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estes Majors i Carnavals aquest any s’han arreplegat junts per fer-nos sortir 
al carrer gairebé tot d’una i fer-nos córrer a preparar disfresses quasi quan 
encara ens queda regust al torró de Nadal. Està clar que les celebracions 
són tradició i potser per uns més unes que les altres, però el que és cert es 
que totes són benvingudes encara que ens facin anar una mica de bòlit per 

celebrar-les.

Així doncs en aquesta edició hi tenim imatges de la Festa Major de Sant Pau a Ribes, la 
programació d’activitats de Santa Eulàlia de Les Roquetes i també les programacions de 
Ribes i Les Roquetes pel Carnaval 2018.

A “Una conversa amb…”, aquest cop fem homenatge al Pi. Al pi que durant tants anys ens 
ha donat nom a un carrer del municipi i identitat al nostre poble. Al pi que cada any ha fet 
de fons a les imatges de les baixades de grallers i de les matinals dels balls de Ribes. La seva 
història explicada per la seva família. Un reconeixement de tots els que ens vàrem quedar 
ben encongits al saber la noticia i el trobem a faltar ben sovint quan alcem la vista i ja no 
veiem les seves branques guarnint el carrer que porta el seu nom.

També en aquestes dates hem tingut la desitjada oportunitat de veure la primera fase 
d’obres de la Casa de la Vila. L’espera ha estat llarga però el resultat de moment ressalta la 
bellesa d’un preciós edifici ple de joies arquitectòniques i detalls impressionants amb una 
feina molt acurada. Aviat hi hauran departaments instal·lats a l’edifici.

Desitgem una molt bona Festa Major als veïns i veïnes de Les Roquetes i també un Bon 
Carnaval als Ribetans i Roquetencs. Que tothom surti al carrer disfressat d’allò que voldria 
ser, reivindicant un desig o senzillament fent allò que la colla amb que es surt heu decidit. 
Recordeu que per Carnaval tot si val!!!

En el propera edició de L’Altaveu trobareu les imatges dels Carnavals i Santa Eulàlia. 
Animeu-vos a enviar la vostra imatge per publicar a laltaveu@laltaveu.com

Ah, i la Juani, que està d’aniversari, 10 anys obrint i tancant el calaix de sastre, no sabem que 
li passa pel cap a partir d’ara. Haurem d’esperar al proper número per saber-ho.

Fins aviat.
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La participació, en els actes, en 
les cercaviles, en les petites i en 
les grans activitats programades, 
ha estat un èxit. La Festa Major 
de Sant Pau ha tornat a reunir al 
carrer a tothom, per a gaudir de 
moments que han estat màgics i 
inoblidables. 

Com tot inici, el programa al carrer 
és el que donà la benvinguda 
a la festa. La portada enguany 
de Clàudia Sauret Verdejo i la 
separata d’Ana Mestre i Bertran 
Crònica de Ribes per Josep Bertran 
i Miret, es van presentar al Local 
el 13 de gener. El mateix dia que 
començaven els actes paral·lels, 
com el Vermut no electrònic 
organitzat per Barraques de Ribes. 
Ja el 20 de gener, el pregó, a 
càrrec de Carme Jacas Bertran, 
tornava a la casa de la Vila, un dia 
després de reobrir les portes des 
de que començaren les obres. Tot 
un esdeveniment que va donar pas 
al Correfoc. 

i la Festa Major més participativa

Foto:Laura Bregante
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Un llegendari correfoc, amb 
espaterrant foguerada, que va 
comptar amb l’actuació de la 
formació local Bugies, posant 
ritme i veu a una explosió de foc 
i passions. Els concerts traslladats 
al Pavelló per la ventada que 
va fer caure la Carpa de Circ de 
Can Puig, han estat cita de joves 
i no tan joves en cada una de les 
propostes, des del Trakasound fins 
als concerts de vigília amb Últim 
Cavall i el concert de Festa Major 
amb l’orquestra Atalaia. 

L’anada infantil a Sant Pau, va ser 
la presentació de la nova colla de 
Cabeçuts infantil. Una esperada 
novetat, que ja es va anunciar 
l’any passat amb motiu del desè 
aniversari de la recuperació de la 
colla gran. La baixada de grallers, 
la traca de la plaça Marcer que va 
fer tremolar cada racó de Ribes 
i les cercaviles que segueixen 
durant tota la jornada de vigília, 
inclosa la ballada per les Masies, 
han estat cites en les que no hi ha 
faltat ningú. 

L.B L.B

L.B

L.B L.B

L.B

N.C N.C

L.B
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L’A

I una matinal molt especial 
enguany. Totes les colles van 
oferir un ball davant del Pi, caigut 
el passat 27 de desembre per una 
ventada, en record i homenatge 
sentit a tot un símbol local. Sens 
dubte una matinal per a recordar, 
participativa i emotiva al mateix 
temps. L’anada i baixada de Sant 
Pau, el Pilar de Castellers Ribetans, 
cada una de les tradicions ha tingut 
a més, observadors privilegiats: els 
objectius de diversitat de càmeres 
fotogràfiques disposades a copsar 
el millor moment, i qui sap, alguna 
d’elles serà la imatge del XIIIè 
concurs de fotografia “Objectiu 
Sabre” en el lliurament de premis 
el proper 21 de febrer. 

Fotos: Laura Bregante
Noemi Calonge

L.B
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L’OMBRA D’UNA DÈCADA
  AIIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI

En el número 32 de L’Altaveu, el febrer de 2008, sense saber 
que una dècada després aquestes pàgines continuarien 
sent una mena d’escenari per a les nostres inquietuds, 
vaig escriure al final d’una mena de dolça confessió el 
següent: “un conte és un conte, és clar... i resulta que 
la vida, gira que gira, és la historieta més desconeguda. 
Potser un primer pas fora esbrinar què amaguem sota les 
intencions i què podem aconseguir amb els compromisos. 
Arreveure.” 

Probablement va ser una mena de presentació i de comiat 
al mateix temps, que finalment va esdevenir només el 
primer esglaó, d’una escala tan llarga com serpentina, 
sense verticalitat ni horitzontalitat, una mena de giravolt, 
un mosaic d’històries, relats, protestes i petites revoltes 
en forma de crònica. Han passat deu anys i no són tants... 
però una dècada! Una dècada sona més punyent, sona 
més a un convit a marxar. A deixar passar altres lletres, 
altres històries que vulguin ser narrades o llegides. 

El pas del temps és una inútil posada en escena de tot 
allò que hem oblidat. I també és la constatació d’aquells 
records, que per molt que vulguem esborrar, esdevenen 
la sangonera que no ens deixa fer un pas endavant sense 
mirar enrere. 

Recordo un impacte de la infància. Un Peter Pan cercant 
la seva ombra, convençut que no podria viure sense ella. 
L’ombra que és aquella foscor que només es produeix 
amb llum. L’ombra que és aquella companya, tan inútil 
com necessària, provocadora de pors i també de jocs. Una 
ombra que ens fa grans o petites, que ens espanta o ens 
empeny. Una ombra que pot ser lleugera o pesada. Pot 
ser, fins i tot, un mirall. 

De sobte arriben els sorolls. Sorolls de trinxeres. 
Esbojarrades melodies que, sospitosament, són la banda 
sonora de cada esdeveniment. Músiques sense intèrpret, 
que acaben marcant el ritme de cada un dels nostres 
moviments. He escrit diversitat d’històries. He descrit 
diversitat de personatges i de persones. He fet propostes 
i protestes. He despullat dolors, somnis i pors. Ara hi ha 

un xiuxiueig que m’empeny a trencar. Un petit rebombori 
que em recorda que tot plegat m’estic equivocant. Potser 
sigui tard. Potser faig nosa. O potser una dècada no sigui 
tant! 

On érem el febrer de 2008? On som ara? Parlava aleshores 
dels camins, de la necessitat, gairebé urgent, de construir 
camins conjuntament. Ara preguntar-se on hem arribat, 
podria portar a més d’un debat. 

Si fa deu anys Descartes i el dubte feien presència en 
el meu primer escrit entre aquestes pàgines, avui, serà 
Sartre qui prengui el relleu. I deixo anar aquí l’inevitable 
angoixa de l’existència: l’ombra o jo?

La Juani

PD. Ara que la filosofia només ha esdevingut una sèrie de 
televisió, recuperem-la i portem-la més enllà de la petita 
o gran pantalla plana.  
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Divendres passat, 19 de gener, va tenir lloc la 15ª Nit de l’Esport, 
que es va celebrar a la Finca Mas Solers. És un acte que dona 
reconeixement al treball i l’esforç dels esportistes i persones 
vinculades al món de l’esport local i commemora la feina feta 
al llarg de la temporada esportiva del 2017 pel teixit associatiu 
del municipi. L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa 
de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, la regidora d’Esports de 
les Roquetes, Noélia López, el regidor d’Esports de Ribes, Josep 
Moya, i altres regidors del Consistori. Aquest any, va ser presentat 
pel roquetenc Toni Aliaga.

El llistat de persones homenatjades el va obrir l’equip Sènior 
Masculí del Club Handbol Ribes per ascendir de categoria, a 
tercera catalana, en la primera temporada esportiva. Després 
va obtenir un reconeixement Sònia González Rovirosa i Maria 
Àlvarez Soria del Club Patinatge Artístic Ribes; Rubén  Caballero 
González, Nahla Veltman Serrano i Marta Cano Espinosa del 
Club Bike Garraf; l’equip Escola de Ciclisme Núria Espinosa del 
Club Bike Garraf; Critina Piquer Lomas, del Club Bàsquet Ribes; 
David Serret Rodríquez, de la Penya Jove de Les Roquetes; l’equip 
Infantil i Benjamí del Club Tennis Ribes; els esportistes de Junts en 
Acció, Gemma Fontanals, Pol Fontanals, Marina Povedano i Aina 
Ramón i la entrenadora Laura Porras; l’equip Júnior de l’Associació 
Frontó de les Roquetes; l’equip Juvenil de l’Associació de Futbol 
Sala de Les Roquetes; Alba Murillo Tarrago, Laia Bellido Lamas, 
Lila Dalhou, Helena Barbero Balanza, i Paula Vellet Nogueras del 
Club Esportiu Taekwondo Ribes; Maria José Muñoz Criado i Josep 
Maria Ojeda del Club Ball Esportiu Fox Ribes; l’equip Prebenjamí 
B i Sènior del Club Deportiu Ribes; i Grant Hernández Mabe, del 
Taekwondo Club Taijitu.

En l’apartat d’homenatges especials s’ha reconegut Ramón Stockli 
de Fidexsa per la seva gran col·laboració amb l’esponsorització 
de les entitats esportives i pel seu foment de l’esport municipal; 
Martina Espachs Esteve,  del Club Handbol Sant Vicenç, per haver 
assolit la medalla d’argent al campionat d’Espanya d’Handbol 
Juvenil; Ariadna Robert Garofano, del Club Esportiu Taekwondo 
Ribes, per haver assolit la medalla d’or al campionat de combat 
de Catalunya Cadet i la medalla d’argent del Campionat de 
Catalunya júnior de Taekwondo, i ser becada al Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu de Sant Cugat; Lluís Milà Peribàñez i Pau 
Cuadras Miret, de l’equip d’atletisme de l’entitat Junts en Acció, 
per assolir la medalla d’or a la cursa dels 100 metres i 400 metres 
respectiament en la participació al Territori Special Olympic 
Comú d’Andorra la Vella i la Seu d’Urgell.

Gisela Carrión Bertran, d’Espai Trail/Inversextrail/Deporuners 
va rebre homenatge per ser la campiona individual absoluta 
del campionat de Catalunya de quilòmetre vertical, assolir la 
tercera posició en la categoria Promesa del Campoinat d’Espanya 
de quilòmetre vertical 2017 i defensar la selecció catalana de 
curses de muntanya. També van ser reconeguts Juan Manuel 
García Mendoza, Albert Pascual Albareda i José Antonio Ramírez 
Ramírez del Club Atletisme Canyelles per les medalles obtingudes 
al Campionat de Catalunya i al campionat del món de pista 
coberta de Daegu, Corea.

SE CELEBRA LA XV NIT DE L’ESPORT DE SANT PERE DE RIBES
•	 Es va fer entrega de plaques commemoratives a esportistes d’entitats i clubs del municipi.

Finalment, es va reconèixer Núria Espinosa Vendrell del Club 
Bike Garraf, per haver assolit el subcampionat del món de BTT, 
ser la campiona d’Espanya i campiona de la Copa Catalana de la 
Federació Catalana de Ciclisme i campiona de l’Open Barcelona 
de BTT, ser la primera dona en aconseguir la Titan Legend, més de 
3.500 quilòmetres de bicicleta tot terreny pel desert i muntanyes 
de l’atlas i ser la guanyadora del rànquing català; i per últim, a 
l’associació Futbol Sala Roquetes, per celebrar el 25è aniversari 
de la creació de l’associació esportiva del municipi i pel seu 
foment de l’esport del futbol sala.

També es va agrair la tasca voluntària de totes les entitats i clubs 
esportius, per l’organització de les diverses activitats esportives 
que podrem gaudir durant tot l’any al nostre municipi. Al finalitzar 
el lliurament de les plaques commemoratives es va convidar als 
assistents a un petit refrigeri que ha servit per tancar l’edició 
d’enguany de La Nit dels Esports.

Departament de Premsa

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

L’alcaldessa entregant la placa commemorativa a l’esportista 
Núria Espinosa.

El llistat de persones homenatjades el va obrir l’equip Sènior 
Masculí del Club Handbol Ribes.

Foto: J.M.P
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Dijous 8 de febrer

18:00h, a l’esplanada del Centre Cívic l’Espai

Merengada Popular

Coordina l’acte: Associació de Festes

Hi col·labora: Pastisseria Roquetes.

Divendres 9 de febrer

19:00h des de la plaça del Llobregat

Arrivo del Rei Carnestoltes i comitiva carnavalesca. Recorregut: 
Sortida de la plaça del Llobregat, per l’avinguda de Catalunya, 
l’avinguda de Mas d’en  Serra, carrer d’Eugeni d’Ors, carrer dels 
Almogàvers, carrer de Roger de Flor, plaça Hernán Cortés, carrer 
Antoni Gaudí, carrer José Ortega y Gasset, carrer de Miquel 
Servet, carrer de Sagunt, avinguda del Cid Campeador, avinguda 
de Catalunya, carrer de Roger de Flor i finalitzaa l’envelat.

Coordina l’acte: Associació de Festes

En finalitzar, a l’envelat de les Roquetes

Ball de l’Arrivo amb DJ Geuzzound (entrada gratuïta) Coordina 
l’acte: Associació de Festes

Dissabte 10 de febrer

17:00h, a l’envelat de les Roquetes

Ball de Carnaval Infantil amb animació i DJ Geuzzound (entrada 
gratuïta)

Coordina l’acte: Associació de Festes

Hi col·labora: AMPA CEIP Mediterrània, Santa Eulàlia i Les 
Roquetes

23:30h, al Centre Cívic l’Espai

Ball de Festa Major amb l’orquestra Marinada (entrada gratuïta) 
Coordina l’acte: Associació de Festes

  Diumenge 11 de febrer

  19:30h, des de la rambla de Rafael Alberti

  Cercavila de vigília de Festa Major.

   Recorregut: rambla de Rafael Alberti, avinguda de Catalunya,          
  c/ dels Almogàvers, carrer d’Eugeni d’Ors, avinguda de Masd’en                    
  Serra, avinguda de Catalunya, carrer de Velázquez, carrer de       
  Miquel Àngel

   i final a la plaça del Llobregat.

  Coordinen l’acte: Les colles de foc de les Roquetes, l’Agrupació       
  de Balls Populars i els Castellers de les Roquetes

  Dilluns 12 de febrer

  08:00h Matinades tronades.

  Sortida a la plaça del Llobregat i arribada a la rambla      
  Rafael    Alberti Coordina l’acte: Colles de foc de les      
  Roquetes del Garraf

09:30h Cercavila d’anada a ofici. Sortida des de la rambla Rafael 
Alberti, avinguda de Catalunya, avinguda del Cid Campeador i 
final a l’església de Santa Eulàlia.

11:00h Ofrena Floral en honor a la patrona per part

de les entitats i solemne missa concelebrada de Festa Major.

Ofrena en honor a José Martínez. A l’església de les Roquetes.

Ho organitza: Parròquia de Santa Eulàlia.

Seguidament Concert Coral Ginesta.

Ho organitza: Casal de les Roquetes.

Els Castellers de les Roquetes faran un pilar dins l’església i el 
Ball de Cintes farà la seva ofrena.

12:00h Cercavila sortida d’ofici. Sortida de la porta del pati de 
l’es- glésia de Santa Eulàlia, cap a l’avinguda de Cid Campeador, 
carrer d’Eugeni d’Ors, carrer de Miquel Servet fins a la plaça de 
la Vinya d’en Petaca.

En arribar es farà una exhibició dels balls populars

i de les colles de foc de les Roquetes del Garraf.

Seguidament, a la plaça de la Vinya d’en Petaca traca de Festa 
Major a càrrec de Pirotècnia Igual.

Coordina l’acte: Associació de Festes 18:30h, al Centre Cívic 
l’Espai Animació infantil (entrada gratuïta)

Coordina l’acte: Associació de Festes

de 18:00 a 21h, al casal de la gent gran de les Roquetes Ball de 
Santa Eulàlia. Preu 2€

Ho organitza: Casal de les Roquetes

Dimecres 14 de febrer

18:30h, des dels locals de la UA-1, esplanada del Centre Cívic 
l’Es- pai. Enterrament de la sardina i recorregut pels carrers del 
municipi amb la comitiva carnavalesca. Sortida des dels locals 
de la UA-1, carrer de. Miquel Servet, carrer d’ Eugeni d’Ors, 
avinguda Catalunya, avinguda Mas d’en Serra, carrer d’ Eugeni 
d’Ors, plaça Ramon Mir, carrer dels Almogàvers, avinguda 
Catalunya, carrer del Ter i plaça del Llobregat.

i a continuació, a la plaça del Llobregat Sardinada Popular

Coordina l’acte: Associació de Festes

Hi col·labora: Bar Diego

Diumenge 18 de febrer

10:00 h, des de la rambla de Rafael Alberti

Cercavila de Festa Major

Recorregut: rambla de Rafael Alberti, avinguda de Catalunya, 
carrer dels Almogàvers, plaça Ramon Mir, carrer d’Eugeni d’Ors, 
avingu- da de Mas d’en Serra, avinguda de Catalunya, l’avinguda 
de Cid Campeador, carrer Sagunt, carrer de Miquel Servet i 
plaça de la Vinya d’en Petaca.

Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars

A continuació,

Exhibició dels Balls Populars

A la plaça de la Vinya d’en Petaca

Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars

SANTA EULÀLIA I CARNAVAL 2018
PROGraMACIÓ



L’Altaveu nº 130  any 2018                                     09

La reobertura de l’edifici ha aixecat força 
expectació i ha permès celebrar-hi el 
Pregó.

L’acte d’inauguració institucional de les 
obres amb els representants del Consistori 
i la Diputació de Barcelona es preveu el dia 
2 de febrer. 

Amb una jornada de portes obertes 
celebrada el passat 19 de gener, la 
ciutadania de Sant Pere de Ribes ha tingut 
la primera oportunitat de veure com han 
quedat les obres de la primera fase de la 
rehabilitació i ampliació de la Casa de la 
Vila. L’endemà, amb el Pregó de la Festa 
Major a càrrec de la Carme Jacas, les 
persones que hi van assistir també van 
poder percebre   l’interior d’algunes de les 
estances principals (vestíbul, planta baixa i 
el Saló de plens on es va fer el Pregó) i fins 
i tot el nombrós públic congregat va poder 
seguir en directe l’acte a la nova sala 
polivalent del nou edifici annex a través 
d’una pantalla i un projector.

En total unes 240 persones van participar a 
les visites guiades gratuïtes del dia 19. Es van 
fer d’11h a 13h i de 16h a 20h (en grup reduïts 

240 PERSONES PARTICIPEN A LA JORNADA DE PORTES OBERTES DE LA CASA DE LA VILA

cada mitja hora) amb l’acompanyament 
i guia de l’historiador local Carles Miret. 
Durant el recorregut  s’explicaren alguns 
apunts històrics de l’edifici i aspectes 
relacionats amb la construcció, com que el 
projecte ha tingut en compte la fisonomia 
del casc antic i la rehabilitació i ampliació 
ha combinat la recuperació dels elements 
històrics amb d’altres moderns i funcionals. 
La sala de plens i d’altres components han 
estat restaurats per l’artista local Cristòfol 
Almirall.

Aquest any 2018, es donarà continuïtat a 
les obres amb la fase 2 d’acabament de 
la segona planta i la reforma dels espais 
de l’antic Jutjat de Pau previstes en el 
projecte executiu que es va aprovar el 10 
d’octubre de 2016. Un cop finalitzin, la 
última actuació serà la de la urbanització 
de la nova plaça posterior, que també 
disposarà d’un accés a l’edifici. S’espera 
que a final d’any la Casa de la Vila quedi 
totalment acabada i d’aquesta manera s’hi 
puguin traslladar la resta de serveis que ha 
d’allotjar  (serveis econòmics i Intervenció, 
principalment). El pressupost de la 
primera fase ha estat de 1.645.000 euros i 
el de la segona és de 740.000 euros. Dels 
gairebé 2,4 milions d’euros del conjunt del 
projecte, 1,6 milions han estat finançats 
per la Diputació de Barcelona a través de 
diverses subvencions. 

Després de la Festa Major, està previst 
ultimar els detalls perquè s’hi puguin 
traslladar esglaonadament l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), Alcaldia i 
Secretaria. 
                                 Departament de Premsa
                 Ajuntament de Sant Pere de Ribes

ES REOBRE LA CASA DE LA VILA
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Una conversa amb la família Mestre al voltant de les branques del Pi, en el pati que el va acollir al voltant de 200 anys. El Pi, 
que ha vist créixer i desaparèixer familiars, veïns, desitjos i avui esdevé més que un record, un plany i un homenatge col·lectiu i 
personal. A més, l’historiador Josep Miret i un tast de l’empremta del Pi i del seu record a les xarxes socials. 

El passat 27 de desembre, als volts del migdia, amb molts ribetans i ribetanes al voltant d’una taula per dinar. Un vent huracanat 
i de ràfegues intenses, feia de melodia al darrer ball del Pi del carrer del Pi. Diuen algunes veïnes, que van veure com es movia 
subtilment d’un costat a un altre, fins a jeure amb delicadesa, després de rebre un cop que trencava en dos, part del seu tronc. Cos 
i ànima, en una dansa de comiat, per un cop de vent, deixen avui un buit al cel, abans cobert de fulles i branques, avui obert a una 
imatge que és tot un símbol. 

En Josep Mestre Planas, el Peret de cal Boter, va ser el pregoner de la Festa Major de Sant Pau, l’any 2010. “Com pocs o molts sabeu, 
vaig néixer molt i molt a prop del Pi, podria dir que a la seva ombra”. Vuit anys després, el Pi ha rebut un emotiu comiat, durant la 
matinal de Sant Pau, per part de totes les colles. I dos dies més tard, acompanyats d’en Jordi Mestre Escofet, la Cèlia Mestre Plana, 
en Josep i la seva filla Núria, ens obren la seva llar per a compartir una història que supera les seves pròpies vides i que sent un 
símbol col·lectiu, ha estat testimoni directe de diverses generacions de la seva família.

El darrer
ball del

Pi

Per Bàrbara Scuderi

Jordi Mestre Escofet, Cèlia Mestre Planas, Josep Mestre Planas i Núria Mestre.

En Josep Peret, el passat dissabte 27 de gener en un particular 
comiat i reconeixement.

La colla del Drac fent l’ofrena floral al Pi durant la matinal de 
Sant Pau.
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L’Altaveu.- Quins són els records més íntims del Pi?

Josep, Peret.- El pare ja ens parlava del Pi. Sempre ha format 
part de la família. Per mi des de sempre. Jugant a cuit i amagar, 
que aleshores es jugava molt. I... una relació molt íntima... Érem 
cinc germans, la Maria Teresa, la Maria, la Cèlia, en Pere i jo, el 
petit de cal Peret, el meu pare. Jugàvem i envoltàvem el Pi, que 
era un germà més. 

Núria Mestre.- Per mi també. Com un germà gran. Amb un 
lligam molt, molt fort. Que quan va caure vaig sentir un cop, un 
dolor físic.

Cèlia Mestre.- Jo també. Un fort dolor. Era un membre de la 
família. 

Jordi Mestre.- Jo recordo sobretot de xics, com presumia de ser 
de la família del Pi. 

“Ha mort la palmera centenària

l’arbre més alt que embellia l’hort veí

tants anys va ser la seva companya

i, ara, trist i sol el nostre Pi.

Diuen que en les nit de lluna plena, 

Quan més suau bufa la marinada, 

El nostre Pi i la palmera

festejaven d’amagades.

Tot mirant-se en la distància

ella agitava els braços de palma

ell les branques i les pinyes i rames.

Diuen que han trobat les seves arrels

molt fortament enllaçades...

Tindran sentiments els arbres?”

(Josep Mestre, El Pi i la Palmera)

En aquesta secció, acostumem a fer entrevistes. Què diria el Pi? Quines serien les seves històries, els seus records, les seves experiències? 
Diuen... que va festejar un temps amb la palmera centenària del pati del costat. 

El poema del Pi, de Josep 
Mestre Planas, a la rajola del 
número 28 del carrer del Pi



12                                    L’Altaveu nº 130  any 2018   

Josep.- És com està. Una figura entre el dolor i la imatge de la 
catàstrofe. Una obra d’art en la forma, com sempre ha estat; 
i un fort sentiment de patiment. Per nosaltres sempre va ser 
un patriarca seré. Els ulls que van veure com aprenia a anar 
en bicicleta davant seu, com jugàvem els germans i els amics. 
Els ulls que comprenien les malifetes i compartien les nostres 
celebracions, com un membre més, que jeia al costat, fins i tot, 
quan mossèn Pere, el meu germà, cantava missa al quarto de 
reixa, o festejàvem al seu voltant. 

“Els pardals, les campanes i la crida a l’escola del Pi, són els 
records sonors que han estat la melodia del Pi en tots aquests 
anys”, confessa en Peret, amb una llàgrima als ulls i una llàgrima, 
entre amagada i fent l’ullet a una raresa de barreja entre el 
dolor, l’enyor i els records ara més rellevants. 

L’A.- Éreu conscients de viure al costat d’un símbol?

Josep.- Era natural. Érem més nosaltres d’ell que ell nostre. I 
com a membre de la família tenia el seu dret a queixar-se. El 
pare comentava que arrel d’una nevada, els anys seixanta ja va 
patir una ferida al tronc. El Pi sempre ha lluitat contra el temps. 
Només puc estar que agraït als tècnics, a l’Ajuntament, que han 
estat aquí per a conservar-lo, mantenir-lo. Això ho publicaràs, 
oi? Estic molt agraït. 

Del record del dolor, de tants secrets i esmicolades anècdotes, en Josep, interromp la conversa i arrenca amb els seus versos dedicats 
al Pi. L’emoció de la seva veu contagia tots els presents i ens submergim entre les ombres del Pi encara a l’aire i les branques ara arran 
de terra, cobrint el pati amb les seves fulles i pinyes. Inevitablement el record del passat 27 de desembre ve al cap. 

Laura Bregante, veïna del carrer del Pi, va prendre aquesta 
imatge el mateix 27 de desembre a les 8 del matí. Probablement 
la darrera fotografia del Pi.

L’esquerda produida per la ventada va fer jeure el Pi en el seu 
darrer ball.

Durant l’entrevista, al Pati del número 28 del carrer del Pi.
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El 19 d’abril de 2005 el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes va declarar el Pi, arbre d’interès local. Un arbre que va 
ser capaç d’esdevenir aixopluc de tot un carrer i símbol per tot 
el poble. I que en un moment donat, entre els anys vint i trenta 
del segle passat, va posar nom al seu carrer, abans anomenat 
el carrer de Les Roques. Ha estat protagonista de postals, de 
portades de llibres, de separates, de fotografies familiars i de 
records d’infinitat de cercaviles. 

L’historiador Josep Miret, que ens ha facilitat algunes de les 
imatges antigues que es conserven, ha comentat “és ben cert 
que des dels dietaris d’en Josep Bertran, fins a diferents altres 
documents, la referència al Pi i al carrer del Pi és molt anterior a 
les primeres imatges i al canvi de nomenclatura del carrer, un dels 
més antics de Ribes. De fet, en les imatges de 1892 ja es percep 
en una alçada considerable, el que fa pensar en que estava vora 
els 200 anys segur. S’ha perdut tot un símbol”. 

En Jordi Roig, que va ser tècnic de medi ambient, recorda 
també les primeres intervencions, les primeres atencions a 
la cura i el reforç del Pi. “La seva particular forma requeria 
revisions i petits reforços”, comenta. I sens dubte la seva 
forma és el que més ha estat també valorat en diferents 
estudis i inventaris naturals de Catalunya, on el Pi del Carrer 
del Pi es menciona amb la particularitat i la simbologia local 
que sempre ha tingut. 

El passat 2 de gener, algú actualitzava la informació a la Viquipèdia, 
sobre el Pi, amb motiu de la ventada. El descriu com un Pi “amb 
la forma del tronc peculiar, inclinada i sinuosa, que el converteix 
amb un pi amb identitat pròpia”. 

L’altaveu.- Amb el Pi arrelat a la casa, des del pou dels seus 
peus, el lligam era inevitable, oi?

Núria.- Ens ha ensenyat que no existeix una idea del només de les 
coses. Només un arbre o només la vida. Cada instant és preuat. 
Ens ha ensenyat a preuar la vida. I sempre serà amb nosaltres. 

El Pi, ha estat testimoni de confessions, de silencioses converses. 
Des de la petita veïna que li parlava des de la seva finestra del 
davant. Fins en Josep, que confessa haver escoltat els seus 
consells, haver-li confessat pors i desitjos al Pi, que serà sempre 
el símbol d’una lluita contra les forces de la natura, que al final, 
l’han arrossegat a terra, sense danys, sense gran soroll, amb la 
mateixa naturalitat amb la que va créixer. 

Un homenatge complert, del Pi al poble, del poble al Pi

Des del primer dia han estat nombroses idees les que han sorgit 
pel carrer i per les xarxes socials. 

“El primer ha estat mantenir-lo sencer fins a Sant Pau, per 
poder rebre la tendresa de la matinal, en la que els balls i el 
Drac van oferir-li flors i danses. I ara anirem pas a pas. Volem 
que sigui un homenatge molt participatiu, obert, i que tothom 
pugui acomiadar-se i al mateix temps mantenir el seu record i la 
seva imatge.”, ens explica la Núria.

El primer que es farà serà l’actuació en l’arbre, conservant cada 
branca, cada pinya i les seves encara verdes fulles. Al seu lloc es 
preveu instal·lar una escultura aprofitant les pròpies branques 
i cos del Pi, amb algun suport de ferro. I es volen collir totes les 
pinyes i crear un banc de llavors del Pi, que permeti plantar fills 
del Pi en algun espai públic. Però sobretot, per Sant Jordi, la 
família vol oferir un acte on cultura i homenatge vagin de la mà. 
Amb un documental, un recital de poesia i diferents propostes, 
el Pi del carrer del Pi continuarà sent tot un símbol, ara més 
documentat, més plorat però també més reconegut. 

El plany a les xarxes socials

Des del primer moment la notícia va córrer per les xarxes 
socials, entre antigues fotografies, icones de tristesa, crides 
a la mobilització i propostes. @elpetitjardiner: Avui perdem 
un dels nostre avis; @pauderibes Ja tenim el pin del Pi  (a Can 
Gabaldà); @alexsauri fem una rajola en cada porta del carrer 
en homenatge?; @rosermestre ha sobreviscut la familia; 
@joancarlesmestreescofet quan vaig néixer el primer que 
vaig veure al sortir al carrer va ser el Pi; @gerardpuntg el pi 
sempre serà nostre... i així fins a centenars de comentaris i 
referències. 

“Estic realment sentint-ne les arrels. La força i la memòria”. Són 
les paraules de Núria Mestre. La petita que ha crescut vora el 
Pi, i que avui sentencia amb contundència, que el Pi, seguirà 
sent nostre. 

El carrer del Pi des de la plaça del Centre, l’any 1901 (Foto 
d’Enric Puig i Jofre, col·lecció de Miquel Bertran i Cuadras)

El carrer del Pi, llavors anomenat de les Roques, l’any 1892 (Foto 
Josep Bertran i Miret, col·lecció de Miquel Bertran i Cuadras).

L’escola dels Germans de la Doctrina Cristiana l’any 1909. 
Noteu que encara s’anomena carrer de les Roques (Postal 
d’Àngel Toldrà Viazo)
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Quan t’enfades amb algú o per alguna cosa, quan l’entorn 
influeix a les teves decisions, estàs fent que una cosa externa 
agafi les regnes de la teva vida. Així que, crees la teva vida o et 
recrees en ella?

Quan et deixes portar pels comentaris i opinions negatives 
d’altres persones, et restes poder per donar-lo a l’altre. No ets 
la propietària de la teva vida ni del teu destí.

Quan et sents trist per alguna cosa. Quan t’enfades amb algú 
repetidament. Quan el teu cap et molesta. Quan et queixes perquè 
no arribes a final de mes, … En totes aquestes situacions t’estàs 
enfocant en els problemes en lloc de focalitzar-te en les solucions.

Un exemple. No pots sortir 
perquè no tens diners. No tens 
diners perquè tens una feina a 
la qual no et valoren suficient 
econòmicament. Tens aquesta 
feina perquè, potser, amb l’anhel 
de treballar no t’has enfocat en 
el que t’hauria agradat fer. I no 
has posat focus perquè estàs 
atabalada. I estàs atabalada 
perquè no pots fer res del que 
vols perquè no tens diners.

Veus el cercle viciós?

Els teus pensaments creen 
les teves emocions. Les teves emocions creen les teves 
experiències. Les teves experiències creen els teus pensaments.

Nous pensaments generen noves emocions que generen noves 
experiències que et donaran nous pensaments.

D’aquesta manera crees la teva realitat. Crees la teva vida. 
Crees el teu destí. 

Pensa en el que vols fer, en allò que vols aconseguir a la vida.

Treballar en alguna cosa que no et satisfà. O estar en una 
relació que no et fa feliç. Quan estàs a una situació únicament 
per obligació, dependència o pel què diran o pels teus fills o 
l’excusa que t’estiguis posant, tard o d’hora, et passarà factura. 

I aquesta factura generalment es tradueix en mala salut, mal 
humor, pessimisme, negativitat.

Tot allò al qual t’estàs aferrant són justificacions per no sentir-te 
malament amb tu mateixa. Per no enfrontar-te a les teves pors. I 
continuar al món còmode que coneixes.

Estàs gaudint de la teva vida?

Passen els dies i els anys. I tu sempre ets al mateix punt. Et recrees 
als teus pensaments negatius i en la teva actitud pessimista de la 
vida. Si això ho repeteixes una i altra vegada, acaba formant part 
de la teva vida i de la teva forma de ser. De la teva personalitat.

Un altre exemple. Les persones 
amb estrès crònic acaben tenint 
una personalitat “apagafocs”. 
Constantment es queixen per tot. 
Són irascibles amb tothom. Estan 
permanentment enfadades i 
crispades. No són feliços i ho 
saben. Però no saben viure d’una 
altra manera. S’han acomodat a 
aquesta forma de vida. I fins i tot 
temen canviar.

Si tu estàs vivint en una situació 
desfavorable per a tu però que 
s’ha fet familiar i justifiques 
la teva permanència en ella 

d’alguna manera, estàs tenint una forma de vida semblant a la 
del “apagafocs”.

Atreveix-te a crear la realitat que vols. A crear la vida que vols 
viure. Com deia Walt Disney, “si pots somiar-ho, pots fer-ho”.

Qualsevol cosa que fas, es crea dues vegades. Primer a la teva 
ment. Després a la realitat. Llavors, per què no crear a la teva 
ment allò que realment vols tenir? Per què deixar-te portar per les 
circumstàncies perquè sigui l’atzar el que dirigeixi els teus passos?

És hora d’enfrontar-te a les teves inseguretats. Agafar les regnes 
de la teva vida i dir: “jo puc, jo em vull, jo trio”.

Només així crees la teva vida i no et recrees en la teva no-vida.

CREES O ET RECREES?

Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es
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Ingredients:
Espinacs

Tomàquets pera

Clara d’ou

Sal

Pebre negre

Orenga

Oli d’oliva

Preescalfarem el forn a 180º.

En una safata de fer magdalenes, untarem amb una mica d’oli els motlles i els omplirem d’espinacs frescos. 

Tallarem el tomàquet a daus petits i els afegirem als espinacs.

Hi tirarem la sal, el pebre i l’orenga i per últim els farcirem amb la clara d’ou.

Ho posarem al forn uns 25 minuts o fins que veiem que la clara qualli.

BON PROFIT!!! 

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Preparació:

www.elmenudelguerrero.com

MOSSETS (Flamets) D’ESPINACS, TOMÀQUET I OU
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“Quina pena, que per pensar que pots fer molt poc, no facis res”
Edmund Burke

I a tu quin món t´agrada més?

Així va acabar la primera rotllana de presentació als infants de 
la nova Comissió de Sostenibilitat a l´Escola La Serra, el centre 
privat d’Educació Infantil i Primària ubicat a Sant Pere de Ribes, 
al Camí Montgròs s/n, en el que els pares s´organitzen en 
comissions de treball.

Fa uns mesos l´escola, que pertany a la Cooperativa EOS, va sentir 
la necessitat de formar una nova co¬missió de sostenibilitat que 
s´encarrega d´estudiar fórmules per fer l´escola més eficient 
en termes de sos¬tenibilitat i impulsar iniciatives que generin 
consciència dins de l´àmbit educatiu i en les pròpies famílies.

La comissió, que ja s´ha posat en marxa, vol generar un 
moviment ambidireccional en el que els nens siguin els 
principals protagonistes: obrint espais de reflexió,participació, i 
generant propostes de com ser més respectuosos amb el medi 
ambient i amb les persones en totes les activitats quotidianes, 
involucrant també a altres escoles de la zona.

L´Escola La Serra, que basa la seva pedagogia en l´Educació 
Viva i que promou una educació que té com a eix fonamental 
acompanyar els processos de vida dels infants, enfocant-se 
en el progrés de l’autonomia, l’acompanyament emocional i 
l’aprenentatge vivencial, va iniciar el passat trimestre l´activitat 
del grup de sostenibilitat amb una rotllana en la que es 
presentaven les diferències, en suport visual, entre un entorn 
respectat i un entorn contaminat. En la mateixa rotllana es 
convidava als nens, que així ho desitgessin, a participar en 
una excursió especial on la finalitat seria recollir la brossa que 
anessin trobant pel camí.

Aquesta iniciativa, que es va dur a terme amb el recolzament de 
l´Ajuntament de Ribes (que posteriorment va recollir les bosses 
de brossa que es van acumular al camí) i junt amb l´escola Petit 
Edén, del mateix po¬ble, va tenir un fort impacte en els infants, 
que després de la sortida van expressar diferents impressions i 
idees:

“Estava tot molt brut”

“Hem trobat llaunes, plàstics, cartutxos, bolquers, una roda 
de bicicleta, neumàtics de cotxe, bosses d´escombraries fetes 
trossets repartides pels camps, sabates, un sofà, ampolles, 
vidres, papers, piles, tovalloletes, bosses...”

“El bosc s´embruta i es mor”

“Els arbres es debiliten, es debilita tota la terra, ens quedem 
sense aire. Ens quedem sense bosc i l´at¬mosfera es destrossa...”

“Podem enviar una carta a l´alcalde, que posi senyals perquè la 
gent no tiri escombraries al bosc”

“Enviar una carta al pagès perquè no enterri bosses que es 
destrossen i omplen els camps”

Aquestes van ser algunes de les reflexions dels infants de 
l´escola en la primera acció duta a terme i que és el primer 
pas d´una sèrie de propostes que es tenen previstes; entre 
altres coses, la construcció d´una compostadora per reciclar 
els residus orgànics i abonar l´hort de l´escola, visites a espais 
de recuperació d´animals, recollida i reaprofitament de residus 
com l´oli que es fa servir per cuinar a casa o promoure l´ús 
d´embolcalls ecològics. 

I a tu quin món t´agrada més?
Elisabeht Muñoz

Foto. Linda Bëdenbender

NO ENS QUEDEM DE BRAÇOS CREUATS
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Sabies
què...
L’ANY 1890 VA ARRIBAR LA FIL·LOXERA 
A RIBES?
Josep Miret i Mestre

Durant el segle XIX trobem que el preu del vi fluctua en 
funció de les necessitats del mercat, però sobretot a causa 
de les pedregades i de l’aparició de diverses malalties. A  
Ribes tenim la sort que l’any 1910 en Pere Miret i Cerdà 
va publicar una taula amb els preus del vi corrent des de 
1810. En Pere Miret diferencia entre el preu inicial del vi, 
quan es trafega el vi novell, generalment al desembre, i el 
preu final, que generalment es produeix a l’agost i s’acaba 
de gastar el vi de la collita anterior. 

Els anys 1810-1820 els preus del vi són alts a causa de 
la guerra del Francès, que impedia l’exportació dels vins 
francesos a molts països. Si mireu la gràfica que us adjunto 
veureu que els preus més alts es produeixen els anys 1853 
i següents a causa de l’atac de la malura, el 1872 per una 
pedregada que va afectar el nostre terme i el 1876 per una 
glaçada tardana. Els anys 1870-1890 és l’època d’or de 
les vinyes catalanes. Tal com veurem, les vinyes franceses 
van quedar arrasades per la fil·loxera i hi va haver molta 
exportació de vi a bon preu cap a França.

La malura o oïdi és la primera de les grans plagues que van 
arribar a les nostres vinyes. La malura és un fong que ataca 
les fulles del cep (els pàmpols) a la primavera i més tard 
ataca directament el raïm. A Ribes apareix des de 1853 i 
va obligar els pagesos a ensofrar els ceps a fi de frenar la 
malaltia.

Però la plaga que va portar més problemes va ser 
la fil·loxera. La fil·loxera és un petit insecte d’ 
aproximadament  un mil·límetre de llargada que viu a les 

arrels del cep o a les fulles. És originària d’Amèrica, on els 
ceps americans toleren aquesta malaltia, però en canvi, per 
als ceps europeus els resulta mortal. La primera notícia de 
la fil·loxera a França és de 1863.

Quan es va conèixer l’existència de la plaga, es van dur 
a terme diferents mesures de seguretat. Totes les vinyes 
que resultaven infectades es cremaven per evitar que 
s’estengués. Poc a poc la fil·loxera es va anar escampant 
i així veiem que l’any 1879 arriba a la Catalunya Nord 
i l’Empordà, el 1883 al Vallès i Maresme, i el 1887 al 
Penedès.  El dietari de Josep Bertran anota que el 6 de 
juny de 1890 es van descobrir uns 1800 ceps fil·loxerats 
en una vinya de la masia de la Carretera i uns altres en una 
vinya de can Roig de les Torres. Uns dies més tard, una 
brigada de desinfecció tractava les vinyes amb sulfur de 

Raïm atacat per la malura. Es nota com una cendra 
blanca recobrint la pellofa.
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carboni, un insecticida molt tòxic que matava la fil·loxera 
però també el cep.

A partir d’aquí les coses van anar molt ràpides. El 12 de 
juliol del mateix any es detecta que la fil·loxera s’havia 
escampat per unes vinyes del mas d’en Coll (ara can Dos 
Diners, on hi ha els Camils). El 15 de març de 1891 es 
detecten nous focus a can Suriol d’Olivella, el 30 de juliol 
a la Torreta, el 4 d’abril de 1892 un focus al Racó, etc.

En pocs anys el paisatge de vinyes del nostre terme va 
passar de ceps verds a ceps moribunds.

Alguns propietaris com en Casimir Girona, de Solers, 
comencen a plantar ceps americans resistents a la fil·loxera 
el febrer de 1891. Era l’únic remei eficaç que es coneixia 
i el que es continua aplicant actualment. Des d’aleshores 
es planten ceps americans i s’empelten amb les varietats 
del país.

+INFO: Pere Miret i Cerdà: “Preu del vi en Sant Pere de Ribas durant los cent anys darrers”, Montgròs: Periódich setmanal, 10 i 17 de novembre de 1910.

Dibuix tret d’un gravat del segle XIX amb diversos 
exemplars de fil·loxera: polls, adult amb ales i adult àpter.

Preus del vi de Sant Pere de Ribes des de 1810 a 1909, 
en pessetes/ carga, segons Pere Miret i Cerdà.
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Els mals perdedors
Quan jo era petit, a un amic del carrer els Reis li van portar un 
futbolí. Era una joguina magnífica, sòlida, amb un terreny de 
joc pintat de verd brillant i els vint-i-dos jugadors encastats 
a les barres metàl·liques i pintats amb els colors del Barça i 
de l’Espanyol. 

Quan el grupet d’amics vam veure aquella meravella se’ns 
van posar els ulls com a taronges de l’enveja, no tan sana com 
pertocaria a uns bons nois, i tots ens delíem, com és normal, 
per jugar-hi.

La de partides que pensàvem fer cada tarda en sortir del 
col·legi!

Però... ah! Resulta que el propietari d’aquell cobejat tresor va 
decidir, sense avisar-nos prèviament, que ja que l’estri preuat 
era seu, també hauria de ser-ho la victòria.

No vam trigar gaire a adonar-nos que quan l’amo de la 
prodigiosa joguina perdia el partit, s’acabava la diversió. El 
paio, si no guanyava, s’enduia el futbolí deixant la resta de la 
colla amb un pam de nas.

Us asseguro que aquell xaval, en créixer, ni es va dedicar a la 
política ni té cap càrrec al govern de Madrid. Ho juro. El que 
passa és que, com ell, hi ha gent que no sap perdre.

I ara no parlo de jocs ni de criatures. Parlo d’unes eleccions 
convocades a conveniència d’una de les parts, amb alguns 
adversaris pendents de judici o embargats, uns quants a la 
presó i d’altres a l’exili.

I, quan aquests amos del futbolí perden el partit, és a dir les 
eleccions, s’emprenyen, criden, amenacen i no volen concedir 

el que pertoca al legítim guanyador.

Van imposar les seves regles del joc, van comptar amb tots 
els diners del món per a la seva propaganda, una munió de 
televisions i diaris van jugar al seu favor amb tota mena de 
tripijocs i mentides... Estaven tan i tan segurs de guanyar en 
bloc que ara se’n fan creus de la seva derrota i són incapaços 
d’acceptar-la. Igual que són incapaços d’acceptar que aquell 
al qui van reptar, amb absoluta fatxenderia, a jugar el partit, 
ara pugui recuperar el lloc que el poble ha decidit que li 
pertoca. 

No sé què haurà passat quan aquestes lletres es publiquin però 
segur que els mals perdedors hauran fet mans i mànegues 
per sortir-se’n amb la seva i fer que la situació es perllongui. 
I segur que continuen amenaçant amb més presó i càstigs 
perquè la incertesa i la por duri i duri com les piles del famós 
conillet...

P.D. Mentrestant continuen els presos polítics a la presó. No 
ho oblidem ni per un segon.
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