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n maig mogut el que se’ns presenta amb motiu d’unes imminents eleccions 
municipals que duen a hores d’ara a tots els partits que presenten 
candidatura a sortir al carrer per a presentar les seves propostes i 

projectes i així ajudar-nos a decidir quin govern volem per al nostre municipi.

Votar és un dret del ciutadà, però també és una responsabilitat del que exerceix 
aquest dret a posar-hi seny i tenir coneixement de la decisió que pren a l’hora de 
fer-ho.

És una bona opció informar-nos i participar en les oportunitats que els partits ens 
brinden per a tenir prou coneixement de causa a l’hora de decidir qui volem al 
consistori.

Tots desitgem el millor per al nostre municipi i aquestes eleccions ens donen 
l’oportunitat d’intentar millorar el que tenim. No s’hi val que ens queixem i que 
quan tenim oportunitat de participar ens desdiem de la nostra responsabilitat 
justificant-nos amb qualsevol motiu.

La participació en qualsevol acte electoral és força important i a més indica allí 
on se celebra el compromís dels seus habitants. Unes eleccions amb alt índex de 
participació són unes eleccions que sigui quin sigui el resultat, serà representatiu 
del desig majoritari.

Així doncs, ens hem de prendre seriosament un tema que no només és polític sinó 
que també és social, i tots/es els/les ciutadans/es del nostre municipi hi som cridats.

Ja sabem que el resultat no serà al gust de tothom, que uns quedaran al govern i els 
altres a l’oposició, però totes dues bandes han de lluitar pels interessos del municipi 
i dels seus ciutadans, totes dues bandes formen part amb més vots o menys de la 
voluntat d’un poble, totes dues parts tenen la responsabilitat de treballar, d’arribar 
a enteses, i de procurar fer la feina sense embrutir la confiança de qui li ha donat 
el vot.

En definitiva se’ns gira un xic de feina tant a polítics com a ciutadans. Tots tenim el 
dret i la responsabilitat.

Fins aviat.
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Sant Jordi  
2015
un éxit de carrer

Una nova diada de Sant Jordi  ha 
guarnit els nostres carrers i places 
amb els millors reculls de llibres i 
roses de totes les mides i colors. 

Les novetats editorials i els llibres de 
sempre sobre els taulells de botigues i 
entitats  han sortit tant a Ribes com a Les 
Roquetes, per plaer de visitants, clients i 
enamorats. Així com les roses, ara naturals, 
ara de pintura, en un punt de llibre o 
fetes amb llaminadures, també han estat 
protagonistes d’una diada festiva sense 
festiu que ens ha tret de casa per 
celebrar amb les persones que més 
estimem, la diada de la literatura, l’amor i  

la llegenda.

Les activitats al municipi també 
en són protagonistes. I ho han 
estat des de mitjans del mes 
d’abril. Així una desena de dies 
ens han aportat conferències, 
exposicions, tallers per a infants, una 
fira d’artesania i com sempre des de fa 



uns anys, les Biblioteques Manuel de Pedrolo (Ribes) i Josep Pla (Les Roquetes) 
han sortit al carrer en la Diada, per a amenitzar la tarda amb activitats per 
infants. 

Del 16 i fins el 28 d’abril hem pogut gaudir de l’exposició de dibuixos 
del Concurs de la UCER de Les Roquetes al Mercat Municipal de 
la Sínia, on el 22 d’abril també s’hi va celebrar una fira d’artesania 
que es va consolidant. 

La plaça Marcer de Ribes també  ha acollit activitats i parades com és 
habitual el diumenge abans de Sant Jordi, amb xerrades, música i 

tallers per a totes les edats.  

Ja durant la Diada Les Biblioteques a la plaça van oferir 
tallers per a infants i els espectacles de pallassos amb 

la Xicana a Ribes i l’espectacle d’animació infantil “La 
divertida llegenda de Sant Jordi” a càrrec d’Alehop 
produccions a Les Roquetes, espectacles tots dos, 
per a tots els públics.

Entitats, estudiants a la recerca del finançament dels 
viatges de final de cicle, comerços i autors i autores locals, van omplir també 

les places oferint-nos llibres i roses. Tot plegat símptoma de que Sant Jordi, 
sens dubte és més molt més que una celebració. És un homenatge a les 

persones a qui estimem, amb qui treballem o ens relacionem d’una 
manera o altra. Una jornada de bones intencions que acostuma a 
acabar amb una mena de desig col•lectiu que prega que no s’acabi mai 
el temps de la lectura, de l’amor, del compromís i dels bons desitjos per 

a tothom.

L ’AGONFLOR
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Imatges:

 Fes+Chapeau
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rts escèniques al carrer, parlem del Festival 
Fes+Chapeau. Ribes i les Roquetes han viscut 
un cap de setmana alegre, diferent, amb tocs 
alternatius. Un ampli programa d’actuacions, 

tallers, xerrades, espais, ofertes variades per menjar i 
beure, exposició d’artesania i encara molt més.

Extens  anomenar a tots els artistes, companyies, 
creadors d’idees que han donat el seu temps i 

treball per ajudar a que aquest festival trobi el 
seu espai. A Ribes hem tingut l’excepcional 

presència de Leo Bassi, artista polifacètic 
i altament provocatiu, reconegut a 

nivell internacional. M’agrada deixar 
noms com: Contaminando Sonrisas, 

Pallasos en Rebeldia , Escola de 
Circ Saltimbanqui, Somriures 

Nòmades, tots ells amb projectes 
al seu darrera dignes de ser 

recolzats. Noms que ells sols 
ens disposen a somiar, a saltar 

la franja del possible per creure en 
allò impossible, és justament aquesta 

idea la que impregna l’esperit del Festival.

Dansa, música, circ, cabaret, contes, titelles, poesia.... Un 
programa intens i una recomanació per al públic:  només 
fa falta anar-hi amb temps, la resta està servit. Cal deixar-
nos portar pel que ens ofereixin, per on la intuïció ens 

A
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porti, per on la música ens cridi,  caminar i descansar a 
plaer.

Una oportunitat de poble, l’esdeveniment ha mogut 
molta gent que ha pogut observar com  Ribes i les 
Roquetes estan en moviment. El festival ha demostrat 
que  la cultura no ha de ser lligada a preus i espais 
prohibitius. Els artistes han rebut econòmicament el 
que el públic, de manera voluntària,  deixava  als seus 
barrets. 

Impecable el gran nombre de detalls pensats per a seguir 
la línia de sostenibilitat eco social: Generadors d’energia 
“humana” amb bicicletes,  treball voluntari, etc.

Finalment un agraïment per al Director del 
Festival: Isaac Domínguez  i al seu magnífic grup 
motor. No ha estat gens fàcil però finalment han fet 
un treball extraordinari. Em consten les dificultats 
que han hagut de superar, sobretot econòmiques. 

És important  que per a properes edicions 
s’aconsegueixin espònsors, donacions particulars, 
col·laboracions, i ajuts institucionals, no podem deixar 
passar aquesta oportunitat creada al nostre poble.

Quima Albalate
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L’Altaveu.-  La Finca La Serra pertany a la teva família 
des de fa moltes generacions, com arriba en Carles Bartra a 
ocupar-se’n?
Carles Bartra.-  Si, de la Masia tenim documentades fins a 18 
generacions com a propietaris, habitants i treballadors de la 
finca i per mi arribar aquí ha estat com anar complint un somni 
de dedicació al camp que és el que m’agrada. El meu pare ja 
era aquí des dels 3 anys, després que la guerra va obligar a la 
família a marxar a Barcelona durant uns anys. Amb el temps i 
anar i venir a Barcelona per a treballar, ja de gran, el meu pare i 
un tiet van comprar la finca per mantenir el llegat i dedicar-s’hi.  
Jo deuria tenir uns 10 anys quan ja estàvem aquí. 

L’A.- Així, tota una vida envoltat de camp i fent vi?
C.B.- Doncs si, tot i que hi ha hagut diferents moments, com la 
infància i després estudiant fora i també treballant en diferents 
projectes, tot sempre ha estat vinculat al camp.

L’A.- La Serra també ha tingut les seves etapes i moments 
diferents,  quan comences a treballar-hi? 
C.B.-  De petit i mentre estudiava i treballava fins i tot fora també 
tenia un moment per a treballar aquí  el camp. Però és cert 

que és al 1991 quan es modernitza el Celler i es va començar a 
embotellar amb marca pròpia i continua modernitzant-se fins 
avui.  Ja s’havia fet un pas abans, als anys vuitanta en que es va 
començar a vendre raïm  a altres cellers i es va continuar fent 
producció pròpia també.

L’A.- Així al 2016 seran 25 anys de la nova etapa. Ho podrem 
celebrar?
C.B.-  En realitat per nosaltres 25 anys no és tant...  doncs tenim 
documentada l’activitat de la Masia des de 1549... en què ja 
es produïa vi i es tenien conreus. I fins i tot premis del 1888 i 
d’altres èpoques. Ara continuem la feina que ja es feia. 

L’A.- Quina és, ara per ara, la teva principal ocupació?
C.B.- (riu) Tot. Treballar el camp, collir, elaborar, embotellar... 
comercialitzar...  Tot i que ara hi ha en Ramon i en Biel amb 
els que treballem un projecte que ens ha de permetre separar 
tasques i així jo poder treballar més el camp. Ara estic en tot el 
procés. 

L’A.-Parlem de La Serra, què s’entén per una finca ecològica?
C.B.- Principalment perquè aprofitem la seva estructura natural. 

UN SOMNI ECOLOGISTA A LA SERRA
En Carles Bartra, conegut per tot allò que fa, avui ens ha obert les portes del Celler de La Serra per parlar amb nosaltres 
sobre la seva professió i vocació. Productor de vins, té cura de la terra, i dedica el temps lliure com sabem  a la seva 
participació en l’ADF de Sant Pere de Ribes (Associació de Defensa Forestal).

   CARLES
BARTRA

Per: Bàrbara Scuderi
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Hi ha vinya i un mosaic de conreus i boscos que permeten una 
major biodiversitat.  A banda de l’estructura de les feixes i els 
bancals amb marges de pedra seca dels avantpassats i que 
serveixen de refugi per la fauna útil i que és tant important en 
una agricultura ecològica que té cura de nodrir-se de forma 
natural. També és fonamental aprofitar la situació, la forma de 
la finca i com es cuida. 

L’A.-És clar, que La Serra no és només vinya?
C.B.- No. Són 30 Hectàrees de camp en que hi ha vinya i altres 
conreus, com varietats de blat i horta i  els boscos que són 
importants i on hi tenim garrofers, oliveres i fruiters, per exemple. 

L’A.-Amb tant de camp, la producció sembla que és gran, oi?
C.B.- De moment no. Tenim una finca que no és ni gran ni 
petita... la veritat és que el vi que produïm avui representa 
potser el 10 % de la seva potencialitat, per tant si fem una 
mitjana de producció de 10.000 ampolles ( tot i que el 2014 han 
estat entre 5.000 i 7.000), podríem arribar a les 100.000. Però 
ja seria una altra cosa...  De la resta, es ven a altres cellers que 
valoren la certificació d’agricultura ecològica.

L’A.- Parlem del procés de la producció del vi: per on comencem?
C.B.- Evidentment primer és la plantació... una vinya acostuma 
a trigar uns 3 anys en començar a produir i després pot estar 
fins a 30 anys  treballant.  Després és la collita. 

L’A.- La collita ha canviat molt en els darrers anys?
C.B.- Si, en els darrers 25 anys ha canviat molt, principalment 
per dos motius. En primer lloc perquè s’han incorporat noves 
varietats de raïm, potser més primaverals, i en segon lloc pel 
canvi climàtic també, així que si abans es començava a collir al 
setembre, ara a mitjans d’agost ja comencem la collita i després 
es porta al celler  o als cellers en les millors condicions.

L’A.-Parlaves de diferents varietats. Què hi podem trobar 
a la Serra?
C.B.- Diria que tenim unes 12 varietats de raïm. Del blanc en són 
el macabeu, moscatell de gra petit i de gra gros, la malvasia de 
Sitges, sauvignon blanc, garnatxa i xarel·lo. I de negres tenim ull 
de llebre, samsó, cabernet sauvignon, merlot, syrah, garnatxa 
negra i una representació menor de sumoll. 

L’A.- Així són 14 ! Una gran varietat! Depèn del raïm el 
tipus de vi?
C.B.- La veritat és que el tipus de vi en depèn l’elaboració. Per 
exemple nosaltres de la malvasia de Sitges no en fem vi dolç, que 
potser és més conegut, sinó un vi sec. El raïm té moltes possibilitats. 

L’A.- Posem un exemple?
C.B.- Per exemple, pel vi blanc, un cop collit, es premsa, es 
separa la pellofa, la pell i pinyons del most i el most es posa a 
fermentar, aleshores cal un control de la fermentació i després 
el procés d’estabilitat i filtrat. 

L’A.- I el secret?
C.B.- (riu) No sé si dir-li secret... o no dir-ho... Però també el 
secret és el territori, el clima i evidentment la cura.. Nosaltres 
per exemple el deixem net sense remenar gaire per no perdre 
les qualitats. 

Carles Bartra en un moment de l’entrevista al Celler de La 
Serra, on vam poder gaudir d’una visita a les instal•lacions.

Vista d’una part de les vinyes i boscos de la Finca La Serra.
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L’A.-I amb tot, un cop produït què en fem? 
C.B.- Aleshores arriba l’embotellament i la criança primer. I 
després a comercialitzar. Per exemple una collita de l’agost-
setembre, al novembre es pot comercialitzar com un vi novell. 
Tot i que nosaltres treballem més un vi jove, que seria ja després 
de quatre o cinc mesos. A banda hi ha les criances, en barriques 
o embotellades, que són  a partir de l’any i més d’un any ja són 
reserves o grans reserves segons la denominació d’origen.

L’A.- Ens estan donant tota una lliçó! Així, tu que participes 
de tot el procés, com és un dia de la teva vida? Per on comences?
C.B.-(riu) La veritat és que no acostumo a llevar-me molt d’hora. 
Potser a les 8  l’hivern i a les 7 a l’estiu. (tot depèn de l’hora que 
me’n vagi a dormir... ). Aleshores depèn del que toqui. A vegades 
al celler i preparar comandes, altres vegades toca agafar el 
tractor i anar a llaurar o anar a podar. Etiquetar, embotellar... i 
els tràmits que no són pocs!

L’A.- És clar, des de fora sembla tot molt senzill , però segur 
que hi deu haver moltes altres tasques que no es veuen.
C.B.- Sí, permisos, justificants, els llibres de celler i les inspeccions 
de les certificacions que són importants també.

L’A.- Tot plegat, donaria per una altra lliçó... De totes 
maneres, sabem que també ets com un encantador d’abelles... 
Com va arribar aquesta afició?
C.B.-  (riu) Per un costat, com a ecologista actiu, entre altres 
coses havia estat voluntari de l’ADF, fins que fa uns anys, com a 
propietari forestal em van proposar formar-hi part. I per l’altra, 

amb un cosí meu apicultor vaig aprendre a treure eixams i això 
fem ara amb l’ADF. És tot un món també, doncs conèixer la 
dinàmica de les abelles et permet saber quan i perquè piquen  
o no piquen. No és el mateix quan són al rusc que quan es 
trasllades o reposen. Però això ja és una altra història, no?

L’A.-Cert. Apassionant. Però tornant al somni ecologista i de 
La Serra o del Carles Bartra. Ara hi ha nous projectes?
C.B.-La veritat és que volem potenciar la finca agroecològica i 
això ens està portant a potenciar altres conreus, per exemple la 
plantació de camut i altres cereals antics. Varietats de blat que 
s’havien abandonat, com la civada negra. I també lleguminoses 
com cigrons i mongetes, amb una cura ecològica que potencia 
les seves qualitats. 

L’A.-I del vi? El Sasserra va guanyar un premi del públic, 
n’esteu contents?
C.B.- Sí, tenim les collites de 2003, 2006 i 2012 que van sortint 
i el que va guanyar el premi del públic va ser el de 2006 i ens 
agrada que sigui així. 

L’A.- Felicitats Carles, per molts anys i esperem que la collita 
sigui profitosa!
C.B.- Gràcies a vosaltres! 

I així, entre les vinyes i sense poder tocar els límits de la 
finca, ens vam acomiadar d’en Carles Bartra, envoltades 
de natura i somnis al peu del Montgròs.  Tota una lliçó 
de vins, d’ecologia i de vida, on la vocació demostra que 
tot és possible, amb empenta, constància, compromís i 
satisfaccions. Doncs el Carles a qui li agrada el vi ens ho 
va deixar ben clar:  tot plegat és part del somni. 

Vista de la Masia des de les vinyes.

Carles Bartra obrint-nos les portes del Celler i explicant-nos 
els nous projectes.
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La nostra és una terra de vins. Diuen que Bacus, 
divinitat del vi de la Roma Antiga, era representat com 
una figura messiànica, salvadora, renascuda d’entre els 
morts per prometre la vida eterna. Les Bacanals eren 
les festes de tribut a  Bacus, on les  amfitriones eren unes 
sacerdotesses, que veneraven el seu culte i en feien  de 
la cerimònia un gaudi. 

Això més o menys,  és el què passa quan arriben les 
eleccions municipals. Uns Bacus a mode de caps de llista 
i les sacerdotesses al voltant balandrejant  entre el culte 
a les divinitats o el culte als súbdits que hem de saber 
escollir. És clar que en un context politeista sembla que 
fos tot  més senzill. Ara tampoc ha canviat tant.  La 
diferència és que Bacus són moltes coses diferents. I 
no hi ha alternativa. L’ateisme en aquest cas no és un 
opció. I no creiem en déus. Creiem en persones. 

En uns dies el desgavell serà el protagonista de les 
nostres vides. Es faran porres com si es tractés d’una 
final. I potser sí, que serà la final menys vista però 
més comentada. Arreu, als bars, al carrer, a les llars i 
a les places, hom s’omplirà de fal·làcies i potser també 
d’algun que altre argument per tal de poder discernir 
entre la millor de les opcions. Com si només calgués 
escollir-la, quan cal creure-hi. 

Ara semblarà tot plegat una festa. Indigna per tot 
el que ens hi juguem, però una festa en la que hi 
som convidades a participar, això sí, només totes les 
persones majors de 18 anys, amb la nacionalitat i 
l’empadronament en tota regla.  

No els importa si hi ha qui ha pensat en defugir del 
convit. Ningú sembla gosar a representar-se a si mateix. 
A mostrar-nos un camí planer i no només  un camí ple 
de promeses... i que en Llach en disculpi. 

Els camins  són les nostres vides, les nostres necessitats, 
potser no totes per igual però sí en harmonia amb 
la dignitat, la llibertat, l’ètica i el compromís per a 
construir-nos un paisatge on no tot seran festes, però cal 
celebrar que hi som. Cal festejar amb la vida, que ens 
empeny a trobar la millor de les sortides per sobreviure.  

Podrem interpretar les invitacions, les intencions i 
gaudir de totes les festes, però no podem permetre 
que s’ensorri en una papereta el nostre somni, que és el 
somni de tota una vida. 

La Juani.
PD. La bacanal durarà una jornada.. . que la ressaca 
no duri quatre anys! 

   AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI
LA BACANAL 



S
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L’Agromercat, celebrat a Ribes els 
passats 25 i 26 d’abril, va tancar la seva 
desena edició amb un balanç força positiu 
d’afluència de públic. Tot i que la pluja va 
ser un element amenaçador, es va mantenir 
respectuosa en totes dues jornades.

Un 80% de participants han estat del 
municipi i/o de comarques veïnes, 
potenciant així el producte de proximitat 
i la venda directa, sense intermediaris. 
Aquests dos conceptes i les iniciatives del 
Mercat del Cava i de la Tapa i els Sopars i 
Tast de Vins  hi són des de l’inici.

Aquesta fira, ja consolidada al nostre 
municipi ha anat creixent i desenvolupant-
se sense perdre la seva identitat des de la 
primera edició.

Una plaça  Marcer emmarcada per una 
trentena de productors que obrien un ampli 
ventall de possibilitats a l’hora de gaudir de 
les degustacions. Cellers amb vins i caves 
força interessants, embotits i formatges 
artesans, bolets…

També hi havia una representació 
d’allotjaments amb encant i fins i tot com 
a novetat en aquesta edició, cervesa 
artesana i crispetes ecològiques. Els 
productes de l’horta varen ser presents 
així com una carpa interactiva com a punt 
d’informació d’empreses i entitats del 
municipi vinculades a la natura, patrimoni, 
esport i salut.

Enguany una nova placa de cava amb el 
logotip de la campanya “Productes de la 
Terra” va servir per a commemorar aquest 
desè aniversari de la fira de l’Agromercat 
de Sant Pere de Ribes.

L ’A
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Sabies
què...
HI HA ART ECLÈCTIC I MODERNISTA ALS 
TERRES DE MOLTS EDIFICIS DEL MUNICIPI?  

         En força cases particulars i edificis 
públics del nostre poble podem veure 
uns paviments d’espectaculars dissenys 
que tot i tenir més de 100 anys mostren 
encara uns colors ben vius i lluents. El 
pas del temps, lluny de desgastar-los, els 
ha polit. D’aquests terres de paviment 
hidràulic no se’n feia pas gaire cas fins 
que han passat els anys i tothom ha 
pogut verificar que lluny  de manifestar 
desperfectes resistien magníficament, 
tot sovint més que no pas els productes 
alternatius recents. Per altra banda 
potser ha estat el darrer element 
arquitectònic en què s’ha parat esment 
al valor artístic del qual és portador. A 
la fi ciutadans, artistes i estudiosos han 
coincidit a adonar-se de la seva vàlua i 
de què són un element a conservar en 
molts edificis públics i modernistes. 
Són una mostra de primer ordre de la 
producció industrial del nostre país i el 
seu reconeixement actualment és tal –
fins i tot a nivell internacional-, que se’n 
tornen a fabricar.

         Entre els paviments hidràulics 
que podem veure a Ribes en edificis 
públics els més notables estan al Redós, 
construcció modernista de l’arquitecte 
Josep Font i Gumà -ell mateix 
dissenyador de paviments hidràulics-. 
La recent rehabilitació de l’edifici antic 
no ha comportat la pèrdua de cap dels 
seus elements artístics, tampoc dels 

paviments, que han estat respectats, 
i fins i tot n’hi podem veure un de nou 
confeccionat amb els elements que la 
normativa actual va exigir de substituir a 
les habitacions. A més se n’ha posat un 
de fabricació actual al pati del claustre 
que amb les reformes ha quedat cobert 
i on no n’hi havia. Un detalladíssim 
treball sobre tots els valors patrimonials 
de l’edifici del Redós realitzat cap a l’any 
2009 pel llavors estudiant d’arquitectura 
Carlos Montero Sellés ja dedicava 
l’atenció que pertocava a les rajoles, 
a més del que tenen els elements 
escultòrics, els vitralls, els enteixinats i 
les estructures arquitectòniques.

        A l’Ajuntament -que esperem tornar 
a veure ben aviat obert- hi ha paviments 
hidràulics al saló de plens i a Alcaldia i 
Secretaria. A Can Puig del Maset, que 
era un edifici privat però que actualment 
acull diversos serveis municipals es 
conserven alguns paviments a la planta 
baixa.

       No esmentarem els notables 
paviments d’algunes cases particulars, 
però sí els d’algunes d’elles que han 
esdevinguts seus d’entitats socials, 
d’activitats privades amb accés al públic 
o propietat municipal. El GER mostra 
uns paviments d’interès a la planta baixa 
i al primer pis. Els Xulius també en té en 
alguna sala. Recordem haver vist a Can 

Xavier Miret i Mestre

Pau Artigues un saló amb paviments i 
arrambadissos de gran lluïment i molt 
acolorits. Aquest edifici és actualment 
de propietat municipal sense que 
tingui un ús d’accés al públic ni adient 
al seu caràcter. A Can Salvador Miret, 
actualment Escola d’Art, també n’hi ha. 
A Cal Dr. Cristòfol Quadres, actual Palou 
Boutique Hotel, n’hi ha diversos de molt 
ben cuidats a la planta baixa i al primer 
pis. En aquest establiment hoteler s’hi 
veu ben clar que els elements artístics 
–inclosos els paviments hidràulics- han 
estat cuidats per a definir-ne l’atractiva 
personalitat. Probablement no succeí 
el mateix a Solers, on actualment els 
sòls són de marbre, però semblen 
correspondre a les reformes que s’hi 
efectuaren als anys 70, quan esdevingué 
casino, i encara no eren valorats ni 
reconeguts els paviments hidràulics. 
Aquest magnífic edifici és obra de 
l’arquitecte Enric Sagnier, que sabem 
que també dissenyà paviments.

Al bar social del GER el paviment i 
l’arrambadís li donen un marcat caràcter
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           Fins ben avançat el segle XX 
encara hi havia alguna de les cases més 
humils on a la planta baixa encara no hi 
havia ni paviment, el sòl era de simple 
terra trepinada. Així que una família 
aconseguia una millora en la seva situació 
econòmica una de les coses materials en 
què es coneixia ja des del s. XVIII era que 
enrajolaven el terra de la casa amb obra 
cuita. Els primers pisos de les cases més 
benestants de mitjan s. XIX van començar 
a demostrar interès per la decoració 
formant composicions de senzilles 
sanefes als paviments combinant rajoles 
de fang cuit de tonalitats diverses: 
clares, ocres o vermelloses. A partir de 
les acaballes del s. XIX la construcció 
de les cases de la burgesia comercial 
i la dels americanos va coincidir amb 
un esclat dels avenços en els materials 
de construcció, de la indústria i dels 
estils arquitectònics. L’eclecticisme i el 
modernisme es manifestaven en les 
façanes dels edificis, en el mobiliari, en 
els sostres, en els vitralls, en els murs 
revestits de papers pintats i fins i tot en 
els sòls. Les cases benestants aprofitaren 
al màxim les possibilitats que a partir 
de llavors oferien els nous paviments 
hidràulics i no es dubtà a pavimentar-les 
amb les noves rajoles, sòlides, higièniques 
i d’alt nivell estètic. Es tractava d’unes 
rajoles de ciment acolorit, d’una gran 
qualitat, que n’ha facilitat la perfecte 
conservació fins als nostres dies i que 

permetia als arquitectes, especialment 
als modernistes, esplaiar-se en el disseny 
de la seva decoració tot seguint els estils 
de l’època. 

        Catalunya, uns dels països on 
més relleu i identitat pròpia assolí el 
modernisme, té mostres excepcionals de 
paviments dissenyats per Puig i Cadafalch, 
Domènech i Montaner, i d’altres de 
menys coneguts com Josep Pascó o Josep 
Mª Gallissà. El recentment restaurat 
complex modernista de l’Hospital de 
St. Pau és un magnífic expositor de 
relleu internacional d’aquesta mena de 
paviments. Tant a aquest excepcional 
complex arquitectònic com a Museu del 
Modernisme de Barcelona, s’hi podien 
trobar des de fa uns mesos algun llibre 
de recull dels dissenys de paviments, i 
fins i tot exemplars de rajoles a la venda. 
Grans cases fabrils com entre d’altres la 
Butsems, Orsola, Vila i Escofet -aquesta 
encara existent avui dia- es dedicaren a 
la fabricació d’aquest producte, que els 
americanos catalans van fer arribar fins i 
tot a les seves cases de Cuba.

          El modernisme havia aconseguit 
convertir els terres de les cases de simples 
superfícies trepitjables en elements 
destacables del conjunt arquitectònic. Els 
paviments hidràulics suposaren revestir 
els sòls de les llars amb colors i formes 
artístiques i perdurables substituint el 

que abans només una reduïda minoria 
de cases s’havien pogut permetre amb 
catifes de dissenys ja superats.

            Fins al 31 de maig es pot veure 
a l’edifici Miramar de Sitges, l’exposició 
Catifes de ciment que a partir d’aquí serà 
itinerant a molts indrets de Catalunya. 
Així mateix s’hi pot adquirir un magnífic 
llibre de Jordi Griset que ha aparegut 
coincidint amb l’exposició: L’art del mosaic 
hidràulic a Catalunya (Viena Edicions). 
Llibre i exposició signifiquen la definitiva 
inclusió dels paviments hidràulics entre 
els elements a valorar i conservar del 
nostra patrimoni arquitectònic i artístic.

Magnífic efecte aconseguit amb un 
paviment hidràulic de nova fabricació en 
un espai del Redós que estava obert a 
l’aire lliure i que no en tenia.
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En la rehabilitació de l’edifici modernista 
del Redós s’ha tingut cura especial en 
respectar tots els seus elements artístics, 
inclosos els paviments hidràulics.

Al Palou Boutique Hotel – que coneixíem 
amb el nom de Cal Dr.Cristòfol Quadres-, 
han tingut una cura exquisida en conservar 
tots els components antics de la casa.

A les dependències municipals de Can 
Puig del Maset s’hi pot veure com 
els paviments que decoraven uns 
espais domèstics enriqueixen un espai 
esdevingut públic.
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El passat diumenge 26 
d’abril es va celebrar el 
Campionat de Catalunya de 
Tècnica i Pumse al Pavelló 
de la Mar Bella a Barcelona 
amb la participació del Club 
Esportiu Taekwondo Ribes 
encapçalat pel seu director 
esportiu l’Andreu López.

Van competir, tres alumnes 
del centre, en Marc Marina, 
que assolí la 7èna posició 
de 14 participants i la Mar 
Catalán i l’Elna Duran en un 
grup de 16 competidores a 
la seva categoria on totes 
dues van accedir a la final 
de cinc quedant l’Elna en 
cinquena posició i la Mar 
amb medalla de plata, subcampiona de Catalunya.

Un nou repte assolit que dóna reconeixement a l’esforç 
d’aquests joves que esperem no deixin de donar-nos les 
alegries esportives a les que ja ens tenen acostumats.

Enhorabona!

Mar Catalan. subcam-
piona de Catalunya de 
Tècnica i Pumse.

Imatge de L’Andreu López amb els tres participants 
a la competició, alumnes del Club Esportiu 
Taekwondo Ribes.

Ribes,
torna a destacar en esport

La Cursa Esport en Família – Espai Blau neix com 
a la voluntat d’organitzar un esdeveniment esportiu 
innovador facilitant la realització d’activitat esportiva en 
família generant d’aquesta manera hàbits saludables.

L’activitat tot i presentar-se en un format competitiu 
evita en tot moment aquest aspecte, potenciant valors 
com la col•laboració, el respecte i la recerca del plaer 
de la pràctica esportiva en si mateixa.
Inflables, jocs, música, zumba i d’altres sorpreses per 
fer d’aquest dia una FESTA DE L’ESPORT EN FAMÍLIA!

La cursa es realitza per parelles formades per un infant i 
un adult major de 18 anys (16 amb autorització paterna) 
independentment del parentesc que els uneixi, fills, 
nebots, amics…L’edat de l’infant determina la categoria 
de la parella.

ORGANITZACIÓ
El Complex Esportiu Municipal Espai Blau, Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes amb la col•laboració de la 
Diputació de Barcelona, Secció Atletisme GER i Mitja 
Marató Rural Ribes (MMRR), organitzen la Segona 
Edició de la Cursa Esport en Família – Espai Blau.

DATA I HORARI DE CELEBRACIÓ
La data de celebració de la segona Edició de la CURSA 
ESPORT EN FAMÍLIA- ESPAI BLAU serà el dia 7 de 
juny de 2015 a partir de les 9.30h.

INSCRIPCIONS
•  Les inscripcions es tancaran quan s’arribi a un màxim 
de 250 parelles o el dia 5 de juny.
•  El preu de les inscripcions serà d’11 € per parella.

La cursa que combina dos dels teus 
grans plaers… L’esport i la família!



El saben aquell que diu?...

La Rosquellada del mes passat acabava amb un acudit de 
l’Eugenio perquè, malgrat que ja fa catorze anys que ens va 
deixar, el recordo molt sovint. 

El vaig conèixer una primavera llunyana 
quan ell i el seu soci regentaven el Sausalito, 
un mític local de música en directe a la 
part alta de Barcelona. Eren uns temps en 
els que jo compartia la meva feina en una 
agència de publicitat amb la guitarra i les 
cançons. No cal dir que quan vaig tenir 
l’oportunitat d’actuar-hi, primer una nit a 
la setmana, després dos i finalment quatre, 
vaig tenir la sort d’assistir a la creació d’un 
personatge, d’aquell personatge que tantes 
bones estones ens va fer passar. 

Aquelles històries, com a ell li agradava 
dir, que explicava i que ens feien morir 
de riure, van començar com una manera 
d’amenitzar la nit, entre cançó i cançó, 
quan acompanyava amb la guitarra i feia 
duets amb la seva dona. 

Ja vestia de negre i duia les seves característiques ulleres. Però 
quan va pujar ell sol a l’escenari i va canviar la guitarra pel got 
de whisky, va encendre la cigarreta (en aquells temps es fumava 
arreu) i va endegar allò de: “El saben aquell que diu..?”, la cosa 
va esclatar. Era únic introduint la situació de l’acudit i després 
sabia fer de la pausa, del silenci, fins i tot de la respiració, 
elements decisius per aconseguir la sorpresa i l’efecte còmic. 
Tot un mestre! 

Ens va demanar als que també hi actuàvem que expliquéssim 
“històries” entre cançó i cançó i què les intercanviéssim entre 
nosaltres. I va contractar, a més, alguns bons còmics de tal 
manera que aquell “pub” musical va acabar anunciant-se com a: 
“Sausalito, todas las tardes y noches, humor y música en vivo”. 

Allà vaig compartir moltes hores amb molt bona gent, artistes que 
lluitaven per triomfar i d’altres que anaven de baixada. Jo, que ja 
tenia la meva feina vocacional i segura, la publicitat i per qui la 
música era un a més a més, he de confessar que, de vegades, em 

sentia una mica trampós. Tenia la percepció de 
què en un grup d’amics trapezistes jo era l’únic 
que treballava amb xarxa... Però, la veritat, es 
aquests remordiments em duraven ben poc.  
L’Eugenio va deixar el Sausalito quan va 
triomfar i el local se li va fer petit. Va passar 
a actuar a grans sales i a la televisió i es va 
convertir en una “celebrity” i perdoneu 
l’anglicisme.

Vaig perdre el contacte amb ell durant molt 
de temps però uns anys després, recuperat 
d’una primera malaltia que el va apartar de 
la feina una bona temporada, vam tornar a 
coincidir en un entorn molt diferent. Un 
entorn gastronòmic i molt nostrat. Els dijous 
un grapat d’amics i coneguts, pintors, actors, 
escriptors, músics, ens aplegàvem al restaurant 
Orotava de Barcelona. Érem el “Club d’amics 
de l’escudella i la carn d’olla” i l’Eugenio n’era 

el president honorari.

Vaig tornar a gaudir d’alguna de les seves històries que, de manera 
informal i tot fent sobretaula, deixava anar de tant en tant amb 
el seu mestratge incomparable. I tornava a recordar aquell petit 
escenari del Sausalito des d’on vaig martiritzar a tants i tants oïdors 
comprensius que en realitat esperaven amb paciència escoltar al 
personatge de les ulleres fosques, la camisa negre, la creu al coll i el 
got a la mà. Un personatge que ja és etern.

P.D. El saben aquell que diu? Un matrimoni de balenes neden pel 
pacífic i el mascle li diu a la femella...
- És increïble! Milers i milers de persones lluitant per evitar la 
extinció de les balenes... i tu cada nit em dius que tens mal de cap...




