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Editorial
a uns dies vaig veure per la tele un anunci que recomanava, si ho vaig
entendre bé, d’escalfar o coure menjar (això sí, en pots hermètics de vidre) al
rentavaixelles. Sí, sí al rentavaixelles. Jo que pensava que ho havia vist i sentit
tot en el món de la publicitat, em vaig quedar, podríem dir garratibada.
Conscient de que el món canvia constantment, que s’ha de potenciar l’estalvi, i
reconduir els hàbits per perjudicar el menys possible al planeta, us puc assegurar
que mai no se m’ hagués acudit fer una verdureta en el lloc on rento els plats.

Setembre és un mes de canvis, horaris, calendaris (torna a entrar a les nostres vides
el calendari escolar com a guia pràctica de quan hem de fer què) i ens projectem de
manera diferent envers les costums adquirides en els últims mesos.
En definitiva, és el mes del retorn a la realitat. Com a tal l’hem d’assumir i emprendre.
Setembre endega enguany també propòsits i fites socials i polítiques, la diada torna a
reclamar el gest de tots els catalans pel dret a decidir. Participar és la millor manera de
formar part de la història que estem construint. Vagi com vagi, i es tingui la opinió que
es tingui, tots tenim la responsabilitat de ser-hi. La celebració del Tricentenari ens ha
de servir per saber una mica més del per què de tot plegat. Sant Pere de Ribes celebra
un seguit d’actes participatius.
Sabies que? Fa un retrocés d’uns quants anys en un interessant document on la senyera
s’enlaira al Montgrós a l’any 1923. Potser el primer 11 de setembre a Sant Pere de Ribes.
Compartir per aprendre és el que ens recomana la Neus Milà a l’entrevista d’aquesta
edició.
La Neus és mestre des de fa 34 anys i la seva perspectiva de l’educació és interessant i
acurada. Té el convenciment de continuar aprenent per poder transmetre informació i
estar a l’alçada dels canvis socials i polítics que repercuteixen inevitablement en aquest
cas als nostres infants.
I tot... compartint, aprenent, enlairant, endegant, participant, assumint... Però jo, em
nego rotundament a coure la verdura al rentavaixelles, tot no s’hi val.
Fins aviat!
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FIRA RIBES

20 de setembre de 2014

Carrer Nou

-1€

Cupó descompte
per la Bossa de
Fem Ribes

Neus
Milà
Compartir per aprendre.
Per Cristina Perelló

Neus, tu has estudiat i has ensenyat a Ribes, oi?
Si, jo vaig anar a les monges fins que les van tancar i vaig
continuar a les escoles públiques, el Pi vell, on quan va
quedar petit, vàrem passar a l’ajuntament i després a
l’edifici de les piscines. Jo vaig cursar batxillerat, carrera…
i posteriorment a l’any 81 es va construir l’edifici de
Costerets encara com a part de l’escola del Pi. A la vegada
jo m’incorporava a l’escola aquest cop no com alumne sinó
com a mestre. A Ribes les edificacions sempre han estat
envoltades de certa problemàtica …

La Neus Milà, durant l’entrevista amb L’Altaveu

La Neus Milà Vidal, és mestre, té 56 anys i exerceix com a
docent a les escoles de Ribes des de l’any 1981.
La Neus és d’aquelles Mestres que creu profundament en
l’educació com a mitjà evolutiu per a les persones. De les
que pensa que compartir és la millor manera d’aprendre,
d’enriquir-se i evolucionar. Que la realitat de cada dia és
per a ella una oportunitat per ensenyar i per aprendre, i
que d’ençà que va iniciar la seva tasca com a docent no ha
deixat ni deixa de buscar respostes a com s’aprèn i com
s’ensenya millor. “Un mestre com un metge no ha de deixar
d’estudiar mai, les tècniques avancen i els temps canvien,
ens hem de formar constantment. S’ha d’estar al cas.”
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Així doncs els canvis a la escola pública de Ribes els has
viscut com a mestre des de l’ inici.
La primera feina a Ribes va ser com a mestre de 7è,
estrenant ja l’edifici de Costerets que acollia de 3er fins
8è curs d’EGB aleshores. Quedant a l’edifici del Pi els més
petits. L’any 2001 les escoles de Ribes es van dividir en tres,
Pi amb una línia, Costerets amb 2 línies, i La Riera amb 1
línia i ½, sense edifici, instal•lat amb prefabricats al pati de
Costerets i posteriorment a l’ espai que l’ institut va deixar
a l’ajuntament al passar al nou edifici de l’ IES Can Puig.
Vaig tenir la sort de participar dins l’equip directiu
encarregat de fer aquesta divisió. La feina es va fer de
manera molt racional, estudiada metòdicament, tenint
en compte i fent partícips a les famílies a través d’
enquestes i formant l’alumnat de cada escola a partir
de “grups classe” que van permetre distribuir la diversitat
de tipologia d’alumnat de forma equilibrada entre les
tres escoles. Deixant sempre la possibilitat de canvis per
qüestions específiques.
També la cinquantena de professors es van haver de
distribuir i tot i que hi havia un ordre de funcionariat,
cadascú va poder escollir per la línia que portava. Jo

personalment vaig optar per La Riera amb un grup de mestres
que pensàvem que un altre tipus d’escola era possible. Al Pi
ja s’hi treballava per projectes, sempre ha estat una escola
innovadora. Ja a La Riera la idea era donar continuïtat a un
sistema diferent d’escola. Encara hi treballo.
Ara a Ribes hi ha quatre escoles, afegint-se fa uns anys Les
Parellades. Hi ha una bona oferta educativa actualment?
Si, a Ribes hi ha molt bones escoles públiques. Davant d’aquesta
oferta cadascú ha d’escollir per als seus fills l’escola que més els
agradi, que creguin que el seu projecte s’adequa millor al seu
fill. Pels infants és molt important la confiança de la família en
l’escola. Els infants noten aquesta confiança i això influeix en
l’actitud de l’alumne respecte al seus procés d’aprendre.
A Ribes hi ha una bona cultura d’escola pública. Hi ha un tant
per cent elevat de famílies que hi confien. Cada escola amb el
seu projecte. Quan un grup de mestres creu amb el que fa, el
projecte tira endavant i la qualitat de l’escola augmenta. Tant
a nivell de primària com dels instituts tenim una bona oferta
de centres públics
Setembre i la tornada al cole, sempre és igual? Com
influencien les vacances?
No, cada curs és diferent, una nova realitat, un nou repte.
També és diferent si fas de mestre o formes part de l’equip
directiu, per la perspectiva. Jo he fet les dues coses, i com
a part del equip directiu d’una escola tot i que és força
complexa, et dóna la possibilitat d’ utilitzar elements per
afavorir que el projecte funcioni.

Cada mestre és diferent, i aixó és bo. De segur que deixa
empremta però també cal desdramatitzar-ho. El mestre
és el responsable del clima de l’aula, de que les coses
que passen a l’aula afavoreixin l’aprenentatge: que les
preguntes que es facin els infants sobre la vida i la realitat
siguin interessants; que les activitats estiguin basades en
el desig innat de comprendre el món farà que no calguin
motivacions afegides i externes. La manera de compartir
les idees amb els altres, la forma de resoldre els conflictes,
el valor dels companys pel que són i pel que pensen , el
valor de l’error, entres d’altres aspectes, són qüestions que
de segur deixaran empremta en els nostres alumnes i en
el seu procés de creixement com a persones.
L’escola és una comunitat de persones que comparteixen
un projecte comú: aprendre. L’escola la formem totes
les persones que hi intervenim, els nens i les nenes, els
mestres, les famílies, el personal no docent, cadascú amb
el seu rol sempre al servei del projecte comú.
A vegades sembla que només s’aprèn quan el mestre
explica, corregeix o pregunta. En una escola els moments
d’aprenentatge són constants, aprenem dels alumnes
grans i dels petits, dels llibres, dels experts, de les maneres
que tenen d’explicar una classe el què han descobert, de
com entenem les idees els companys, de com l’ajuda d’un
company ens fa intuir un nou camí,.... En definitiva s’aprèn

Ara fa dos anys que sóc tutora de 5è i de 6è, les inquietuds
són diferents. Compartir aquests moments amb els infants
és molt bonic, diria que apassionant. Per la canalla també
és un moment vital. El curs passat, per exemple, els de sisè
varen escollir una frase d’un poema d’en Martí i Pol, “tot està
per fer, tot és possible” per encarar el nou curs. Ens va ajudar
a plantejar -nos tots junts, tota la classe, els reptes del curs,
a concretar el què hauríem d’aprendre i també el què ens
interessava aprendre, i a vegades ens va servir per a reconduir
la nostra trajectòria com a grup classe.
Un/a mestre marca? El seu paper és ensenyar, o potser va
més enllà? Els nens s’han de motivar? I a la secundària...

Compartint els càlculs de la resolució d’un problema.
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dels altres i amb els altres. I si el mestre i els alumnes en
som conscients i ho tenim en compte és una gran eina
d’aprenentatge.
En quant a la secundària, considero que és una etapa
complexa i a la vegada clau. Em mereix un gran respecte el
professorat de secundària per la gran tasca que fan.
Com es treballa amb les difícils situacions actuals?
Menys recursos econòmics i una societat colpejada per
una crisi que ha desmuntat més d’un esquema.
Reivindicar i demanar el que pertoqui, però no caure en el
desànim ni cremar-nos. El binomi recursos-educació no és
proporcional. Ser creatius a l’hora d’organitzar i de buscar
solucions als problemes als que ens enfrontem les escoles
i els mestres. Defugir la burocratització. La situació actual
és complexa, no és fàcil per ningú. Els mestres, penso que
tenim un rol important en aquests moments. Fer bé la
nostra feina de segur que ajuda a les famílies viure millor
el dia a dia.
Les classes han de ser heterogènies i per qué?
Sí, és necessari que a les classes hi hagi nens i nenes
de tot tipus i mena. Els mestres hem de treballar amb la
diferència, però com una riquesa no com un problema. La
realitat social és diversa per tant és absurd negar aquesta
realitat a les escoles i a les classes. Hem de confiar més en
els alumnes i amb les seves capacitats.

Cada grup explica les seves idees. Les idees dels altres m’ajuden a avançar.

I no t’oblidis de gaudir de la feina compartint-la amb els
altres companys. I sobretot creu en la feina que fas.
La Neus Milà parla distesa i convençuda del que diu,
segura de si mateixa, transmet calma. Però durant tota
l’entrevista esperona al seu entorn amb l’afany de que si
hi ha acció, hi ha reacció, escoles, alumnes, professors,
famílies. Tots estan implicats en el món de l’educació i
tots s’han de mullar d’una manera o d’una altra.
Voldria agrair a la Neus el seu temps ofert per compartir
aquest cop amb tots nosaltres aquesta experiència
meravellosa que és per a ella...ensenyar.

Que li diries a un/a mestre que just comenci la seva
tasca.
Com si posa?
Jo li diria…
La feina que vas a fer és apassionant i molt rica, que
t’ajudarà a tu a créixer com a persona, per tant ja és una
primera premissa important.
Pensa que fer de mestre és estar al servei de les persones,
no perdis mai de vista el nen, la nena, la persona; escolta’l,
acompanya’l, ajuda’l a créixer com a persona crítica,
autònoma. Aprèn i creix amb ell.
No desatenguis la necessitat de saber més, de formar-te,
que la formació és essencial per a la teva trajectòria com
a docent.

08

L’Altaveu nº 94 any 2014

La formació com a eina per avançar.
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Cambodja

Terra maltractada
La guerra l’ha marcada
Destrucció i horror
Davant l’explotació.
Angkor també lluita
La selva amenaça
Tomba d’una raça
Amb somnis de pedra.

Per: Manel Sanuy i Rosa Sabaté
Cambodja tal com el veiem en el mapa
ens recorda un cor, i aquest cor bombeja
en el llac Tontle. Sap que batega en cada
monsó regant-lo en tota la seva extensió.
Tot depèn del Mekong que aquí s’eixampla
després de passar els ràpids a la frontera
amb Laos i es converteix en un riu madur,
cabalós i extens. La vida a Phnom Penh,
la capital, es desenvolupa al seu voltant,el
passeig que hi ha a la riba és la part més
animada de la ciutat, amb restaurants, i que
tot i no estar suficientment il•luminat crea
una fascinació amb el reflexa de les aigües
fangoses del Tonle Sap i les vermelles del
Mekong quan s’ajunten. Tot i això no pot
dissimular el empobriment que es palpa
constantment i que no ha pogut recuperarse després de tres dècades de conflictes.
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La guerra aquí ha fet estralls i costarà molt
encara que surti del empobriment perquè
creix sols amb l’ajut estranger.
Pels carrers sense asfaltar s’hi pot veure
gent desmembrada per les mines que
encara hi ha per tot arreu; passejar-hi no
és gens agradable pels sotracs i la falta de
llum.
És incomprensible que en un país on hi ha
una gran rigidesa moral, que les parelles
no manifesten en públic el seu amor, es
vegi per tot arreu, a qualsevol terrassa,
la corrupció, mal anomenada turisme
sexual, amb nenes cambodjanes venudes a
homenots que pagaran un preu per la seva
subsistència.
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Palau reial de Phnom Penh
Phnom Penh té una joia arquitectònica
que ja la veiem abans de desembarcar
perquè està a la riba, i és el Palau Reial
que es va construir durant la dominació
francesa el 1866. En el seu interior hi
podem admirar la mítica Pagoda de Plata.
El terra està enrajolat amb aquest metall.
Segons el programa de visites
inevitablement et porten a veure el
Museu del Genocidi instal•lat a una antiga
escola on van tenir lloc tots els horrors
de les tortures. Hem vist fotografies i
és terrible, per tant decidim no anar-hi;
mentrestant la resta del grup fan la visita,
nosaltres anem a veure el popular mercat
rus. És enorme, compren entre altres
coses, rellotges, per 3 o 4 euros. La plata

es pot comprar a uns preus irrisoris A la
sortida i a una hora convinguda ens espera
l’autocar, però llavors es posa a ploure
exageradament , no valen els paraigües
ni res i quedem com pollets, només per
travessar el carrer. El monsó ens dóna la
benvinguda.
Aquesta nit anem a sopar a un dels
restaurants al passeig a la vora del riu
i mengem molt bé. La cuina és molt
semblant a la vietnamita i els preus potser
encara són més barats, i no tant picant.
Ja he dit que Cambodja viu pel i amb el
Mekon i tota la seva vida es desenvolupa
al voltant del riu; ell és el que determina
la vida i l‘economia d’aquest petit regne,
que encara que tot es vegi negat, el
desbordament està controlat per fertilitzar
els camps.
Tot és verd, les flors de loto presumeixen
en els estanys. Els pescadors llença’n les
xarxes de papallona amb una gran prestesa.

Angkor Wat
Parlar de Cambodja és parlar de guerra,
d’un règim dels més sanguinaris del segle
XX. Els jémers rojos van començar una
sublevació als anys 70 en plena guerra de
Vietnam. El príncep Norodom Sihanouk va
intentar aplicar un socialisme monàrquic i
budista, es va declarar neutral a la guerra
del Vietnam però no va poder evitar que
el Viet-Cong s’infiltrés a Cambodja per
abastir als comandos que atacaven a Estats
Units. Els jémers rojos es van fer càrrec del
poder el 1975; el moviment de Pol Pot era
una barreja de maoisme i pagesia armada,
disposada a destruir la civilització urbana.
El radicalisme dels jémers rojos va abolir
els diners, la religió, la propietat privada i
la família i això no té més explicació que
el fanatisme. I per si no en van tenir prou
va ser Vietnam, que ja havia guanyat el
conflicte amb Estats Units el que va envair
Cambodja el 1979, posant punt i final a la
bogeria dels jémers rojos responsables del
genocidi que va costar la vida a quasi dos
milions de persones.

Ta Prom Wat

La veritat és que anem a Cambodja, per
veure temples d’Angkor, i el viatge s’ho

val. Necessites almenys un parell de dies
o millor tres, per veure’ls tots perquè
el jaciment és enorme. Ens allotgem a
la ciutat de Sien Rap, que ha crescut,
sobretot en infraestructures al costat dels
temples d‘Angkor.
Va ser l’explorador francès Henri Mouhot
quan el 1859 va arribar a les colossals
runes de la cultura khmer que va dominar
el sud est asiàtic del segle IX al XV.
El rei Jayavarman II va revolucionar
l‘agricultura, amb la construcció de canals
i amb un sistema de regadius que va
multiplicar les collites d’arròs.
El cor polític i espiritual del univers
khmer va ser, i segueix sent Angkor.
Una acumulació arquitectònica creada
pels successius monarques. Cadascun
tenia que construir el seu complexa a la
vora però independent dels que el van
precedir. Els khmer van absorbir de l’Índia
les creences religioses que van adaptar al
seu univers. Cultes a Indra, el mont Meru
o Shiva, per tant a totes les construccions
hi trobem aquesta constant.

L’Altaveu nº 94 any 2014
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Baix relleu
Com ha passat a totes les cultures
o
civilitzacions,s’han
desmembrat,
exactament no se sap el per què, però en
aquest cas, masses collites i l’esgotament
de la terra. Llavors les cultures cham i thay
s’hi van abocar per arrencar-li tot.

Baix relleu
gegantins caps de Buda que et miren amb
benevolència. Són també de destacar els
baix relleus.
A Siem Rap hi hem dormir i el darrer sopar
el fem amb tot el grup a un restaurant

francès . Tots els plats eren deliciosos,
incloent llagosta i un vi boníssim (tot un
luxe en aquest país) També vam donar un
vol pel mercat molt animat, com tots.
I ja ens acomiadem d’aquest país que

Però tot i així, la cultura khmer va
sobreviure, conservant el seu alfabet,
la llengua i les seves creences i sobretot
l’orgull del seu passat heroic.
Fem l’entrada per la porta oest del
Angkor Wat que té tres torres, la central
simbolitza el Monte Meru, de la mitologia
hindú, i aquesta primera visió t’aclapara,
és monumental i perfecte. Just davant hi
ha un petit estany i fa que el reflexa del
temple a les seves aigües el faci encara més
idíl•lic. És de destacar la quantitat de baix
relleus que hi ha, esculpits perfectament.
Angkor Tom, el impressionant Bayon
domina aquesta ciutat emmurallada. De
lluny sembla només un munt de pedres,
però quan t’hi vas acostant veus les 54
torres, i cadascuna d’elles amb quatre

12
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Bayon Wat

un recorregut pels llocs més emblemàtics
de la ciutat.
Venint d’un país com és Cambodja, amb
tota la seva història, pobresa i brutícia, ens
sorprèn el canvi a una ciutat, modernitzada,
neta i rica. És passar d’un extrem a l’altre
amb poques hores. No es pot entendre
el perquè uns no tenen res i els altres
neden en l’abundància. Si es pogués fer
una compensació...Verdaderament és una
ciutat que sorprèn per la seva modernitat,
els seus espais oberts amb grans avingudes
i edificis avantguardistes, sobretot hem de
destacar les famoses torres Petronas, les
que hem vist de dia i també de nit, que
amb la il•luminació si cal, encara guanyen
amb grandiositat. Impossible de pujar-hi
perquè s’ha de demanar amb no se quants
dies d’antelació i tampoc ha estat possible
pujar a la torre de comunicacions .

Llac Tontle Sap
era tant desconegut per nosaltres i
comprenem que hi ha quelcom més que
els famosos temples d’Angkor; un món
per descobrir entre les runes d’una guerra
incomprensible (com totes), un poble que
estima la vida per sobre de la pobresa i en
té prou en donar un passeig al vespre a la
vora del riu, per ser feliç.

Ara ens toca fer el viatge fins a Koala
Lumpur i esperar allà unes vuit hores per
fer la connexió a Londres.
D’entrada ens semblen vuit hores
interminables a un aeroport petit com és
el de Kuala Lumpur però allà mateix tenim
la pensada de prendre un bus que ens faci

En el nostre recorregut, parem el Palau
Reial, relativament modern i ens crida
l’atenció l’ exageradament nét que està
tot; posen multes per llançar quelcom a
terra.
Ha estat una passejada molt agradable per
aquesta ciutat. Marxem cap a casa!!!
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POBLE DE GOSSOS

A IX Ò N O
HI HA
QUI HO E
NTENGUI

Mentre a la Ciutat Comptal es barallen per treure’n
profit o prohibir els carnets per a dur gossos deslligats
i els clubs de cannabis, aquí al poble m’han fet veure
que no hi manquen ni sobren, ni uns ni altres.
Dels clubs de ben segur en podrem parlar en una
altra ocasió. Dels gossos... i de les gosses avui no me
n’escapo.
Hi ha qui els confon amb la cara de qui arrosseguen.
No sabem mai qui porta a qui. Qui decideix destriar fer
camí o anar cap a casa. És ben cert que no m’hi havia
fixat tant, d’ençà que en les nits d’estiu la solitut o la
calor ha fet sortir al carrer a tants gossos com no havia
vist mai. Evident serà que també jo era al carrer... què
puc dir? Calor, calor no n’ha fet gaire...
Gos que s’atura, cercle que l’envolta. Gos que defeca,
entorn que crida. Ben lligadets o deambulant entre
contenidors o per la gespa, n’hi ha que ens sorprenen
demanant una mena d’auxili existencial mentre d’altres
només tenen ulls i orelles per qui menjar els dóna.
Crèiem que l’estiu ho aturava tot, i en canvi, entre les
noves xarxes socials, de carrer o virtuals... i les necessitats
superiors d’una justícia superba, avui per avui hi ha més
gossos a la plaça pública que mai.

recorre el nostre malsomni, una guineu amagada entre
feres manses, que de sobte sobresurt perquè li ofereixen
el lideratge, però aviat amaga el cap entre les cames,
no fos cas que algú percebi que no n’ès de gossa!
Potser ara la veritable naturalesa d’aquest relat s’ha
vist pertorbada per una mena d’imatge-ficció que s’ha
apoderat de les meves paraules. Però comença un nou
curs, en què serà interessant deixar passar les notícies
com un gos deixa que passi el mal o se li tira al damunt.
Perquè gos o gossa, a diferència de les persones,
saben perfectament quin és l’espai que ocupen. El
problema som nosaltres que no hem gosat ni aprendre
a compartir-ho.

Sovint no són identificables, perquè tanta civilització i
convivència els ha fet més permeables a barrejar-se
entre nosaltres. Però hi ha un lloc, un moment i un espai
on són fàcilment descoberts per qui tingui una mena de
sensibilitat adversa. M’explicaré.
Hi ha una mena de raça inclassificable que freqüenta
les nostres pantalles i capgira els nostres ideals. De tant
en tant es convoquen en una plaça pública, a cel
tancat, i fan dels nostres problemes els seus defectes
i de les nostres virtuts els seus maldecaps. De vegades
criden, sovint menteixen, sembla que res els atura fins
que se’n va la llum o bé desapareixen les rancúnies
perquè arriba l’estiu, la festa major o el nadal.
Com són de gossos! I d’entre ells, una subespècie
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La Juani.
PD. Dedicat a la Nina, la Kira, el Moix, la Negri, el Crack...
ells segur que mai no ho farien.
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Xampinyons farcits
Ingredients per a 4 persones:
16 xampinyons (el més grans possible)
300gr. de carn picada (porc o vedella)
1 ceba
1 tomàquet madur
½ pebrot vermell
Formatge ratllat
Sal, pebre i oli

ELABORACIÓ
En primer lloc agafarem els xampinyons i els hi tallarem la pota i els buidarem per fer una mica de
cassoleta. Tot el que tallem ho trossejarem ben petit, i ho reservarem.
Quan tinguem les cassoletes preparades les posarem en una paella amb una mica d’oli (molt poc) i sal.
A foc molt lent i tapats els deixarem fins que estiguin cuits.
Per altra banda tallarem la ceba, el tomàquet i el pebrot, tot ben petit.
En una paella posarem la carn picada a sofregir junt amb els trossos de xampinyons que hem reservat
i quan estigui a mig coure incorporarem la ceba, el tomàquet i el pebrot, per sofregir-ho tot junt i ho
salpebrarem tot.
Un cop ho tinguem tot a punt farcirem les cassoletes de xampinyons, posarem el formatge ratllat per
sobre i ho col•locarem en una safata per gratinar al forn.

BON PROFIT!
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Sabies
què...
EL PRIMER ONZE DE SETEMBRE AL
MONTGRÒS DATA DE 1923?
Sílvia Boquer i Josep Miret

Des de fa trenta anys cada onze de
setembre una munió de ribetans
pugem al cim del Montgròs a enlairar
una senyera i a cantar “Els Segadors”.
El costum es va establir a partir de
1984, quan a iniciativa del GER un
grup de ribetans van plantar un pal
al davant dels repetidors de televisió
i van hissar la senyera, visible des
de Ribes, les Roquetes, Vilanova i
la Geltrú i altres poblacions de la
comarca.

excursionistes eren majoritàriament
socis de l’Ateneu de Ribes, entitat
catalanista que es va fundar l’any
1916 amb gent interessada per la
cultura, afí a la Lliga Regionalista. La
senyera, d’uns 5 x 3 m, amb una petita
estrella de cinc puntes al centre, era
visible des de Vilanova i la Geltrú i va
donar peu a una nota del diari “La Veu
de Catalunya” del 12 de setembre de
1923 (edició del vespre, p. 11).

Però la primera vegada que tenim
notícia de l’enlairament d’una senyera
al Montgròs va ser l’onze de setembre
de l’any 1923. Aquell dia a les quatre
del matí tres excursionistes van sortir
de Ribes amb una gran senyera i van
enfilar cap al Montgròs. Eren Miquel
Bertran i Vidal (farmacèutic), Manuel
Puig Vendrell (de Solers) i una altra
persona que ara no recorda el nostre
informant. Més tard hi va pujar una
trentena de ribetans, entre els quals
hi havia moltes noies, que van cantar
cançons patriòtiques, segons explica
la crònica dels fets que es va publicar
a la revista local “Castell de Ribes”. Els

Amb motiu de preparar el tercer
volum del llibre “Fotògrafs antics
de Ribes” vam consultar l’Arxiu
de l’ Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya, a Barcelona, que
conté unes vuit-centes mil imatges
de fotògrafs catalans, entre elles
algunes fotografies antigues de
Ribes. I la sorpresa va ser que entre
les plaques de vidre d’un afeccionat
de Barcelona anomenat Eduard
Monteys Serra hi havia una capsa
que portava la indicació “Sant Pere
de Ribes, La Serra, J. Roig” on, entre
d’altres, hi havia tres fotografies
estereoscòpiques en les què es veu
un grup de gent a la muntanya amb

EN VENDA
190.OOO€

TEL. 655 960 320
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La senyera amb una petita estrella de
cinc puntes al centre (Fons Marc Riba i
Bosch)

una gran senyera. Vam comparar
aquestes fotografies amb altres
dues de la col•lecció de Marc Riba
i Bosch, nét d’un dels assistents del
1923, i vam veure que totes elles
corresponen a la mateixa celebració.
Les fotografies trobades a Ribes
havien estat donades a conèixer
per l’historiador Josep-Lluís Palacios
al programa d’actes de l’onze de
setembre de 1984. En Palacios, amb
l’ajut de gent gran, va identificar
algunes de les persones que surten
a les fotos: Miquel Bertran, Antoni
i Mercè Bosch, Francesc i Josep
Carbonell, Josep Jacas, Manel Puig,
Carme, Josep i Montserrat Roig
de la Serra. A aquests, cal afegir
Eduard Monteys, que va fer algunes
fotografies, i el besavi de l’alcalde de
Sitges, Miquel Forns, d’origen ribetà.

Preparant la bandera (Col•lecció Monteys/ Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya)

Potser algú es preguntarà per què
l’onze de setembre de 1923 no va
tenir continuïtat. Doncs perquè just
dos dies més tard, el 13 de setembre,
el capità general de Catalunya, Miguel
Primo de Rivera, va fer un cop d’estat

Onze de setembre de 1923 al Montgròs (Col•lecció Monteys/
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya)

amb el vist-i-plau d’Alfons XIII i va
instaurar una dictadura militar que va
durar fins l’any 1930. A conseqüència
de la dictadura militar l’alcalde electe
Josep Ricart i Rovira va ser destituït
i es va nomenar un nou ajuntament

format per vocals delegats escollits
pel governador militar. La majoria de
centres catalanistes foren clausurats,
entre ells l’Ateneu de Ribes, que va
rebre l’ordre de tancar el 9 d’octubre
de 1923.

Agraïments: A Miquel Bertran, Anton Ferret, Mercè Giralt, Joan-Carles Mestre, Xavier Miret, Marc Riba i Maria Vidal.
+info: discurs d’investidura de l’alcalde de Sitges http://www.sitges.cat/html/la_ institucio/l_alcalde/discursos.
html#anch-4 on explica que el seu besavi va anar al Montgròs.

GIMNÀS SPORT RIBES A LA XIII DIADA DE L’ESPORT
Diumenge 28 de Setembre,
dins la programació d’actes
de 16 a 20 h
Exhibició Taekwondo, Gimnàs Sport Ribes.
Al pavelló poliesportiu Municipal de Ribes.
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CAN MAURICI
A l’inici del segle XX, la burgesia barcelonina i de
la rodalia va instal•lar-se en segones residències
properes a les ciutats, aprofitant l’existència de
noves infraestructures. El centre de l’estiueig al
Garraf va ser Sitges, tot i que la seva rodalia va
viure amb certa intensitat el moviment. Aquesta
classe benestant va fer-se construir torres senyorials
segons el moviment arquitectònic del moment,
el modernisme. En aquest tipus d’arquitectura, es
pretenia integrar totes les arts plàstiques, en què
l’ornament prenia el protagonisme.

Per Montserrat Rosell

lÍnies del temps

A Ribes, el modernisme va coincidir amb l’arribada
dels darrers “americanos”, pel que indistintament
es van bastir cases dels dos estils. L’arquitecte
modernista que més edificis va bastir a Ribes va ser
el vilanoví Josep Font i Gumà, autor d’edificis com la
Can Maurici.
Can Maurici és una casa urbana situada al nucli de
Ribes, al carrer del Pi. És un edifici entre mitgeres
de planta rectangular i d’una sola crugia. Consta de
planta baixa i pis i té la coberta plana. S’hi accedeix per
un portal descentrat d’arc apuntat ceràmic, al costat
del qual hi ha un altre portal d’arc pla arrebossat. El
pis superior s’obre amb un únic finestral triforat de
notables dimensions, també d’arc apuntat ceràmic.
Aquest té sortida a un balcó amb rajola decorativa
a la base, que es prolonga pel frontis delimitant el
nivell de forjat. A banda i banda del finestral també hi
ha dos plafons amb trencadís ceràmic que ressalten
el perfil de l’arc. La façana queda rematada amb
imbricacions ceràmiques, des de les quals arrenca
un capcer triangular amb un òcul central. L’acabat
exterior és arrebossat i pintat de color blanc, excepte
el sòcol de color gris i els angles del primer nivell,
que imiten carreus.
Text: Patrimoni Històric
Dibuix: montserossell.wordpress.com
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Can Maurici
Carrer del Pi 16

No sabia...
Durant la dictadura salazarista a Portugal, Saramago
escrivia uns articles al diari A Capital del seu país que
eren un prodigi de prestidigitació literària. Entre línies
deixava veure, implacable, les realitats i les misèries
d’una societat oprimida i amb irònica intel•ligència
sabia burlar la censura dels dictadors.

mal, va respondre: “No sabia que s’havia de fer”.

Recordo que en un d’aquells articles explicava el conte
d’un home que tenia grans dificultats per caminar.
La malaltia pulmonar que sofria no justificava de cap
manera el patiment del seu rostre ni els sospirs de
dolor ni les contorsions del seu cos. Va arribar a fer
servir dos bastons per tal de poder caminar com un
invàlid. Veure’l i sentir els seus gemecs, percebre el seu
suplici era un espectacle que feia encongir el cor.

Ara que s’acosten moments decisius per a tots
nosaltres cal persistir, dia a dia, per tal de superar la
degradació que ens han imposat durant tres-cents
anys. Després de tres segles de pèrdues enfrontats al
mateix contrincant, el reietó del qual duu el mateix
nom que el seu ancestre (i això és una demostració
de què el guionista de la nostra història és tan pèrfid
com burleta), ara és el moment de donar la darrera
empenta. Tots els que volem un nou país. Cadascú en
la seva mesura.

Un amic seu li va aconsellar que es fes visitar per
un metge. Tal vegada fos un cas de reuma i un bon
especialista segur que podria guarir-lo. El malalt movia
el cap, gairebé plorant, ple d’una immensa aflicció i pena
de si mateix però no es decidia a consultar el facultatiu.
Fins que un dia, el seu amic es va impacientar i va
parlar-li sense contemplacions. Això va donar resultat
i dos dies desprès, el malalt dels peus el va cridar i li
va dir que aniria al metge però que abans li agradaria
mostrar-los-hi a ell, el seu bon conseller.
I els hi va ensenyar. Las ungles, grogues i gruixudes, que
se li corbaven cap avall, contornejaven la punta dels dits
i es perllongaven cap a dins clavant-se-li com ganxos
de corn. L’espectacle era tant repulsiu que feia venir
basques. I quan li va preguntar a aquest home adult per
què no es tallava les ungles, que només aquest era el seu

En aquesta història, Saramago ens enfronta amb una
persona que no sap que és necessari defensar-se tots
els dies de la degradació. I no era precisament en
ungles en el què l’escriptor estava pensant.

No sigui cas que algun dia, algú hagi de dir amb tristor:
“No sabia que s’havia de fer”.
P.D. Aquesta vegada m’he posat una mica seriós... però
el moment s’ho val. Què coi!

