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Ens retrobem després d’una Festa Major de Ribes d’allò més
participativa gràcies en part pel fet de caure en cap de setmana. Tot i
que la pluja i el vent van anar fent la seva, no varen ser motiu suficient
per tirar enrere a ningú. L’esperit de Festa Major dels ribetans és molt més
intens que les inclemències del temps.
En breu són Les Roquetes a qui toca la gresca de la Festa Major de Sant
Eulàlia, estan ben preparats i ens presenten els seus actes de Festa Major
per anar mirant l’agenda i poder participar al màxim. Bona Festa Major als
roquetencs i roquetenques!!!
De viatge, de la mà de l’Olga Montolio coneixerem Cap Verd, illes a barlovent
i sotavent, volcans, platges amb aigües cristal•lines, gent amable i bona
música. Un itinerari que podeu trobar a Viatges Ribes.
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Sabies què?, ens aclareix el dubte plantejat per molts de nosaltres a l’hora
d’anomenar la carretera dels Carç/ Cards, l’autèntic significat i el per què
del seu nom.

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

Bona Festa Major als Roquetencs i Roquetenques i Bon Carnaval per a tots!!!

Això no hi ha qui ho entengui, la Juanita, i les seves visions nocturnes, o
diürnes, qui ho sap?, ens posa en evidència a un esclau del silenci que al
final es converteix en pres pel dret a expressar-se.
En Joan Rosquelles, a Rosquellades, desvetlla alguna anècdota com sempre
aguda i divertida aquest cop del món del màrqueting i la publicitat. Potser a
partir d’ara mirarem l’arròs d’una altra manera.
La propera edició de L’Altaveu comptarà ja amb les imatges, tant de la
Festa Major de Santa Eulàlia de Les Roquetes, com del Carnaval de Ribes i
de Les Roquetes, poseu-vos tots/es ben guapos i guapes per sortir a la foto.
I sobretot mirem de passar-ho el millor possible, això si, no cal trencar res.
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Sant Pau
2014
Ni el mal temps ni la pluja han deslluït la Festa Major de
Ribes, una de les més participatives dels últims anys, la
qual ha celebrat els seus principals actes, enguany, en
cap de setmana.
El programa de festes arrencava dies enrere, amb
l’obertura de l’exposició de punts de llibre Gegants de
Catalunya de l’autor Xavier Callao. Una mostra que s’ha
pogut visitar a la Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes
i que amb una ballada conjunta de les dues colles de
gegants de Ribes donava el tret d’inici, a la plaça de la
poeta Maria Mercè Marçal, a les ballades d’aquests
elements del folklore ribetà tan tradicionals.
A l’endemà dissabte també va tindre lloc una de les
activitats que s’ha anat, mica en mica, fent un lloc dins
els actes de la festa i que cada vegada aplega més
seguidors: el correbars amb grallers per Ribes. Un
recorregut per diversos establiments de Ribes
acompanyats del so de les gralles i de l’ambient que el
propi públic va creant. Tot un repte per aquells que any
rere any volen arribar fins al final.
Enguany la presentació del programa de festes s’ha dut
a terme a la seu de l’entitat els Xulius-Centre Social
Ribetà, així com la portada del programa, que enguany
ha anat a càrrec de l’artista local Laura Borràs. La
separata ha estat obra de Sílvia Boquer Pubill i Pere Coll
Milà i duu per nom: 1989-2013, 25 anys Pessebre Vivent
Parlat de Ribes. Una obra que ens explica com eren els
inicis del pessebre vivent, els nuclis i les masies on s’ha
dut a terme, els seus participants, com es prepara i tot
el necessari i com ha anat evolucionant, en definitiva,
aquesta representació teatral que es porta a terme des
de fa vint-i-cinc anys al poble.
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També a la seu de l’entitat, de forma paral•lela, s’ha
obert una exposició que ho complementa tot plegat
amb imatges i que s’ha pogut visitar els diumenges.
L’Associació de Comerciants i Industrials de Ribes, el
Fem Ribes, ha contribuït a la festa oferint el ja esperat
Vermut de Festa Major, tot seguit a la presentació del
programa de festes, amb diverses degustacions que han
preparat establiments i comerços de Ribes.
Cap a les 6 de la tarda a Ribes, des de la Plaça de la Vila,
els timbalers de diverses colles han començat el convit
al pregó de la festa. Per diversos carrers i places han fet
un recorregut al so de la música que els ha portat fins a
la masia de Can Puig on el ribetà Jordi Mestre i Escofet
ha omplert de gom a gom la seva sala d’actes. Autoritats,
grans i petits han volgut acompanyar-lo en un dels actes
més tradicionals i antics que cada anys té més adeptes.
Instants més tard els carrers de Ribes s’han omplert de
foc i flames amb el Correfoc. Els Diables de Ribes, la
Colla Jove, el Drac i altres colles convidades han iniciat
un llarg recorregut per acabar amb l’encesa final, a la
plaça Marcer. Les mateixes colles ribetanes han estat les
encarregades d’amenitzar i organitzar el concert
Trakasound per la nit de dissabte, el primer acte celebrat
a l’envelat, una de les novetats mes destacades
d’enguany, i que es troba ubicat al pati de la masia de
Can Puig fins passat Carnaval i que, per tant, acollirà
diversos actes.
El Sant Pau més entranyable ha tingut lloc el dia dedicat
als infants, que ja fa uns anys que es celebra el cap de
setmana abans de Festa Major amb l’anada a Sant Pau
Infantil que comença a la plaça de la Vila. Aquest cop,
amb pluja amenaçadora, va tindre una alta participació
de públic i va donar lloc, un cop tornaven de l’ermita els
balls populars infantils, portar a terme l’exhibició de
totes les colles.
Els actes de vigília i de Festa Major han tingut lloc en
divendres i dissabte, els dies 24 i 25 de gener, amb la
tradicional baixada dels grallers de Ribes tocant
matinades fins arribar a la plaça Marcer on els ribetans
i ribetanes veuen espetegar la traca que dóna inici de
forma oficial a la Festa Major. Tot seguit la cercavila dels
balls infantils i l’exhibició comencen a omplir Ribes de
color i de festa. Tot és alegria. Sant Pau ja és aquí.
El cercavila dels balls populars per carrers i places fins
arribar a la plaça Marcer convida grans i petits a sortir al
carrer, gaudir i fer gresca. La ballada conjunta de les
colles de bastons al bell mig de la plaça, els versos dels
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diables de la Colla Jove i del Ball de Diables de Ribes i
l’encesa conjunta són el preludi d’una nit de vigília que
acaba de començar.
A l’entitat Ger el ja tradicional sopar i concert de vigília,
enguany amb el grup Rumb al Bar que oferien els seus
ritmes a un ampli públic assistent. O el ball de vigília
que tenia lloc a l’envelat, amb l’orquestra Allioli i els Djs
08810 per tancar la nit a ben entrada la matinada.
Els Campaners de Ribes han estat els encarregats de
donar el tret de sortida a la festivitat de Sant Pau amb el
toc de campanes de bon matí. Un cercavila matinal dels
balls populars, amb aturada per esmorzar, ha arribat
fins l’Ermita de Sant Pau per després donar pas a la
tradicional i emblemàtica baixada de Sant Pau.
Les colles participants han pogut dur a terme l’exhibició
una rere l’altra mentre el públic assistent podia gaudir
fins ben entrat el migdia de cadascun dels balls. Entitats
com el Ger han ofert un any més el toc de gralles a la
seu social, per acompanyar el vermut posterior.
Dinar de Festa Major pels ribetans i ribetanes, és
moment de fer una aturada, per donar pas a la resta
d’activitats que ens duu un programa atapeït per tancar
el cap de setmana: el concert de Festa Major i el ball de
nit, enguany amb l’Orquestra Titanium.
El cap de setmana ha finalitzat diumenge amb la
Trobada d’Intercanvi de plaques de cava, a la plaça M.
Mercè Marçal, aquest any acompanyada d’un intercanvi
de punts de llibre. En ella s’hi varen presentar dues
ampolles de cava dels viticultors de Can Ramon amb
plaques amb motius de la Festa Major que ha realitzat
l’artista ribetà Cristòfol Almirall. També la Nau Pere Vall
i Soler va acollir el festival infantil, obert a tots els
públics.
Fins a finals de febrer Ribes es vesteix de festa i tenen
lloc activitats diverses tant esportives com culturals. Les
entitats ofereixen una àmplia oferta de propostes, des
de teatre fins exposicions, presentacions de llibres, la
trobada de gegants, dracs i capgrossos infantils, i un
llarg etcètera per tots aquells que en vulguin continuar
gaudint. De fet fins el 22 de març es podrà visitar
l’exposició de fotografies del concurs Objectiu Sabre, a
la biblioteca Manuel de Pedrolo, on també es farà el
lliurament de premis, dimecres 26 de febrer, i
s’exposaran les imatges dels participants. Qui vulgui
Festa Major, doncs, encara en té per uns dies. A gaudirne al màxim i després a esperar la propera. Visca la
Festa Major !
Redacció
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Més èxits del Gimnàs Sport Ribes
El taekwondo a Ribes segueix donant més èxits al poble. El
Gimnàs Sport Ribes va realitzar, amb els seus competidors,
un magnífic paper en el campionat de Catalunya infantil.
Taekwondo de Combat (pavelló de la Mar Bella), Paula
Vellet, Àlex Elvira, Jan Duran, 3r. classificat i la consolidada
promesa femenina Ariadna Robert quedant subcampiona de
Catalunya. Sens dubte el treball d’aquests nois i noies segueix
per molt bon camí.
Un campionat que ha tornat a batre el record de participants
amb 1.100 competidors en
totes les categories. Recentment
també el mestre del gimnàs
Andreu López, (també és mestre
de hapkido) ha aconseguit
mèrits esportius. El passat mes
de desembre es va proclamar
Campió de Catalunya en la
modalitat d’equips de hapkido i
3r. classificat en el campionat
d’Espanya de hapkido, també
per equips.
Només ens manca felicitar tant
a alumnes com al mestre pel
seu treball i dedicació i que
aquests èxits segueixin per
aquest camí que sembla no
tenir fi.
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Andreu López, mestre
del Gimnàs Sport Ribes
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aecc Catalunya contra el Càncer
JUNTA LOCAL DE SANT PERE DE RIBES
Presentació de la nova Junta de Sant Pere de Ribes.

Com et podem ajudar?
Comptarem amb la presència, entre altres de:
Sra. Anna Gabaldà Felipe
Alcaldessa de Sant Pere de Ribes
Sra. Núria Sardà Romera
Presidenta de la Junta Local de Sant Pere de Ribes
Sra. Cristina Salat Esteba
Vicepresidenta de la Junta Provincial de Barcelona
Moderarà l’acte:
Sra. Mª Àngels Ayra Viladevall
Coordinadora de Direcció de Persones
de la Junta Provincial de Barcelona

13 de febrer de 2014
18.30h.
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Pl. de la Poeta Maria Mercè Marçal, 1
Sant Pere de Ribes
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FESTA MAJOR
DIVENDRES, 7 DE FEBRER
20 h
Presentació de la separata del programa
de festes
“Biblioteca Josep Pla: 20 anys amb Tu!” a
càrrec d’Ester Callao Mestre
A la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep
Pla i del Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Associació de Festes
Col•labora: Serveis de Cultura i Joventut
DISSABTE, 8 DE FEBRER
23 h
Santa Eulàlia Rock 2014
Amb P-Setas, Santos y Rebeldes i dos DJs
Al Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Ball de Diables Els Diabòlics
DIUMENGE, 9 DE FEBRER
De 9 a 12 h
Caminada Popular
Des del Mercat La Sínia
Organitza: Amics del Senderisme i la Natura
De 9 a 14 h
Segon MERCAT DE SEGONA MÀ amb
finalitats solidàries
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Al passeig de Santa Eulàlia
Organitza: Petits Diabòlics
DIMARTS, 11 DE FEBRER
19’30 h
CERCAVILA NOCTURNA DE VIGÍLIA DE
FESTA MAJOR
Recorregut: rambla Rafael Alberti, av.
Catalunya, carrer Almogàvers, d’Eugeni
d’Ors, av. Mas d’en Serra, av. Catalunya,
carrer de Velázquez, de Miquel Àngel i final
a la plaça Llobregat
Coordinen l’acte: les colles de foc de les Roquetes
DIMECRES, 12 DE FEBRER SANTA EULÀLIA
9,15 h
Concentració dels Balls Populars
A la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
9,30 h
ANADA A OFICI
Sortida des de la plaça de la Vinya d’en
Petaca cap al carrer de Miquel Servet,
carrer Barcelona, Miguel de Unamuno,
Sagunt i final a l’església de Santa Eulàlia
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
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11 h
OFRENA FLORAL A LA PATRONA PER PART
DE LES ENTITATS I
MISSA CONCELEBRADA DE FESTA MAJOR
amb intervencions cantades per la Coral de
la Gent Gran de les Roquetes
Els Castellers de les Roquetes faran un pilar
caminat dins l’església en fer la seva ofrena
Organitza: Parròquia Santa Eulàlia
12.15 h
En acabar la missa, pilar dels Castellers de
Les Roquetes a la plaça de l’Església
i seguidament CERCAVILA DE SORTIDA
D’OFICI
Sortida de la porta del pati de l’església de
Santa Eulàlia, cap al carrer de Cid
Campeador, d’Eugeni d’Ors, de Miquel
Servet fins a la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls
Populars
Col•laboren: Castellers de les Roquetes,
Ball de Diables Els Diabòlics i Petits
Diabòlics,
A continuació,
EXHIBICIÓ DELS BALLS POPULARS INFANTILS

2014

SANTA EULÀLIA
A la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de
Populars

Balls

En finalitzar;
Petada conjunta dels Petits Diabòlics i dels
Petits del Foc coincidint amb l’inici de
l’ESPECTACULAR TRACA DE FESTA MAJOR
de Pirotècnia Igual
Coordina l’acte: Associació de Festes
18 h
Espectacle infantil
amb XIP XAP TITELLES i “Els músics de Bremen”
Al Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Associació de Festes
DISSABTE, 15 DE FEBRER
23 h
Ball de FESTA MAJOR amb DJ DARÍO
Entrada gratuïta
Al Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Associació de Festes
DIUMENGE, 16 DE FEBRER
8h
Matinades

Sortida i arribada a la plaça del Llobregat
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
10’15 h
CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Des de la plaça Ramon Mir, enfilant carrer
Eugeni d’Ors amunt, avinguda Mas d’en
Serra avall, fins a la plaça Sant Jordi i
seguint per avinguda de Catalunya, carrers
de Velázquez, d’Ortega i Gasset, de Miquel
Servet fins a la plaça de la Vinya d’en
Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls
Populars
Col•laboren: Petits Diabòlics i Castellers de
les Roquetes
A continuació,
EXHIBICIÓ DELS BALLS POPULARS i com a
acte final petada conjunta de les colles
infantils de foc, mentre els castellers
aixequen un pilar i tots els balls blancs
ballen alhora
A la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls

Populars
Col•laboren: Petits Diabòlics i Castellers
de les Roquetes
12 h
Ballada de sardanes
A càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa
A la plaça del Llobregat
Coordina l’acte: Grup Sardanista Tamborí
Patrocina: Associació de Festes
DISSABTE, 22 DE FEBRER
17 h
Ball de Mantons infantil, amb DJ DARÍO
Entrada 1€ (inclou refresc)
Al Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Associació de Festes
Col•labora: AMPA Santa Eulàlia
23,30 h
Gran Ball de Mantons
a càrrec de l’Orquestra Passarella
Entrada gratuïta (reserva de taula i 4
cadires a 10 €)
Es prega americana per a ells i mantó per a elles
Al Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Associació de Festes
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Un viatge de
Olga Montolio

CAP - VERD
Àfrica o Carib?

s

i us voleu sentir a l’Àfrica i a l’hora al
Carib heu d’escollir Cap Verd. Tot un
arxipèlag d’illes, cadascuna amb un
encant diferent, però totes a
l’uníson amb l’alegria d’un poble caribeny
amb arrels ben bé africanes.
Cap Verd, està format per dotze illes, les de
Barlovento i les de Sotavento. Ja fa anys
vaig descobrir les de Barlovento i el passat
any 2013 vam decidir visitar també alguna
de Sotavento.
La capital és Praia, però en realitat la capital
per molts fora Mindelo a Sao Vicente (illa
de Barlovento) per la seva música i ésser la
terra mare de la gran Cesària Évora, “La
Diva Descalza”. O sigui, diguéssim que
difereixen en que Mindelo vindria a ser la
capital cultural i l’illa de Santiago o Praia la
capital administrativa.
Cap Verd gaudeix d’una música tan
tradicional com la seva gent. És una
característica fusió de influències
europees, llatines i africanes, dins dels
estils més famosos es troben la Mourna i el
Funaná.
No hi ha sensació igual que escoltar a
qualsevol dels seus grans cantants o
cantautor espontani per fondre’s amb la
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immensitat de les seves postes de sol, amb
la clamor d’un carrer, acompanyant el
silenci del vent elisi o amb els rumors del
mar. Tot sembla acoblar-se d’una manera
fàcil i acorda, com si haguessin assajat, o
millor: haguessin nascut junts.
La seva moneda és l’escut capverdià, des
de la seva independència amb Portugal.
Ara mateix 1 euro equivaldrà a uns 100
escuts. El cost de la vida tot sent pels
nadius bastant baixa, s’ha de dir que han
aprés una mica a fer servir el canvi per
igualar-se a Europa. Però encara i tot les
seves suspicàcies, no resulta car menjar ni
sobreviure a Cap Verd. Ara sí, degut a la
influència dels senegalesos i gambians
(que només són a 400 milles nàutiques)
s’ha d’aprendre a regatejar una mica si
voleu comprar artesanies. Però val la pena
perdre’s una tarda pels artesanatos o bé
per cases particulars que posen rètols de
venda de roba tradicional, música o
artesania i discutir “en el bon sentit de la
paraula”, lluiteu una miqueta! Trobo que té
la seva gràcia!
L’ idioma en teoria és el crioll (mescla de
portuguès, africà i dialectes que varien
segons les illes, sobretot entre les de
barlovento i les de sotavento. Però no heu
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de tenir recances. No sé com s’ho fan però
t’entenen perfectament! O sigui la
comunicació no és cap problema.
El 95% del capverdians són catòlics i un
grup reduït són evangelistes, encara que
no són gaire practicants, però segons la
nostra vivència en general diríem que son
humanistes, curen les seves arrels africanes
per a sobre de tot. Hem de tenir en compte
que la seva gent en un principi va sorgir del
creuament dels primers colons europeus
amb les esclaves africanes i sumant els
presidiaris, pirates i mariners que van
visitar les illes resulta que un 70% de la
seva població és una raça mesclada.
ILLES DE BARLOVENTO:
SANTO ANTAO: rural i famosa pel seu”
groge”, parent germà del rom fet encara de
manera tradicional, o sigui : un bou tirant i
fent rodolar una premsa; al igual que a l’illa
de Praia. A més a més té de curiós que si
arribeu amb ferry us semblarà àrid que fa
por, (no n’ hi ha res), però un cop comenceu
a pujar per l’única carretera que existeix,
sense avisar us envoltarà una boira
fantasmagòrica que per art de màgia us
canviarà la visió. De cop, us trobareu amb
una immensa vegetació tot baixant cap a la
vall, i aleshores es quan veureu realment
l’illa.

veureu cap on heu d’anar perquè els
arbres, fruit del vent t’ho indiquen i deixen
pas. És una illa del tot acollidora, facilita de
seguida que formeu part del seu do de
viure relaxat, sense preses ni conflictes.

Aquí tenim la meravellosa “Pedra de Lume”

SANTA LUZIA (no està habitada), BRANCO,
RAZO, SAO NICOLAU (important per la seva
indústria pesquera) SAL, SAO VICENTE:
important visitar el port de Mindelo,
sobretot al vespre, sembla que les barques
surin entre el cel i el mar. També visiteu el
bar de la Cesària Évora, un lloc molt
petitonet, però ple d’energia) i BOA VISTA.
ILLES DE SOTAVENTO:
BRAVA, FOGO: illa volcànica, dedicada a la
agricultura i sobretot al cultiu de cafè
MAIO: sol radiant durant tot l’any)
I SANTIAGO (Praia).
Comencem :
Anem cap a Portugal (també es pot anar
per Madrid) i en menys de quatre hores
amb aerolínies TAP ja et plantes a l’illa de
Sal, per fer boca de tot el que podreu veure
i viure desprès en aquestes petites però
màgiques illetes. Sal, com si diguéssim
t’obre ells ulls a un nou concepte: no saps
si estàs a Àfrica o al Carib, per posar un
exemple: “a mig camí “.
Ara existeixen aeroports internacionals en
més illes que a Sal, Praia i Sao Vicente.
L’illa de Sal:
El més valuós que té és la seva aridesa de
paisatge conjuntat amb la seva escalfor
caribenya-africana: Vull dir, una immensa
sensació de ser en un tot d’Àfrica i en un no
res del Carib, o a l’inrevés.
Les illes de Cap Verd estan situades a l’oest
de la zona de Sáhel (en l’àrea de la sabana
situada entre el desert del Sàhara i l’Àfrica
tropical), l’estació de pluges va d’agost a
octubre, i de desembre a juny tenen època
seca amb vents elisis.
Al conduir per les seves planes carreteres

Heu de visitar la “Pedra da Lume”, un volcà
convertit en immenses salines en les que
podeu banyar-vos i intentar posar-vos
drets a l’aigua (que ja us dic: és impossible!),
és molt divertit creuar pel túnel foradat el
volcà i admirar de sobte aquesta joia. Ara
ja tenen un petit bar i unes botiguetes de
souvenirs, en les quals podeu comprar sals
i fangs curatius.
Important el canvi de colors de les salines,
rosa, blanc ... sense oblidar les
instal•lacions de fusta antigues, fora de
servei, els antics vaixells rovellats i les
panoràmiques vistes que ofereix aquest
lloc. Jo hi vull tornar!, ja hi estat dos cops,
però hi vull tornar!
Perdoneu! segur que abans. ja haureu
visitat i gaudit de la platja de “Santa Maria”,
té una extensió considerablement
d’horitzó, una mar blaveta i una sorra
blanca, blanca. Si intenteu trencar la visió
només ho fareu perquè us trobareu amb
gent fent peses, esport, nens jugant.... És
preciosa, i les seves “ apreciades onades”
atrauen a fer surf i tot tipus d’esports
marítims, a banyar-vos o només a admirarles. És clar, que també s’ha de dir que se’n
van els ulls cap els iots ancorats enmig de
tanta bellesa. Bé, una meravella! I el seu

Aquí tenim la meravellosa “Pedra de Lume”

immillorable pantalà, en el que les travesses
de fusta us deixaran veure el mar sota els
vostres peus, tot esquivant els peixos que
grans i petits s’acomoden per a tot arreu.
La seva gastronomia és curiosa, tenen un
mol•lusc que es diu craca, amb un gust
entre ostres i percebes. Però a part de
marisc i tonyines Cap Verd és famós per la
seva ”cachupa” el plat tradicional fet amb
blat de moro.
Podeu anar actualment d’illa en illa amb
gran facilitat amb les Aerolíneas
Caboverdianas (a part dels ferrys) els avions
son més que còmodes, nets i seriosos,
fantàstics per saltar d’illa en illa en menys
de 30 minuts, difícilment trobareu
entrebancs. El preu és assequible, però
recomanem tenir els trasllats enllestits
abans a la vostra agència de viatges. El
tracte cordial i emotiu de la gent, fa que
agafis ànsia per tornar a Sal . Encara que
Espargos, la seva capital i el seu mirador no
siguin gran cosa: “sempre ho trobareu a
faltar.

Naturalesa de Cap Verd.
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Vigileu amb el sol, que crema de veritat
encara que hi hagin dues temporades
l’humida i la seca, és igual. Nosaltres vam
estar al setembre, quan segons diuen plou
cada dia (i és veritat, plou i plou, fins i tot
massa). Però no importa perquè de seguida
surt el “lorensu” i si us descuideu us crema.
Diferent que a l’època seca que us torrareu
sempre, però a canvi dormireu a les nits
amb el xiuxiueig del vent.
Si voleu menjar bones llagostes aneu a
“Palmeira”. Està només a uns quatre
quilòmetres de “Espargos”, és un lloc molt
familiar i molt hospitalari, com en tot
l’arxipèlag, però poder aquí ho notareu
una mica més. La seva gent no és mou
gens pel turisme, similar als poblets
allunyats de les platges però aquest és
marítim. Cap destacar que és a on es
troben les instal•lacions que permeten el
desenvolupament industrial de tota l’illa:
combustible, dessalinitzadora, central
elèctrica i parc eòlic...
Si continueu per una pista de terra (aneu
amb un 4x4), divisareu els aerogeneradors,
els quals amb mirada del viatger semblen
que per un moment sigueu en un altre lloc:
sobte una mica. I ja quan travesses uns 6
quilòmetres d’aridesa i vent arribareu a
“Buracona”, o com ells diuen “El gran
Forat”, al qual us podeu banyar, o millor
llençar-vos si sou molt agosarats). Es tracte
d’una foradada en mig de la terra i el mar
que colpeix bruscament. Tota una
experiència! quedes atrapat entre mar,
vent i un misteriós paisatge volcànic.

Una fotografia entranyable amb “les criances”

Coses emocionals:
Cal destacar l’enteresa que tenen amb els
seus fills i la vigilància de les “criances”
com ells els anomenen. Cert és que fa pocs
anys varen esdevenir problemes per
controlar la seva seguretat, ara és
admirable de poder gaudir d’un lloc tant
conscienciat en referència als menors .
Difícilment trobareu una “criança” sense la
mirada dels seus progenitors o de qualsevol
capverdià que l’envolti. Es crea un món
relaxat però pendent en tot moment dels
seus menors. Tanmateix passa amb els
turistes, et sents protegit a tot hora, i no
notareu cap sensació de malestar.
Ara saltem a Boa vista:
Illa que et torna a cobrir de misteri. Només
les seves dunes en les quals et sents dins
d’un rellotge de sorra, t’esborren
dignament l’estrès i et fan trontollar les
imatges i sentiments apressos .

A la fi, xiringuitos”, platges verges, sorra
blanca, mar transparent, gent amable,
música ideal i de qualitat… EL PARADÍS!

Imatge impressionant del port de Palmeira.
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Meravelloses vistes de les valls a Praia.
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Ballant al ritme dels suaus saltets que et
provoca aquesta música encisadora.

I ara què?
Som a Sal-Rei, capital de Boa Vista.
Imprescindible visitar... i què podeu trobar?
tortugues posant ous a la platja de l’hotel?
quilòmetres i quilòmetres d’extensió de
naturalesa àrida? creuar poblets amb gent
que no hi entén res del que fas , però que
a l’hora et miren amb hospitalitat? o caure
en una festa de carreró fosc on no hi ets
convidat, però encara i així, de no parlar
crioll, (que és la seva llengua), només amb
la mirada et fan sentir còmode i sense
pors?
No és gaire turística, encara que grans
cadenes hoteleres cada cop inverteixen
més en aquesta illa. Tindrà a veure
l’aeroport internacional que fa poc s’ha
construït.
Una imatge molt bonica i harmoniosa és el
“Antiguo Porto dos ingleses”, on podeu

Si sortiu del Concelho de Praia:” Farol De
Donha Maria Pia”,(et transporta a una altra
època) ja podeu fer camí, i sense pensar,
només admireu la bellesa de la seva
vegetació i ja us trobareu a “Cidade velha”:

Mercat tradicional.

degustar peix fresc dalt d’un restaurant tot
contemplant el trànsit de mariners i canalla
banyant-se al mar saltant per les barquetes
dels pescadors.
També és recomanable visitar l’església de
Santa Isabel. S’ha de tenir en compte que
és una illa centrada en el seu nucli urbà i
gira al voltant de la plaça del poble, on és
poden admirar els seus edificis d’estil
colonial.
Fem una capcinada i ja hi som a l’illa de
Santiago! A la gran, important verda i
musical: PRAIA. Només aterrar ja se
t’encongeix el cor. I penses, però ara a on
vaig? Quan creus que ho has vist tot!
Si. Estic a la capital capverdiana, mescla de
sorolls, de ritme, de colors, de sentiments.
Bé, de bon rotllo! Hi heu d’anar, és
impressionant! Tot és a l’abast, ambaixades,
mercats...(És multi-tot)

El tròpic al descobert. No he vist ni sentit
mai una vegetació, una gent, i una pau com
la que vaig viure en aquest lloc.
Ah! I no deixeu de visitar els seus angostos,
humits i verds camins “o carrers”, sense
cap por, perquè trobareu” la Rua da
Banana”, on vivia la gent més poderosa i
elegant de l’època,
No es por oblidar que pel mig del camí
topareu amb la fortalesa de” Sao Felipe”
construïda el 1593 per ser protegida del
pirata Francis Drake. És emocionant!
encara conserva els canons originals i
podeu visitar-ho tot, les seves entranyes:
on retenien als presos, on vivien els
generals. Temps d’esclaus i pirates. Tot
molt ben conservat, s’ha de dir. Un excitant
mirador des del qual podreu observar la
mar profunda i la humida vall plena
d’acàcies, cocoters, mangos...
I si el que voleu és ja perdre el sentit
demaneu al taxista que vagi fins”Pedra

Una mica d’història:
Foren els primers exploradors de l’arxipèlag
Antoni Noli i Diego Gomes que varen
arribar a Santiago el 146 i van establir la
primera colònia a Cap-Verd. I va esdevenir
el primer comerç d’esclaus, preu més tard
a que l’església beneís als negres pagant
pel procés d’evangelització. D’aquí el famós
“Pirulí”, o Picota, on els esclaus lligats a
l’eix central donaven voltes per ser
comprats.
A Praia hi ha tant per veure! que el fàcil i
econòmic és llogar un taxista per a tot el
dia,doncs, no és gens car. Hi millor deixarse recomanar per ell, perquè hi ha tant per
veure que necessitaríeu una vida per
poder interpretar una mica aquest paradís.

Vaixells rovellats entre sal i història.

Badejo”,”Assomada”,”Tarrafal”:Tanta
naturalesa, a vegades desborda!
Ni han dues rutes, primer es pot recórrer
per dins les valls i les muntanyes parant
pels seus pobles interiors i conèixer els
seus mercats (per cert ben curiosos: un
conjunt d’animals vius i menjar compartint
espai amb plantes, fruites i coses de més
veure Impressionant!), i desprès baixar per
la costa, o a l’inrevés. La veritat, no
importa! Elecció de cadascú!
Podeu acomiadar-se d’aquesta caribenya
Àfrica, segur que momentàniament, tot
sopant al costat d’un penya-segat
perfumant-vos amb la boira del mar i
deixar-vos hipnotitzar per una ”Mourna”.
Cap Verd,sí que té de verd! Encara que els
colonitzadors agosarats van destruir
moltes muntanyes per fer vaixells, Cap
Verd és Cap Verd.
VAL LA PENA!

Una picota, a on lligaven als esclaus, tot girant
a l’espera de ser comprats.

Amílcar Cabral: dirigent anticolonialista i
secretari general del partit africà per la
independència de Guinea i Cap Verd. Dóna
nom a l’aeroport internacional de l’illa de Sal.
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Cuina de temporada
Per a 4 persones:
Ingredients per a la salsa:
35 ametlles torrades
4 nyores escaldades
12 avellanes
1 bitxo
2 grans d’all escalivats
2 grans d’all crus
3 tomàquets escalivats
Pa fregit
Oli d’oliva, vinagre i sal

XATÓ

Ingredients per al plat:
1 escarola gran
4 llaunes de tonyina
150 gr. de bacallà esqueixat
12 filets d’anxova
50 gr. d’olives negres
50 gr. d’olives arbequines

Preparació de la salsa:
Picarem al morter els grans amb un pessic de sal. Afegirem les ametlles i les avellanes i ho treballarem fins que formi una
pasta. Tot seguit afegirem les nyores, el bitxo, els tomàquets i el pa fregit. Ho seguirem treballant afegint un raig de vinagre
i oli a poc a poc perquè ens lligui bé. Si espesseix massa aclariu-la amb una mica de vinagre.

Preparació del plat:
Posarem en una safata els ingredients i els barrejarem amb la salsa deixant per decorar una mica de bacallà , anxoves i
olives.
Per acabar posarem salsa per sobre perquè llueixi el plat.
Bon profit
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XAVIER CALLAO
Punts de llibre
“Gegants de Catalunya” a la
Biblioteca
Manuel de Pedrolo

El passat dia 10 de gener a 2/4 de vuit de la
tarda va tenir lloc a la Biblioteca Manuel de
Pedrolo el primer dels actes de la Festa
Major de Sant Pau 2014: la presentació de
l’exposició Punts de llibre “Gegants de
Catalunya”, de la que és autor, el col.
leccionista local, Xavier Callao.
A la taula el regidor de cultura Josep Rius i
l’alcaldessa Anna Gabaldà representant
l’ajuntament, el vilafranquí Eloi Miralles,
expert en temes sobre folklore popular del
nostre país, en especial, castellers i gegants
i l’autor de l’exposició en Xavier Callao.
L’Eloi Miralles va explicar l’origen i els
primers documents que parlen sobre
gegants i la seva evolució d’aquests al llarg
de la història.
Miralles va destacar l’arrelament dels
gegants al nostre país i va fer unes
pinzellades bàsiques sobre la història dels
gegants de Ribes, en Pere i la Paula i
l’Andreu i la Marina.
La exposició ubicada a la biblioteca Manuel
de Pedrolo fins el dia 1 de febrer consisteix
en una mostra de uns 60 quadres amb 12
punts de llibre cadascú. En total uns 700
gegants aproximadament. En un dels
quadres, hi ha l’explicació al detall de cada
una de les dades i també on estan
col•locades en els punts. D’aquesta
manera es pot saber com estan catalogats
per a poder-los col•leccionar. El conjunt de
l’explicació, consta de dues parts, una per
la cara del davant del punt i l’altra en el
revers, (cosa que no es pot veure en la
exposició però si en els punts de llibre
col•leccionables) hi va una fitxa tècnica

amb l’alçada del gegant, el pes, any
d’estrena i nom del constructor.
La idea li sorgí a l’ autor, Xavier Callao, quan
es va celebrar el 60è aniversari dels gegants
(Pere i Paula) i els va oferir a la colla gegantera
de Sant Pere de Ribes dissenyar un puzle de
5 punts de llibre commemoratiu d’aquell 60è
aniversari i així poder regalar-los i distribuirlos a qui ells volguessin. Al veure l’acollida
que van tenir va pensar que la idea es podia
fer amb més gegants de tot Catalunya per tal
de fer conèixer arreu ,les diferents figures de
cada municipi a tot el país.
Segons l’Agrupació de colles de geganters
de Catalunya hi ha uns 4000 gegants per
tot el territori i el repte que té en Xavier
Callao és poder anar incorporant noves
figures a la exposició fins a completar-los
tots. Una feina a destacar per la cultura
popular no només del nostre poble sinó de
tot el país.
També és important saber que els punts de
llibre es poden adquirir o intercanviar a
fires i trobades de col•leccionistes que se
celebren al llarg de tot l’any, per tot el
territori català, com la que va tenir lloc el
dia 26 de gener a la plaça Marcer, on per
primer cop, es va celebrar la nostra 1ª
Trobada d’intercanvi de Punts de llibre a la
nostra Vila.
Redacció
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Cuida’t

Esther Larrosa Montemayor

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

Per què fem esport?
Davant aquesta pregunta respondríem que és una
forma de vida. Ens aporta equilibri personal, estabilitat
emocional i satisfacció personal en el transcurs de
l’acció.
Aixecar-se abans que surti el sol i en algunes ocasions
continuar després que el sol es pongui , no és pas fàcil,
però tanmateix és una sensació molt agradable que
requereix esforç i que com és sabut, tot esforç té la
seva recompensa.
Seguir corrent fins i tot una vegada hem creuat la línia
d’arribada, sentir moure´s la ciutat als nostres peus o
rodar amb bicicleta, són sensacions úniques.
Entrenar, patir, plorar, riure, suar, però sempre amb una
recompensa, la de sentir-nos millor, la del benestar
emocional, físic, mental i fins i tot social, quan estem
acompanyats. La nostra meta d’avui, serà la nostra
sortida de demà. Aconseguir els nostres objectius, per
petits que siguin ens fa gaudir cada dia. És un repte
personal anar-los mantenint i augmentant.
Fer esport és un somni que et permet estar saludable,
sentir-te viu. Poder caminar, córrer, saltar, nedar, ballar,
suar i sentir la naturalesa en cada batec i cada trepitjada.
La finalitat de fer esport és com ja hem comentat, estar
sa. Existeixen moltes evidències científiques que així
ho corroboren. Especialment ambiciós va ser l’estudi
desenvolupat per l’Hospital Universitari de Bispebjerg
a Copenhaguen (Dinamarca). El centre va estar seguint
a 2000 persones, ni més ni menys que durant 40 anys.
Els resultats van ser realment significatius, els homes
que solien córrer una hora o 2’5 hores a la setmana van
viure 6’2 anys més que els que no corrien i en el cas
femení, ho feien 5’6 anys més.
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Altres estudis mostren la correlació entre la ment i el
cos. Així, científics de la Universitat d’Illinois (EUA) van
concloure recentment que l’augment del 5% en la
resistència cardiorespiratòria que es produeix al córrer
pot suposar un increment en la nostra creativitat i
capacitat per a la presa de decisions.
Un dels elements claus en la felicitat són unes
hormones, concretament les endorfines, aquestes es
generen en el nostre cervell després de finalitzar una
activitat física i ens produeixen una sensació de
benestar. És cert, però no són els únics
neurotransmissors que entren en joc, les neurones
també segreguen serotonina i dopamina, que són
traspassades al seu torn a d’altres neurones i així una
zona concreta del nostre cervell rep una sensació de
benestar i recompensa.
Fent esport podem arribar a perdre les nostres pors,
com per exemple pot ser, aprendre a nedar, i aquest fet,
ens aportaria més seguretat i autonomia. Ens permet
sentir-nos més lliures.
En definitiva fer esport ens permet somiar, més enllà de
les nostres possibilitats i poder gaudir sempre com si
haguéssim arribat els primers.
Anima’t fes esport!

entrenosdiez@gmail.com

La Quiropráctica, a diferencia de las soluciones tradicionales, no se contenta
con aliviar el dolor sino que busca y trata el origen del problema, a fin de
evitar que éste vuelva a surgir o empeore.

SALUT

DOLOR LUMBAR , CIÁTICA
Y HERNIA DISCAL .
2ª Parte
La ciática
Se trata de un dolor que se propaga hacia las
nalgas y las piernas. Se debe a una irritación del
nervio ciático. Esta dolencia proviene a menudo de
una hernia discal, lo que determinará su doctor en
Quiropráctica.

La hernia discal
O c u r r e
cuando
el
disco, al ser
comprimido
entre
dos
vértebras,
sale de su
localización
y presiona la
raíz nerviosa
Hernia del disco comprimiendo la raíz nerviosa.
o la médula
espinal, produciendo lesiones neurológicas. Sus
consecuencias pueden ser dolor, alteración de la
sensibilidad e incluso dificultades para caminar.

de las graves complicaciones que esto implica.
En el caso de la hernia discal, la solución
recomendada más a menudo es la cirugía
(nucleotomía, laminectomía, microcirugía, etc.). Sin
embargo, siempre debería ser el último recurso,
ya que toda operación quirúrgica tiene riesgos.
Siempre se estará a tiempo de operar, pero hay que
tener en cuenta que la operación es irreversible:
una vez operado, no hay posible vuelta atrás.
Incluso la medicina reconoce que hasta el 40%
de estas intervenciones fracasan. Hay cada vez
más médicos que opinan que estas operaciones
deberían reservarse a casos bien precisos, y sólo
después del fracaso de otras terapias. En vista de
su eficacia demostrada, la Quiropráctica debería
siempre ser la primera opción.

¿Por qué los tratamientos
convencionales no son
suficientes?
Los antiinflamatorios y los relajantes musculares,
como todos los fármacos, tienen muchos efectos
secundarios. Por ejemplo, los antiinflamatorios
provocan úlceras, problemas gástricos, hemorragias
digestivas y deben ser evitados especialmente por
las personas mayores y las mujeres embarazadas.
Es más, estos fármacos
sólo esconden el dolor
(desconectan la alarma) sin
solucionar su causa (apagar
el fuego).En todo caso, sólo
deberían tomarse unos días
como máximo, mientras
se diagnostica el origen
del problema. Demasiada
gente se automedica y toma
estos tratamientos de forma
continua, sin ser consciente

Además de los riesgos que conllevan, muchas de las intervenciones
quirúrgicas para hernias discales fracasan.

Para más información:
Centre Chiropràctic de la
Columna Vertebral.
Alain Chiappinelli (Doctor en Quiropráctica)
Sitges: T. 93 811 01 01
Barcelona: T. 93 487 50 35
www.bcnchiro.com
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Sabies
què...

Un carç, planta que ha
donat nom a la masia
del Carç

EL CARÇ O ELS CARDS?
Josep Miret i Mestre
Anant cap a Vilanova i la Geltrú, molt a prop de Puigmoltó, hi
ha la masia del Carç. El Carç es un grup d’edificacions amb una
masia senyorial anomenada ca l’Almirall que presenta una torre
de vigilància i té al seu voltant diverses cases on vivien masovers
i parcers, com can Virolat, can Vidaló o can Sebastià. Destaca la
capella dedicada a sant Jaume, en la qual es diu missa per la Festa
Major de Puigmoltó, el 25 de juliol.
Aquesta masia és una de les més antigues del terme de Ribes.
Surt en una llista de masies del segle XIII amb el nom de “manso
Petri de Carz” (mas de Pere del Carç) i en un document de l’any
1333 amb el nom de “Carcium”. A partir de 1571 i fins al 1934
el Carç va ser propietat dels Almirall, segons explica Vicenç
Carbonell al llibre Masies del Garraf 1 amb excel•lents dibuixos
de Pau Roig Estradé.
En diverses ocasions m’he trobat gent que em preguntava com
s’havia d’escriure el nom d’aquesta masia, amb ce trencada o
amb RDS. I la resposta és bastant senzilla: depèn de la planta
que va donar nom a la masia. M’explico: a la costa catalana és
molt freqüent en zones degradades la planta anomenada “carç”,
“càrritx” i altres noms, que té unes fulles llargues amb la vora

tallant i presenta panícules
en forma de plomall a
la part alta. El seu nom
científic és Ampelodesmos
mauritanica. Actualment
aquesta
planta
és
coneguda a la nostra
comarca amb el nom de “pelosa” o amb el castellanisme
“plumero”, referit als plomalls.
L’altra planta que pot haver donat nom a la masia és el card,
nom que inclou diverses espècies de plantes punxenques, entre
elles el card marià (en castellà, cardo borriquero), el card coler (o
herbacol, utilitzat antigament per quallar la llet i fer formatges), el
card panical, el card negre...
Quan hi ha dubtes sobre la grafia exacta d’un nom de lloc, els
especialistes en toponímia solen investigar la documentació
antiga. La recerca de pergamins als arxius mostra que els noms
antics de la masia, Carcium, Carz i Carzo deriven de la planta
anomenada carç. Si la planta hagués estat el card, en llatí seria
“carduu” i en català antic “card”, però no és el cas. Per tant, sembla
que la forma correcta que hem d’escriure és “el Carç”, amb l’article
en singular. Aquesta és la grafia que prefereixen Vicenç Carbonell
o Ignasi Mª Muntaner, estudiosos de la toponímia del Penedès.
A nivell oficial, al Nomenclàtor oficial de toponímia major de
Catalunya es recull el Carç com a nom de la masia, però també
“Els Cards” com a urbanització situada a la serra del Carç. Per què
aquesta divergència? Doncs per què el Nomenclàtor fixa els noms
populars, mentre que el nom d’una urbanització el posa l’empresa
promotora, amb encert o sense. Són ells qui han de modificar el
nom si volen adaptar-se a una toponímia més popular.
A nivell municipal, l’Ajuntament té aprovats els noms carrer
del Carç i carretera del Carç, però en una passejada que he fet
recentment he vist que encara hi ha plaques antigues amb el nom
de “Carrer dels Cards”.

Capella de Sant Jaume del Carç en una fotografia de principis
del segle XX (fons Miquel Bertran).
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Agraïments: haig d’agrair les observacions de l’amic Ton Ferret,
filòleg.

VENIM D’UN SILENCI…

AIXÒ NO
HI

L’Àlvar amb prou feines tenia edat per
arribar amb la mà al capdamunt d’una taula
però va viure els cops que patia a casa la
seva mare i no va poder dir res. Doncs res
no deia.
Ja tenia edat escolar quan va
veure com li trencaven les ulleres a l’
Anscari, el nen gras de la classe del costat. Ja podia parlar, però no va gosar dir
res.
Poc li mancava per a fer els 12 anys
va fugir accelerat de la plaça per si
pensava que havia estat ell també qui
ria injuriat i espitjat les noies que
tien de l’esplai. Va fugir per no dir

quan
algú
hausorres.

És ben cert que tot plegat era ja un
cúmul d’imatges amb prou duresa
com per a dir prou. No obstant,
ni la duresa ni la violència van
ser tan evidents com quan amb
15 anys va veure un company que
maltractava, i amb perversitat, la seva pròpia companya
fins a deixar-la pràcticament
amb la samarreta a la mà i els
pantalons als genolls. Tampoc
va gosar aleshores dir-ne res.
Va arribar a la universitat i es
va comprometre amb ell mateix a
trencar el silenci. Era a la facultat de medicina on estudiava i va
veure com un grapat de noiets de tercer
se’n reien del Vicens, el conserge coix a
qui deixaven obertes totes les finestres
per veure com anava amunt i avall, cada
vespre i a darrera hora. I com cada vespre
finalment l’Àlvar no gosava acostar-se més
de 5 metres al col•lectiu rebel... doncs li
venia la imatge de l’Anscari i les ulleres
trencades.
En la seva primera feina, va veure com en
sis mesos van acomiadar injustament tot un
departament del centre hospitalari on feia
d’interí. Hi va haver manifestacions, hi
va haver tancades, recollida de signatures
i fins i tot, per casualitat era just davant del despatx de la gerència quan va
sentir la representant del col•lectiu de
persones afectades sent ultratjada físicament. No va dir res. Tot plegat semblava
que havia de ser tot així, però al mateix
temps quelcom naixia: potser que algú digui alguna cosa, no? Potser cal fer un pas
endavant?

HA

QUI HO
ENTEN
GUI

Un vespre la seva germana va tenir un accident i va anar d’urgències al seu
centre de salut. Allí la van atendre, però no va poder marxar
sense un incident econòmic:
donada la seva situació d’aturada li van estendre una factura amb import del 100% del
tractament mèdic rebut, en
resum: dues radiografies,
una intervenció quirúrgica
i estada hospitalària de 6
dies un total de 16.328€. Al
seu voltant, semblava una
normalitat. A qui podia dirli res?
Un matí els seus sogres el truquen. Va haver de córrer, doncs la
policia judicial els feia fora de
casa. Va arribar-hi i no hi havia ja ningú. Era massa tard.
És massa tard, quan venim d’un silenci no
només antic i molt llarg sinó cruel, impropi, miserable i atroç. Tots els silencis
són ferotges, despietats i que cal combatre des de la infància i amb total i plena
llibertat.
Ara l’Àlvar ha ingressat a la presó per
escridassar a un grup de persones de les
que sembla són més importants, perquè quan
se les injúria tenen qui les protegeix,
mentre la resta, ens treuen els serveis, la
casa, ens injurien per una petita pantalla
o des d’un semicercle.. i ningú no diu res
més.
La Juani
PD. Agraint els versos de’n Raimon, tot i
la diversitat dels temps ens acompanya una
mateixa melodia.

L’Altaveu nº 86
87 any
any2013
2014

19
19

CREU DEL CAMÍ DE SANT PAU

Per: Montserrat Rossell

Creu del Camí de Sant Pau

Creu de la Santa Missió situada a l’inici del camí de Sant Pau, al nucli de les Parellades. És una creu grega coronada, amb
acanaladures i terminacions arrodonides. Queda suportada per un capitell esculpit i un fust cilíndric. Està fixada sobre una base
circular on hi ha inscrit “SANTA MISION AÑO 1942”.
Text: Patrimoni Històric
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La cigala
Estava escoltant la ràdio on recordaven els anuncis
televisius que, fa molts anys, s’emetien pels vols del Nadal,
“Vuelve, a casa vuelve...”, “Las muñecas de Famosa se dirigen al
portal...”, “El Lobo qué gran turrón...”, en fi, tots aquells que
recordem els que, al cap, ja barregem records i canes. Encara
que us sobti, us puc assegurar que una part de la publicitat
que es feia els anys 70 i 80, per molt que ara ens assembli
rònega, era del bo i millor que sortia per aquella tele. I això
que el publicitaris havíem de tractar moltes vegades amb
personatges molt peculiars.
La mentalitat de la majoria d’anunciants deixava
bastant a desitjar i aleshores passaven coses molt curioses.
A mi em va tocar viure, a vegades en primera i d’altres en
tercera persona, algun cas interessant que demostra això de
les mentalitats i ara que estic remenant el bagul del records
de la publicitat us n’explicaré un parell.
Als anys 70 la marca d’arròs La Cigala volia implantarse a Catalunya, on el seu mercat era molt magre. En aquells
temps que el màrqueting acaba d’assassinar la Mercadotecnia,
per prendre-li el lloc, gràcies a un famós llibre, es començava
a parlar de les motivacions del consumidor i a buscar els
elements psicològics que inciten al comprador a triar o no
una determinada marca. I així va ser que els estudiosos del
problema de la marca d’arròs van arribar a la conclusió
que a les mestresses de casa de Catalunya els feia vergonya
demanar-li la cigala al botiguer. I gràcies a això va néixer
una campanya delirant, que s’emetia a les “desconnexions
regionals”, on la exímia Mary Santpere deia alguna cosa
assemblant a: “Nena, des d’ara La Cigala és L’Escamarlà!”. I així
va aparèixer al nostre país l’arròs L’Escamarlà, creant sense
voler-ho, un nou fet diferencial entre Catalunya i Espanya.

La nova marca va durar quatre
dies... potser perquè amb
la gairebé desaparició dels
botiguers i la implantació de
les grans superfícies, agafar ara
La Cigala és més discret.
Als anys 80 la marca
valenciana de texans Lois era
puntera i, a la seva publicitat,
aleshores ja utilitzàvem la
fórmula de les cerveses
d’ara: una bona cançó, gent
jove divertint-se i imatges
suggeridores.
En
aquells
moments la marca havia agafat
un gran impuls i exportava a
tot el món competint sense
problemes amb Lee i Levi’s.
Un dia, un directiu de l’agència,
bon amic i company, li va
preguntar a un dels germans
Saez Merino, fabricants dels pantalons i creadors d’aquell
imperi, per què havien triat aquest nom pel seu producte. La
resposta va ser reveladora. “Li vam posar el nom del nostre germà
Lluís en francès... quan ja ho havíem fet tot ens vam adonar que li
faltava una u”. Màrqueting pur, com podeu veure...
PD: Vaig estar anys treballant per la marca convençut que el
nom, tan ben triat i en línia amb els seus competidors, era
en honor de la novia de Superman. Quan vaig sentir aquella
resposta va baixar bastants enters la meva opinió vers els
grans homes d’empresa.
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