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Editorial
a hi som, Setmana Santa ens dóna l’oportunitat, a qui pugui, de veure món, i a qui
no s’ho pugui permetre, gaudir amb amics i família d’allò que més li agradi muntanya
o platja, perquè on estem geogràficament emplaçats tenim de tot. En defini�va
vacances que encara que no siguin les es�vals i en conseqüència depenent de les
feines, curtes, són un tastet que la primavera ens aporta per anar fent boca.

L’Altaveu evoca en aquest número a les mones de pasqua i com no podia ser d’altra

manera a la diada de Sant Jordi que comparteix aquest mes protagonisme en les nostres
pàgines amb una agenda programada d’actes ben diversos i interessants per a celebrar el dia on
roses, dracs i llibres surten al carrer per demostrar-nos si ho mirem amb perspec�va poè�ca/
pràc�ca, que el bé guanya al mal, que l’amor tot s’ho val i que la cultura per a la salut del poble
és imprescindible.
La Núria Mar� com sempre ens descobreix en aquest cas una masia que tots coneixem si més
no de vista, ja que està ubicada en un camí ral passejat per molts. Can Sidro, carismà�ca i amb
un entorn de vinya i bosc que enfila fins a la font que duu el seu nom i que havia estat en altres
temps lloc de trobada per anar a menjar precisament la mona en aquestes dates.
La Juani, no suporta el silenci con�ngut, el silenci que atrapa les paraules i no deixa sor�r
els sen�ments, les necessitats, les angoixes, ella aposta per trencar-lo. Té un esma envejable
aquesta Juani, és valenta, ella pot.
De viatge, anem a Praga on la seva màgia ens fa sen�r la sensació de fer un retrocés en el temps
sense obviar el contrast amb la modernitat que ens ofereix la capital txeca .
L’Esteve Molero ens explica a través de la Isabel Ojeda, com va capgirar la seva vida professional
del audiovisual a la música per omplir una interessan�ssima trajectòria intensa, variada i
sobretot vocacional.
De vegades la vida et porta sorpreses, i encara que no sempre són al menys a curt termini, allò
que havíem somiat, allò que desitjàvem, són el punt de par�da per transformar en posi�u tot
allò que al primer cop d’ull pot semblar, complicat, di�cil i de vegades fins i tot impossible. Junts
en acció, no canvia la realitat, però aconsegueix transformar-la amb un gran cabàs d’alegria.
I doncs amb alegria…
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Fins al 25 d’abril
15 a 22h
Exposició de pintura d’Eddy Sánchez
Centre Cívic l’Espai
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut
Divendres 13 d’abril
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Dimecres 18 i 25 d’abril (inici el dia 11)

19h
Presentació del llibre Cartas a mi princesa gitana, d’Antonio Arellano
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut

15 a 16.30h
Taller de bijuteria obert a tothom
Centre Cívic l’Espai
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut

Dissabte 14 d’abril

Divendres 20 d’abril

12h
Contes amb la Cesca Mestres Llegendes de Sant Jordi
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut

18h

18.30h
Sardanes amb la cobla Vila d’Olesa
Plaça Llobregat de les Roquetes
Organitza: Grup Sardanista Tamborí
19h
Xerrada en relació a la il·lustració, a càrrec de Laura Borràs,
il·lustradora i escriptora.
També presentació del llibre il·lustrat i escrit per aquesta autora Un
mar de cebollas
Centre Cultural L’Escorxador
Organitza: Cor Literari del Garraf.
Diumenge 15 d’abril
13.30h
Pregó “Rociero” i a continuació Potaje del Hermano Mayor 2012.
Centre Cívic l’Espai de les Roquetes
Organitza: Hermandad del Rocío de la comarca del Garraf.
Dilluns 16 d’abril
19 a 21h
Taller de roses de ceràmica obert a tothom
Centre Cívic l’Espai
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut
Dimecres 18 d’abril
19h
Presentació del llibre El anuncio, de Cristina Tironi
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut

Tardes Literàries a càrrec d’Antònia Santana: Los Mares del Sur, de
Manuel Vázquez Montalbán
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut
19h
Concert de guitarra clàssica a càrrec de Jordi Ibáñez
Centre Cívic l’Espai
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut i Associació Musical l’Espai.
Dissabte 21 d’abril
19h
Tertúlia literària: La pell freda, d’Alfred Sánchez Piñol
Presenta Francesca Carmona
Organitza: Cor Literari del Garraf
Diumenge 22 d’abril
12h
Diada Castellera amb els Castellers de les Roquetes i els Castellers de
Castelldefels.
Plaça Llobregat
Organitza: Castellers de les Roquetes
Al llarg del matí
Parades de llibres i roses i edició de la revista Matalaranya.
Organitza: Ger, entitat cultural i esportiva
18h
Concert de corda
Grup Musical Violiles
a la Sala de Teatre
Organitza: Centre Parroquial
18h
Acte en record a Josep Lluís Palacios, a la Nau.
Organitza: Ger, entitat cultural i esportiva
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Dilluns 23 d’abril SANT JORDI

Dimecres 25 d’abril

12h
Tertúlia 5: La Protecció de dades.
Sala Polivalent Masia Can Puig
Cal inscripció prèvia al tel. 93 896 32 44 o
promocioeconomica@santperederibes.cat

15.30 a 17h

Organitza: Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació,
Mancomunitat Penedès – Garraf amb el suport de l’ADEG.
16.00 a 20.30h
La Biblioteca surt al Carrer !
Biblioteca Manuel de Pedrolo (a la plaça Maria Mercè Marçal)
amb les activitats:
17 a 18h Tallers, realitzats pel personal de la biblioteca, Punts de
llibre que mosseguen i Dracs acordió
18 h Pallassos i animació Zafarranchus Clown, amb la Cia. de
Pallassos Tres per Res

Club de Lectura fàcil (nivell avançat) amb la novel·la: País de Llops,
de Xavier Vernetta, conduïda per Eulàlia Ribó.
Biblioteca Josep Pla
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut
Dijous 26 d’abril
18.30h
Presentació de treballs de recerca dels alumnes de l’Institut
Biblioteca Josep Pla
Organitza: Institut Alexandre Galí
19h

Sant Jordi 2012

19h Actuació de la Batucada Tukan Komon que presenta Colors el
seu primer CD

VIè Recital Poètic en Homenatge al poeta Marià Manent i recital dels
poetes del Cor Literari
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Cor Literari del Garraf

Organitza: Serveis de Cultura i Joventut

Divendres 27 d’abril

16.00 a 20.30h
La Biblioteca surt al Carrer !
Biblioteca Josep Pla (a la plaça Llobregat)

19h

amb les activitats:
17 a 18 h: Tallers de manualitats conduïts pel personal de la
Biblioteca Josep Pla, Fes-te una ‘xapa de conte’! i Posa’t el barret!
18 a 18.15 h: Actuació de la Batucada Tukan Komon que presenta
Colors el seu primer CD
18.15 h: La Diada de Sant Jordi, hora del conte amb música, a càrrec
del músic i animador Manel Hernández.
19 h: Entrega de premis de redacció infantil de la Unió de
Comerciants i Empresaris de les Roquetes (UCER).
19.45 h: Cloenda amb la Cantada Coral del Casal d’Avis de les Roquetes
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut
19.30h
Presentació del llibre dels guanyadors del Premi Literari de teatre
infantil i juvenil Bell-lloc.
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Centre Parroquial i Serveis de Cultura i Joventut
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Inauguració de l’exposició Joan Oliva i Milà: erudit i fidel
bibliotecari (1858-1911) sobre Joan Oliva i Milà, nascut al terme
municipal de Sant Pere de Ribes, a càrrec de la directora de la
Biblioteca Víctor Balaguer, Montserrat Comas.
Oberta fins al 19 de maig
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Grup d’Acció Cultural de Ribes i Biblioteca Víctor Balaguer.
Divendres 27 i dissabte 28 d´abril
De 21 a 1h
Feria de Abril
Centre Cívic l’Espai
Organitza: Casa de Andalucía de la Comarca del Garraf
Dissabte, 28 d’abril
12h
Contes amb el Carles Alcoy, Contes de les Illes: rondalles de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut
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LLIBRES RECOMENATS SANT JORDI 2012
Crims de sang

Alzamora, Sebastià
Barcelona, estiu de 1936. Als inicis de la guerra civil, en plena persecució i matança de religiosos per part de nuclis anarcosindicalistes,
un sacerdot marista i un nen de set o vuit anys apareixen assassinats en circumstàncies molt estranyes. El comissari Gregori Muñoz
obre una investigació per descobrir la identitat de l’assassí, de qui només sabem que és algú que afirma ser un vampir. Mentrestant,
una comunitat de monges caputxines viu un estrany segrest dins el seu convent, en companyia del bisbe de Barcelona, que ha estat
suposadament executat. La recerca policial farà coincidir el comissari amb les negociacions que mantenen l’orde marista i la CNTFAI per alliberar 172 religiosos a canvi d’una important suma de diners

Memòria d’uns ulls pintats
Lluís Llach

Quatre amics, dos nois i dues noies nascuts el 1920, creixen junts al barri obrer de la Barceloneta. Comencen a descobrir el món en
un ambient humil i llibertari, i la proclamació de la República els obre un amplíssim horitzó de possibilitats, il·lusions i esperances.
Però la Guerra Civil i la posterior repressió franquista ho estronquen tot. La vida de tots quatre i de les seves famílies queda
marcada per l’impacte d’uns fets històrics que influeixen d’una manera especialment tràgica en la relació d’amor i d’amistat entre
els dos nois, Germinal i David. El mateix Germinal, ja vell, narra la seva experiència escruixidora a un jove director de cinema que
busca argument per fer una pel·lícula històrica. Reconstrucció vivíssima d’un període sovint mal explicat,

En el pais de la nube blanca
Sarah Lark

Una inolvidable saga familiar en el exótico marco de Nueva Zelanda.Londres, 1852: dos chicas emprenden la travesía en barco
hacia Nueva Zelanda. Para ellas significa el comienzo de una nueva vida como futuras esposas de unos hombres a quienes no
conocen. Gwyneira, de origen noble, está prometida al hijo de un magnate de la lana, mientras que Helen, institutriz de profesión,
ha respondido a la solicitud de matrimonio de un granjero. Ambas deberán seguir su destino en una tierra a la que se compara con el
paraíso. Pero ¿hallarán el amor y la felicidad en el extremo opuesto del mundo?”En el país de la nube blanca”, el debut más exitoso
de los últimos años en Alemania, es una novela cautivante sobre el amor y el odio, la confianza y la enemistad, y sobre dos familias
cuyo sino está unido de forma indisoluble.

Quan érem feliços

Rafael Nadal

Basada en les peripècies d’una família nombrosa de dotze germans a la Catalunya de postguerra, Quan érem feliços és una història
real plena d’emocions, d’humor i de tensions en la qual l’autor evoca en primera persona els paisatges de la seva infantesa. Un
recorregut de vegades íntim i de vegades panoràmic, gairebé cinematogràfic, ple d’imatges poderoses dels carrers del Barri Vell de
Girona, l’estiueig a la Fosca, els setembres a pagès al mas d’Aiguaviva i els anys d’internat al Collell.

“22/11/63”

Stephen King
La última novela de Stephen King, que fue publicada en Estados Unidos el 8 de noviembre de 2011, cuenta la historia
de un profesor de instituto de Maine llamado Jake Epping que descubre a través de un amigo un portal para viajar en el
tiempo. Epping lo usa y se traslada al año 1963, año en el que fue asesinado John Fitzgerald Kennedy para intentar impedir dicho
magnicidio. Por otra parte, Epping intentará aprovechar también el portal para impedir que el padre de uno de sus alumnos, Harry
Dunning, mate a la madre y hermanos de éste. El viaje fantástico al pasado supondrá también para Epping un cambio fundamental
en su vida de vuelta al presente.
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L’autonomia que ens cal és la de Portugal
Patricia Gabancho

Una inolvidable saga familiar en el exótico marco de Nueva Zelanda.Londres, 1852: dos chicas emprenden la travesía en barco
hacia Nueva Zelanda. Para ellas significa el comienzo de una nueva vida como futuras esposas de unos hombres a quienes no
conocen. Gwyneira, de origen noble, está prometida al hijo de un magnate de la lana, mientras que Helen, institutriz de profesión,
ha respondido a la solicitud de matrimonio de un granjero. Ambas deberán seguir su destino en una tierra a la que se compara con el
paraíso. Pero ¿hallarán el amor y la felicidad en el extremo opuesto del mundo?”En el país de la nube blanca”, el debut más exitoso
de los últimos años en Alemania, es una novela cautivante sobre el amor y el odio, la confianza y la enemistad, y sobre dos familias
cuyo sino está unido de forma indisoluble.

Odessa i el món secret dels llibres
Peter Van Olmen

L’Odessa, una nena de dotze anys, descobreix Scribòpolis, una ciutat on viuen els escriptors més coneguts de tota la història,
on mitjançant una pols especial es pot fer sortir d’un llibre tot el que conté: coses, animals, personatges... I també hi ha un llibre
en blanc, Librus, que té la capacitat de convertir en realitat tot el que s’hi escriu. És, doncs, una eina molt poderosa, i la gent de
Scribòpolis vol evitar de totes totes que arribi a mans de Mabàrak, un escriptor ambiciós i ressentit. Però no tothom pot escriure
al Librus; només pot fer-ho l’Elegit. L’Odessa només vol trobar el seu pare, i es troba de sobte enmig d’aventures, conspiracions
i enigmes en un fascinant món paral·lel on viuen les muses, els cavallers de la Taula Rodona, personatges mitològics i els grans
escriptors de la literatura universal.

AUTORS DE CASA
Cartas a mi Princesa Gitana
Antonio Arellano

Conocí a mi Princesa Gitana a través de Internet y ninguno de los dos imaginamos la gran historia de Amor que nos aguardaba,
aunque nuestros “angelitos” sí lo sabían porque habían pactado “reencontrarse”.
Al ser humano a quien amaba le diagnosticaron cáncer de pulmón en estado avanzado y este libro es la crónica de lo que percibí
a su lado durante todo su “proceso” y cinco meses más. También es un viaje a las profundidades del alma humana, en este caso
la mía.

Un mar de cebollas
Laura Borras

Nadie sabe la razón, pero todo el que se acerca al castillo desaparece. Sus habitantes ya se han acostumbrado a la comodidad que
supone no tener nunca enemigos, vivir siempre de la misma forma, sin sobresaltos. Pero la princesa, deseosa de vida y de cambios,
de explorar el mundo y conocer a todo tipo de gentes, decide investigar por sí misma el misterio.

Cosas que importan
Joëlle Cervera Pascual

La autora nos interpela en cada página a preguntarnos sobre lo realmente importante de la vida. Nadie nace sabiendo todo lo
fundamental, por ello, preguntarse por lo verdadero, es un buen inicio para plantar cara a la realidad, a las dificultades, a los
fantasmas y a los temores que no nos dejan dormir bien, que no nos dejan respirar con calma, en definitiva ser felices.
Joelle Cervera nos invita a hacer un viaje a través de preguntas sencillas.
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L’Entrevista...

Isabel Ojeda

Periodista

Esteve Molero i Olivella

EDAT: 36 anys
PROFESSIÓ: músic
QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL MUNICIPI? M’agrada
la llum que hi ha als carrers, són amples. Per exemple, a
Vilanova i a Sitges els carrers són estrets i no tens sensació
de llibertat. També m’agrada de Ribes, i en conjunt de la
comarca, que en certa manera hem viscut aïllats durant
molts anys fins que van construir l’autopista del Garraf.
Això ha fet que sorgissin grans ar�stes i bohemis. El camí
di�cil aporta coses bones.
QUÈ CANVIARIES DEL MUNICIPI?
No canviaria res, les coses són com són.
Puc dir convençuda que ha estat l’entrevista més
tàntrica que he fet fins el moment. Entre l’Esteve i jo,
o al menys per la meva part, va haver-hi una connexió
espiritual d’aquelles que costa que es tornin a repe�r.
Reconec que no coneixia gaire la seva trajectòria
professional, potser perquè tenim massa informació
i a vegades ens costa aturar-nos i mirar, o potser
simplement perquè les nostres vides havien agafat
camins diferents. Però l’Esteve em va recordar perquè
gaudeixo tant de la meva professió, aquesta que et
permet trobar-te amb tu mateix i amb el teu entorn,
aturar el món per uns instants i gaudir d’unes vivències
que mai seran les teves. L’Esteve no vol ser important,
ni ho voldrà ser en un futur, és una de les primeres
coses que em va dir durant l’entrevista. Sembla
paradoxal que en aquest món en què vivim algú
reconegut digui una cosa així... Però què diferent seria
tot si tothom se’n fes cap. És qui és. Un pessimista
content, un anarquista filosòfic, així es defineix... Però
amb la música, sobren les paraules.
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Un moment de l’entrevista, tot prenent un cafè.
Com comença la teva vocació per la música?
A casa es respirava música. El meu pare era periodista i treballava
també amb temes de música i cultura. Coneixia a molts músics,
anava a concerts. Sóc dels que creu que les persones tenim set
intel·ligències i una d’elles és la música. Jo aquesta intel·ligència
la tenia. Des de pe�t m’hi vaig interessar, anava a l’escola d’art
de Ribes, on feia solfeig... em fascinava.
Et fascinava la música, però decideixes estudiar Comunicació
Audiovisual. Per què?
Ser músic no era una cosa que es�gués normalitzada. Quan
li dius al teu entorn, “ei, m’agradaria ser músic”, et diuen:
“però potser que estudiïs una carrera, no?”. Llavors no exis�en
els estudis superiors de música, els conservatoris eren llocs
lógobres, feia gairebé por entrar-hi, eren llocs foscos... Bé, fos
pel que fos, vaig ser de la primera promoció d’estudiants de
Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra... Els
mass-media, les noves tecnologies... es suposava que aquesta
era la carrera de les oportunitats.

I de fet, comences a treballar a TV3...
Sí, vaig començar a treballar als 21 anys, hi vaig ser allà fins els
27. Vaig treballar en programes com Sardana i Nydia.

entre ser director o músic… Amb quina d’aquestes facetes et
quedes?

Em quedo amb totes dues. Tot és un, que és la música. La música
està molt a prop de la vida. M’agrada dirigir, per exemple, ara
Per què ho deixes?
dirigeixo els Bulma, mai vaig pensar que un músic de jazz com
jo dirigiria a un grup de pop com ells.
Doncs perquè en les grans ins�tucions jo
Aprenem els uns dels altres. Dirigir no és
no funciono. Vaig aprendre grans coses,
“vaig donar-li la volta al meu
fàcil, s’han de crear sinèrgies, has de liderar
però tenir veu pròpia en aquests llocs és
un grup, ser empà�c, asser�u, comprendre
des�, vaig girar la truita. Molta
molt di�cil... Hi ha un punt de mediocritat
les pors, els complexos, tractar-los bé...
gent
no
té
prou
força
per
fer-ho,
o
en aquest món, a vegades em semblava
Jo ho intento, però a vegades també �nc
té por, i la por és el pitjor enemic
una farsa. A més, jo volia ser músic
mala llet, però quan m’equivoco rec�fico.
de les persones”
des dels 8 anys.. Però tenia pors,
Dirigint sóc estricte, però explico perquè.
inseguretats... a aquella edat va morir
Sóc un anarquista filosòfic. Només pots fer
el meu pare i em vaig quedar sense un referent. Suposadament
una cosa si l’entens. Em fa feliç complir els meus projectes, i si
havia de fer una cosa amb seny, amb sen�t comú, i ser músic
és en equip millor. Però també m’agrada molt tocar, ara hi he
en aquell moment no ho era. Però vaig donar-li la volta al meu
tornat perquè enyorava ser aquell músic que està allà, amb el
des�, vaig girar la truita. Molta gent no té prou força per fer-ho,
seu instrument, concentrat, esperant el seu moment.
o té por, i la por és el pitjor enemic de les persones. Als 27 anys
vaig fer les proves per estudiar al conservatori de Ro�erdam
(Holanda) i em van agafar. Això em va convidar a trencar amb el
que estava fent.
I marxes a Holanda?
Sí, vaig ser-hi durant 5 anys. Vaig decidir sor�r de la zona de
confort, per anar a una zona d’incertesa total. Quan marxes a
l’estranger t’adones que no ets ningú. Has de tornar a començar,
a edificar sobre el que tu ets, a resituar-te en el món. Per mi va
ser una experiència molt posi�va. Em vaig conèixer molt a mi
mateix. Vaig aprendre molt, recordo sobretot un professor,
es deia Paul Van Bruge, era molt bo, l’admirava perquè mai
em donava la solució de les coses. Em feia pensar, era jo qui
havia de trobar solució als meus problemes, i si m’equivocava
reflexionava i tornava a començar. Van ser 5 anys molt bons,
però vaig decidir tornar. A Holanda fa massa fred...
Un cop llicenciat en Composició i Arranjaments de Jazz a la
Universitat de Ro�erdam tot és més fàcil?

L’Esteve Molero, en una de les seves actuacions.

Doncs no, quan vaig decidir tornar a Espanya no em van
convalidar el �tol perquè aquí la carrera no exis�a. No és just,
perquè la vida no és justa. Però com deia un músic cubà que
coneixia “Todo lo que sucede, conviene”. S’ha d’acceptar el que
et passa a la vida.

Toques la trompeta, el trombó, el piano, percussió... Com t’ho
fas per tocar tants instruments?

Com a arranjador has enlles�t encàrrecs per a la Ro�erdam
Symphonic Jazz Orchestra, Magogo Kamer Orkest, Brassband
Rijmond, Barcelona Jazz Orquestra... Si haguessis d’escollir

I m’agradaria aprendre a tocar-ne més. Intento entendre
l’instrument, el treballo. Si no m’agrada tocar la guitarra tracto
d’entendre-la. Mai és massa tard per posar-t’hi. És una qües�ó
d’ac�tud. Les coses di�cils no em costen gens. Has d’escoltar
l’instrument, ser autodidacta. El món es divideix entre les
persones que fan coses i les que fan que passin coses.
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Què és la música per tu?

que hi ha en la música... Saber escoltar
els altres, ser disciplinats, evolucionar
dia a dia, caminar... Això sí, sense
nervis. Si et poses nerviós les coses
no surten. Els grans músics sempre
toquen relaxats. I jo sóc dels que va relaxat per la vida.

“El món es divideix entre les
persones que fan coses i les
que fan que passin coses”

La música té molt a veure amb la vida...
L’ac�tud que has de prendre per ser un bon
músic també és aplicable a la vida. Estudiar
sol, trobar-te a tu mateix... L’harmonia en el sen�t espiritual

És dura la vida del músic?
El meu dia a dia és crear. Els funcionaris surten al carrer a
queixar-se que els baixen el sou, jo surto cada dia al carrer a
lluitar pel meu 5% de sou. La crisi no m’ha afectat perquè els
músics sempre estem en crisi. Penso que el món es divideix
entre els qui tenen hipoteca i els qui no...
I suposo que tu no en tens...

Fotos: Miquel Castro

A més de tocar diferents instruments com a músic, l’Esteve és
director i ha fet arranjaments per a diferents grups i orquestres.

Doncs no. A vegades fem les coses perquè toca, però penso
que no hi ha res que toqui. Vaig deixar la tele i vaig començar
a estudiar música amb 27 anys, no va ser quan tocava, va
ser quan vaig voler que fos. Molta gent fa coses buscant una
seguretat, però la seguretat per mi no existeix. La vida és injusta
i hi ha coses que estan fora del nostre control.

A N U N C I A’ T 9 3 8 9 6 4 1 7 5
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El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

“Si el treball dignifica...
perquè la gent s’avorreix tant”
JM Serrat

Si és veritat
que l’home pot morir, però mai la idea,
que el sol surt per tothom i un Déu ens vetlla
i que la dona i l’or ho poden tot.
Si és veritat
que el futur penja d’un fil prim,
que la fe mou muntanyes i tenim
la vida pel davant.
Si és veritat
que val la pena fer-ho bé
i que el treball dignifica,
per què la gent s’avorreix tant?

T

renta-dos anys ens separen d’aquests
versos melòdics del mestre Serrat.
Qui ho hauria de dir? Canvien els
temps i qui els canta? Ara, ni treball,
ni dignitat... i poca cosa ens dignifica...
això sí, aquí, ningú ja no s’avorreix... és impossible,
entre el repte de llevar-se cada matí fins a topar amb
els motius, el maldecap de tirar endavant la casa, la
família, la vida i el dia a dia que sembla que se’ns
escapa rere cada decisió o ensurt... poc temps li
deixem a l’avorriment.
Potser sigui això, quelcom tan senzill com l’avorriment
ens duria a la revolta. Potser no. Potser ens calgui una
altra música, una altra lletra, potser un crit o potser no.
Potser ens caldria que no hagués mort la idea i que
l’home... la dona... ens vetllessin avui i per sempre,
o potser no.
El cert, és que això no és el què era. Que no hi ha
feina, ni treball, ni ocupació... com tampoc hi ha
solidaritat, ni esperança, ni rebel·lió.

Haurem sortit al carrer, haurem vestit de notes i colors les
places, els barris... haurem dit que no. Haurem dit que
prou. Haurem dit justícia, haurem dit dignitat... i ens diran:
Silenci.
Silenci perquè no toca, silenci perquè no ens toca. Silenci
perquè ja no es permès de fumar, ni ploure, ni riure ni
cantar.
Silenci perquè l’assaig està apunt d’acabar i farà entrada
en escena la pitjor de les obres mestres d’aquest món
farcit de planys per tot allò que va poder ser i no fou mai.
Silenci perquè la Terra tremola i cal deixar-la tremolar,
deixar que broti del seu nucli l’encertada fugida endavant,
tant necessària com incerta, tant invisible com punyent.
I deixeu-me que la plori, perquè aquesta tortura tot just
acaba de començar.
La Juani
De l’Àlbum Tal com raja Serrat, 1980... si no us sap
greu... penseu-hi i trenquem el silenci.
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La ciutat d’un conte de fades...

PRAGA
Un reportatge de:
Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

Visitar Praga és com entrar dins un conte
de fades on infinites i màgiques torres
acullen històries de reis i reines. El marcat
ambient medieval que envolta tota la ciutat
és capaç de fer-nos retrocedir fins a temps
immemorables.
Praga és sense cap mena de dubte una de
les ciutats més màgiques d’Europa, tant és
així que Goethe la va definir com la “més
bonica joia de la corona del món”.
La capital de la República Txeca ens mostra
en cada racó la brillantor d’un passat gloriós
fusionat amb una modernitat sorprenent.

10

Si tenim tres o quatre dies el millor és
quedar-se a la ciutat i aprofitar el màxim el
temps. La ciutat és realment un regal que
val la pena ser apreciat.
Praga estava cons�tuïda originalment per
cinc ciutats independents, representades
a l’actualitat pels principals barris històrics:
Hradcany, la zona del castell, Malá Strana,
el barri Pe�t, Staré Mesto, la Ciutat Vella,
Nové Mesto, la Ciutat Nova i Josefov, el
barri jueu.
A Hradcany hi podem trobar el castell de
Praga, fundat el segle IX pel príncep Borivoj.
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Intramurs hi trobem, a més del castell, el
palau reial (amb mul�tud de sales gò�ques
i renaixen�stes), el palau de Lobkowicz, la
catedral de Sant Vito, el convent de Sant
Jordi, els jardins del sud... I no oblideu de
visitar el “carreró d’or”, un emblemà�c
carrer on es troben les pintoresques
casetes, que va fer construir el rei Rodolf
II per a que s’hi ubiquessin vint-i-quatre
guàrdies del castell. Un segle després van
ser ocupades per orfebres dels artesans i
entre 1916 i 1917 hi va viure Franz Ka�a.
Actualment moltes d’aquestes són pe�tes
bo�guetes de llibres i souvenirs.

El dia que �ngueu les piles més carregades
és l’idoni per visitar Staré Mesto, la Ciutat
Vella. En els monuments més coneguts
cal observar minuciosament cada edifici
i carrer per descobrir els detalls que fan
d’un lloc qualsevol una fotografia idíl·lica.
La Plaça de la Ciutat Vella és el centre
del barri, i a més de trobar-s’hi una gran
quan�tat d’edificis històrics, és un lloc
ideal per aturar-se i buscar informació
al punt d’informació turís�ca, prendre
un algun refrigeri o comprar quadres a
bon preu a qualsevol ar�sta que es troba
pintant la plaça...
L’església de Nostra Senyora de Týn, que
domina la plaça, destaca per la seva
enorme bellesa i els campanars gò�cs són
un reclam pels amants de l’art.

A la muntanya Petrin podem trobar un
mirador que és una imitació de la Torre
Eiffel construïda l’any 1891 amb mo�u
de l’Exposició Nacional.
Un altre dels punts d’interès és el pont
de Carles IV, amb les seves estàtues
barroques, la bellesa del riu i el caliu dels
músics i ar�stes que s’hi ubiquen sobre
ell, fan d’aquest un dels lloc més màgics
de la capital. El pont de Carles enllaça la
Malá Strana amb Staré Mesto. Al final del
pont la torre del pont de Malá Strana ens
dóna la benvinguda al barri pe�t. La plaça
de Malá Strana, dominada per l’església
de Sant Nicolau, cons�tueixen el centre
neuràlgic de la zona. Però en general tot
el barri és interessant perquè conserva el
seu encant tradicional. Els carrerets estrets
i les escales, i les façanes decorades amb
estàtues i emblemes fan del pe�t barri un
lloc misteriós i romàn�c.

Una de les grans atraccions del barri
és l’Ajuntament de la Ciutat Vella, molt
conegut pel seu rellotge astronòmic. És
imprescindible anar a veure el rellotge
quan marqui la hora en punt ja que
s’engega un mecanisme on es veu la figura
de La Mort �rant d’una corda amb la mà
dreta, mentre que amb l’esquerra aguanta
un rellotge de sorra. Llavors s’obren

Canvi de guàrdia al castell de la ciutat.

dues finestretes i les figures dels dotze
apòstols desfilen lentament. Quan acaba
la processó un gall canta i el rellotge marca
l’hora. A més hi són escenificats el Turc,
quan mou el cap d’un costat a l’altre i que
simbolitza la luxúria. La Vanitat, que s’està
mirant al mirall i la cobdícia.
Plaça major.
Per contemplar la grandesa de la plaça, es
pot pujar a la torre de l’Ajuntament.
Si agafem el carrer Celetná s’arriba a la
Porta de la Pólvora, la més famosa de la
ciutat. Data del segle XI i era una de las

Detall de l’entrada principal del castell de Praga.
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pintoresc conjunt de cases d’origen
romàn�c, amb fascinants detalls i colors
que donen més vida encara a la plaça.
També podem visitar la plaça Wenceslao,
lloc on s’inicià la caiguda del comunisme.
Al final de la plaça es troba el Museu

Detall, en un conjunt de cases d’origen
romàn�c i gò�c que ens transporta al passat.

Imatge d’una de les sinagogues del barri
jueu de Praga.

tretze entrades que tenia la Ciutat Vella. A
l’altra banda de la Porta de la Pólvora es
troba la Casa Municipal, un dels edificis
de es�lo art nouveau més imponents de
Praga. Al seu interior hi ha diverses sales
d’exposicions i un auditori.

Nacional i a mà esquerra, l’Opera Estatal.
També cal visitar Josefov o barri jueu de
Praga. Les principals atraccions del barri
jueu són el cemen�ri i les sis sinagogues.
L’An�c cemen�ri jueu va ser l’únic
lloc que durant tres-cents anys es va
permetre enterrar jueus. I les sinagogues
són centres històrics, ar�s�cs i espirituals
que val la pena de gaudir.

Per la zona sud del barri trobarem un

Després de visitar el Barri Jueu podeu
aprofitar per conèixer la ciutat des del
Río Moldava. Pujant pel carrer Pařížská
arribareu al pont Cechuv en menys de 5
minuts.

Estàtues sobre el Karluv most (pont de
Carles), el més vell de Praga.
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Imatge del famós rellotge
l’ajuntament de la ciutat vella.
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Si teniu més temps i voleu passar un dia
de descans podeu pujar a la muntanya
Petřín, un dels llocs preferits pels locals
per passar els dies lliures.

DISCAPACITAT I OPORTUNITATS DE VIDA
La presidenta de l’Associació Junts en Acció es va posar en contacte
amb mi per obrir la possibilitat de fer alguns articles relacionats amb
la discapacitat i l’esport. Ella em va donar, amb les seves paraules, la
idea bàsica del primer relat. Em va dir: recorda anècdotes divertides,
alegres, que ens facin somriure.
Al món de la discapacitat aterrem, la majoria de nosaltres, per obligació.
Generalment a través d’un familiar que de
manera genètica o adquirida la pateixen.
Quan, personalment, vaig haver d’entrar en
tota aquesta temàtica, va caure a les meves
mans una història que m’ha acompanyat
durant tots aquests anys (d’Emily Pearl
Kinsgley, escriptora de “Barri Sèsam” i
mare d’un noi amb Síndrome de Down)
El resum vindria a ser el següent:
“Imagineu que els vostres amics han anat
de vacances a Paris i tornen explicant les
seves excel·lències, la torre Eiffel, el Sena, el Museu del Louvre,
bons àpats, carrers alegres, bars romàntics, etc. Imagineu que decidiu
anar-hi, us compreu una bona guia, planifiqueu dates, vols, hotels, etc.
Finalment arriba l’ esperat dia, aneu a l’avio enormement entusiasmats
i plens d’expectatives. En el darrer moment, quan baixeu a l’aeroport
comenceu a veure que, a vosaltres, us han deixat a Amsterdam. El
desencís és inimaginable, porteu totes les guies, il·lusions i pensaments
posats en Paris i ara de manera irremeiable sou a Amsterdam. Podeu
reclamar, enfadar-vos, revoltar-vos, deprimir-vos i un llarg etc. Però la
millor lliçó que en podreu treure és que Amsterdam és una meravellosa

ciutat plena de llum i colors a on
passar uns dies fabulosos.”
Aquesta és la impagable lliçó
magistral que porten implícites les situacions inesperades, negatives
i difícils que la vida ens pot arribar a oferir. La capacitat d’adaptació,
de captar tot allò de positiu que se’ns posi al costat, la creació de
nous i agradables camins. La fixació
total en el nostre cos i esperit d’aquesta
manera de fer és el que ens situarà
d’una manera vital en un nou espai a on
funcionarem, inesperadament millor. Més
solidaris, compassius, alegres, productius,
saludables. I de retruc recollireu uns premis
com les boniques tulipes d’Amsterdam,
entendreu millor la poesia, la música
us arribarà agradablement a l’ànima, les
mirades tindran una altra profunditat, el
contacte amb les persones us entendrirà i
commourà com mai.
Un exemple posat a caminar del que aquí vull expressar, el tenim
a cada activitat que fem amb els nostres socis/es. Junts en Acció,
és una associació que vol promoure l’activitat física i l’esport a les
persones amb discapacitat intel·lectual. Si voleu oblidar la crisi, o
millor positivitzar –la, veniu i mireu, conviviu amb nosaltres. Aquets
fills, germans, familiars afectats amb greus problemes han estat per
a nosaltres un far, ens han fet un senyal que ens ha orientat cap a una
sèrie de valors humans que ens apropen al camí de la felicitat i del
encoratjador esforç de superació.
Quima Albalate.
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EL SO DEL SILENCI
El so del silenci és música de pau,
omple les parets del meu estudi,
impregna el somni dels vells llibres
i es posa, poruc, al meu escriptori.
El so del silenci és pau interior,
un ocell que planeja sense ales,
un arpa amb les cordes de seda
o el cor que reposa en un somni,
El so del silenci és paraula muda,
pensament que parla i escolta;
la musa del poeta que rumia
la manera d’inspirar poesia.
El so del silenci és vida latent,
i la deu on beu, el poeta amatent.
20 d’octubre de 2011
Pau Fleta

El proper diumenge 22 d’abril a les 18 hores, se celebrarà un acte de
reconeixement a en Josep Lluís Palacios a la “Nau Pere Vall i Soler” GER.
L’acte és convocat per l’entitat GER, l’ Institut d’Estudis Penedesencs, l’I.E.S.
“Can Puig”, i UM9.
L’acte és obert a tothom que vulgui donar suport a aquest reconeixement
compartint cinc cèntims del seu llegat.
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SALUT

DOLORES DE CUELLO,
HOMBRO, CODO Y MANO

1ª Parte

Dolencias en el cuello, hombro, codo y mano pueden ser el resultado de un
golpe, accidente o distensión de un músculo al llevar demasiado peso o al
practicar deporte.
Sin embargo, muchos dolores de estas partes del cuerpo tienen su origen
común en las cervicales.

Las cervicales:
culpables del dolor.
Las cervicales son muy vulnerables, ya que se trata
de la zona más frágil de la columna: sujetan la cabeza, que pesa entre 4 y 8 kilos, mientras permiten
la rotación de la misma. Entre las cervicales pasan
todos los nervios que atraviesan el hombro y el
brazo hasta llegar a la mano, es decir que cualquier
desplazamiento cervical puede provocar dolor o
incapacidad funcional en estas partes.
Son muchos los factores que provocan presión en
las cervicales: las malas posturas al dormir, las malas posiciones en el trabajo (cabeza inclinada hacia
delante cuando estamos delante del ordenador,
teléfono que colocamos entre la
oreja y el hombro), los malos
gestos (por ejemplo al levantar
peso), los accidentes de tráfico,
etc.
Como resultado mucha gente
llega a perder la curva natural
del cuello, lo que se traduce en irritaciones
nerviosas, dolores
de cuello, hombro
codo o mano, pudiendo derivar en
una artrosis cervical con la aparición
de subluxaciones y
osteofitos (pequeños
salientes
óseos por deformación)

“Los dolores de cuello,
hombro, codo y mano están,
en su gran mayoría relacionados con problemas vertebrales en las cervicales.“

La solución Quiropráctica.
Su doctor en Quiropráctica le examinará y realizará
pruebas diagnósticas para determinar de manera
exacta qué está causando su dolor.
Si, como en la gran mayoría de los casos, se
trata de las cervicales, el doctor en Quiropráctica
realizará ajustes precisos e indoloros para
devolver a la columna cervical su posición normal,
resolviendo así la irritación nerviosa que causa el
dolor.
Naturalmente, si se trata de otro tipo de problema,
el doctor en Quiropráctica actuará directamente
en la articulación
en cuestión para
aliviar el dolor.
Siempre se estará
a tiempo de operar,
y si se tiene que
recurrir a esta
opción, su doctor
en Quiropráctica
le podrá dirigir
al especialista
apropiado.
Un examen con
pruebas diagnósticas determinará la
causa exacta del
dolor.

Para más información:
Centre Chiropràctic de la
Columna Vertebral.
Dr. Chiappinelli
Sitges: T. 93 811 01 01
Barcelona: T. 93 487 50 35
www.bcnchiro.com
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De mas
en mas

per Núria Martí

Can Sidro
Aquesta és una de les masies més
populars de Ribes, en gran part,
degut a la seva proximitat amb
d’altres indrets com l’ermita de Sant
Pau, molt visitada pels vianants, o
per gent del poble que s’apropa a la
muntanya quan arriba el bon temps.
El fet de trobar-se al camí que ens duu
al cim del Montgròs i ser veïna d’altres
cases com la Masieta, can Ramonet o
la Coma la fan molt accessible. A can
Sidro s’hi pot arribar tot passejant, hi
ha diferents formes d’accedir-hi. S’hi

16

fa cap passant pel camí de Sant Pau
o també per la banda de Sota-Ribes,
per la banda de les �mbes, o després
de passar les masies de la Serra i
can Ramon. Venint de Vilanova, s’hi
arriba per l’anomenat an�c camí
Ral, passant per cases com la Torre
del Veguer, can Mar�, o la masia de
Montgròs...
Can Sidro comprèn una àmplia
extensió de terreny que està format,
sobretot, per bosc. Els pertanyen
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unes vint-i-sis hectàrees, i unes dues
són de vinya. El mas no ha estat
mai en possessió de molt terreny
agrícola, tot i que, com en moltes
cases, durant una època elaborava el
seu propi vi. El fet de estar situat als
peus del Montgròs fa que la majoria
dels voltants es�guin plens de bosc.
La masia la formen un edifici principal
i l’an�ga casa dels masovers i totes
dues es troben juntes. A la casa gran
hi trobem la planta baixa, un primer

pis i les golfes. En destaca una torre
central de forma quadrada, que s’alça
esblanqueïda i que es veu de lluny a
mida que t’hi atanses. La finca es troba
envoltada per una tanca que n’evita
l’accés, i al seu costat s’hi poden veure
pe�ts horts i parcel·les. També s’hi
han construït dos habitatges auxiliars
a mode de vivenda, un d’ells aprofitant
un an�c porxo.
El nom de la masia de can Sidro,
provinent de Isidre o Isidro com a
diminu�u d’aquest, podria �ndre
relació amb Isidre Carbonell, que es
coneix que va viure-hi cap al segle XVIII.
La primera referència documental
que se’n té es correspon amb el
nomenclàtor de l’any 1860 i hi ha pocs
coneixements que n’expliquin el seu
origen i a qui va pertànyer. Segons
el llibre d’Apeo del 1847, aleshores
era propietat de Josep Mata. Era una
masia que sempre havia �ngut molta
relació amb el conjunt de cases de la

Façana de la casa principal de can Sidro.

Coma i els seus habitants d’aleshores,
entre altres, el conegut Josep Barba.
Un altre dels atrac�us de can Sidro
és la font que es troba situada prop
de la masia, a peu del camí que es
troba sota el puig del Casalot. L’aigua

Un dels laterals de la masia vist des del camí de Montgròs.

d’aquesta prové d’una esquerda on
contacten dues capes geològiques
diferents. Aquesta aigua omple una
bassa quadrada que encara conserva
l’an�c pedrís on s’anava, an�gament,
a rentar la roba. Les masies dels
voltants, sobretot la de can Sidro i els
veïns de la Coma també u�litzaven,
per al seu ús, l’aigua de la font.
A banda d’aquesta, els voltants propers
a aquest mas també conserven les
restes del que va ser u�litzat com
a forn de calç, i que es troba en un
marge del camí que condueix a la
font. Avui dia encara es pot veure la
cambra de combus�ó del que fou
aquesta construcció tant emprada a
diversos indrets de Ribes anys enrere.
Cal recordar que molts ribetans
aleshores hi treballaven, i que molts
d’ells se’n encarregaven de traslladar
la pedra amb carros fins als forns, la
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La casa on solia viure el masover de
can Sidro.

La torre que s’alça de l’edifici de can Sidro, amb part de Ribes al fons.

majoria d’aquests situats als marges
per �ndre-hi un millor accés.
Val a dir que el paisatge i el territori
no han malmès del tot aquest forn,
tot i que avui el trobem gairebé
inaccessible degut a la majoria de
vegetació que hi ha crescut.
El sortidor de la font de can Sidro.
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Fa uns trenta anys la propietària
actual, Jackeline Lorente, va adquirir
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la finca de can Sidro al sr. Esclasans i
des d’aleshores hi ha realitzat millores
per anar-ne mantenint el seu estat i
entorn actual. Els camins d’accés, la
millora en serveis, i la tranquil·litat
de la qual gaudeix en un indret com
aquest, fan que el seu interès per
seguir-la habitant no hagi minvat. Un
indret que forma part del paisatge i del
conjunt de masies que es conserven al
nostre terme malgrat el pas dels anys.

El bon menjar

per
Ramon Prats

Ingredients per a 4 persones:
1 1/2 Quilo de xai
2 cebes mitjanes
1 pebrot verd
1⁄4 de pebrot vermell
Oli d’oliva
Sal
Pebre negre
150 cl. de vi blanc
Pebre vermell dolç
Herbes provençals
1 litre d’aigua aprox.

CALDERETA
DE XAI
Elaboració:
Tallem el xai a trossos mitjans, el salpebrem i el col·loquem
en una cassola a rostir amb l’oli d’oliva. Quan estigui daurat
per totes bandes afegim la ceba i els pebrots, tot tallat a trossos
mitjans.
Ho deixem rostir a fonc lent fins que veiem que està gairebé
fet, llavors tirem el vi blanc i deixem que s’evapori l’alcohol.
Aleshores tirem una cullerada petita de
pebre vermell dolç, un polsim d’herbes
provençals, i remenem bé.
Tot seguit ho cobrim d’aigua i ho deixem
coure a foc mig durant 45 minuts
aproximadament. (Si cal podem afegir
una mica més d’aigua fins que veiem que
el xai ja està tendre)
Per a la guarnició hem fet unes patates
fregides i les hem cobert amb la salsa del
xai, però també ho podem fer de la mateixa
manera amb carxofes, bolets etc.

Bon profit.
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Córrer contra la pobresa
Quatre esportistes ribetans participen a la cursa
Intermon Oxfam Trailwalker d’enguany. La prova,
que combina solidaritat i esforç, és una de les cites
esportives de fons amb més projecció de l’any.

Ribes Trot Oxfam és el nom d’un dels 159 equips candidats
a participar a la cursa Intermon Oxfam Trailwalker 2012.
Integrat per quatre esportistes ribetans, Oriol Vidal,
Marina Lleó, Jordi Mestre i Manel Gómez, aquest equip
s’està preparant per superar una prova doblement dura:
recórrer 100 quilòmetres a peu amb menys de 32 hores
i aconseguir una donació solidària de 1.500 euros abans
de començar a trotar.
Considerat un dels desafiaments esportius més importants
del món per lluitar contra la pobresa, aquesta cursa té 24
anys d’història i se celebra, a més de Catalunya, a una
dotzena de països. A l’edició catalana, que tindrà lloc el
maig vinent, els equips participants han de recórrer tota
la via verda que uneix el Pirineu amb la Costa Brava, i
que s’estén des d’Olot fins a Sant Feliu de Guíxols. Abans
de córrer, però, hauran d’aconseguir un primer repte: un
fons solidari de 1.500 euros que servirà per fer front a la
pobresa.
Micromecenatge solidari
Seguint l’estela de les plataformes de micromecenatge
–com les exitoses Verkami.com o Goteo.org–, Intermon
proporciona als candidats de la prova una plataforma
virtual perquè puguin assolir la suma de 1.500 euros que
necessiten per córrer. Tots els equips disposen, entre
altres coses, d’un espai al web per presentar-se i suggerir
als coneguts els motius per convertir-se en mecenes
del projecte, fent qualsevol mena d’aportació. Unes
aportacions que no són per finançar la cursa sinó per
engruixir el fons de cooperació de l’ONG.

Informa-te’n:
Intermon Oxfam Trailwalker: http://ves.cat/aByQ
Ribes Trot Oxfam: http://ves.cat/a4uA
Ribes Trot Oxfam a Facebook: http://ves.cat/a5vP
Contacta:

El trot de Ribes

Manel Gómez Robert: manelgomez@apabcn.cat

Els quatre esportistes ribetans estan disposats a participar
a la cursa i han fet una crida a través del boca-orella i de
les xarxes socials per assolir la xifra marcada, 1.500
euros. Estan a punt d’aconseguir la fita perquè la seva
aportació ja supera, a hores d’ara, els 1.300 euros.

A N U N C I A’ T

20

Jordi Mestre Massana: jordimestre007@hotmail.com
Marina Llaó Cid: marinallaocid@hotmail.com
Oriol Vidal Camps: ovidalca@hotmail.com

93 896 41 75
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Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral
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Dr. Chiappinelli y su equipo
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