 2011
Gener és un mes important pels ribetans i
ribetanes: es celebra la Festa Major d’hivern. Una
festa molt estimada per tots els seus habitants.
El dia 22 de gener tingueren lloc un dels actes
més importants de la Festa: el pregó i el correfoc.
A mitja tarda les colles timbaleres convidaren
a la gent amb els seus repics a assistir al pregó. Un
pregó molt emotiu on la ribetana Núria Miret i Cuadras
ens explicà petits records de les seves vivències als
carrers de Ribes i la seva experiència durant més de
trenta anys a la Biblioteca de La Caixa de Pensions
de la Plaça Marcer. La Núria també fou propietària
d’un dels primers comerços locals, la Germi.
El correfoc, amb la participació de les colles
del Ball de diables de Ribes, els Diables de Ribes
Colla Jove, Drac de Ribes i colles convidades, va
servir per escalfar els motors de la festa.
A la nit, el pavelló de Ribes alberga el
Trakasound amb una brillant actuació dels grups
The Kinky Coo Coo’s, the Kluba i dj. Geoge dread,
dj. Increïble megawatio.
El diumenge 23 de gener a les 10 del matí va
tenir lloc la ja consolidada pujada i baixada infantil
a Sant Pau. Una festa pels més menuts i on cada
any hi ha més públic. A l’arribar a Sant Pau els balls
esmorzaren amb un gustós sabre de Sant Pau i
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xocolata. A l’arribar a la Plaça de la Vila la traca dolça
i l’exhibició dels balls infantils marcaren el final de la
Diada.
El 24 de gener, vigilia de Sant Pau, a 3/4 d’1,
des de l’entitat Ger i fins la plaça de la Vila va tenir lloc
la Baixada de grallers tocant “les matinades “.
A la una la disparada de morterets, la traca
i el repic de campanes ens donaven els trets de
sortida als actes de Sant Pau.
Seguidament a la traca, els balls infantils
anaren en cercavila fins la plaça Marcer on ens feren
l’exhibició dels seus balls.
A les 4 de la tarda, la Colla Gran del Ball
de Bastons visitaren la Rectoria Vella, masia
del Montgròs, la Serra, can Climent, El Mur, can
Fontanals, Puigmoltó i can Roig de les Torres per fer
la seva tradicional ballada.
A 2/4 de 7 de la tarda, des del Redós les
colles de foc encapçalaren la cercavila dels Balls
Populars fins la plaça Marcer, on tingueren lloc
la Ballada conjunta de les colles de Bastons i els
Versos dels Diables de la Colla Jove i del Ball de
Diables de Ribes.
A les 12 de la nit, al pavelló de Ribes s’inicià
el Ball de Vigília amb Tremendamente i la Fundación
no hay manera ( Buhos ).
Els actes del dia de SANT PAU s’iniciaren amb
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la Cercavila Matinal. Per agafar forces per ballar fins a
l’ermita de Sant Pau, els balls populars esmorzaren a l’
Escola El Pi, i seguidament s’inicià l’acte culminant de
la Festa: la tradicional Pujada i Baixada a Sant Pau.
Un cop a la plaça de la Vila, esclatà la Traca,
i es va fer l’exhibició dels Balls Populars i els Versos
dels Cercolets, Pastorets i Ball de Gitanes de Ribes i el
Vermut Popular sota les voltes de la plaça de la Vila.
A les 7 de la tarda, el Concert i Ball de Festa
Major amb una increïble actuació de la Principal
de la Bisbal, marcaren els actes finals de Sant pau
2011.
Míriam Ojeda

A N U N C I A’ T
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De mas
en mas

per Núria Martí

XORIGUERA
De mas en mas ens situa aquesta vegada
a Xoriguera, un edifici provinent del llegat
arquitectònic de l’època modernista que es
conserva al municipi, a tocar el Bosc de Solers,
i on s’hi accedeix, entre altres, pel camí an�c
que anava a Vilanova, el que avui trobem
creuant el pont de la c-32. A la mateixa zona,
i molt propereres, també hi ha altres masies
com els Cocons, can Mironet del Bosc, Solers,
can Mar� o can Maselleres.
La finca compta amb tota una zona
ajardinada i s’ha conservat tot el seu
entorn, amb un total de deu hectàrees.
A la banda posterior hi ha gran part
des�nada al conreu de l’horta i també
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als arbres fruiters. Tota la zona ajardinada
inclou la piscina i una part molt ben
acondicionada per al descans. Abans
que la casa es construís a l’any 1913, hi
havia exis�t una masia de la qual se’n té
coneixement des del segle XIII i que havia
estat propietat, entre altres, de la família
Pahissa de Vilanova. En aquell temps
també hi va viure l’anomenat Arnau de
Xoriguera, qui es coneix que fou síndic de
Ribes a l’any 1269. L’edifici també el van
ocupar els Puig de Xoriguera.
Un dels elements més caracterís�cs
i espectaculars que conté és la torremirador que corona la casa, envoltada
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de quatre pe�tes finestres, una a cada
banda, i les balconades que sobresurten
de la façana principal. El material més
emprat és el maó vist, de color vermellós,
que envolta les finestres, i la cobertura
de les columnes i baranes està feta amb
ceràmica de �pus vidriat, fet que amb
bona llum encara la fa més espectacular.
S’hi han anat fent diverses rehabilitacions,
amb l’objec�u de mantenir-la en bones
condicions.
Xoriguera, envoltada tota per una tanca
exterior, i amb el cim del Montgròs al seu
darrera, també té una entrada principal
que sobresurt a la resta per la seva

Imatge de Xoriguera a principis dels anys seixanta.

un parell d’anys, i més tard a mas Peirot,
proper a Cubelles. Quan aquest es va
vendre, el seu propietari, aleshores Lluís
Genís Bayès, també notari de Vilanova i la
Geltrú, va adquirir Xoriguera. Per aquest
mo�u, va con�nuar amb els mateixos
masovers en aquest nou indret, i la familia
Anglès-Saperas s’hi va traslladar.

La façana de Xoriguera en l’actualitat, amb
l’entrada principal vista des del lateral.

originalitat, i dos rellotges de sol que a
diferència d’altres, en aquest cas semblen
haver estat treballats anteriorment sobre
una peça de pedra o màrmol, i després
incrustats a la façana. Un es troba a la
part est i l’altre a l’oest de la torre i tenen
Detall d’una de les columnes que sostenen
la balconada, que sobresurt sobre l’entrada
principal, amb diversa varietat de colors.

com a caracterís�ca destacada que són de
forma allargada i rectangular. Actualment
es troben en bon estat de conservació
i incorporen com a data el 1913, any
de la construcció de l’edifici. Són propis
de l’es�l modernista que segueix tot el
conjunt arquitectònic, amb forces mo�us
decora�us.

Dues de les finestres que formen part de la
torre de l’edifici, construïda al 1913.

A principis dels anys seixanta, per fer-hi de
masover, hi va anar a fer cap l’Eladi Anglès
Saperas amb els seus pares, en Joan i la
Maria. Ell era del poble de Querol i ella
provenia de Valldespinosa tot i viure a can
Ferrer de Montmell, a Tarragona. D’allí
es van traslladar primer a Cunit durant

En Joan i la Maria tenien tres fills: en
Joan, l’Eladi i la M. Rosa. Aleshores el mas
comptava amb vinya, garrofers, ametllers
i algun sembrat, tot i que hi predominava
l’horta, i cada dissabte venien fruita
i verdura al mercat de Vilanova, que
traginaven en carro.
L’Eladi, el mitjà de tots els germans, va ser
qui més va con�nuar la tradició agrícola
familiar, i ja de ben jove va aprendre a
treballar a pagès. Va passar dos anys a
Lleida i un cop llicenciat del servei militar,
va tornar a la masia amb vint-i-un anys.
Quan al 1966 es casa amb la Mercè Oller
Riba la seva vida conjunta con�núa a
Xoriguera, fent-se càrrec de les feines
del mas. Al cap de dos anys tenen un fill,
l’Eladi. Les collites de raïm duraven vuit
dies, i de vi també se’n feia allà. Mentre
la Mercè es fa càrrec de la part de l’horta i
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La Maria Saperas Ferrer, mare de l’Eladi, al
portal de Xoriguera.

En Joan Anglès Batet, el pare de l’Eladi,
assegut prop l’entrada de Xoriguera, durant
la seva època com a masover.

les feines de diari a la casa, l’Eladi treballa
de pagès. I ho va fer fins l’any 2003.
Per l’Eladi i la Mercè, i d’altres que hi feren
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estada, en guarden un record inmens, i
la veuen de lluny, entre xiprers, com no
ha desaparegut amb el pas del temps.
Actualment viu a Vilanova pero no ha
perdut la relació ni amb el mas, ni amb els
seus veins, els Mironet, que li han permés
al cap del temps no deixar aturats els seus
coneixements com a pagès.
El que avui es coneix també com a Clos
la Plana, i que actualment pertany a
la família Gassol des de l’any 1998, es
manté perfectament conservada, i ha
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La Mercè Oller i l’Eladi Anglès, una altra
generació que en foren masovers.

estat adequada de tal manera que s’hi
poden dur a terme des de celebracions,
a banquets, jornades, presentacions…, i
alhora gaudir de les seves estances, les
instal.lacions, i tot allò que ens ofereix el
seu entorn.

SALUT
L’Altaveu nº 58 any 2011
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Cine Fòrum

d’hivern
sus actividades a la programación
fotográfica y ya desde el pasado
mes de enero hemos colgado una
exposición colectiva “Una ullada
al món” en la sala polivalente de
la biblioteca Josep Pla de Les
Roquetes. Siguiendo con la vertiente
fotográfica, estamos ultimando los
detalles de otra exposición para el
mes de abril “Semana Santa Barroca”
en la que tres fotógrafos expondrán
sus fotografías sobre la semana
santa en tres pueblos andaluces,
Ecija, Arcos de la Frontera y Puente
Genil.

En Globalitzat-e continuamos en
este mes de febrero con nuestro
ya tradicional ciclo de cine forum,
y van ya cuatro temporadas con un
aumento constante del número de
asistentes amantes del cine y de la
tertulia. Este ciclo lo hemos dedicado
a la comedia musical y como podréis
comprobar programamos autenticas
joyas de este genero.
Tenemos bastante avanzada la
programación de nuestro próximo
cine forum del mes de mayo que
será “Cine a conciencia”.Y por
supuesto estamos trabajando ya en
la segunda edición de “La nit mes
curta”, el certamen de cortos que
tanto éxito tuvo en su primera edición
y que nos ha animado a seguir en su
organización.

Con
todas
estas
actividades
esperamos que la gente se sienta a
gusto, participe y nos haga llegar sus
iniciativas para mejorar en aquello
que nos sea posible.
Pepe Cabello

Este año 2011 Globalitzat-e amplia

El camí del Bandama Vermell
Xerrada i presentació de la novel·la El camí del Bandama Vermell, d’Alícia Gili i Sílvia Romero (Premi
Columna Jove 2010). Novel·la basada en fets reals que narra la vida dels infants soldats a l’Àfrica. Costa
de Marfil, concretament en un poblat anomenat Brouko, al nord del país, és on transcorre la història
d’un nen i una nena, germans, que juguen a pilota i són raptats per canviar les seves vides i arrossegarlos a un des� que probablement mai no entendran. Des� on la realitat, la quo�dianitat, és tant crua
com un es pugui arribar a imaginar. Potser més.
L’acte �ndrà lloc a la Biblioteca Manuel de Pedrolo (Plaça Maria Mercè Marçal 1 08810 Sant Pere de
Ribes) el dijous 24 de febrer de 2011, a les 19.00 hores
Amb la col·laboració de Mercè Ulcina i Marina Yll, membres del Club de Lectura Tardes Literàries, i la
presència de les autores.
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El bon menjar

per
Ramon Prats

Ingredients per a 4 persones:

Sopa de ceba

4 cebes mitjanes
50 gr. de mantega
1⁄2 got de vi blanc
1,5 litres de brou suau de pollastre i herbes
200 gr. de formatge Gruyere o Emmental
8 llesques de pa torrat

ELAB ORACIÓ:

1 branca de farigola
Sal
Pebre negre
Oli d’oliva.

En una cassola posem la mantega i l’oli d’oliva amb la
mateixa proporció, tirarem les cebes tallades en juliana i a foc
lent deixem coure uns 15 minuts, anirem remenant fins que
la ceba quedi transparenta sense que quedi daurada, després
afegirem el vi blanc i deixem que s’evapori l’alcohol.
En la mateixa cassola o en una olla, si cal, afegirem
el brou i deixarem bullir uns 15 minuts més, després
rectificarem de sal i pebre, tirarem la branca de farigola
i amb el foc apagat deixarem reposar una bona estona.
Per muntar el plat agafem 4 bols o terrines de fang,
els omplirem amb la sopa, afegirem dos llesques de pa
torrat i el formatge ratllat per sobre de cadascuna.
Escalfarem el forn a 200º, i els posarem a gratinar uns
5 minuts aproximadament i ja estaran a punt per
servir.
Bon profit.

A N U N C I A’ T

93 896 41 75
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EL MARRO

1a part: Ciutats Imperials
Un reportatge de:

Míriam Ojeda i Patrícia Sazatornil.
El primer viatge de l’Altaveu 2011 ens porta al Marroc.
Aquest país on les aromes, colors i sons et mostren unes terres
que viuen entre la modernització europea i l’egemonia de
l’islamisme. País en transformació on es percep el contrast
entre la globalització econòmica i unes profundes arrels
arcaiques i tradicionals. Ràpidament el viatger reconeixerà
diversos punts de vista oposats entre la societat conservadora i
la lliberal, la laica i la islàmica, la rural i la urbana.
Com a recomanacions generals indiquem que primer,
el regateig és una pràc�ca habitual així que és una bona opció,
si no es parla francès, almenys tenir algun quadern d’apunts
amb els números o frases habituals. Segon, la paciència és
imprescindible, sobretot en mercats i paradetes de carrer, els
marroquins són uns comerciants incansables. Tercer, compte
amb les converses sospitosament molt amigables, allà tothom
te un cosí o un amic a Sabadell o Barcelona, o d’allà aprop
on diguis que vens, després et convidaran a un te en la seva
magnífica bo�ga de ca�fes o de joies.
En qües�ó de transports, i per evitar malentesos, al
Marroc hi ha dos �pus de taxis. Per una banda els “grand taxis”,
on hi caben fins 7 o 8 persones, i que poden fer recorreguts
de llarga distància. Els dis�ngireu perquè són vehicles grans,
an�cs �pus berlina. Per altre banda, a les urbes hi ha el “pe�t
taxi”. Són vehicles �pus u�litaris, pe�ts, normalment no agafen
viatgers amb equipatge, i que només fan viatges al nucli urbà.
Sempre s’ha de pactar el preu abans.
En qües�ó de gastronomia el menú que es repeteix
en gran qüan�tat de restaurants i hotels és amanida (sense
enciam), couscous, pinxitos de pollastre, tajin i sindria. Tot i això
tenim un bon record de la gastronomia marroquina, i potser no
ens van donar l’ocassió de provar més coses diferents.
Marroc és un país ideal per a la fotografia. Molts colors,
paisatges, escenes, arquitectura, i un llarguíssim etcètera, però
s’ha de demanar permís a l’hora de fer fotografies a persones,
perque sovint s’ofenen.
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Cap vespre a la ciutat de Marrakesh. En aquesta imatge s’aprecïen l
terrasses dels bars on et pots relaxar a la llum de la lluna amb un ma
En general no és un país on la inseguretat sigui un
percepció constant.
I�nerari:
Normalment la ciutat d’aterratge és Marrakesh, ja que
és el centre turís�c del país, però Casablanca és una altra opció
més econòmica, sobretot els mesos d’es�u. Nosaltres vam
aterrar aquí.
A Casablanca vam trobar una ciutat arquitectònicament
occidentalitzada, amb grans edificis empresarials, importants
centres de negocis i moltes bo�gues de marques internacionals.
També però trobarem molta bru�cia, pudor, bullici de cotxes,

OC

trobaràs tota mena de marques de roba i calçat però ull, tot,
absolutament tot allò que venen al mercat és imitació..
Al nostre parer és una ciutat sense gaire atrac�u, per
això només vam fer una nit i a l’endemà agafarem el primer
tren cap a Marrakesh. El Marroc compta amb una gran línia
ferroviària, que manté el país ben comunitat i els trens estan
ben cuidats.
A l’estació de trens vam haver de sortejar l’asedi de
taxistes. Un asedi que ens acompanyà en tots els mercats i
estacions del país.
L’arribada a l’estació de Marrakesh la recordem
per la diferència brutal del clima càlid i suau de la costanera
Casablanca, a la bofetada d’aire sec i calent, molt calent de
Marrakesh. Arribarem sobre les tres del migdia d’un dia de
juliol, i a l’obrir la porta del tren, una bola de foc se’ns �rà
damunt.
En qües�ó d’unes hores vam canviar els grans edificis
occidentals per l’ocre d’una ciutat més �pica de la zona. Una
estació gran, on no hi podia faltar un Mc Donald’s i un imponent
Teatre de Marraquesh al davant com a carta de presentació de
la turís�ca ciutat.
Pel que fa a l’allotjament en ser la més turís�ca,
Marrakesh no és una ciutat barata, però l’oferta és molt àmplia
i variada. Des de grans riads fins a hotelets agradables i pe�ts.

les paradetes de sucs de fruites i menjar. També es poden veure les
agnífic te.
contaminació i suburbis de pobresa.
De Casablanca destaquem la mesquita de Hassan II.
En el marc incomparable amb l’oceà de fons, s’alça imponent
i val la pena pagar uns dirhams (moneda marroquina) per
contemplar-la des de dins. És important sempre portar un
mocador a la motxilla, sinó te’l faran comprar.
Com totes les ciutats marroquines, Casablanca té la
seva medina que és on s’allotja el mercat. La de Casablanca
no té res d’especial ni en qües�ó arquitectònica ni en qües�ó
de mercaderia ja que no hi ha tant producte artesanal-�pic
marroquí com en altres ciutats, sinó que abundaven les
paradetes de roba �pus occidental, sabates, bambes. Allà

Parada de menjar de la plaça de Djma El-Fna. El més caracterís�c
és menjar cuscús, tajín, amanida, brotxeta de pollastre..
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les paradetes de menjar marroquí que hi ha a la plaça, ja no per
la qualitat del menjar sinó per la màgia del moment, la llum, la
música, etc.
També has d’anar pel dia, primer un increïble suc
de taronja natural per agafar forces i endinsar-nos dins els
laberín�cs carrers i mercats de la medina. Recomanen anar
pel ma� si l’opció és conèixer la laberín�ca medina perquè
una vegada dins pots estar hores buscant la sor�da tot i
tenir mapa.
Tota una gimcana. Aquí dintre trobaràs la
increïble madrassa ( escola de teologia ) Alí ibn Yusuf. Amb
una espectacular i colorida decoració, la madrassa va arribar
a albergar a 900 estudiants que es dedicaven a l’estudi de
texts religiosos i jurídics. Si deprés d’unes hores comences
a desesperar-te buscant la sor�da, pots pagar uns dirhams a
algun nen que (si té bona “fe”) t’indicarà per on tornar a la
plaça.
De Marrakesh també has de visitar les Tombes Saadies
i els Jardins de Majorelle.
Com a experiència inolvidable, a Marrakesh vam tenir la sort
d’endinsar-nos en un hamman autèn�c. El hammans són
els coneguts banys públics i n’hi ha pels turistes i altres pels
autòctons.
Aquell hamman no era turís�c, no hi havia
acomodacions, ni tovalloles, ni amables treballadors per la teva
atenció, no, només un grup de dones marroquines desfent-se
les capes del niqab o del burka, deixant veure la persona que
hi viu a sota. Una dona en una discreta finestra a qui li pagaves

Vista d’un carrer on es pot veure una dona tapada amb el hiyab.
Si el presupost és baix et recomenem molt un “hostel”
ubicat a uns cinc minuts caminant de l’estació i uns vint minuts
del centre però molt i molt barat, molt net i cuidat. A més el
personal és molt agradable i et trobaràs gent de tot el món
amb qui poder intercanviar opinions de tota mena. És tracta
d’un hostel de la red d’albergues, de nom Marrakech ( Rue El
Jahed Quar�er Hivernage II. Al costat del Consulat de França)
nosaltres vam fer allà totes les nits de Marrakesh.
El centre neuràlgic de la ciutat el trobem a la plaça de
Djemaa el-Fna, una plaça plena de gent i on encantadors de
serps, músics i altres personatges fan de la plaça un lloc màgic.
És molt recomenable anar per la nit, sopar en una de
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Magnífica vista del port d’Essouira amb part de la fortalessa
de fons. L’Oceà Atlàn�c banya l’increible ciutat turís�ca.

Increïble fortalesa de la ciutat d’Essouira. Les portes de
l’esquerra són pe�tes tendes de quadres a l’es�l àrab. Els
preus són molt assequibles i fàcils de transportar.
10 dirhams i et donava un cubell i apa!, cap en dins, tú havies
de possar el sabó (un d’oli especial que es pot comprar en
qualsevol quiosc), l’esponja i la tovallola. Passaves a un sala de
bany, diàfna, a les fosques on el vapor d’aigua bullint arribava a
ofegar. Això sí, surts amb una nova pell.
Vam decidir canviar l’interior a la costa. El trajecte
de Marrakesh a Essaouira el vàrem fer en els autobusos de
la companya CTM (l’estació de bus està a prop de la de tren).
També ens van sorprendre gratament per la comoditat i el
servei de facturació prèvia. Tot i això, l’estat de les carreteres, i
l’es�l de conducció no són gaire templats.
Amb la perspec�va del temps hem de dir que
recordem la ciutat d’Essouira per varies coses: per ser ciutat
costera i familiar on milers de marroquins i marroquines passen
les vacances, una mena de Benidorm de l’època. Per unes grans
muralles for�ficades i un gran port on les gavines sobrevolen el
mar atlàn�c fent del paisatge una fotografia utòpica. Per ser la
ciutat amb més gats que hem vist mai, pel for�ssim vent que
bufava, i perquè els comerciants eren especialment pesats i
insistents amb els turistes.

La mesquita de Hassan II és un dels monuments més
emblemà�cs de la ciutat de Casablanca.
El més recomenable d’Essouira és relaxar-se passejant
pels seus carrers i sen�r el murmuri de la brisa atlàn�ca.
A l’hora de dinar, apropar-se al port, i menjar a l’aire en una
de les paradetes de peix fresc. Allà has d’escollir el peix que
més t’agradi, i te’l faran a la brasa. Per un bon dinar no s’ha de
pagar més de 50 o 70 dirhams per cap, depenent de la quan�tat
del peix. Això sí, norma sagrada: pacta primer el preu, sino et
cobraran una quan�ta desorbitada. No seràs el primer que
sor�ràs empipat d’allà. Una altre cosa, si ets aprensiu als gats
evita aquest lloc, hauràs de compar�r lloc amb ells.
A la tornada a Marrakech emprenguerem ruta cap al
desert... si voleu saber més sobre l’aventura haureu d’esperar al
proper Altaveu.

Essouira ha estat punt de trobada entre diferents
cultures africanes i europees. I ha albergat la visita d’ar�stes
com Jimi Hendrix i altres cantants, escriptors i ar�stes en
general. Això li ha donat un aire bohemi a la població, on a més
es poden comprar quadres alegres i molt colorits per preus
molt asequibles.
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El C.D. Ribes segueix creixent any rere any, aquesta temporada ha presentat més de 250 jugadors entre totes les categories.
A destacar que per primer cop dos dels equips aleví jugaran a segona divisió i un benjamí a la tercera. Per altra banda
els equips de base aquesta temporada estan lluitant per ascendir de categoria destacant al infantil B, cadet i juvenil que
actualment es troba en les primeres posicions dins la seva categoria.
També l’equip femení en la seva segona temporada està assolint les expectatives millorant molt tant en joc com en números
envers a la temporada anterior.
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En 1958 ante la necesidad de proveer
educación a los hijos de los militares americanos
de la flota desplazada en el mediterráneo, se
fundó en la playa de Castelldefels una pequeña
escuela con internado. Inicialmente, el colegio
abrió sus puertas con el nombre de The
Anglo-American School. En el año 1978 se
autorizaron los colegios internacionales en
España, de modo que los estudios serían
reconocidos también para los alumnos españoles. Esto supuso un gran paso para el colegio la
demanda fue creciendo progresivamente y con
ello las instalaciones (actualmente en proceso
de ampliación). Durante todos estos años la
calidad educativa del British School of Barcelona
ha sido una constante. Más de cincuenta años
de experiencia atendiendo las necesidades
educativas y formativas de los alumnos.
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El proyecto educativo pone a cada alumno como
protagonista de su aprendizaje. El plan de
estudios del BSB permite atender a cada
alumno acorde con sus necesidades. Es muy

importante que cada alumno sea tratado
individualmente. El compromiso de los alumnos
combinado con la motivación de los profesores y
el apoyo de la familia hace que el proceso de
aprendizaje sea vivido por cada alumno como
un reto y una responsabilidad propia. La cultura
del esfuerzo y el respeto hacia ellos mismos
como hacia sus compañeros y profesores hace
que se cree un clima donde los alumnos se
sienten interesados por el aprendizaje y esto se
traduce en la ausencia de fracaso escolar.
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Estos son los resultados de nuestros alumnos el
año pasado:
100% de aprobados en ESO y Bachillerato.
Nota media de acceso a la Universidad en
Reino Unido basada en los puntos UCAS para
2010: 410.
Nota Media de la fase general de las Pruebas
de Acceso a la Universidad (Selectividad): 8.2
(La media en Cataluña fue de 6.7)
Nota Media con fase especifica 10.85
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En el BSB es muy importante para la formación
de los alumnos la participación y organización
de actividades fuera del aula.
Además de visitas, viajes y actividades deportivas entre muchas otras, los alumnos tienen la
oportunidad de participar en programas internacionales
como
el
International Award,
http://www.intaward.org

���������������������������������������
Nuestros alumnos consiguen entrar a las
mejores universidades del mundo. Tenemos
alumnos que acceden a universidades tan
prestigiosas como Cambridge y Oxford, pero
también a otras muchas, como por ejemplo el
año pasado:
London School of Economics, Glasgow, Exeter,
UWE, Universidad Complutense de Madrid, UCV,
Brunel, Universitat de Barcelona, Bath University,
UEA, Roehampton, Universitat Pompeu Fabra,
Universitat Ramon Llull, Brighton University,
Kingston University, Reading University, Essex
University, Bangor entre otras.
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Afeccions del sistema nerviós: Atàxia de Friedrich
Bernat Planas Pascual
Fisioterapeuta i terapeuta Bobath
Especialitzant-se en neurologia
bernat.planas@fisioterapeutes.org

La paraula atàxia, (a- que significa “sense” i taxia que
significa “ordre”), és una malaltia o símptoma que es
caracteritza per la disminució de la capacitat de coordinar
els moviments”. L’atàxia afecta a qualsevol part del cos,
com els braços, les cames, el tronc, també afecta a la
parla, deglució i fins i tot al moviment dels ulls.
El cerebel està situat a la part posterior i més baixa del
cap. L’atàxia pot ser causada per un trastorn de les vies
principals entrants o sortints del cerebel.

Els símptomes comencen entre els 5 i 15 anys, però
en rares ocasions als 18 mesos o als 30 anys d’edat.
El primer símptoma és generalment la dificultat per
caminar. La condició empitjora gradualment i es propaga
lentament als braços i, després, al tronc. Els signes
inicials inclouen deformitats dels peus tals com a peus en
martell, flexió dels dits del peu i inversió. Amb el temps, els
músculs s’afebleixen i s’atrofien, apareixent deformitats.
Sovint hi ha una pèrdua gradual de sensibilitat en les
extremitats, que pot propagar-se a altres parts del cos.
Apareix disàrtria, nistagmus i fatiga. Els pacients mostren
escoliosis que pot dificultar la respiració. Altres símptomes
són les palpitacions cardíaques que són el resultat de
diferents formes de cardiopaties que acompanyen la
malaltia, tals com la cardiomiopatia , la miocarditis, la
fibrosis miocardíaca i la insuficiència cardíaca.
Com es diagnostica l’atàxia de Friedrich?
Els metges diagnostiquen l’atàxia de Friedrich realitzant
un examen clínic minuciós, que comprèn una història
clínica i un examen físic detallat. Les proves que podrien
realitzar-se són:

L’atàxia de Friedrich, (és una malaltia autosòmica
recessiva, la qual cosa significa que el pacient ha d’heretar
dos gens afectats, un de cada pare, perquè aquesta
es desenvolupi), es basa en la degeneració del teixit
nerviós de la medul·la espinal i dels nervis que controlen
els moviments musculars dels braços i de les cames. La
medul·la espinal es fa més prima i les cèl·lules nervioses
perden alguns dels seus recobriments de mielina , que
és la capa d’aïllament en totes les cèl·lules nervioses
que ajuda a transmetre els impulsos nerviosos. L’atàxia
de Friedrich, encara que rara, és relativament freqüent,
afectant a una de cada 50.000 persones.
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•

Electromiograma.

•

Electrocardiograma.

•

Punció lumbar.

•

Anàlisi de sang i orina.

•

Punció lumbar.

•

Proves genètiques per detectar el gen afectat.

Com moltes malalties degeneratives del sistema nerviós,
actualment no existeix cura o tractament. No obstant això,
molts dels símptomes i complicacions acompanyants
poden tractar-se per ajudar als pacients a mantenir
un funcionament òptim durant el major temps possible
mentre la malaltia va evolucionant.

El
El contrafort
contrafort

S’

(perquè la contra ja té copyright)

LA VIDA SECRETA DE LA FELICITAT

un conte de l’àvia.
ha acabat la màgia dels follets amagats
darrera les parets de casa o sota
una pedra? La màgia dels misteris
naturals, de la fe i de la imaginació?

“En Juanpe, carter de tota la vida d’una petita vila no gaire
lluny d’aquí, ja fa uns anys que es va veure amenaçat pels
canvis i des d’aleshores es va proposar no quedar-se aturat
a patir-ne les conseqüències sinó lluitar, deixar-se la pell si
fos necessari per evitar el pitjor.
D’ençà, que un o dos cops per
setmana, invertint gairebé una tercera
part del seu petit sou, es dedicà a
remetre cartes a tots i cada un dels
homes del poble. Així, cada tres dies
sabia perfectament que la seva feina
seria més feixuga però no podia
desistir.
Les
cartes
eren
anònimament
rebudes des de la tendresa, des de
l’enamorament d’un cor de dona
remitent. Així que va aconseguir que
tots els homes es sentissin cofois i
mica en mica, en secret i en el silenci
de l’agraïment més íntim, tractaven
les dones amb major respecte, amb
admiració i felicitat.
Elles, en rebre un tracte tan especial, també en silenci,
començaren a sentir-se també satisfetes pels canvis i
en Juanpe, enamorat de la seva feina, del seu petit gra
de sorra a la felicitat de la vila, va veure que no podria
abandonar la causa així que va fer extensiva la seva obra
al poble del costat, però aquest cop, escrivint a les dones,
des de la tendresa també i des de l’enamorament del cor
d’un home .
Cada vegada amb més feina, l’empresa de correus es veié
obligada a contractar més personal.
Era un goig passejar-se els diumenges per la vila i la vila

del costat també. Era meravellós com es respirava un aire
de convivència gairebé inaudita, un silenci trencat per
somriures i frases belles.
Ningú gosava donar ni demanar explicacions. Ningú
gosava qüestionar el contingut de cap carta ni preguntarse per la veritat. Tan va ser així, que sense ningú adonarse’n va començar a córrer una llegenda sobre l’existència
entre una i altra vila, d’una font màgica, que va atraure
moltes persones dels voltants que sense
reconèixer el motiu, en aturar-se en una
de les viles, es contagiaven de la felicitat
de tothom.
A la vila va arribar un home de lletres
reconegut arreu del món que es va
instal·lar a la casa davant del pis de’n
Juanpe. Una nit, que plovia i en Juanpe
havia deixat obertes les cortines de
l’escriptori, l’home de lletres abocat a la
seva finestra del dormitori va enxampar
el carter envoltat de sobres i amb la
ploma a la mà, però en desconèixer el
fenomen tampoc aleshores li va fer gaire
cas al que havia vist.
Ja han passat molts anys i demà, a
primera hora del matí, es farà públic el
Nobel de Literatura per en Juanpe, el
carter-follet que va dur la felicitat de les
paraules al poble i al poble del costat.
Així, la vida secreta de la felicitat, ara... podrà tenir nom
propi.”
Us imagineu com seria de senzill tornar a creure en la
màgia de les intencions? Potser només caldria dedicar-se
una estona a dir tot allò que no diem mai. Al cap i a la fi, tot
és proposar-s’ho.
La Juani
PD. Potser una mica farta de rebre només factures a la
bústia de casa!
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Per Carles Miret i Massó

Abans de tot La Premsa us desitja
bon any i esperem que hagin gaudit una
bona Festa Major d’hivern o un bon Sant
Pau. Encetem aquest 2011 amb tota la
il·lusió d’oferir-vos nous ar�stes que ens
mostren la seva realitat amb el llenguatge
de l’art. Després de l’exposició d’en Pere
Fortuny tenim l’honor de presentar a la
pintora Carmen Guasch, que exposa una
obra abstracta rica en color i matèria.
L’exposició es va inaugurar el 7 de gener i
restarà oberta fins al 28 de febrer. Esperem
que els nostres comensals es deixin portar
pel món abstracte on ens endinsa la seva
autora, tot degustant l’ espardenyot,
una nova torrada feta de pebrot vermell
escalivat, calçots i olives negres
A l’úl�m número vam esmentar
que aquest mes presentaríem unes pe�tes

Blay castell de RIBES 001
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pinzellades de records d’un pintor que fa
poc ens va deixar. Un pintor consagrat al
poble i a la comarca. Parlem de Lluís Blay
i Planas, ar�sta i gran amic de la taverna
al qual hem �ngut l’honor de conèixer
i el gust d’exposar la seva obra. Així
doncs comencem aquest breu recorregut
biogràfic d’un personatge que es mereix
tot un llibre com a persona, pintor, geni i
figura.
Lluís Blay i Planas va néixer a la
població veïna de Sitges el 19 d’abril de
1922. La seva família per part de pare,
l’avi Bonaventura Blay era fundador
de Vichy Catalan, i per part de mare,
família Planas-Rovert, formaven part
d’una de les nissagues de Sitges que van
contribuir, a principis del segle passat, que
Sitges fos un poble cosmopolita i un nucli
d’ar�stes gràcies a una societat oberta,
van introduir-lo dins d’un ambient cultural
des de ben pe�t.
Durant la seva infantesa i
adolescència va viure a Barcelona. Estudia
a l’escola Blanquerna i a l’edat de set anys
assisteix a l’Exposició Internacional de
Barcelona del 1929, la urbanització de
Montjuïc i gaudeix d’ espectacles com
-El farolillo rojo- de Rosita Rodrigo entre
d’altres . Va conèixer el rei Alfons XIII i
fins i tot de molt jove a Néstor Luján, quan
s’iniciava al periodisme. El considerava
“molt bona persona i molt culte”. Va
fer el servei militar amb el ballarí i
coreògraf José Luis de Udaeta que més
tard s’instal·laria al castell de Ribes. Com
podem observar ja de molt jovenet va
gaudir de relacions socials intenses.
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Lluís Blay. Tiítol. L’art neix del silènci.
Autoria. Irene Blay. Eloi Barrera. Robert
Casas. Jota Fernández. Jessica García.
Ramón Piqué.
Quan residia a Sitges ubica el seu
primer estudi al carrer Major número 16,
el compar�a amb l’escriptor i guionista de
cine Miquel Cussó. Després es trasllada a
l’estudi-taller del seu amic i també pintor
Bruno, al carrer Carretera de Sitges. En
aquesta etapa inicial pintava aquarel·les
i sobretot a l’oli. Influenciat pels pintors
Pere Pruna i Serrano marca en les seves
obres una època plena de retrats i figures.
Amb el pas del temps les seves
relacions es van fer intenses i interessants.
Intel·lectuals, escriptors i ar�stes com
César González Ruano, Mingote, Miquel
Utrillo, Ignasi Agus�, Manolo Muntañola i
el poeta Mossèn Pere Ribot entre d’altres,
van acompanyar-lo en les múl�ples
tertúlies sobre la societat, la cultura i la
polí�ca de l’època que de ben segur el van
marcar.
El 12 de setembre de 1946, en
plena postguerra, en Lluís es va casar a

Sitges amb Carmen Roig i van tenir cinc
fills: Anna Maria, Ferran, Lluís, Antoni i la
Cris�na.
En Lluís va fer diversos viatges a
Alemanya i va conèixer el pintor Rolf Thies.
Gràcies aquesta amistat va aprendre la
tècnica del pastel. Amb el pas del temps la
va perfeccionar fins al punt, diuen alguns
entesos, de fer-la molt pròpia i genuïna.
Totes les hores d’esforç i d’inves�gació
als diversos estudis es reflecteixen en les
seves obres amb paisatges, racons, masies
i altres elements simbòlics plenes d’una
extraordinària lluminositat mediterrània.
La relació amb Ribes comença
després de la breu estada a Alemanya.
Instal·là l’estudi a la Plaça de l’Església
i quatre anys després a can Cuadras de
la Riera. Finalment va construir la llar
familiar al carrer Maristany número 5 on
tenia l’estudi al pis de la casa. Després
es trasllada al carrer de la Milana
alternant curtes estades a Albinyana (Baix
Penedès). A finals dels 50 i principis dels
60 va regentar el famós bar de la Plaça
Marcer –Quovadis- on plasma el seu art
en el frescos que havia a la paret del bar
i que molts ribetans encara guarden a la
memòria.
La relació amb la gent del poble
va ser molt intensa. Amant d’aquelles
persones que lluiten per un món millor
no va tardar en fer-se soci de l’en�tat
cultural i espor�va GER, membre de la
comunitat Bahai , va ser un del primers en
exposar a la taverna de la Premsa i un dels
impulsors de l’escola d’art de Ribes junt
amb Cristòfol Almirall i en Toli. També
par�cipava en nombroses ac�vitats
socioculturals i ar�s�ques.

“... ha estat un referent per a mi
quan jo començava, un pintor
únic en el seu gènere (el pastel)
que ningú l’ha treballat com
ell, de segur, en tot Espanya.
Entranyable xerraire i un gran
amic...” Cristòfol Almirall

Josep Lluís Palacios, historiador
de Ribes i amic personal de Lluís Blay,
va escriure un ar�cle el 9 de gener del
2002 al diari el Punt anomenat -Blay, Art
i vida- en mo�u del seus vuitanta anys, i el
definia :

el gust d’escriure unes breus ratlles sobre
un altre pintor molt conegut al poble i
a la comarca. Si Déu vol o sinó també,
parlarem d’en Cristòfol Almirall.

<< ...Lluís Blay és un pintor de llarga
trajectòria. Va realitzar les primeres obres
fa més de quaranta anys i almenys dues
seves les hem admirat en programes de la
festa major... >>.

Fotografies: Paula Sanz

Arreveure i sobretot bon profit.

<< ...Blay aviat complirà vuitanta anys
de llargada i dos-cents cinquanta
d’amplada...>>
Per acabar aquesta pe�ta
biografia fa falta esmentar que Lluís Blay,
a part de ser pintor professional , era
caçador, fumador , amic de la bohèmia i
les tertúlies. Gran lector i bon conservador.
Apreciava l’amistat com un dels valors més
importants en les persones, i per això,
sempre va mantenir una relació cordial
amb altres pintors de la comarca com
Pauses, Cardona, Rody, Calvet, Budespas
i molts altres. La taverna de la Premsa
agraeix la col·laboració de la família alhora
d’escriure aquesta breu biografia sobre
aquest gran pintor i persona que ens va
deixar el 7 novembre del 2010. Sempre
quedarà a la memòria col·lec�va de Ribes
les seves pinzellades i els seus colors plens
de vida. Des de La Premsa: Gràcies per
tot.

LLuís Blay. La Premsa.

Bé fins aquí la taverna diem adéu
i fins al mes que ve, on �ndrem l’honor i

Lluís Blay. Carrer Jesús.

Lluís Blay. Autoretrat 64
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Il.lusió i inocència
Tres
homes,
savis
i
poderosos, varen arribar a
les nostres places i carrers
i varen ser rebuts per la
mainada. La festa de Reis va
ser enguany, una de les més
multitudinàries dels últims
anys a Ribes.

Reis, Correu d’Orient…

Ses Majestats d’Orient duien
un seguici de més de 150
persones. Eren carrosses,
músics, acompanyants dels

Com cada any tot ha estat molt ben organitzat per
l’Entitat GER, des de la construcció de les carrosses
fins a l’organització de la cavalcada, i la celebració
pels carrers i places de Ribes. El Cartell de Reis va
ser realitzat i presentat per la il·lustradora ribetana,
Laura Borràs.
En l’organització de la cavalcada, com sempre, hi
va col·laborar molta gent anònima del nostre poble.
Els nois i noies que varen participar eren de tots els
centres culturals del poble. Tot el vestuari que lluïen
els acompanyants dels Reis va ser confeccionat per
gent nostre i és roba pròpia de l’Entitat.

Fotografies: Xavier Callao

Un cop més la col.laboració ciutadana ha superat
als anys anteriors. Els organitzadors han agraït la
desinteressada cooperació per part de la família Artís
en la cessió del seu local per a la contrucció de les
carrosses, el treball fet pels conductors de tractors
i les furgonetes, així com a totes les persones que
ens van portar els Reis a Ribes. Un dia de lluna nova
i amb la temperatura més que agradable, les cares
d’innocència i d’il.lusió eran indescriptibles.
Així doncs, que mai es perdi la il.lusió i la innocència
d’aquest dia.
Josep-Lluís Palacios
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DE L’ORIENT ALS CAMILS
Com cada any, el voluntariat de l’Hospital Residència Sant Camil de Sant Pere
de Ribes han estat els ar�fex de l’arribada de Ses Majestats Els Reis d’Orient
a la residència de l’hospital. Les sales polivalents de les diferents plantes i els
passadissos eren farcits de residents i familiars a l’espera en el dia més màgic
de tot l’any, que Els Reis Mags passessin també per l’hospital per oferir
presents, acompanyats per la coral de la residència. Els Reis varen fer acte
de presència a les habitacions dels residents amb problemes de mobilitat.
També la planta de maternitat va rebre la visita dels d’Orient per conèixer
als nouvinguts i donar l’enhorabona als pares, d’altres infants ingressats van
tenir la sorpresa d’una visita inesperada, conèixer a Ses Majestats qui els va
lliurar un regal en má.
La màgia que sembla entesa només pels més pe�ts, omplí d’il·lusió i de
somriures als avis que varen rebre obsequis de les mans dels Reis, gràcies
a diferents patrocinadors que col·laboren per poder fer realitat una estona
de diver�ment per als residents, acompanyants, voluntaris i professionals
de l’Hospital. Les mirades de complicitat i d’agraïment es creuen en totes
les direccions entre les persones que hi par�cipen. Fortes encaixades de
mans i sinceres abraçades donen con�nuïtat al vincle existent durant tot
l’any. Emo�va celebració la que es va dur a terme la tarda del passat dia 5 de
gener, on com no podia ser d’altra manera tothom va tenir que contestar la
pregunta prèvia al moment màgic.
Has estat un bon minyó/ona?

Fotografies: Amalia Pintado i Joan Prats

Cris�na Perelló
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