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Editorial
ulte, intel·ligent, perseverant… escriu la Míriam Ojeda en la carta
de comiat a en Xus Duran.

En Xus ens ha deixat recentment amb un adéu emotiu i discret, tal
com ell era. A L’Altaveu ens quedem amb la seva paciència/
impacient a l’hora de col·laborar. Per ell mai era prou el que podia aportar.
Unes entranyables portades que en Xus va crear, i tots vam gaudir.
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Moltes gràcies Xus.

Julià Álvarez

Potser desprès d’això, no escau de fer un resum dels continguts d’aquesta
edició. Potser aprofitem per fer una lleu reflexió. A hores de tancar-la, l’accident
ferroviari de Santiago és recent, i els mitjans de comunicació en van plens. A
totes hores hi han novetats al respecte i un s’esgarrifa tants cops al dia com
novetats hi han. Perquè es cert que hi ha molta gent que han salvat la seva
vida, però està clar que tants morts no es paeixen així com així, i menys quan
les hipòtesis apunten a un fet que possiblement s’hagués pogut evitar.
Som humans, inevitablement, som humans, en tots els sentits. Per equivocarnos, per patir el dolor aliè, per difondre la veritat i la mentida, per creure en el
que veiem i en el que no veiem...
I restem a disposició de ... (cadascú que li posi el nom que més li agradi),
perquè faci amb nosaltres el que cregui, en el moment que cregui, i de la
manera que cregui.
Així doncs, està molt clar que no som ben bé amos de la nostra existència, i
és aquest un bon motiu per tirar endavant sense qüestionar tant les coses. No
posem pals a les rodes i aplanem el camí, que ja és pedregós per si mateix, i
no oblidem mai el ser agraïts.
A totes les persones que senten la pèrdua d’un esser estimat, ahir, avui o
demà... una forta abraçada.
Fins aviat.
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RUA SUMMER JULIOL 2013
Enguany, la quarta edició de la Rua Summer de
Les Roquetes ha estat, com ja és habitual, un
esdeveniment multitudinari. Amb un recorregut
modificat cap els carrers més cèntrics de la població
per aplegar encara més públic, Rua Summer 2013
i els organitzadors, l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, UCER, Associació de Festes Populars de les
Roquetes i Roquefestes, saben que lluny de tocar
sostre els queden per endavant tantes edicions com
possibilitats de millorar i ampliar un Carnaval d’estiu
ja consolidat a la comarca.
Durant tot el dia a la plaça Llobregat, es va celebrar la
Festa Infantil. Des de les deu del mati fins a les 8 de
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la tarda, els més petits van poder participar en tallers
de dibuix, animació infantil, inflables, jocs d’aigua, i
una botifarrada popular a un preu força assequible
per qui va fer gana. Tot plegat amb força afluència i
participació com és d’esperar quan el públic són els
més petits.
Fins a 20 grups entre comparses i carrosses van
oferir la disbauxa i el color, 4 batucades marcant
el ritme de la rua, 1.200 inscrits a l’organització i
10.000 persones de públic assistent que varen poder
participar i gaudir de tot un espectacle, són les xifres
d’una edició que supera a l’anterior.
Aquest any com a novetat, l’organització ha comptat
amb la col·laboració d’un grup de voluntaris en
tasques d’organització. Donant així un caire de
suport tant als organitzadors com als participants.
La Rua, que va començar cap a les deu de la nit, va
transcorre sense cap incident remarcable i en acabar
tothom va fer cap al passeig de Santa Eulàlia. Allà
els esperava el Concert Fi de Festa.
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Així doncs la Rua Summer acomiada aquesta edició
amb un balanç molt positiu i comença a carregar les
piles de la propera edició.
Redacció
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Festa Major

Sant Jaume 2013
Puigmoltó

Aquest any, la Festa Major de Puigmoltó, com cada any s’ha
celebrat el cap de setmana més proper a la fes�vitat de Sant
Jaume.

Dibuix: Joan Marcer i Puig

La Festa de Puigmoltó és una festa viva i canviant, on els actes de
vegades varien i s’adapten segons les necessitats.

Puigmoltó

SANT JAUME 2013

La Festa va començar enguany amb la inauguració de l’exposició
fotogràfica “Imatges de la Festa” a càrrec de Jordi Piqué i
Vericat, que va adequar l’espai de l’an�ga escola com a nova sala
d’exposicions. L’exposició va estar oberta al públic durant tot el
cap setmana amb una notòria assistència de visitants.
El campionat de truc “I Memorial Beppo”. Aquest any hem
volgut retre aquest pe�t homenatge al Josep Pascual i Almirall,
una de les ànimes de la festa i precursor de la seva recuperació
ara fa més de 30 anys. Pels organitzadors aquesta ha estat una
festa trista, ja que el record del Josep es feia present en tots els
moments, en tots els actes, en tots els prepara�us, en tots els
pe�ts detalls o entrebancs que representa l’organització d’un
esdeveniment com aquest. Sempre recordarem els seus consells
i la seva il·lusió i empenta perquè tots els actes sor�ssin bé i
sobretot el Campionat de truc, ja que aquest joc era una de les
seves grans passions.
Aquest any varem canviar l’agenda del pregó, ja que es va
celebrar dissabte al ma�, abans de la traca. El nostre pregoner va
ser el mestre Froilán Franco i Franco, el darrer mestre de l’escola
de Puigmoltó. El Froilán va ser la persona que ara fa uns anys
ens va insis�r i ens va fer veure que la Festa Major de Puigmoltó
necessitava un pregó. Volem agrair-li doncs molt especialment a
ell la seva presència i felicitar-lo una vegada més per l’excel·lent
pregó en que va ser un repàs de la història de l’Escola de
Puigmoltó des de els seus inicis i fins el 1983 en que es va tancar
defini�vament.
Encara que per molts dels lectors d’aquesta crònica pot semblar
una mica estranya, Puigmoltó va tenir una escola durant més de
50 anys, i per ella hi van passar molts alumnes tant de Puigmoltó
com de les masies que l’envolten.
Aprofitant la presència d’en Froilán, la Teresa Puig va preparar la
separata entrevistant a molts dels an�cs alumnes de l’escola.
En el mateix acte del pregó varem presentar el llibre escrit pel
mateix Froilán Franco i per la Teresa Puig, “Història de l’Escola
Pública Unitària i Mixta del poble de Puigmoltó, entre la utopia i la
realitat (1931-1983” que fa un anàlisis de la comunitat educa�va
tant de l’escola catalana com de la de l’escola de Puigmoltó.
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Tot seguit es va fer l’encesa de la Traca i el tradicional Vermut
Popular.
Per la tarda varem celebrar la Cercavila amb els gegants Nisos,
Gegants infan�ls, els Cabeçuts, els Timbalers pe�ts de Ribes,
Panderetes i Bastons i tot seguit l’excel·lent actuació castellera
de la Colla dels Castellers de Les Roquetes. Ja per la nit el Ball
de Festa Major, que aquest any com l’any passat havia d’estar
amenitzat pels grups Spiders i Slogan, però que malauradament,
els Spiders no van poder acompanyar-nos, ja que el seu cantant,
el Josep Galofré, havia pa�t un accident que l’impedia de cantar.
Per sort el Josep es recupera ràpidament.
Diumenge, els actes programats van ser els mateixos que en anys
anteriors, la Missa a 2/4 d’onze, seguit d’un concert de guitarra i
saxo a càrrec de la Claire i l’Ian, uns catalans-escocesos veïns de
Puigmoltó.
A la tarda el fes�val infan�l va ser un veritable èxit de públic i
l’espectacle va anar a càrrec de la Cia. Tres per Res i, seguidament
l’organització va preparar unes curses de sacs, curses atlè�ques i
el joc de trencar l’olla.
La Festa Major s’acabà el dimecres amb la final del XXI Campionat
de Truc “ I Memorial BEPPO”.
Agrupació Social i Cultural de Puigmoltó.
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L’Entrevista...
Isabel Ojeda

Periodista

Marta Estrada

NOM: Marta Estrada
EDAT: 46 anys.
PROFESSIÓ: Agent comercial a l’ONCE.
QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DE RIBES? La tranquil·litat.
QUÈ CANVIARIES? Canviaria l’incivisme d’algunes persones.
Per posar un exemple, no entenc com es pot permetre que
hi hagin caques de gos al carrer. Ja és di�cil esquivar-les
quan hi veus, imaginin-se quan no.
“Tot va començar quan em vaig quedar cega. Si s’ha de
trobar un mo�u, ho atribuiria al fet d’haver perdut el vincle
de connexió amb l’exterior que fins llavors havia format part
de la meva normalitat. Es�c segura de que en no veure, en
no poder mirar cap al meu voltant, vaig començar a fer-ho
cap en dins. Llavors vaig descobrir un terreny inexplorat”.
Així explica la Marta Estrada com va sorgir la seva vocació
per escriure. I d’aquesta vocació veu la llum la seva primera
novel·la “Un refugio para Clara” (Editorial Des�no). Un allau
de mitjans de comunicació de tot Espanya s’han interessat
aquests dies en la seva història: diaris, revistes, televisions...
Interès en la novel·la, en els personatges que hi intervenen
perfilats amb mim i tenacitat, però interès també en la
història de la Marta. Tot plegat provoca un efecte bumerang,
desperta curiositat, una curiositat que s’encomana. La
lectura, a mans del seu pare mentre ella era a l’hospital,
amb només 11 anys, li serviria de teràpia. Descobreix amb
ell un món fins llavors desconegut. Després vindria el seu
esforç autodidacta per aprendre a llegir en braille. I més
tard l’aventura d’escriure. Un refugi per la Clara és una
història d’amor gens convencional, on la Clara i l’Éric, els
personatges principals (que no els únics), mostren les seves
pors: la soledat, la culpa, l’esperança, el desig... El lector pot
sen�r-se iden�ficat, buscar aquell exemple de superació, de
lluita incansable per con�nuar, per superar buits... Perquè
com diu la Marta: “tenim dues opcions: estancar-nos en el
dolor, o lluitar per assumir-ho i conver�r-ho en un motor
posi�u que ens ajudi a seguir endavant”.
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Moment de l’entrevista de la Isabel amb la Marta.
Com comença la teva vocació per escriure?
Tenia 11 anys quan em vaig quedar cega. Tenia molta miopia i
es va anar agreujant. Passava llargues temporades ingressada
a l’hospital. Llavors el meu pare va començar a adquirir la
dinàmica de llegir-me. Em llegia contes, novel·les, clàssics...
Va ser un gran aprenentatge, em va servir com a teràpia.
Arran d’això vaig voler aprendre el braille. Ho vaig fer de forma
autodidacta, amb algun manual d’aprenentatge. Amb 12 anys ja
llegia els clàssics. M’ho empassava tot. Em va ajudar tant...
Com s’aprèn braille sense ajuda?
Els meus pares tenien una mena de pupitre an�c, amb aquells
calaixos que pugen i baixen. Recordo que al calaix tenia guardat
un paper de l’Obra Social La Caixa amb l’abecedari en Braille.
Vaig començar a memoritzar-lo mentre era al llit, convalescent.
Després vaig anar a l’agència de l’ONCE a Barcelona on em van
ensenyar més coses. Però la primera fase va ser autodidacta.
Sempre havies �ngut interès per la lectura o va sorgir arran de
la ceguesa?
Fins quedar-me cega no havia �ngut interès per la lectura.
Preferia escoltar música, dibuixar... Suposo perquè amb 7 o 8
anys tenia mol�ssima miopia i em costava molt llegir perquè no

hi veia. Però en el meu interior ja hi havia
l’interès per la literatura.
Recordes el primer que vas escriure?

“Volia transmetre un missatge
d’op�misme, transmetre que per molt
tràgica que sigui la nostra situació
hi ha formes de veure la llum. Hi ha
esperança, no ens hem de quedar
ancorats en el pa�ment i el dolor”

Sí, va ser un diàleg entre la Yumi Sayaka
i en Koji Kabuto de la sèrie d’animació
dels 80, Mazinguer Z. També �nc
poemes guardats de l’any 81, quan tenia 13 anys. Tots tenien
un rerefons tràgic, potser perquè expressava les coses que
em succeïen interiorment. Després vaig començar a escriure
novel·les curtes.

bona. Això em va donar força per rescatar
el manuscrits, donar-li una segona volta,
nodrir els personatges, enriquir l’obra. Vaig
trigar dos anys en tenir enlles�da aquesta
segona fase.

Les editorials moltes vegades canvien els
textos per adaptar-los al mercat editorial...
Trastoquen les històries... Va ser així en el teu cas?
De cap manera. De la història no van canviar-me res. Es van

Com vas saber que tenies talent per l’escriptura?
La gent que m’envoltava se n’adonava, però crec que em
sobrevaloraven. Em considero una persona normal, tampoc
penso que �ngui unes habilitats extraordinàries. He aconseguit
escriure una novel·la, una novel·la que està ben escrita. El fet
que una gran editorial com Des�no hagi volgut publicar-la és tot
un reconeixement, això és evident. Ells no publiquen res en que
no hi creguin, ha de ser bo, estar ben treballat i que �ngui coses
a dir. Ells no van saber que era cega fins que no es van posar en
contacte amb mi per publicar la novel·la. Qui pensi que la meva
ceguesa m’ha ajudat no sap com funciona una editorial.
Com arriba el manuscrit a l’editorial?
Al principi no m’havia plantejat publicar, escrivia al meu ritme.
A mi em va fer vibrar, riure, plorar... Així que vaig pensar: si a
mi m’emociona i m’agrada... la gent també pot gaudir-ne. Vaig
decidir imprimir-la i fer-ne un parell de còpies. Vaig entregar-la
a perfils diferents perquè em comentessin que els hi semblava.
La reacció va ser molt bona. Em van dir que es van enganxar a
la història, que s’havien sen�t iden�ficats amb els personatges.
Així va ser com vaig decidir fer arribar la novel·la a les editorials.
El curiós és que l’única editorial on no la vaig enviar va ser la que
m’ha publicat el llibre, Des�no. Però li havia deixat la novel·la a
una amiga perquè la llegís i ella va enviar-la per mi. Li va passar
a l’editor, que en un primer moment va deixar-la de banda.
Tenien molts manuscrits per llegir i és complicat fer-s’hi un lloc.
L’editor li va passar als lectors professionals que té l’editorial. De
fet, qui la va llegir és ara la meva editora. Va dir-me que quan la
va agafar no va la poder deixar. És una novel·la que enganxa.
Quan de temps vas trigar en escriure-la?
És fruit d’un procés llarg. La vaig escriure en dues parts. Al
principi no em va acabar d’agradar però li vaig passar a un
amic que era periodista perquè la llegís. Em va dir que era

Portada del llibre de Marta Estrada.
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Durant la presentació, que va comptar amb força
afluència de públic.
polir coses, però el rerefons està intacte.
Jo sóc molt exigent amb els meus textos.
No suporto que hi hagi errors o paraules
repe�des. La novel·la és el resultat d’un
treball minuciós i exigent.
T’esperaves el ressò que ha �ngut la
publicació de la teva novel·la?

“A l’editorial no van saber que era
cega fins que no es van posar en
contacte amb mi per publicar la
novel·la. Qui pensi que la meva
ceguesa m’ha ajudat no sap com
funciona una editorial”

M’esperava que hi hagués promoció, però no m’esperava
l’interès que ha causat. He atès diaris, bloguers, televisions...
Què hi ha de tu en la protagonista, la Clara?
De mi hi ha en tots els personatges, en la nena, en el gos... En
la Clara hi ha el meu esperit de superació. Però jo no sóc tan
insegura i indecisa com ella.
Què volies transmetre a qui llegís la novel·la?
Volia que qui ho llegís aprengués alguna cosa d’aquesta història.
Sobretot en aquests moments tan complicats que estem vivint.
Hi ha gent que és massa pessimista, que ho veu tot amarg. Hi ha
qui té les seves raons, però d’altres que no tenen mo�us. Volia
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Presentació del llibre a la Biblioteca Manuel de Pedrolo
amb l’Emíli Rosales director de l’editorial Des�no.

L’Altaveu nº 82 any 2013

transmetre un missatge d’op�misme,
transmetre que per molt tràgica que sigui
la nostra situació hi ha formes de veure
la llum. Hi ha esperança, no ens hem de
quedar ancorats en el pa�ment i el dolor.
També em va semblar interessant que els
lectors coneguessin com és el món d’una
persona sorda.

(...)
També vaig voler que els lectors coneguessin la discapacitat
de la sordesa. Quan tenia 20 anys vaig treballar ensenyant el
Braille i tenia un alumne que era sord-cec. Hi veia una mica i
escoltava una mica. Així que vaig decidir aprendre el llenguatge
dels signes. Després vaig veure un reportatge dels gossos
d’assistència per a les persones cegues, els gossos senyal. Em va
semblar fantàs�c. Em vaig documentar molt. Em vaig posar en
contacte amb l’Associació de gossos per persones sordes ASKAL
i així vaig construir la figura del gos del llibre. Un 2% dels diners
del llibre aniran des�nats a l’associació. És impactat veure com
hi ha discapacitats que ens passen pel costat i ni ens donem
compte.

Que no se’ns passi l’hora
Potser sembla contradictori, però és ben bé així. Quan més
a prop som de fer que el nostre petit país sigui reconegut
internacionalment pel seu compromís amb la democràcia,
per la seva enorme riquesa cultural i social, i per la
extraordinària capacitat de la seva gent a l’hora d’organitzarse de forma cívica per esdevenir una nació lliure, també som
més a prop de perdre de�initivament un dels elements de
referència de la seva llengua pròpia.
Em refereixo, naturalment, a la manera de dir
les hores en català. Una eina imprescindible
en la nostra comunicació diària, que s’ha
anat perdent de forma vertiginosa
durant l’últim quart del segle XX. Per
als qui encara gaudim del privilegi
que suposa tenir assolit aquest
coneixement i fer-ne una pràctica
habitual, és decebedor veure com
el sistema educatiu català, que
ha hagut de treballar i persistir
en tantes ocasions per mantenir
garantits els seus drets, ara no
mostri gaire interès per mantenir
un dels pilars bàsics de la nostra
cultura lingüística.

“avui dia es valora la rapidesa i la brevetat en les paraules i,
culturalment, les hores en català van a contracorrent” (Lina
Rubio, El Punt Avui, 25 d’abril de 2013).

La meva tasca professional fa que cada dia parli amb gent
diversa, de totes les edats, alguns dels quals són nous
catalans de diferents orígens. Tots ells, i especialment els
més joves, coneixen moltes de les nostres
El Racó dels nens
tradicions i festes d’arrel popular. Molts
http://pelsnens.blogspot.com
d’ells en participen. Per sort, és el més
habitual. Molts d’ells també coneixen, i
sovint fan servir, la nostra llengua. Per sort,
és el més habitual. I ho és gràcies a la
bona feina de l’escola pública del país,
on s’imparteixen cultura, valors i
estima per l’entorn.

El que queda pendent, però, és
l’eix d’aquesta carta: per què els
nens no aprenen a l’escola a dir
l’hora en català? Qui pot fer que
això no passi? Em sembla que la
resposta és senzilla. Molt senzilla,
per mi. És probable que després,
quan aquests nens arribin a casa,
parlin amb les seves famílies en un
En els darrers trenta anys, a Catalunya
altre idioma (o no). Però el coneixement
hem desenvolupat i aplicat un sistema
del català ja el tindran adquirit; ja sabran
d’immersió lingüística i cultural que
entendre i dir (si volen) les hores en
és un referent de progrés i integració
català amb normalitat.
El sistema de les hores català és una de les
reconegut per professionals de tot el
peculiaritats més singulars de la nostra llengua.
I és que, al cap i a la �i, el que s’aprèn
món. En canvi, no hem estat capaços
Això de dir els quarts a hores avançades és part
fonamental
del
nostre
patrimoni
cultural.
a l’escola esdevé el fonament de la
de preservar aquest petit aspecte d’ús
riquesa cultural del nostres joves.
habitual en la nostra vida quotidiana.
No desapro�item la possibilitat de fer una mica més ampla
Per què? No ho sé. Sospito que per deixadesa. Com en tot,
aquesta riquesa. Ensenyem-los la comprensió i dicció de les
d’uns més que d’altres. Però, en de�initiva, dels mateixos
hores amb normalitat.
que han hagut de defensar un sistema modèlic d’immersió i
esquivar contínues agressions barroeres i injusti�icables.
En un país que volem respectat, reconegut i acreditat amb
la normalitat més absoluta, que és posseïdor d’una cultura i
He llegit articles molt interesants relacionats amb la manera
una llengua pròpies, s’ha de saber dir l’hora a la seva manera.
de dir les hores en català (en català amb normalitat, vull
En català. Amb normalitat.
dir). Són textos escrits per professionals de l’ensenyament.
Des de la meva ignorància en aquest camp, em sembla trist
–i preocupant– que algun d’aquests professionals digui que
Magí Fortuny i Albareda
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Les Rutes del vi

Rioja Alabesa

Rioja Alabesa
Comunitat: País Basc
Província: Àlaba
Descripció de la zona:
Situada al sud de la província
d’Àlaba, la Rioja Alabesa està
formada per 15 municipis que
encara conserven l’encant de
les viles medievals. Amb 12.000
habitants, aquest territori compta
amb 13.500 hectàrees de vinyes
y prop de 400 cellers que elaboren
aproximadament 100 milions de
ampolles de vi, sota el Consell
Regulador de la D.O. qualificada
Rioja.
La Rioja Alabesa, ofereix la
possibilitat d’experimentar els
contrastos formats per cellers fets

10

sota terra, nissagues familiars i
cellers centenaris, juntament amb
les més avantguardistes propostes
arquitectòniques del moment. Un
gran plaer que permet compartir el
caliu de la gent de la Rioja Alabesa
i viure així la cultura i tradicions que
es cultiven en aquesta terra.

Vins de la ruta:
La Rioja Alabesa compta amb
13.500 hectàrees de vinyes. La
collita mitja anual s’apropa als 40
milions de litres de vi. Com hem dit
abans els seus vins, elaborats sota
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el control del Consell Regulador de
la D.O. qualificada Rioja, gaudeixin
de merescut prestigi. La qualitat
dels seus caldos, és gràcies al
sòl argilós-calcari, al clima, la
ubicació de les vinyes rere la serra
càntabra i a la cura de la seva
gent per conjugar el llegat històric
d’elaboració i les noves tecnologies.
Gran part del vi es produeix a
partir de la varietat “tempranillo”.
L’extraordinari vi negre de la Rioja
Alabesa té un color brillant, un
aroma fi, un sabor afruitat i un
paladar molt agradable.

una gastronomia fidel a les seves
arrels amb un rebost prodigiós
de llegums, hortalisses, verdures,
embotits, carns i dolços que alguns
dels seus millors plats han llegat al
receptari popular.

Festes i esdeveniments:

Gastronomia:
A la ruta del vi de la Rioja Alabesa
el visitant hi pot trobar restaurants
que uneixen en un únic espai els
millors vins amb una acurada
cuina d’autor o cuina basca
tradicional i on podrà assaborir

La ruta del vi de la Rioja Alabesa
proposa al visitant un ampli i
atractiu ventall d’esdeveniments
culturals i gastronòmics que, durant
tot l’any, es poden trobar en les
diverses poblacions que formen
part d’aquesta comarca alabesa i
que la converteixen en un destí únic
pels amants de les celebracions
populars, com la festa de la verema.

VINE
A
DESCOBRIR
AQUESTES RUTES. TENIM
A LA TEVA DISPOSICIÓ
ESTADES
DE
CAP
DE
SETMANA, AMB TASTS DE
VINS I VISITA A CELLERS.

Dóna una empenta al teu negoci amb L ’Altaveu

L ’A
Pere
Sant

ibes
de R

93 896 41 75
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Javier Pradanas
Xef de cuina

L a nova
n o v a cuina
cuina
La

Gaspatxo de sÍndria
amb encenalls de pernil

INGREDIENTS

per a 4 persones:

500 gr. de tomàquet madur
1 ceba gran
1 cogombre
1 pebrot vermell
1 dent d’all
Pa sec
1⁄2 síndria gran
Oli,sal i vinagre
4 rodanxes de pernil

ELABORACIÓ:
En primer lloc posarem el pa sec en un recipient amb l’oli i ho deixarem uns minuts.
Mentrestant netejarem i trossejarem les verdures, els tomàquets, la ceba, el cogombre, el pebrot i junt
amb l’all ho incorporarem al recipient on tenim el pa ja remullat afegint-l’hi el vinagre i la sal al gust de
cadascú. Un cop triturat ho passem pel xinès i l’hi afegim la síndria (sense llavors) i ho tornem a triturar
aquest cop sense passar-ho pel xinès.
Ho posem a la nevera perquè es refredi.
A continuació posarem al forn unes rodanxes de pernil fins que quedin cruixents.
Servirem el gaspatxo amb el cruixent de pernil.

Bon profit.

12
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El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

Pd. La Juani… en període de reflexió, que no són vacances…
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CARRER DE L’ESCORXADOR

Per: Montserrat Rossell

lÍnies del temps

El carrer de l’Escorxador és
un petit carrer planer sense
sortida tocant a la riera de
Ribes. Està constituït per
quatre cases entre mitgeres
amb un costat i a l’altre un
mur de pedra que protegeix
l’hort de les cases del carrer
del Calvari . Al final del
carrer queda tallat per una
casa. Les cases consten de
dos nivells d’alçat, amb les
cobertes a dues vessants
amb el carener paral·lel
a la façana. Es conserva
algun del portal original,
d’arc de mig punt ceràmic.
El revestiment dels murs és
arrebossat i pintat de color
blanc o beix.
Segons el seu nom de
principi del segle XX, hi
havia l’escorxador, avui dia
reformat per l’Ajuntament i
transformat en lloc cultural
per
xerrades
i
altres
esdeveniments.
A la riada de l’any 1951
l’aigua va inundar el carrer
i a les plantes baixes de
les cases hi suraven els
mobles.
Text:

www.patrimonicultural.diba.cat
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Carrer de l’Escorxador

C

ulte, intel·ligent, perseverant... Les persones que
vam tenir el plaer de conèixer en Xus Duran el
recordem sempre pensant, creant, intentant
donar vida a través del seu llapis. En Xus era un
ar�sta en majúscules. Home de caràcter i personalitat.
Intrèpid de naixement. Sempre amb algun projecte sota
el braç. Ho vaig poder comprovar treballant-hi colze a
colze en els úl�ms anys de la seva vida. El seu talent
reflec�t en un projecte del qual em va fer copar�cep i
que m’entusiasmava: Del Roig al Violeta. Una exposició
de més de 30 obres on es denunciava el pa�ment de la
guerra, la postguerra... Donant rellevància a l’Elisabeth
Eidenbenz i la maternitat d’Elna. Recordant el paper
importan�ssim que va tenir la protagonista ajudant mares
i fills que malvivien als camps de refugiats francesos.
Ho feia de forma altruista, sense demanar res a canvi,
perquè en Xus era així, si s’iden�ficava amb el que feia,
ho donava tot, com si se li anés la vida. Recordo l’impacte
que li va suposar veure en directe els Camps d’Argelers i
les condicions de vida dels exiliats i la maternitat. Aquesta
sensibilitat va conduir-lo a esprémer el que havia sen�t i
conver�r-ho en art. L’art entès com a forma d’expressió,
com a mitjà de comunicació, com a mitjà per a què qui
contemplés la seva obra s’hi sen�s iden�ficat. I en aquest
punt ens vam sen�r iden�ficats i vam apostar plegats
pel projecte. Això sí, en Xus detestava la burocràcia,
deia que era lenta, feixuga i sovint innecessària. Quan
pensava alguna cosa la deia tal i com la sen�a, fos bona
o dolenta. No entenia la poca sensibilitat d’alguns vers la
historia o la cultura. El Xus era una persona entusiasta,
un lluitador incansable capaç de portar una idea fins
el seu límit, un idealista, sovint decebut amb el món

Fotografia d’en Xus Duran feta en el transcurs d’una
entrevista publicada el desembre de 2006 a L’Altaveu de
Ribes, on ens va acompanyar durant molt de temps com a
col.laborador i fins fa ben poc .

que ens envolta. Recordo que durant els trasllats de les
exposicions passàvem hores i hores parlant del sistema,
de la jus�cia social, de la societat, de la seva infantesa...
Recordava la seva lluita de joventut per ser ar�sta i no
militar, com ho havia estat el seu pare. Em parlava de la
Margarita, la seva dona, i de milers de coses més… D’ell
vaig aprendre moltes coses que mai oblidaré. A Ribes
deixa una gran petjada, un gran llegat ar�s�c. Però per
sobre de tot marxa un home de grans valors: la seva lluita,
la constància, el perfeccionisme i la generositat no seran
fàcils d’oblidar.
Míriam Ojeda

El Grup de Teatre Bell Lloc fa un homenatge a Josep Mestre
Durant la passada Festa Major de Ribes, el Grup de
Teatre Bell Lloc va representar, quinze anys després
de la seva estrena a Ribes, “Catalans a la romana”,
l’obra que va escriure fa més de vint anys en Joan
Rosquellas i que en la que la seva crítica a la relació
Catalonia versus Imperi continua en plena vigència.
Precisament el Grup de Teatre Bell Lloc va néixer
fa quinze anys i aquesta obra va ser la primera que
va representar. Aprofitant aquest esdeveniment el
Grup va fer un homenatge a Josep Mestre, el conegut
“Peret”, actor i poeta que durant aquests anys ha
actuat a la companyia teatral de Ribes.

Aquest és el text que es va incloure al programa de
mà:
Fa quinze anys va néixer el Grup de Teatre Bell
Lloc i va ser, precisament, amb l’estrena a Ribes
de “Catalans a la romana”. Ara, ens ve molt de
gust celebrar aquest aniversari posant en escena la
mateixa obra i, a la vegada, volem que sigui un sentit
homenatge al nostre estimat Josep Mestre que la va
estrenar en el seu moment tot fent una magistral
interpretació del cònsol Casio Crasso.
Centre Parroquial
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Cuida’t

Esther Larrosa Montemayor

Dip.E.Física,
Especialista en entrenaments
personals i nutrició.

ESTIRAMENTS
Els beneficis d’estirar-se diàriament van molt
més allà de la flexibilitat. Fer-ho pot alleujar i fins
a prevenir dolors i molèsties. S’envia més sang
als músculs, la qual cosa ajuda a sanar més
ràpidament. Fins i tot s’allibera l’estrès. No obstant

16
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això, moltes persones consideren l’estirament
innecessari i sense importància. A mesura que
el cos envelleix, els estiraments diaris es tornen
encara més importants. Pren-te un temps cada dia
per fer-los.
entrenosdiez@gmail.com
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Sabies
què...
HEU SENTIT A PARLAR DEL
VELL GREGORI?
Josep Miret i Mestre
El vell Gregori era un pagès de
Ribes que treballava unes terres
a la Coma d’Oriol, en terres del
mas Berenguera, avui urbanització
de can Pere o “Pineda Park”. En
Gregori vivia a Ribes, però com que
tenia les terres bastant allunyades
del poble es va fer unes barraques
per poder-s’hi quedar temporades.
Eren quatre barraques adossades
unes a les altres. La de més a
ponent i més petita tenia porta i
era per guardar-hi les eines i la
bóta, la del mig era per al matxo i
les altres dues per a ell. Avui dia les
barraques d’en Gregori es troben
arruïnades i dins d’una parcel·la
d’urbanització al carrer dels
Lledoners, en un estat de deixadesa
notable. Per sort l’any 1978 en
Magí Miret i l’Eduard Riu van fer
un treball sobre les barraques de
Ribes i les van fotografiar quan
encara es trobaven en acceptable
bon estat.

18

Estat actual de les barraques d’en Gregori, amagades
per la vegetació i arruïnades (foto: Josep Miret).

En Gregori era un personatge de
caràcter solitari i bastant tossut,
tal com podrem veure més avall.
Abans de continuar explicant,
permeteu-me que us presenti una
altra persona vinculada al Ribes
de les darreries del segle XIX. És
el rector mossèn Rossend Ribera
i Dilla, que va ser rector de la
parròquia des del 1877 al 1897,
segons consta al rectorologi de la
parròquia de Sant Pere de Ribes
que va fer mossèn Jesús Mañé.
És un dels rectors que van estar
més temps a la parròquia, només
superat per mossèn Jesús i algun
altre rector de fa més de dos-cents
anys.
No sé exactament què hi va haver
entre els dos personatges, ja que
els fets van passar fa més de cent
anys i no he trobat ningú que m’ho
sàpiga explicar amb detall. Tan
sols n’he llegit unes breus notes
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als dietaris del farmacèutic Josep
Bertran i Miret i del meu besavi
Joan Milà i Giralt. El fet és que poc
temps després d’arribar a Ribes,
cap al 1877, el mossèn i en Gregori
se les van tenir i en Gregori va
decidir de no tornar a anar a missa
ni altres actes religiosos mentre
mossèn Ribera fos rector de la
parròquia. Ep! Parlem d’uns temps
en què els rectors tenien molta
més influència que no pas ara.
Suposo que en Gregori devia
pensar que poc temps després
canviarien el capellà i no passaria
res més. Però anava errat. Va
passar que mossèn Rossend Ribera
era una persona enèrgica però amb
mà esquerra i va saber connectar
amb la feligresia i amb les forces
vives de la població. Resultat,
que hi va haver bona sintonia
amb la parròquia i els ribetans el
van nomenar “rector per vot de

Les barraques d’en Gregori tal com es trobaven l’any
1978 (foto: Eduard Riu Barrera).
poble”. I mossèn Ribera es va trobar
bé a Ribes, va deixar passar moltes
oposicions i no es va moure en vinti-un anys. Mentrestant el vell Gregori
ni misses ni processons, esperant a
casa seva o a les barraques del mas
Berenguera.
Vint anys després en Gregori va baixar

Les barraques d’en Gregori des del darrere l’any
1978 (foto: Eduard Riu Barrera).

del burro i per la processó de Corpus
de 1896 va agafar una atxa i es va
afegir a la comitiva. En Josep Bertran
escriu: “A la procesión ha asistido con
hacha el célebre Gargori, debido á las
instancias de algún amigo, lo cual ha
[sido] bien visto y muy comentado
durante la noche”. Remarco això del
“muy comentado”. Quin safareig!

I l’any següent mossèn Ribera
va guanyar unes oposicions i
se’n va anar a la parròquia de
Sant Just a Barcelona, provocant
l’estranyesa de molts ribetans. El
dia 10 de juny de 1897 marxava
definitivament mossèn Rossend
Ribera i per sant Joan en Gregori
tornava a missa.

+ INFORMACIÓ: h�p://wikipedra.catpaisatge.net, barraca WP_188.
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13 Anys a l’Ermita de Sant Pau
Fa 13 anys que l’Ermita de Sant Pau va viure un important canvi generacional.
Desprès de que 5 generacions es fessin càrrec de la masoveria i de l’Ermita va
sor�r a concurs la seva concessió.
El passat dissabte 13 de juliol vam voler
celebrar amb una festa popular el transcurs
d’aquests 13 anys basats en la par�cipació
del poble en aquest indret tan emblemà�c i
es�mat per tots/es els ribetans i ribetanes.
L’acte es va iniciar al barri de les Parellades en un context històric recorrent el camí
Romeu fins a l’Ermita de Sant Pau, con�nuant allà la història d’aquest paratge.
Destacar la gran par�cipació popular aportant alhora diferents coneixements.
La casa annexa comptava amb una exposició fotogràfica recollint diferents actes i celebracions viscuts a Sant Pau.
Al migdia més de 150 persones varen gaudir, a la plaça de Sant Pau, de les paelles populars en un ambient de germanor.
Per a pair l’arròs, qui va voler, va fer un volt pels voltants tot escoltant l’ermità que va compar�r la feina que s’hi havia fet
en aquests 13 anys.
A les 18h de la tarda vam començar les actuacions que vam durar fins a la ma�nada.
Tot aquest acte ha estat possible gràcies a la col·laboració i voluntat de moltes
persones que ens han ajudat desinteressadament i una vegada més us donem
les gràcies.
Per altra banda, destacar el desinterès per part de les autoritats municipals que
no assis�nt a la festa segueixen demostrant la seva despreocupació per Sant Pau
que des de fa més de 3 anys viu en una situació de precarietat.
L’Ermita de Sant Pau

L’ESCOLA DE PUIGMOLTÓ
En Froilan Franco va ser el darrer
mestre d’aquesta escola, i la
Teresa Puig va ser-ne alumna,
mare d’alumnes i presidenta de
l’AMPA, d’aquí la implicació de
tots dos amb el que va representar
l’escola, i especialment el seu
tancament l’any 1983, i que
tant es reflecteix en les pàgines
d’aquest llibre.

La Història de l’Escola Pública
Unitària i Mixta del poble de
Puigmoltó, entre la utopia i la
realitat (1931-1983), és una obra
d’història local fruit de la compilació
de dades i de la investigació del
mestre de català i pedagog en
Froilan Franco i Franco, amb la
col·laboració de la Teresa Puig i
Bisbal, també mestra.
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des de 1931, època republicana,
passant per la dictadura i arribant
a la democràcia que encara avui
ens regeix.

Així doncs, mestres, alumnes,
historiadors,
habitants
de
Puigmoltó i de Ribes, teniu a les
vostres mans un petit manual de
pedagogia i d’història local, que
a més ens aporta uns valors de
L’Escola de Puigmoltó va tenir defensa de la llengua catalana i
una vida de 52 anys plena de l’escola pública que avui en dia
d’esdeveniments
(noms, són més vigents que mai.
anècdotes, opinions i fets) que
queden contextualitzats localment Froilan Franco i Franco, Teresa
en el mateix Puigmoltó, però també Puig i Bisbal. Història de l’Escola
a Ribes i finalment a nivell de Pública Unitària i Mixta del poble
país. Una escola dins un poble, un de Puigmoltó, entre la utopia i la
poble dins un poble, i uns pobles realitat (1931-1983).
dins un país, Catalunya, que va
viure canvis pedagògics, polítics,
socials i de valors, que Froilan Puigmoltó: Agrupació Social i
Franco repassa detalladament Cultural de Puigmoltó, 2013. 177 p.
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El so Glenn Miller
Estava allotjat a l’Hotel Paramount, al carrer 46, molt
a prop de Times Square, en ple cor de Manhattan,
i tenia per endavant una setmana per gaudir d’uns
quants espectacles teatrals en una ciutat que, per si
mateixa, ja és un espectacle. Fent cua a les
taquilles dels “Tkts” de l’avinguda Broadway,
on es compren entrades pels teatres, vaig
veure un cartell que anunciava “The Glenn
Miller Orchestra” i vaig evocar aquelles
cançons que, gràcies als discs del meu
pare, havia escoltat tantes vegades.
Aquell swing del principi dels anys
quaranta que tant va influir en el meu
estimat rock and roll.
Aquell vespre, en arribar a l’hotel
m’esperava
una
agradable
sorpresa. Vaig coincidir amb una
sèrie de persones uniformades que van
resultar ser els músics de la famosa orquestra
de Glenn Miller que s’estaven instal·lant. Duien un
elegant vestit fosc i el logo GM brodat, amb fil d’or, a la
butxaca de l’americana. Alguns d’ells portaven estoigs
d’instruments i semblaven estar de molt bon humor. Un
dels recepcionistes em va explicar que eren una mena
de “Harlem Globetrotters” de la música: una selecció
de bons músics que conservaven el so i la textura
de l’orquestra original formada, gairebé només, per
instruments de vent.

sortir al carrer, vaig adonar-me’n que m’havia deixat, a
l’habitació, una guia que volia consultar i em dirigí als
ascensors. Mentre esperava, al meu costat va aparèixer
un home amb vestit fosc, un maletí prim i allargassat
com una funda de clarinet i un brodat a l’americana.
La meva ment perspicaç no va trigar ni tres segons en
deduir que aquell personatge que s’acabava
de materialitzar a la meva dreta era
un component de la famosa
orquestra
que
dèiem
ahir. Tothom sap com ens
agrada, als mediterranis,
compartir les nostres coses i
per això em moria de ganes
de fer-li saber l’adhesió de dues
generacions de la meva família
a la música que ell representava.
Un cop dins l’ascensor, l’home
em va preguntar si m’anava bé el
pis cinquè i vaig dir-li que sí, que
jo anava més amunt. I en el mateix
moment en que es va tancar la porta
i que jo obria la boca per fer-li avinent els meus
sentiments, ell es va tirar un pet tan rotund que va fer
que el so de la meva veu, que anava a treure el cap,
morís en l’intent, pobret... L’home, amb la naturalitat
d’un Rodin que ja ha cisellat milers d’escultures, va
deixar anar un escèptic “Pardon” i va ignorar l’estàtua
de pedra en que jo m’acabava de convertir.

Vaig pujar a l’habitació taral·larejant aquella cèlebre
“En forma” i poc a poc em van anar venint al cap
“Patrulla americana”, “Jarrita marrón”, “Pennsylvania
6-5000”... Com podeu veure el pare els hi fotia canya
a aquells vinils.

En un silenci opressiu, l’ascensor va fer escala al
cinquè pis i el músic va desaparèixer deixant flaira i
memòria, amb el seu concert privat, de l’autèntic so
Glenn Miller.

Al matí següent, quan després d’esmorzar anava a

P. D. I encara sort que tocava el clarinet. Un solo de
trombó no sé si l’hauria resistit.

