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n aquesta edició de L’Altaveu un munt de celebracions omplen les 
pàgines d’un número que a més és molt significatiu per a tots nosaltres. 
El nº 100 de L’Altaveu surt al carrer donant fe d’una llarga trajectòria i 
d’un compromís de continuïtat gràcies a tots els que hi formen part. Des 
de l’equip fins el lector, un engranatge de peces, totes imprescindibles. 
Aprofitem doncs per fer un petit dossier on repassem breument una 

historia gairebé romàntica de fa més de deu anys i 100 números. Felicitats per tots 
els que s’hi sentin reflectits. I els que encara no s’hi sentin, els convidem a ser-hi, a 
participar.

La Festa Major de les Roquetes, Santa Eulàlia i els Carnavals de Ribes i les Roquetes 
han passat pel nostre municipi amb una molt bona afluència de públic i en el cas dels 
Carnavals amb un bon nivell de creativitat. Fem un recull d’imatges, sempre amb la 
inquietud de que no puguin sortir totes. Això ens passa sovint, són les limitacions del 
paper.

Sabies què?, aquesta edició lliurada per en Xavier Miret i Mestre ens parla del Castellot, 
un emblemàtic i a la vegada polèmic edifici de l’arquitecte Ricardo Bofill, construït a 
finals dels anys 60 al cim d’aleshores incipient urbanització de Vallpineda.

Per altra banda la Montserrat Rosell ens acompanya a l’autòdrom  construït  l’any 1923, 
que durant la Guerra Civil va ser utilitzat com a camp d’instrucció de soldats i que 
actualment té un us residencial amb un circuit amb símptomes d’abandonament.

En Joan Rosquelles està fart. La frase “políticament correcte” el té copsat i s’exclama de 
certes incongruències i absurditats que potser i al seu parer, (parer que comparteixo) 
no calen. Com sempre ens sorprèn la claredat amb la que visualitza situacions on molts 
hi juguem el paper de bens.

Som ja immersos en un març que ens acosta a la desitjada primavera, no oblideu gaudir 
de la Fira de Ribes el dia 7 de març, encara és d’hora per fer un canvi definitiu d’armaris 
però anem pensant en Setmana Santa que enguany arriba a finals de mes, o sigui que 
els padrins ja podem anar encarregant mones i comprant palmes i llorer.

Fins aviat!!!
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L’Altaveu edita aquest mes el seu 
nº 100. Recent celebrat el seu desè 
aniversari arriba el primer centenar 
de números al carrer.

Un sac d’orgull, una tona de 
satisfacció i una injecció de motivació 
per continuar sentint-nos allò que 
pretenem des de fa ja més de 10 anys 
i  un centenar d’edicions.

Arribats fins aquí ens plau compartir 
precisament amb tots els que ens 
han acompanyat en aquest trajecte 

una petita esmena de com ha estat el paisatge recorregut, 
sortejades les inclemències , adaptades les perspectives i 
avinguts els canvis.

Les persones són el concepte al que més ens agradaria donar 
relleu, perquè són les persones les que ens han nodrit al llarg 
d’aquest camí en tots els aspectes.

Els col•laboradors
Creadors insaciables de contingut, vinculats per devoció al que 
fan i el que són capaços de compartir amb tots nosaltres. Uns, 
viatgers intrèpids àvids d’aventura i de contagiar-la, d’altres 
pensadors, filòsofs, poetes que ens fan reflexionar tantes 
vegades en coses quotidianes a les que no hi parem gaire 
atenció; els indispensables cuiners, els historiadors que ens 
arrelen on som explicant-nos d’on venim, periodistes que tot i 
que tenen una trajectòria en altres mitjans ens aporten la seva 
professionalitat. Els  fotògrafs que fan possible que les imatges 
a L’Altaveu siguin protagonistes de tantíssims reportatges, 
il•lustradors, dibuixants, arquitectes. Entitats i clubs esportius. I 
també persones que de manera esporàdica han volgut publicar 
allò que com a experiència pròpia o familiar han cregut que 
valia la pena compartir a través de L’Altaveu.

Són molts els que ens han regalat les seves col•laboracions, els 
que han donat imatge, text, experiències, saviesa… els que fan 
mes a mes que aquest mitjà sigui un trosset de cadascú que hi 
participa.

I un mestre, en Josep Lluís Palacios, qui ens va ensenyar ,d’entre 
moltes altres coses, que les col•laboracions en un mitjà són la 
manera d’enriquir-lo, de fer-lo tan ample com la quantitat de 

persones que vulguin aportar alguna 
cosa. I així ha estat, així és i així serà.

Els anunciants
L’Altaveu és un mitjà que a hores 
d’ara no ha rebut mai cap tipus de 
subvencions ni res que se li assembli, 
per tant és molt senzill saber quina és 
la màgica fórmula magistral i secreta 
per què cada edició surti al carrer en 
una bona qualitat, quantitat i gratuït.

Qualitat perquè quan l’esforç dels 
col•laboradors vegi la llum, al lector 
li sigui agradable de llegir, els colors llueixin a  les imatges i 
vinguin ganes de guardar-lo i tenir-lo a casa.

L’Altaveu nº1 març de 2004 L’Altaveu nº7 feb. de 2005
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Un dels dossiers d’en Josep Lluís Palacios sobre els 75 anys de la 
República, 70 anys de guerra, on es va mostrar com a element curiós, 
l’edició d’un bitllets propis de Ribes del Penedès a l’any 1937 amb un 
disseny molt interessant. L’Altaveu 16 al maig de 2006.

L ’Altaveu 100 - 100 X 100 L ’Altaveu
Per Cristina Perelló
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Quantitat perquè Ribes i les Roquetes 
són grans i les urbanitzacions també 
ens aporten lectors, per tant s’ha 
d’arribar a moltes llars del municipi.

I gratuït, doncs perquè un mitjà que 
es considera del poble ha d’estar a 
l’abast de tothom.

Aquí és on entren en escena 
els anunciants de L’Altaveu, 
indispensables, imprescindibles, la 
cirera del pastís. Alguns són tant 
antics com ho és L’Altaveu, des del 

primer dia i fins avui, (i per molts anys!). D’altres més recents, i 

d’altres esporàdics. Tots benvinguts a l’espai de L’Altaveu per a 
promocionar els vostres establiments i empreses, promoure els 
vostres productes i participar d’aquest projecte comú. Perquè 
s’ha de dir, i amb força orgull que els anunciants de L’Altaveu hi 
són perquè la publicitat és necessària per donar-se a conèixer, 
vendre i tirar endavant  l’activitat comercial, s’ha d’estar present 
perquè ens tinguin presents, però a L’Altaveu sabem que hi ha 

L’Altaveu nº40 feb. de 2009
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La Núria Martí a la secció de Mas en Mas , ens va passejar per les masies 
del municipi, tractant a cadascuna  com un tresor que va compartir amb 
tots nosaltres. En aquest cas a L’Altaveu 69, Can Sidro, a l’abril de 2012.

L’Altaveu va tenir la sort de poder viatjar a Xina en les motxilles de la 
Míriam Ojeda i la Patricia Sazatornil. Dues viatgeres intrèpides que ens  
han fet frepar d’allò més amb les seves aventures, sempre amb una visió 
el més propera a la gent dels llocs on han estat. La Xina es va publicar 
amb dos números i varen ser el 63/64, setembre/octubre 2011.



Des dels inicis són molts els dossiers, 
entrevistes, viatges, receptes, seccions 
varies, temes d’entrada, editorials, 
portades, reportatges... i fent un repàs 
a la web de tots aquests números, ens 
adonem que de tots i cadascun dels 
documents editats recorden una petita 
història al darrera, i aquí corroborem 
que L’Altaveu és ple de persones 
vinculades, fidels, confiades, que hi 
són per elecció i els agrada ser-hi. No 
caldria dir-ho, potser, però em moro 
de ganes per cridar que això no ho pot 
dir tothom, que L’Altaveu se sent molt estimat i agraeix aquestes 
mostres que rep constantment, i en moments fins i tot difícils.

Fins i tot gaudim d’un públic estranger, que viu a Sant Pere de 
Ribes i té coneixement de  moltes històries, masies, celebracions... 
etc, a través de L’Altaveu. Així ens ho han fet saber, i això com no 
podria ser d’una altra manera, ens agrada.

Ha estat i és una experiència molt enriquidora i positiva pels 
que hi som amb el treball de fons. Han passat moltes persones, 
històries, imatges, anècdotes, trasbalsos... ha passat de tot, però 
ens quedem en que a dia d’avui, i amb les mateixes ganes del 
primer dia, L’Altaveu continua estan a disposició de qui hi vulgui 
formar part, d’una manera o d’una altra.

I agraïment, un profund i sincer agraïment a tots perquè cadascun 
de vosaltres, de forma individual i col•lectiva ens heu  fet saber 
en algun moment que val pena continuar.
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una part molt gran d’empatia i de voler 
formar part de L’Altaveu com L’Altaveu vol 
formar part del municipi. 
I és així perquè en realitat aquesta edició des 
de fa 10 anys i 100 números no és de ningú 
més que de tots els que el fan possible mes 
a mes, de vegades amb grans esforços però 
sempre amb un reconeixement mutu que 
fa que aquesta relació funcioni.

L’equip
A L’Altaveu l’equip  som tots els que hi 
aportem quelcom. Des de la recepció, 
redacció, coordinació i creació de 

continguts, passant per la seva maquetació, la publicitat, la impressió i la 
distribució. Un equip que senzillament creu en el que fa i ho fa de tot cor.

Els lectors
La nostra fita en tots els sentits. Els que tantes vegades reconforten 
l’esforç i ens donen bons motius per continuar el nostre treball.

L’Altaveu,  la revista
L’Altaveu en aquests 100 números ha anat evolucionant i canviant 
seccions, col•laboradors, anunciants, tot i que mai ha canviat el format 
ni la qualitat de la impressió, doncs ho considerem un element força 
característic.

Les imatges de les portades han estat també força importants per a 
nosaltres i s’ha tingut cura de cadascuna d’elles. Una norma des del 
principi ha estat que la portada no es comercialitza. Al principi i fins al 
nº 22 anaven amb un pre-sumari, però a partir del nº 23 es va decidir 
que fos la imatge sola encapçalada per L’Altaveu i amb la web al peu de 
pàgina. 

Així doncs les imatges dels fotògrafs i il•lustradors col•laboradors 
llueixen com es mereixen.

Els continguts són aleatoris i venen marcats pel calendari local: Festa 
Major, Carnavals, Sant Jordi, Nadals, 
i darrerament les programacions de 
Festa Major al juny i al gener.

L’Altaveu, que en  uns inicis havia 
de sortir bonament quan podia 
tancar l’edició, tant per continguts 
com publicitàriament parlant, surt 
actualment la primera setmana de cada 
mes, i tot i que els temps són difícils 
per a tothom i tots anem una mica 
de bòlit, amb esforç i compromís fem 
puntualitat.

La Escuela Arcturiana y Grupo Unicornio son dos Asociaciones sin fines 
lucrativos para el desarrollo evolutivo de Sant Pere de Ribes y de sus habitantes
Grupo Unicornio es un centro de arte y ofrece talleres de música, pintura, ilustración de cuentos, cuencos de 
cuarzo, mosaico, Caligrafía japonesa, Chi-Kung, Cine-Fórum y mucho más: https://www.grupounicornios.com/ 
La Escuela Arcturiana organiza meditaciones mensuales y cursos presenciales y online de Tecnología Espiritual 
para el despertar y el desarrollo de la conciencia personal y planetaria: http://escuelaarcturiana.com/

Grupo Unicornio Escuela Arcturiana

Ildefons Cerdà, 60, Sant Pere de Ribes  - Tel. 93 896 03 28  y  628 509 455  

L’Altaveu nº56 nov. de 2010 L’Altaveu nº59 març de 2011

L’Altaveu nº52 maig de 2010
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Les entrevistes de la Isabel Ojeda ens han acostat a persones, properes, 
però molts cops desconegudes per a molts de nosaltres. Amb una 
exquisida professionalitat ha extret el millor de cadascú. Entrevistes 
disteses i planeres que han fet que els protagonistes, els entrevistats, ens 
confiessin les seves experiències, records, projectes… En Rafa Artís va ser 
per la Isabel una entrevista molt especial a L’Altaveu 74 a l’octubre de 2012.
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Santa Eulàlia 2015
Fotos: Pepe Cabello
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CARNAVAL   2015
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Les Roquetes
Fotos: Pepe Cabello
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Fotos: Xavier CallaoRibes
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Carnaval  2015
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La ribetana Meritxell Inglada ha estat la guanyadora de l’edició 
2015 del concurs fotogràfic Objectiu Sabre amb l’obra titulada 
“Contorns infernals entre espurnes”. El primer accèssit a la 
millor fotografia finalista se l’ha endut Julià Álvarez per “Sota 
els Pastorets”, mentre que el segon accèssit ha anat a parar a la 
instantània de Josep Juliachs “Carregats!!”. El premi a la millor 
fotografia està dotat amb 150 euros i la possibilitat d’exposar 
a la Biblioteca Manuel de Pedrolo, mentre que, tant el primer 
com el segon accèssit tenen enguany una dotació econòmica 
de 75 euros cadascun. L’augment en la quantia econòmica dels 
guardons ha estat una manera de celebrar que el certamen ha 
arribat a la 10a edició.

El lliurament de premis va tenir lloc la tarda del divendres 
27 de febrer a la biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes on 
s’exposaran, fins el 21 de març, tots els treballs que han 
participat. En total, han pres part 20 persones, totes elles del 
municipi, amb 47 obres presentades.

En aquesta ocasió el jurat ha estat compost pel fotògraf ribetà, 
Joan Nicolau; pel guanyador de l’edició de 2014 d’aquest 
concurs, Josep Anton Esteve; i pel representant de la Comissió 
de Balls Populars, Gerard Coll. Com cada any, l’Objectiu Sabre 
s’ha convocat en motiu de la Festa Major d’Hivern de Ribes, 
Sant Pau. 

L’OBJECTIU SABRE 2015
FA PÚBLIC EL SEU VEREDICTE
Premiada com a millor fotografia “Contorns infernals 
entre espurnes”.

”Contorns infernals entre espurnes” de Maritxell 
Inglada, guanyadora de l’edició.

Primer accèssit, “Sota els 
Pastorets” de Julià Älvarez. Departament de Comunicació

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Segon accèssit, “Carregats!!”. 
de Josep Juliachs  
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L a  c u i n a  d ’ h i v e r nL a  c u i n a  d ’ h i v e r n

Elaboració:
Dessalarem els lloms de bacallà durant 24 hores canviant l’aigua 2 o 3 vegades.

Traurem la pell del bacallà i la reservarem.

En una olla posarem l’oli (en abundància) amb els grans de pebre i les fulles de llorer i ho escalfarem. 

Una vegada estigui ben calent, ho retirarem del foc. Hi posarem el bacallà i el deixarem confitar durant 
uns 8 o 10 minuts.

A part, tallarem la ceba ben petita, afegirem la pasta de curry, la desfarem i tot seguit hi afegirem la llet 
de coco. Ho deixarem coure durant uns 10 minuts a foc mig.
Obrirem les escopinyes al vapor i les reservarem.
Agafarem la pell del bacallà, la passarem per farina i la fregirem fins que quedi ben cruixent.

Presentació:

En un plat posarem els lloms de bacallà, les escopinyes sense closca i per sobre la salsa de curry. Ho 
acabarem amb el cruixent de la pell de bacallà que hem preparat anteriorment.

Ingredients per a 4 persones :
 4 lloms de bacallà

½ quilo d’escopinyes

1 ceba

250 gr. de pasta de curry

1 pot de llet de coco

Oli

Llorer

Pebre en gra

BON PROFIT!

B A C A L L À   A L   C U R R Y
A M B   E S C O P I N Y E S

Javier Pradanas
Xef de cuina
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Sovint ens han vingut prou 
il•lusions com per canviar. 
Aprendre aptituds noves, 
descobrir noves receptes, 
adquirir nous coneixements, 
canviar el món. 

Tot d’una pensem primer en allò que desitjaríem. Tot 
seguit pensem com podríem assolir-ho i finalment i el 
fonamental... si ens ho poden permetre.

Sembla un procés prou evident i tòpic, per la qual cosa 
és gairebé natural. S’esdevé com les estacions del clima 
actualment. És a dir... ens llevem d’hivern (entre gris i 
negre si encara és de matinada), de sobte irromp una 
tardor a mig matí que ens engega tot per l’aire i s’acosta 
una mena de primavera al migdia quan creiem que 
el camí és el correcte per arribar finalment al xafogós 
clima de la tarda combinada amb el vespre que ens 
recorda que ens emociona perquè per fi s’acosta el 
final del dia. Tornem-hi. És a dir, que la forma natural 
en que s’esdevé el procés de la il•lusió, el camí i la 
possibilitat són una mena de caos perfectament ideat 
per confondre’ns, doncs ja no és hivern tots els dies ni 
a tota hora i no sabem quina mena de primavera ens 
espera.  

Aquí entra ella en joc. L’Acadèmia. Un espai físic o 
virtual on qualsevol  hi pot aprendre i qualsevol  hi pot 
accedir (un cop valorades totes les possibilitats, és clar!) 
i tothom hi pot entrar com sortir.

L’Acadèmia és ideal per a obrir noves perspectives i 

fixar-se noves fites: la quota, els calendaris, els materials, 
les campanyes... és el temps que dediquem a sentir-
nos iguals a la resta. Som una persona més, envoltada 
d’altres persones més i així no cal aprofundir en el desig. 
Ningú gosa confessar-ho, per tant passa desapercebut 
entre mig de normes, portes o pantalles de plasma.

A l’Acadèmia hi arribem perquè és la millor opció. És la 
possibilitat de fer col•lectiva la nostra il•lusió. Hi posem 
coratge, esforç, voluntats... tot plegat un procediment 
ideal que acaba enlluernant qualsevol amb un xic de 
somnis. 

Però... com en tota història hi ha un però.  Saber si 
realment enmig de tanta joia no passarà a ser la nostra 
il•lusió l’arma predilecte de qui ens malmetrà el somni. 

Com és possible sinó que entre tanta oferta, cada 
vegada més i millor segons prometen, acabem tornant 
a casa i descobrint que hi ha coses que només podem 
aprendre soles? Il•lusions que són la lluita individual 
què les fa col•lectives i no al contrari? 

Com és possible sinó, que l’experiència col•lectiva no ens 
ensenya tan sovint com voldríem  i en canvi les petites 
cròniques de cada dia ens deixen pams de saviesa? 

La llibertat és el somni. La llibertat és el pensament. 

La Juani.

Pd. Pensant en aquelles persones que creuen en la 
política i defugen dels partidismes.

   AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUIL a  c u i n a  d ’ h i v e r n L’ACADÈMIA
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Sabies
què...
“El Castellot“ de Vallpineda és un dels 
edificis més incompresos i famosos del 
terme?

Quan en 1969 es va alçar el flamant 
”Apart-hotel 3 coronas” al cim de la 
carena d’una de les muntanyes que 
envolten la llavors naixent urbanització 
de Vallpineda la gent no se’n sabia 
avenir de les formes irregulars d’aquell 
edifici i els sobtava el color amb que va 
ser pintat: un blau de to pujat.  El que 
causava l’enrenou no era pas el tema que 
l’agosarada construcció canviés les que 
havien semblat fins llavors immutables 
línies de l’horitzó, transformant el 
perfil que limita el cel amb la carena 
de les muntanyes recobertes de bosc i 
esculpides per la geologia i l’erosió al 
llarg de mil·lenis. El que sobtava era el 
contrast amb les anodines construccions 
generalitzades fins aquell moment. 
Bastir un edifici que no fos un poliedre 
dels més simples, amb unes parets que 
no fossin blanques?. Quin atreviment!
 
Talment com “la Pedrera” d’en 
Gaudí, al passeig de Gràcia barceloní, 
l’edifici construït al sector de Ribes 
de la urbanització Vallpineda, havia 
aixecar molta polseguera i estava 
en boca de tots. Els entesos ja el 
posaren des de bon començament 
en portades de publicacions sobre 

les arts, l’elogiaven i hi veien des de 
les excel•lències de l’arquitectura 
racionalista contemporània fins a 
reminiscències de l’arquitectura 
tradicional de l’Atlas. Els amants 
del règim franquista que veien amb 
basarda qualsevol canvi s’exclamaven 
del color, de les formes i fins i tot 
criticaven els aires d’intel•lectualitat 
universitària que destil•lava aquella 
innovadora construcció. Eren els temps 
de la imaginació al poder, de joves que 
ho canviaven tot, d’arquitectes que 
revolucionaven l’arquitectura ideant 
estructures mai vistes i materialitzant-
les per a esglai dels esperits que no eren 
capaços de pair els nous estils ni les 
novetats d’una societat que superant 
l’estancament imposat s’obria a tot 
allò que es vinculés amb el progrès que 
seguia la resta d’Europa.
 
El Castellot de Vallpineda no va ser 
un edifici construït d’esma, en sèrie, 
com es feien la majoria d’edificacions 
del moment, sinó pensat per a l’ús i 
l’indret exacte on havia d’anar ubicat. 
El lloc on es bastia era privilegiat, l’ús 
d’aparthotel permetia donar ales a 
l’esclat de creativitat d’un arquitecte 

Xavier Miret i Mestre

llavors jove i amb empenta: Ricard Bofill 
i Levi. La propietat va saber valorar i 
reconèixer des de bon començament 
la vàlua artística que l’arquitecte havia 
infós al projecte i fins i tot va organitzar 
un concurs de fotografia per a destacar-
ne i difondre’n els mèrits. El resultat 
d’aquella obra primerenca de l’avui dia  
famós internacionalment arquitecte 
Ricard Bofill és més que notable. Va 
saber construir un edifici amb unes 
formes que venien a fer crèixer i enriquir 
la imatge de l’entorn, amb un color que 
vinculava el blau del cel amb el verd fosc 
del pins que cobreixen el vessant nord, 
el que es veu des del nostre poble. La 
construcció era original i bella per a 
les persones que se n’adonaven dels 
resultats que aconseguia, molt millors 
que la desconsiderada i agressiva 
arquitectura que generalitzava arreu la 
destrucció del paisatge. Tant és així que 

Detall de l’original volumetría del 
Castell de Vallpineda. Les alteracions 
en els apartaments peremeten encara 
valorar l’original estructura que li donà 
l’arquitecte Ricard Bofill.
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de l’edifici se n’editaren fins i tot postals 
i avui dia se li reconeix la vàlua en els 
catàlegs d’arquitectura.. 
 
¿Qui no reconeix els mèrits de l’obra 
de Ricard Bofill si fa una comparació 
amb aquella mostra tant propera de 
les desgràcies urbanístiques de les 
acaballes del franquisme com és l’edifici 
més alt situat a Santa Bàrbara, vora 
la Creu de Sitges, a tocar de la carena 
de partió entre aquest terme i el de 
Ribes?.  L’edifici de Ricard Bofill avui ja 
ningú discuteix que és una manifestació 
notable de l’art de l’arquitectura que ve 
a afegir un valor més al paisatge,  mentre 
que l’altre és l’abús de construcció 
sobre el metre quadrat tot manifestant 
què bonic que és el paisatge que s’hi 
veu -mentre no hi hagi d’altres edificis 
igual d’egoïstes a la vora-.  És l’abús de 
guaitar la bellesa de l’entorn causant  
un perjudici en el paisatge per a tots els 
qui estan al seu voltant, que són tota la 
resta. Són la cara i la creu de la moneda. 

 Val la pena que l’home sàpiga respectar 
l’entorn, conservant els perfils d’alllò 
que la natura ha creat. Mentre l’horitzó 
el marquin les muntanyes, els boscos 
i el cel anem bé, quan l’horitzó queda 
marcat, diríem que maltractat per les 
construccions, fàcilment podem deixar 
de percebre que la qualitat de la nostra 
vida està fonamentada en el respecte 
a la natura. Cal que la tinguem present 
i la protegim. L’edifici de Ricard Bofill 
va modificar l’horitzó, és cert, però ho 
va fer de la forma més humana –en 
el bon sentit-, és a dir ben pensada i 
raonada, cercant aconseguir una exitosa 
vinculació amb els volums i colors de 
l’entorn.
 
Si d’aquest edifici se’n digué oficialment 
castell tres corones (posant als rètols 
tres corones en comptes del número), 
popularment se’n va dir el castell o 
castellot de Vallpineda, mentre que 
l’arquitecte en un moment o altre va 
decidir batejar-lo en el llistat del seu 

currículum amb el nom que vestia més, 
intel·lectualitzat, de castell de Kafka.
 
Les apassionades discusions sobre 
aquesta mostra de la moderna 
arquitectura catalana han passat, però 
l’edifici no és encara del tot entès. Les 
primeres vegades que va ser repintat 
es va fer amb tons blaus més suaus 
que no alteraven profundament la idea 
inicial, però incomprensiblement a la 
fi ha estat pintat amb un color crema 
que no te en compte que el color 
blau fosc inicial estava expressament 
pensat per a que s’emmarqués amb el 
blau del cel i el verd de la vegetació. 
Ni que sigui d’aquí uns anys caldria 
recuperar l’encertat color inicial mal 
que algú encara es sorprengui. Sigui 
quin sigui el color amb que estigui 
revestit el castellot de Vallpineda, és 
una magnífica obra arquitectònica de 
Ricard Bofill que és una de les joies del 
patrimoni del nostre municipi, i l’hem 
de valorar i conèixer.

El Castell de Vallpineda, tal i com apareixia en 1969, amb 
el color blau amb què el projectà el famós arquitecte 
Ricard Bofill. És amb aquest color que va esdevenir  
l’edifici d’arquitectura contemporània del nostre municipi 
més conegut internacionalment. 

L’irregular perfil de l’edifici  té la particularitat de vincular-
se adientment amb el de la muntanya sobre la que 
s’aixeca. L’edifici esdevé un creixement humanitzat de la 
muntanya. És una mostra d’ocupació del territori però 
amb perfecte simbiosi amb ell.
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L’any 1908 Enric Ràfols va promoure 
l’organització de la Copa Catalunya, una 
carrera automobilística que transcorria 
per Sitges, Sant Pere de Ribes, Canyelles 
i Vilanova i la Geltrú. La cursa va tenir 
un gran ressò mediàtic. L’industrial 
sabadellenc, Francesc Armengol va 
voler aprofitar l’interès que havia 
despertat la cursa per projectar un 
circuit d’automòbils tancat a la mateixa 
zona. El 22 d’abril de l’any 1922 es va 
crear la societat Autódromo Nacional, 
S.A., que va comprar els terrenys del 
Mas Clot a mossèn Antoni Miret i 
Massó , així com la partida del Clot 
d’en Sidós a en Salvador Vilanova. El 
circuit va ser projectat per l’arquitecte 
Jaume Mestres i Fossas, mentre que les 
tribunes i llotges les va dissenyar Josep 
M. Martino i Arroyo. Va començar a 
construir-se el 30 de juny del 1923 i van 
finalitzar les obres la tardor del mateix 
any. La inauguració oficial de l’autòdrom 
va ser el 28 d’octubre d’aquest any, amb 
la presència de destacades autoritats, 
com el representant del rei l’Infant 
Alfons de Borbó. Durant la Guerra Civil, 
el circuit va ser utilitzat com a camp 
d’instrucció de soldats. Un cop acabada 
aquesta, la van adquirir els actuals 

Per Montserrat Rossell

propietaris, que van instal•lar al centre 
del traçat unes naus per utilitzar-ho com 
a granja de gallines. En l’actualitat, els 
masos del Clot dels Frares i del Clot d’en 
Sidós s’utilitzen com a residència, els 
camps es conreen i la pista i les seves 
instal•lacions resten en estat d’abandó.

L’autòdrom està format per un traçat 
ovalat de dos quilòmetres de recorregut 
i 15 metres d’amplada. Les corbes tenen 
uns peralts destacats, d’uns 60º de 
desnivell. S’hi conserva el paviment de 

ciment sobre una base de grava, malgrat 
que alguns trams es troben deteriorats. 
En un extrem del circuit s’hi mantenen 
les grades, que posteriorment van ser 
reformades per acollir una indústria. A 
l’espai agrícola de l’interior del circuit 
hi ha la cantina, els paddocks i una 
fàbrica de pistons, a més de les naus i 
les dues masies.

Text: Patrimoni Cultural.
Dibuixos: montserossell.wordpress.
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Políticament correcte
N’estic fart. Des que algú va implantar això del “políticament 
correcte” és com si ens volguessin posar unes ulleres de burro per 
tal de portar-nos a tots pel mateix viaró i convertir-nos en bens.
Políticament correcte equival a posar límits a les nostres actituds 
i ens obliga a guardar una ortodòxia ideològica, cosa que aboca 
al totalitarisme. Per tant, imposar allò 
políticament correcte és propi d’una 
dictadura.  

Per això no és políticament correcte increpar 
els càrrecs públics o els desnonadors. 
Per això no és políticament correcte fer 
concentracions sense un permís a mida. 
Per això no és políticament correcte gravar 
imatges de les forces de seguretat. Per això 
no és políticament correcte res del que els 
polítics no volen que ho sigui.
Ho hem de fer tot de manera que no 
molestem als senyors polítics? 

Des de quan la política és una bona vara 
de mesurar? 
Els exemples d’abans són extrems però 
no podem estar tranquils en res perquè 
ens ataquen per tots el fronts. Hi ha 
engalipadors que han vist el cel obert i han 
trobat la manera de guanyar-se simpaties 
aplicant una suposada “correcció política 
lingüística” a la igualtat de gènere. La igualtat 
entre dones i homes és un dels canvis 
més importants que ha d’experimentar la 
societat actual. Cal que tothom lluiti per 
aconseguir-la però això no té res a veure 
amb la demagògia.

L’altre dia, en unes instal•lacions de l’ajuntament d’un poble que 
sovintejo, vaig veure un cartell que deia: “Atención a rumanos y 
rumanas” i això em fa fer pensar.

Les llengües sempre han intentat economitzar i en les llengües 
llatines el plural fa referència a un grup, ja sigui només masculí o 
mixt, és a dir, masculí i femení. Si algú no hi està d’acord que es 
queixi als clàssics grecs i romans i no faci el ridícul. I que no intenti 
afalagar a les dones que no tenen perquè sentir-se excloses d’un 

plural que és correcte sense necessitat de prefixos polítics. Són 
altres coses molt més important de les què se les exclou. 

Vaig llegir, fa temps, un article que exigia a aquests falsaris de 
“els ciutadans i les ciutadanes, els estudiants i les estudiantes” 

que parlessin sempre com prediquen i 
d’aquesta manera veurien que no els fa cas 
ni la seva tieta de Riudebitlles perquè més 
o menys sonarien així: “Els ciutadans i les 
ciutadanes estan farts i fartes de demanar 
als actuals governants i governantes que 
s’ocupin dels nens i les nenes immigrats 
i immigrades, que arriben recent nascuts 
i nascudes famèlics i famèliques, nus i 
nues, sense on caure morts i mortes. Els 
polítics i les polítiques del nostre partit 
es veuen capacitats i capacitades per 
afrontar el problema amb valentia, segurs 
i segures de que els votants i les votants els 
recompensaran i les recompensaran en el 
moment de votar-los i de votar-les”... Uf! 
Sembla un gag dels Monty Python.

I és que fa molts anys que determinada 
classe política parla d’aquesta manera i ben 
minsos són els resultats de la seva gestió en 
aquest camp. 

En nom de la igualtat de gènere es cometen 
autèntiques barbaritats. La Junta de 
Andalusia, a través de les seves conselleries 
de Medi Ambient, Presidència, Igualtat i 
Hisenda, va publicar una guia per propiciar 
«el conocimiento de la perspectiva ecofeminista 
y potenciar el lenguaje periodístico desde una 

perspectiva de género medioambiental» (sic) on proposava, entre 
altres bajanades, substituir les paraules actor per persona que actua, 
ciudadanos per ciudadanía, hombre per humanidad i andaluces per 
pueblo andaluz. I olé!

P.D.  Una servidora no s’ofèn si em tracten de persona. I estic 
cansada, com a criatura d’aquest mon, de tants barbollaires i de 
tant “políticament correcte”. Prefereixo allò que és humanament 
correcte.




