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ctau mes de l’any al calendari gregorià, el seu nom li ve donat en 
honor a l’emperador romà Octavius Augustus. I si consulteu la 
Wikipedia trobareu un seguit de curiositats al respecte.

I és que agost es un mes força curiós, doncs es trenquen la majoria 
d’esquemes establerts durant tot l’any i canvien les fisonomies de 
carrers i espais urbans amb persones vingudes de fora. Familiars, 

amics o turistes, ens acompanyen temporalment i transformen el caire del municipi. 
Canvien les cares habituals a les places, els nens es multipliquen, les converses són 
en diferents idiomes, i de vegades t’aturen pel carrer per preguntar on es això o allò, 
o un carrer, o un establiment.

Passegen pels nostres carrers, compren a les nostres botigues, mengen als nostres 
restaurants, prenen algo a les nostres terrasses i si no es troben bé, visiten el nostre 
CAP.

A mi personalment, m’agrada veure’ls, perquè m’agrada pensar que algú escolleix 
el meu municipi per passar les vacances. Aquells dies desitjats durant  tot un any de 
feina i que un projecta per cobrir tot allò que li manca durant l’any.

A més, si m’hi fixo, els veig contents i relaxats, confiats, tranquils, amb bon color 
de cara i perfectament adaptats a l’entorn. Per tant estic tranquil•la, crec que els 
agrada el nostre municipi.

Clar que, no és per res, però no és d’estranyar que els agradi. Potser no som una 
primera línia, potser no tenim un nom comercial al món. Però potser tampoc ho 
voldríem això, perquè ja ens agrada com som.

Humilment, tenim el bo i millor amb la senzillesa que ens caracteritza, perquè 
aquest és un poble tranquil, on gaudir és tant senzill com caminar, respirar, o mirar 
l’entorn, així doncs…

Benvinguts i passeu-ho bé!!!
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En primer lloc deixeu-nos que des de 
l’Agrupació Social i Cultural de Puigmoltó, 
que és l’organitzadora de la Festa Major 
de Sant Jaume, una festa que es fa a 
Puigmoltó, però que és per a totes i tots els 
veïns de Sant Pere de Ribes i de la comarca 
del Garraf, us reproduïm una part de 
l’escrit o article que el Josep Pascual i Puig 
va escriure aquest cap de setmana parlant 

de Puigmoltó a l’Eco de Sitges i, de la seva vinculació especial i personal 
amb Sitges, però que creiem que reflexa a la perfecció el sentir dels veïns 
i veïnes de Puigmoltó.

Diu així: 

“Per la majoria de garrafencs, Puigmoltó és aquell poblet tant maco 
i tranquil al costat dels Camils, on hi viu l’Arús, i que s’hi va només de 
passada, passejant o amb bicicleta, o a fer un bon àpat, molt de tant en 
tant, a Can Tabaco. Ningú en sap gaire més perquè no hi ha tingut massa 
més relació. 
.... / ....

Hi ha un dia a l’any, però, que els de Puigmoltó volem ser els amfitrions, 
els que organitzem la festa perquè la comarca vingui a casa nostra a gaudir 
i comprovar que també podem oferir-los una bona vetllada i mostrar-
nos tal com som. La Festa Major de Puigmoltó! Una festa que vàrem 
recuperar ara farà 35 anys, però que els nostres avis ja celebraven, amb 
el mateix esperit que l’actual, amb pocs diners, molt sentiment, i encara 
més altruisme. Una festa oberta a tots els amics que hi vulguin participar, 
i així recuperar les sensacions que dóna una Festa Major de poble, com 
les d’abans. 

Ens agrada que per la Festa Major, els amics ens tornin la visita a casa 
nostra i gaudeixin de la nostra hospitalitat durant unes hores, i amb la 
música que omple el nostre carrer aquests dies, poder dir, com diu la 
cançó, Benvinguts, passeu, passeu... Que casa meva és casa vostra, si és 
que hi ha cases d’ algú.”

És per tot això, que des de l’organització vam oferir un programa d’actes 
farcit d’activitats, exposicions, concerts, actes religiosos, curses esportives 
i tot allò que pugui atraure gent i que quan tornin cap a casa puguin dir 
“l’any que bé tornaré”, “aquesta festa la recordaré tota la vida”, i que quan 
ja siguem una mica més grans continuem recordant aquells moments 
especials que vam viure de joves a la festa de Puigmoltó.

BENVINGUTS,
PASSEU, PASSEU, …….
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Quan parles amb gent de la comarca, de vegades, com diu el Josep, no 
saben on situar massa bé Puigmoltó al mapa, però molts recorden que 
quan eren més joves que ara havien vingut al ball i fins i tot alguns recorden 
que allà i van conèixer el que ara són les seves parelles.

Puigmoltó és aquí mateix, però has d’entrar-hi expressament.

Parlant ara ja de la Festa, la d’enguany, tot i la crisi que ens afecta i contra 
la qual ens hem de revelar i combatre, no ens hi podem només conformar, 
ha estat plena de novetats.

En primer lloc, aquest any vam començar un dia abans, el dijous, amb un 
espectacular i molt participatiu Cross de Sant Jaume. Van inscriure’s 150 
atletes , i el recorregut era de 2 voltes de 4,7 Km cadascuna pels camins 
que envolten el poble. Els guanyadors van ser el Victor Peña Cortés en 
categoria masculina, i la Berta Serrano Bilbeny en categoria femenina, 
ambdós de Vilanova. La cursa va ser una autèntica festa esportiva i un èxit 
organitzatiu.

Divendres la Festa va continuar amb la inauguració d’una exposició de 
vitralls a càrrec dels artistes locals Andrea i Mario, un moment excepcional 
per poder contemplar tota la bellesa del disseny i el color d’unes 
autèntiques obres d’art i que properament, cap a finals d’any, podrem 
tornar a gaudir a la Biblioteca Manuel de Pedrolo. Certament és una 
exposició digne de veure.

Tot seguit, el Josep Martí i Guillaumes, va fer els honors, com a pregoner, 
d’inaugurar oficialment la Festa Major de Sant Jaume 2014. El “Pepsi” ens 
va llegir un pregó ple d’emocions i records dels seus anys com alumne de 
l’antiga escola de Puigmoltó, que van fer saltar les llàgrimes a més d’un 
dels assistents. Moltes gracies Josep per l’estima envers Puigmoltó.

En acabar el pregó, les taules, els tapetes i les cartes van irrompre a la festa 
amb el XXXII Campionat de Truc, - Memorial Beppo -.

Dissabte, els veïns de Puigmoltó vam engegar motors ben d’hora, cap 
allà les 7 del matí, per engalanar el poble amb les típiques banderetes i 
serrells, que fan aquell soroll tan característic quan bufa la marinada. Si no 
us havia adonat, l’any que bé podeu aturar-vos un moment i si fa ventet 
escoltar la seva música.

A la una en punt, la traca i tot seguit un vermut popular amenitzat per 
la música del grup CMP People, ens va fer passar d’una manera més 
agradable la calor i el sol intens que queia aquella hora.

La cercavila de la tarda amb Els Nisos, dracs i àligues, timbalers, cabeçuts 
i capis, cercolets, bastons, panderetes i gitanes van omplir el carrer de 
música, color i danses.

Fotos: Jordi Piqué
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En acabar, els Castellers de Les Roquetes, amb tota la seva gent i la canalla 
van coronar el pilar de 4, el 4 de 5 net, 3 de 6 net i un pilar de 4 per sota.

La nit va començar amb l’actuació dels grups de la comarca, JARM, 
SPIDERS, VORAMAR i TREMENDAMENTE i per acabar els DJ’s Electronic 
Ribes Màfia. Tot aquest sarau va acabar amb la sortida del sol, desprès de 
7 hores de música i ball.

I tornem-hi que no ha estat res, diumenge a dos quarts d’onze, missa, 
aquest any amb el nou mossèn, Mn. Pere Corbella. Tot seguit la guitarra 
i veu de Luís del Val i la veu de la Lluïsa Millán, van omplir de música i 
emoció l’ermita del Cards i van fer posar-nos la pell de gallina en molts 
moments de la seva actuació.

Ara si podem anar a dinar una mica i dormir la migdiada per tornar-hi a 
dos quarts de set amb l’actuació del “Mag Cahís, el mag que fa país” i 
els jocs infantils, curses de sacs, curses atlètiques, curses de lentitud amb 
bicicleta i trencar l’olla, tot això fins a quarts de deu.

Va costar una mica fer entendre als participants de la cura de bicicletes 
que el guanyador seria el que arribés últim, però el cert és que va ser bonic 
tornar a recordar aquelles curses de lentitud que ja havíem organitzat fa 
anys i que ara hem recuperat.

El truc continua i en tancar aquesta edició encara no tenim el nom dels 
guanyadors, però el millor per saber-ho és venir i gaudir de la FESTA 
MAJOR DE PUIGMOLTÓ, i no esperar a que t’ho expliquin.

BONA FESTA MAJOR DE PUIGMOLTÓ !!!

Agrupació Social i Cultural de Puigmoltó
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Una conversa amb Xavier Escardó 

En Xavier Escardó és president de l’entitat 
RoqueFestes, amb la que s’ha implicat des 
del primer dia en la creació i la continuïtat 
de la Rua Summer, el carnaval d’estiu que 
enguany ha comptat amb la participació 
d’unes 980 persones repartides entre 
comparses, carrosses i batucades, 
superant el doble dels seus inicis. Una 
rua que ha estat vista, es calcula, per 
unes 12.000 persones i ha mobilitzat una 
trentena de persones voluntàries, amb la 
participació activa també de la UCER i la 
Comissió de Festes de les Roquetes. 

Amb en Xavier, encetem una conversa 
que ens permetrà recórrer i reviure el què 
ha estat la Rua Summer 2014 en la seva 
cinquena edició. 

Una il•lusió, un èxit?
Es podria dir així, però ha calgut sort 
també. Doncs si al 2010 no s’hagués 
començat, amb la crisi i el panorama 
actual, difícilment s’hagués fet mai. Però 
aquesta és una comarca molt carnavalera 
i hem aconseguit èxits. 

Un carnaval de projecció comarcal, 
doncs?
Sí, des del primer dia. Per la participació 
i pel públic, per la ubicació i pel nostre 
esperit, doncs pensem que podem aportar 
molt a les activitats culturals comarcals 
des de Roquetes. Aquest any també hem 
tingut participants de Sitges, Vilanova, 
Cunit i també de Barcelona! 

Cinquena Edició i diverses novetats, fem 
un recorregut? 
I tant! Per aquest anys teníem dos objectius 
que finalment han estat novetats. Per 
un costat celebrar la Cinquena Edició 
per això vam incorporar espectacles a 
la festa de la nit després de la Rua i la 
presentació de La Reina el dia abans. I 

per un altre costat millorar l’encaix de la 
Festa Infantil que abans organitzava  la 
UCER i que es feia el mateix dissabte i és 
clar per a qui participa en la Rua de la Nit, 
que és només per majors de 16 anys, era 
un problema respecte als preparatius, ja 
saps, maquillatges, pentinats, vestuari, els 
preparatius en general. 

Divendres 11 de juliol, la Festa Infantil, 
presentació de la Reina i el Roquetapes... 
quin balanç feu? 
En dos dies ens reunim totes les entitats 
i ajuntament per a fer balanç, però sí, el 
divendres vam començar la Rua Summer 
amb la Festa Infantil a la plaça Llobregat 
i molt bé, molts nens i nenes amb la 
disfressa i un grup d’animació que feia 
la resta. I en acabar vam rebre a la Reina 
de la Rua Summer d’aquest any, la Sílvia 
Vidal que és profe de ball al Centre 
Cívic. Una presentació amb espectacle 
acompanyant-se de la batucada Markatú.
Teníem certa por dels canvis, però va anar 
molt bé i fins i tot va venir el Canal Blau i la 
gent s´ho va passar bé, tot i que segur que 
hem de continuar millorant.
I en acabar, més festa?
Sí, després del Roquetapes es va fer la 
festa a la plaça Llobregat també, per anar 
escalfant motors!

Dissabte 12 ja sí, La Rua Summer en 
marxa!
Una feinada, suposo que la gent ho 
veu, però no és senzill. Són moltes 
coses. Organitzar la participació, fer les 
promocions, aconseguir el finançament, 
el voluntariat, la coordinació de la Rua... 
Ens cal més suport, per exemple un espai 

IL·LUSIÓ, RUA SUMMER 2014
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de carrosses. 
Però sí, tot i que volíem començar abans, 
es veu que tothom s’ha quedat amb l’hora 
de sempre, així que vam començar a les 
21:30h... amb una mica de problemes 
per la llum, que esperem que es millorin 
també, perquè no s’hi veia. Però vam 
començar i tot va anar bé, amb els canvis 
del recorregut que hem fet s’ha procurat 
una rua més cèntrica i aglomerada, doncs 
fa més bona vista, tant pel públic com per 
participants. 

I el final de Festa amb artistes convidats 
per celebrar les 5 edicions, oi?
Sí, l’espectacle volia ser un element 
especial, per celebrar 5 anys i al mateix 
temps per tenir ressò mediàtic, com hem 
tingut en mitjans i sobretot en xarxes 
socials, doncs la Pelopony, que és cantant, 
i la parella de DJ’s Loti i Sergi són coneguts 
de la televisió i això ha mogut imatges i 
comentaris més enllà de la comarca. 
Tot i així ha estat un element que hem 
d’acabar de valorar. Jo estic satisfet perquè 
era una cosa especial aquesta any, però és 

Fotos: Pepe Cabello
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evident que cadascú farà la seva valoració, 
segurament hi ha a qui no ha agradat. Crec 
que cal que continuem pensant en coses 
noves i pensar què pot ser més atractiu per 
fer la Rua Summer més gran i millor.

Podries fer ja un balanç general?
Uff!! Encara hem de parlar amb tothom, 
però crec que ha estat positiu i es va notant 
l’experiència any rere any. 
Sobretot m’agrada pensar que va calant el 
missatge: és una oferta comarcal, obert a 
tota la comarca i volem que la comarca així 
ho cregui també! La participació ha anat 
creixent i això ja és important! 

En aquest sentit la repercussió a les xarxes 
socials ha estat bàsica i positiva?
Molt. Sobretot pels artistes però també 
perquè hem anat creant un espai propi, 
la veritat és que durant els dies de la Rua 
Summer vam superar les 30.000 visites a la 
pàgina de Facebook.

Doncs ens acomiadarem fent una crida a la 
comarca i a tothom que vulgui participar, 
però abans voldries deixar un missatge?
Crec que el més important és traslladar la 
conscienciació del que costa organitzar la Rua 
Summer, que és un any sencer, tot un any de 
preparatius, que es pot canviar i millorar, que 
per això som persones que estem obertes a 
tot. El missatge? Que tothom s’animi, vingui 
i participi!! 

Per acabar, ens permets una pregunta 
personal?
Sí, i tant... si la puc contestar!! (je, je, je)

Quan torna el Xavier Escardó a una carrossa?
No ho sé, molta feina al darrera... potser mai 
més. 

Doncs, així, entre l’alegria i les ganes de 
tornar a veure el Xavi en una carrossa, ens 
acomiadem de la Rua Summer 2014, un 
exemple d’il•lusió convertida en èxit. 

L ’A
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Festa Major Rocamar 2014
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Tornarem a lluitar.
     Tornarem a sofrir.
          I tornarem a vèncer...
               ...però abans farem gresca!

La nostra Festa Major és petita però és de tots.
La muntem cada any amb la ilusió de la primera vegada.
I quan veiem gaudir als ribetans, grans i petits, pensem que la feina no ha estat debades.
Tot esperant una tardor decisiva pel nostre país, també petit, aprofitem l’estiu per fer gesca i germanor.
Pugeu al Palou! La festa s’ho val!
Ep! I no oblideu apuntar-vos a la primera olimpiada ribetana.
Riureu una estona!

Diumenge 10 d’agost, matí de 10 a 14h. 5a Trobada de palques de cava del barri del Palou.
(Intercanvis, cava fresc i placa commemorativa)

De dilluns 11 a dijous 14 d’agost a les 18h. 4t.  Campionat de Truc Infantil.
(Amb premi per a tots els participants. Incripcions des de una hora abans al carrer dels pous)

De dilluns 11 a dijous 14 d’agost a les 22h. 30è Campionat de Truc.
(Apunteu-vos a: Can Moya, c/ Jesús, 10 - Tel. 938962390 -- Flor Ribes, c/ Nou ,8 -Tel. 938961495)

Divendres 15 d’agost tarda a les 18h.      Jocs infantils i xocolatada.
Trencar l’olla, carreres de sacs i jocs de les cadires...

Divendres 15d’agost a les 21,30h.      2n. taller de Gin Tònics.
(Per a 20 participants. Preu taller 15E. Reserves per ordre d’inscripció i pagament a Can Moya)

Dissabte 16 d’agost a les 18h.     Olimpiada Open de barri del palou.
1er. Campionat ribetà de llançament de seques amb botifarra i cargols a la llauna.

Dissabte 16 d’agost a les 22,30h.     Havaneres amb el Grup Montjuic.
(Com sempre us servirem un deliciós cremat preparat per l’Albert i en Rafel: “Els Cremaires del Garraf”)

Diumenge 17 d’agost a les 22h.       Sopar de Germanor
(Inscripcions a Can Moya fins divendres 15, inclòs)
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Els alumnes de 4t d’ESO Daniel Dermit i Rubén 
Domingo de l’institut Montgròs de Ribes han creat 
una APP sobre la Festa Major de Ribes com a Treball 
de Recerca de l’institut.

Aquesta APP conté informació de Festes Majors 
antigues i actuals i es pot veure a través del link:  
http://fmrecerca.jimdo.com/. La intenció dels seus 
creadors és donar suport a través de la web per a 
donar a conèixer amb profunditat les Festes Majors 
de Ribes tant a la gent de Ribes com a la gent de 
fora fent un recorregut, documentat amb informació, 
imatges, i vídeos que van des de els seus orígens 
fins a l’actualitat.

Tot i que a hores d’ara hi ha una bona quantitat 
d’informació, els seus creadors presenten l’eina amb 
la possibilitat d’afegir totes les dades que es desitgi 
per ampliar-la.

A més, la web es pot descarregar al mòbil o a 
l’ordinador amb el link:
http://213.165.71.127/FMSPR2014/FMSPR2014.apk.  
Per descarregar l’App, és necessari que el mòbil 
estigui habilitat per instal•lar apps que no siguin de 
google play.

Creació d’una APP sobre la Festa Major de Ribes

Aquesta creació ha estat presentada per l’Institut 
Montgròs de Ribes  als Premis Josep Lluís Palacios 
organitzats per  l’Omnium Cultural del Garraf.  Els 
Premis Palacios de treballs d’investigació i creació 
volen premiar els treballs que realitzen els alumnes 
a l’edat d’ESO així com servir de reconeixement a la 
tasca duta a terme per Josep-Lluís Palacios com a 
professor a l’ensenyament secundari i com a director 
d’institut.

L ’A
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Sant Pere de Ribes és un municipi de la comarca del Garraf 
que, amb una extensió de 40,71 km², limita al nord amb 
els termes de Canyelles i d’Olivella; a l’est, també amb el 
d’Olivella; al sud, amb el de Sitges i la petita franja de la 
Mediterrània; i a l’oest, amb el municipi de Vilanova i la 
Geltrú. Dels 26 km de costa que té la comarca, una petita 
part de 658 m correspon a Sant Pere de Ribes.

El municipi es divideix en diferents nuclis de població, 
sent Ribes i les Roquetes els més poblats, tot i que també 
hi ha Puigmoltó, la Vilanoveta i un important conglomerat 
d’urbanitzacions com Mas Parés de Dalt, Els Cards, Mas 
Alba, Vallpineda, Can Pere de la Plana, Els Garrofers, 

Descobreix Sant Pere de Ribes

Rocamar, Can Lloses-Can Marcer, Can Macià (Los Viñedos), 
Mas d’en Serra i els Colls.

L’any 1995 Sant Pere de Ribes tenia 18.538 habitants, que 
es convertiren en 21.439 el 1998 fins a arribar, a principis 
del 2001, a la xifra de 23.256 habitants. L’any 2013 la 
població ascendia a 28.730 persones. Podeu conèixer el 
municipi en xifres a través de l’Idescat.

La plana agrícola, les masies i cases disseminades pel 
terme municipal i per l’interior del Parc del Garraf són 

Imatge: Oriol Delgado (Ribes des del cel)

els valors paisatgístics més importants, juntament amb 
les rieres de Ribes i de Begues que constitueixen antics 
camins de penetració cap a l’interior.

Econòmicament el municipi es dedica al sector serveis, tot 
i que hi té encara una forta presència l’activitat agrícola 
(sobretot dedicada a la vinya) i també disposa d’alguns 
sectors de desenvolupament industrial.

Sant Pere de Ribes ha crescut espectacularment des dels 
anys seixanta: l’encant de la vila, el seu enclavament a 
les portes del Parc del Garraf i la bona comunicació han 
afavorit aquest fet. 

Un repàs als seus orígens
El primer assentament de població, anomenat Sota-ribes 
i presidit pel castell de Bell-lloc, està datat de l’any 990. Al 
s.XVI s’originà el que fou el nucli que es coneix actualment 
com a barri del Palou. I amb el temps el municipi va anar 
creixent, transformant-se. Durant els segles XIX i XX com 
a conseqüència d’adversitats econòmiques i socials, 
hi hagué ribetans que emprengueren un viatge a les 
Amèriques, a fer fortuna, deixant en tornar al municipi, 
una singular empremta arquitectònica dins del paisatge 
urbà i rural que encara avui en dia es fa notar.
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Sant Pere de Ribes a l’Edat Mitjana
El passeig comença al nucli originari de la vila anomenat 
Sota-ribes, i que constitueix una imatge perfecta del Ribes 
medieval. Format al voltant de l’antic Castell de Ribes o de 
Bell-lloc, del segle X, es situa dalt d’un petit turó i en destaca 
la seva torre de defensa en forma cilíndrica. Al seu costat 
es troba l’Església Vella de Sant Pere de Ribes, originària 
del segle XII com a esglesiola pre-romànica amb el magnífic 
Portal de les Ànimes. Fou lloc de culte fins a principis del 
segle XX.

Es completa el conjunt amb la Casa del Terme, que va ser el 
primer ajuntament i escola del municipi. De gran atractiu són 
també el pont de la Palanca i el Pi Centenari, declarat arbre 
monumental d’interès natural.

La riera de Ribes ha anat excavant el terreny argilós i ha format 
les anomenades timbes, curioses formacions geològiques 
entre les quals destaquen les de Sant Pau. El nom de Sota-
ribes indica que aquest nucli està situat sota les timbes.

L’Ermita de Sant Pau, construïda al s. XV sobre les ruïnes 
d’una casa romana, presidida per un altar major, és un 
element emblemàtic del poble i escenari de la tradicional 
anada i baixada de Sant Pau encabida en la Festa Major 
d’hivern.

Per a més informació: www.santperederibes.cat
Font:
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Departament de Turisme.
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L a  c u i n a  d ’ e s t i uL a  c u i n a  d ’ e s t i u

ELABORACIÓ
En primer lloc tallarem les cebes en mitges llunes i les daurarem a foc lent, amb una mica de sal fins que quedin 
ben daurades. Per altra banda ratllarem el tomàquet i amb una mica de sal, sucre i pebre negre el sofregirem molt 
lentament.

Tallarem les patates a rodanxes de un dit aproximadament i amb l’oli ben calent les fregirem fins que ens quedin 
cruixents per fora però cuites per dins.

Si pot ser alhora enfarinarem molt bé el bacallà i el fregirem a foc una mica fort, afegint-hi els alls pelats i tallats 
per la meitat, perquè deixin el seu oli.

Un cop tinguem tot això, anirem a muntar el plat, posant un llit amb les rodanxes de patata, per sobre i afegirem 
la ceba, després col•locarem el bacallà i per sobre el tomàquet fregit.

Opció: Si voleu rematar el plat amb una mica d’all i oli per sobre i el poseu un parell de minuts a gratinar al forn, 
això ja va a gustos.

Aquesta recepta és d’un bon amic de la cuina, en Joan Carles de la peixateria de La Sínia. Moltes gràcies.

Ingredients per a 4 persones:

8 talls de llom de bacallà dessalat

4 patates grans

2 cebes grosses

3 tomàquets madurs i grans

5 dents d’all

Oli, sal, pebre i sucre

Opcional: all i oli

Bacallà amb patates i tomàquet

BON PROFIT!
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Diu una vella amiga que del sexe dels 
àngels ni parlar-ne. Una conversa inútil, 
desencantada, absurda en la que 
mínimament dues persones poden 
arribar només a coincidir en el to de la 

veu. Ni les paraules ni els gestos, ni l’inici 
n i la fi tenen per objectiu arribar enlloc. No parlo 
de política, ni de cap espectacle histriònic de la 
plaça encara que ho pugui semblar.

Parlo del què es pot parlar: no pas dels àngels, que 
prou feina haurien de tenir, sinó del sexe. 

El sexe. Allò que t’enfila, l’entrampa, s’escola, et 
frega, custodia les pors i fa bullir la sang. 

La concupiscència dels cossos que emergeix entre 
llençols o cadires, entre el subsòl i el firmament, entre 
un esglai i una tempesta i com una tempesta llueix 
humitats i desa per l’oblit que tal dia serà demà. 
No és casualitat. El tafaneig acaba d’apoderar-se 
del barri. I la qüestió va per un camí insòlit i tot plegat 
quasi màgic. 

Nit rere nit es succeeixen els gemecs, els xiscles, els 
sospirs, les veus del goig, de jovialitat i de satisfacció 
que ressonen entre els murs i s’escorren pel pati de 
llums. 

Les nits d’estiu han esdevingut el motiu de conversa 
bizantina predilecte, doncs tothom en parla sense 
parlar-ne. Tothom creua les mirades a la recerca dels 
protagonistes, i tractant-se del que es tracta, a tothom 
li agrada sentir-se heroi o heroïna per un instant, de 
manera que en poc temps, tothom sembla haver 
embogit per embriagament.

D’un cop d’ull es copsa que la satisfacció es contagia 
de forma exponencial. I malgrat les converses aniran 
deixant pas als somriures de complicitat, la veritat és 
que ningú defuig de tenir certa responsabilitat amb 
el fenomen. 

Les veus de la nit, vinguin d’on vinguin, són més 
intenses perquè es multipliquen. Els gemecs més 
forts per un efecte amplificador del creixement del 
número de focus. I així als matins, als migdies, les 
tardes, els vespres o de matinada... 

Per això ja ningú pregunta a ningú sobre el seu estat, 
si no és amb una afirmativa contundència del tipus: 
Tot bé, oi? 

I fins aquí aquesta història de com s’arriba al sexe dels 
àngels, sense paraules, sense rumors, per un simple 
error de construcció que fa permeables les parets als 
sospirs i a poc a poc es contagia.

La Juani
PD. En un altre temps, la situació hagués calgut la 
intervenció de la guàrdia urbana per superació del 
soroll permès, però és evident que també deuen 
viure pel meu barri!

EL SEXE DELS ANGELS    AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI
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Sabies
què...
HI HAN ALGUNS NOMS DE LLOC 
CURIOSOS DEL CAMÍ DELS MASETS? 

Els mapes que utilitzem els 
excursionistes, a més d’indicar 
camins, masies, muntanyes i torrents, 
solen posar el seu nom al costat. 
En lingüística a un nom de lloc se 
l’anomena un topònim. Antigament 
els mapes eren molt deficients en 
toponímia, però la qualitat dels 
topònims dels mapes moderns 
ha millorat considerablement. Ho 
podem veure en l’àmplia gamma 
de mapes de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya consultables a http://
www.icc.cat.

L’any 1978 en col•laboració amb 
el meu cosí Xavier Miret vam fer 
un mapa del terme de Ribes amb 
nombrosos topònims que vam anar 
recollint de pagesos i caçadors. 
La intenció era que fos editat per 
l’Institut d’Estudis Penedesencs, 
però a la pràctica el projecte no va 
tirar endavant, malgrat que el plànol 
va servir de base per als mapes del 
Pla General d’Ordenació Urbana 
de l’Ajuntament i indirectament als 
mapes de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC).

Amb posterioritat, la meva afició a 

preguntar els noms dels llocs per on 
passo m’ha portat a recollir alguns 
topònims poc coneguts que no 
surten ni als mapes. Us proposo un 
itinerari que surt de Ribes i segueix 
la ruta del GR-92-4 fins als Masets, 
en terme d’Olivella, en el qual 
trobarem alguns noms de lloc ben 
curiosos. Us recomano que abans 
de sortir mireu els mapes de l’ICC 
per veure l’itinerari que seguireu. Els 
topònims que no surten al mapa els 
posaré amb les coordenades del GPS 
entre parèntesis, perquè els pugueu 
localitzar al mapa o sobre el terreny 
si disposeu d’un aparell d’aquesta 
mena.

Sortim de la rotonda del Palou i seguim 
les marques blanques i vermelles del 
sender de gran recorregut, travessant 
el fondo de l’Artigues (398132, 
4568720) fins la muntanyeta d’en 
Mestre (398296, 4568556), seguint 
el camí per Comantorre (pronunciat 
“kumentórre”, amb les dues es 
neutres), on hi ha la barraca d’en 
Gavaldà o de la Victòria (398657, 
4568824), fins a can Bertran. Des 
d’aquesta masia continuem per 
carrers d’urbanització pel fondo de 

Josep Miret i Mestre

les Gralles, seguint diversos carrers 
fins arribar a la riera de Jafre, on 
hi ha el Pou de la Vinya (399458, 
4569425). A la nostra esquerra, can 
Marcer de la Penya, el Vilar i més 
enllà l’imponent Calvari, en terres de 
can Pere de la Plana. El camí segueix 
la riera de Jafre, entrem dins del 
Parc Natural del Garraf i poc després 
trobem la penya en Marcer o penya 
Marcer, també coneguda com la 
penya del Duc, ja que anys enrere 
hi niava una parella de ducs (Bubo 
bubo), fins que un grup de caçadors 
ribetans van tenir la mala idea de 
caçar-los.

Continuant el camí i seguint riera 
amunt, a la nostra dreta hi havia un 
coster amb feixes i marges (ara bosc) 
anomenat el Culebró o el Colobró, 
on hi ha les ruïnes d’un corral 

La Pixerada de la Vella, tapada per uns pins, 
al camí dels Masets.
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Ruïnes del corral del Colobró

(400533, 4569810). A l’altra banda 
de la riera hi ha el coster Mitger, 
que rep aquest nom per unes feixes 
que es van disputar els de can Pere 
i els de can Marcer i finalment van 
arribar a l’acord de partir-se els raïms 
que se’n treien. Arribarem a la cova 
Negra, punt prou conegut de molts 
ribetans. Qui de petit no es va ficar 
a la cova Negra amb una espelma o 
amb qualsevol llanterna? Prop de la 
cova Negra surt el fondo de l’Infern, 
nom molt evocador. Passada la cova 
el camí dels Masets s’enfila amunt. A 
uns 170 m de la cova Negra i al costat 
del camí hi ha una roca amb taques 

d’humitat que els caçadors coneixen 
amb el curiós nom de la Pixerada de 
la Vella, ara amagada per uns pins 
(400557, 4570411). Anys enrere un 
altre caçador m’havia parlat de la 
Pixerada de la Gepa, on donaven de 
beure als gossos, que podria ser el 
mateix lloc. 

Més enllà, a l’altra banda de la 
riera veurem els Arcs, que és una 
arcada natural força bonica però 
de difícil accés (400525, 4570639). 
El camí davalla altre cop fins a la 
riera poc abans d’arribar als forats 
de Sambori, que són dues coves 

comunicades situades a pocs metres 
de la riera (400862, 4570494). El 
nom és una mica enrevessat. Jo he 
escrit Sambori perquè és tal com 
sona i “sambori” és el nom d’un joc 
de canalla, també conegut com “la 
xarranca”. Val a dir, però, que també 
m’he trobat escrit en mapes “Forat 
de sant Bori” (quin sant és aquest?) 
i Forats d’en Bori. 

Entrem ja al terme d’Olivella i 
seguint el camí i la riera trobem la 
penya Rosada i els Masets (el Maset 
de Dalt i el Maset de Baix), final del 
nostre itinerari.

Els Arcs, a la riera de Jafre.

Dóna una empenta al teu negoci amb L ’Altaveu

93 896 41 75L ’A
Sant Pere de Ribes
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La masia de Can Giralt del Palou que 
coneixem en l’actualitat va construir-se 
a principi del segle XVIII, sense descartar 
que al seu lloc hi hagués hagut una casa 
més antiga. Al cadastre de l’any 1730 hi 
figura la casa de Joseph Giralt del Palou. 

Amb el pas dels anys va esdevenir una 
propietat agrícola important, dedicada 
especialment a la producció de vi.

Està situada al Palou Baix, que ha quedat 
integrada dins l’entramat urbà. És un 
edifici aïllat de planta basilical i tres 
crugies. Consta de planta baixa, pis i 
golfes i té la coberta a dues vessants amb 
el carener perpendicular a la façana. 

A l’eix central del frontis hi ha el portal 
d’arc escarser adovellat, sobre el qual 
hi ha un finestral d’arc pla arrebossat 
que té sortida a un balcó de baranes 

CAN GIRALT DEL PALOU Per Montserrat Rosell

forjades. Seguint el mateix eix hi ha 
un rellotge de sol circular decorat amb 
pàmpols i datat de l’any 1870, i un òcul 
ovalat. Els eixos laterals tenen una 
finestra d’arc pla arrebossat a la planta 
baixa i una d’arc pla de pedra carejada i 
ampits motllurats al pis. El frontis queda 
rematat per un capcer sinuós perfilat 
amb una cornisa i decorat amb tres 
gerros ceràmics. A cada costat del portal 
hi ha un pedrís, un dels quals incorpora 
una mola. Les façanes laterals i posterior 
tenen diverses obertures d’arc pla 
arrebossat, totes elles disposades de 
forma aleatòria. A la façana de llevant hi 
ha adossada una petita capella dedicada 
a la Immaculada, Sant Joan i Sant Josep. 

La seva planta és rectangular i d’un sol 
nivell d’alçat. Presenta un portal d’arc 
apuntat amb gelosia ceràmica al timpà i 
queda rematada amb merlets esglaonats.

L’acabat exterior de la masia és 
arrebossat i pintat de color crema. 

Entorn les façanes de ponent i 
tramuntana hi ha un bon nombre de 
cossos annexos d’un i dos nivells d’alçat, 
que es tanquen formant un pati central, 
amb accés des d’una portalada situada 
a la façana de llevant. Entre els cossos 
destaquen les dependències que havien 
estat destinades a l’elaboració del vi, així 
com el volum de ponent, que s’obre amb 
espitlleres. En aquests, el revestiment 
es troba força deteriorat, pel que es pot 
veure el parament de pedra irregular 
lligada amb argamassa.

Observacions: A l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Generalitat de 
Catalunya també es denomina Casa Roja.

Text: Patrimoni Històric
Dibuix: montserossell.wordpress.com



Gent estranya al voltant
Dolores, una de les senyores de la neteja de l’agència, va 
obrir la porta del meu despatx. Era molt tard  i jo encara 
estava barallant-me amb el text d’un anunci (copy, en diuen 
el finolis). 
- Señor Enrosquellas...
- Hola, buenas noches - la meva sospita de feia dies es va 
confirmar. Aquella dona em deia Enrosquellas!
- Perdone, señor Enrosquellas, una cosa...
- Si, dime... pero, oye, antes una pregunta. ¿Porqué me llamas 
Enrosquellas?
- Bueno... se llama asín ¿no? Too el mundo dice: diga-li a en 
Rosquellas, dóna-li a en Rosquellas...
-Ya -vaig dir. L’argument era sòlid i jo no estava per 
explicacions-. ¿Y qué es lo que quiere?
- Su nombre. Su nombre está en la mesa del director.
- ¿Mi nombre? ¿En algún papel o en algún informe?
- No, no... Venga, ¿puede?
Vaig deixar la feina i la vaig seguir intrigat. A aquelles hores 
l’agència era buida i la bona dona em va conduir fins al 
despatx del director. Va encendre els llums i vam entrar. 
Em vaig dirigir cap a la taula del meu cap que altra cosa no 
seria però d’endreçat n’era molt. No hi havia ni un sol paper 
damunt d’aquell enorme escriptori.
- No, no - va dir la dona-. Aquí. Mire.
M’assenyalava la taula rodona d’un racó del despatx on es 
feien algunes reunions en “petit comitè”.  Tampoc hi vaig 
veure cap paper.
- Mire, mire bien.
Vaig acostar-m’hi i el que vaig veure va fer que el cor em fes 
un bot. En el cantell de la taula unes lletres barroeres, fetes 
amb un objecte punxant, deien: ROSQUELLAS.
No em podia creure que algú s’hagués atrevit a fer-li allò a un 
moble de fusta massissa tan ben cuidat i encara menys que hi 
poses el meu cognom.
- ¿Cuándo lo ha visto? -vaig preguntar.
- Lo vi ayer, pero usted ya se había marchao. Yo me dije, ¡qué 

barbaridad! y, además fíjese, le han puesto mal el nombre.
- Ya - vaig dir amb resignació i mirant-me aquella bestiesa.

Al matí següent, després de contemplar la taula amb 
incredulitat, el meu cap em va fer una pregunta que em va 
descol•locar.
- Ho has fet tu?
- És clar que no! - vaig dir-li- Si ho hagués fet jo, creus que 
posaria el meu cognom? Hauria escrit alguna cosa com “El 
director és un ximple”.
No em va mirar amb massa bona cara i va telefonar perquè 
algú adobés la taula.

P.D. Mai he sabut qui va ser l’autor de la malifeta. Els meus 
companys són gent intel•ligent i de bromes més refinades. 
Fent conya vaig dir-li a un d’ells: Ja ho veus, sóc cèlebre. 
Esculpeixen el meu nom. Ell em va mirar i em va dir: “Si 
trobes qui ho ha fet, no t’hi enfrontis. Això ho ha fet amb 
una navalla!” Ai! Ja veieu. Qualsevol pot tenir a prop un 
psicòpata...




