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ontinuem… després d’unes Festes Majors “a petar” d’activitats i 
de públic assistent i encara amb la flaira de la pólvora rondant pel 
municipi a donar pas dins el  mes de juliol a les celebracions  que 
l’estiu com cada any ens proporciona.

Aquest proper divendres a les Roquetes torna la RUA SUMMER CARNAVAL, 
tres dies, 8,9,i 10 de juliol on la disbauxa del carnaval envairà les places i carrers 
del municipi. festa infantil, carrosses, espectacle, festival dj, i fins i tot una festa 
Holi per tancar l’edició 2016.

Puigmoltó celebra la Festa Major de Sant Jaume amb el ja tradicional CROSS de 
SANT  JAUME  per iniciar els actes el 21 de juliol. Actes que s’allargaran fins 
el 27 de juliol amb les eliminatòries del Campionat de Truc.

L’entrevista  a la Gina Garriga, és un crit a la injustícia, al desempar, a la 
indiferència i al desconeixement de la realitat. Potser hauríem d’escoltar sense 
perjudicis , obrir els ulls de bat a bat, reflexionar amb humilitat , i quan obríssim 
la boca per parlar potser el  que diguéssim ens sorprendria a nosaltres mateixos.

Fins aviat!

www.laltaveu.com
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És clar! 
Si ha de ser, és.

Volem obrir una petita secció participativa 
per als lectors dins l’editorial.

Una frase i una imatge, animeu-vos. 
Aquí va una d’exemple…
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SANT JOAN

Roquetes, Matossers de Molins de Rei, Colla Jove 
de Sitges i Castellers de Montcada i Reixach. La 
tabalada  el Correfoc i el Diabòlic Sound Festival 
del cap de setmana anterior. I ja la vigília de Sant 
Joan, el pregó a càrrec de Josep Mª Paños i la 
espatarrant Traca d’Inici de la Festa Major.

Tothom a punt per la cercavila del vespre, amb la 
participació dels Balls Populars i les colles de foc, 
lluint tots els colors de la festa.

I una novetat, el Piromusical de la Pirotècnia Igual 
que  va ser un èxit, enmig d’una de les nits més 
màgiques de l’any.  La carretillada i el Gran Ball de 
Revetlla, van posar fi a una vigília festiva i colorida.

Les alegres matinades, l’exhibició de les colles 
adultes i l’actuació de la Coral i la Rondalla van 
enfilar la diada de Sant Joan a la plaça i als principals 
carrers fins arribar a la tarda, on la canalla junt amb 
les colles de foc, van ser les protagonistes del fi de 
festa amb les darreres de les cercaviles que llueixen 
al ritme de les tradicionals músiques de la festa. 

La Festa Major de Sant Joan ens ha deixat records 
per a totes les edats i imatges que són la prova 
dels colors de la Festa Major.

Les tradicions es consoliden i al carrer es nota. 
L’Agrupació de Balls Populars celebra els seus 25 
anys, l’actuació castellera exhibeix la força dels 
castellers locals i convidats, Castellers de Les L’A

LES ROQUETES
A TOT COLOR!

Fotos: Pepe Cabello
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El passat 11 de Juny, l’Escola de Música Simfonia de Ribes, 
va celebrar el seu concert de final de curs al Centre Parroquial.

Va ser un concert molt original, el van titular «Un matí de 
Cinema».

Tots els alumnes de l’escola desde els mes petits fins als més 
grans, van interpretar bandes sonores de pel.licules de tots 
els temps,

El concert va començar com una pel.licula, amb el tema musical 
«20th Century Fox» interpretat per una de les agrupacions 
de l’escola. A partir d’aqui, el públic es va endinsar en el 
fabulós món de la música de cinema .

Vam poder escoltar i veure, músics solistes interpretant 
peces musicals ,amb diferents instruments i combinant les 
interpretacions amb instrument i veu. Tambè es va poder 
gaudir, de les agrupacions musicals, formades per alumnes 
de totes les edats , interpretant els temes musicals amb 
diferents instruments i amb cantants de gran nivell.

Tampoc i va faltar la coral infantil de l’escola, que amb molt 
de ritme i bon humor, ens van portar amb les seves veus cap 
a la selva amb la banda sonora del Rei Lleó.

L’escola de música sempre fidel al seu estil, encapçalada per 
la seva directora Judit Camprubi, va demostrar una vegada 
mes, un gran nivell musical per part dels alumnes intèrprets, 
on el repertori variat ,original, molt acurat en la seva elecció 
i molt ben organitzat, van fer passar una estona agradable, 
divertida a un públic familiar molt entregat.

Un matí de Cinema

L’A
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VISCA LA FESTA MAJOR!
Sant Pere ‘16

Fotos: Miguel A. León
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L’A

Enguany començàvem la Festa Major amb la 
Tercera Timbalada i amb els Gegants de Ribes 
inaugurant Les Barraques, que han estat el 
centre de la Festa. Castellers, Cinema a la 
fresca, activitats per infants i joves, concerts i 
molta teca!

Tot plegat per anar fent boca als principals 
actes de la Festa Major de Sant Pere. Una 
vigília trepidant des del primer toc de gralla 
fins al darrer focus encès damunt l’escenari de 
la plaça Marcer.

Gegants, colles de balls, de foc, de gralles i de 
timbals. Les actuacions de Els Buhos i Veneno 
en la Piel, La Terrasseta de Preixens, K-Liu i 
EAP CREW posant ritme  a les nits i moviment 
a la plaça.

És la Festa Major, que ens deixa imatges de 
colors i de focs, d’estrenes i de veteranies, de 
novetats i tradicions, és la festa de petits i grans, 
de joves promeses i de savis mestres, on tothom 
hi té el seu espai i on les entitats programen 
actes durant més de quinze dies perquè en 
gaudim.

Les mirades i les expressions de participants 
i públic ho diuen tot. La festa és molt més del 
que sembla. És el mirall de les il·lusions i dels 
esforços perquè tot plegat sigui possible. És la 
convivència i el tremolor de cel i terra quan 
arriba el moment de la Traca o del Castell de 
Focs.

És un temps diferent, on queda tot enrere 
i la plaça i els carrers es guarneixen de 
manifestacions de cultura tradicional i popular 
al costat de noves activitats que esdevindran 
costums. Una festa que creix i es mostra sempre 
fidel al seu esperit: Alegria! Alegria... que és 
Festa Major!
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DIJOUS 21 de JULIOL

20:00   III CROSS DE SANT JAUME

DIVENDRES 22 de JULIOL

20:00 INAUGURACIO de l’EXPOSICIÓ de 
RECULL DE PROGRAMES DE LA FESTA 
MAJOR DE PUIGMOLTÓ.

21:00 PREGÓ DE FESTA MAJOR.

22:30 XXXIV CAMPIONAT DE TRUC,   
 Memorial JOSEP PASCUAL “BEPPO”

DISSABTE 23 DE JULIOL

13:00 TRACA

13:15 VERMUT POPULAR i MUSICA

18:30 CERCAVILA DE BALLS POPULARS

19:30 ACTUACIO CASTELLERA, amb els   
                Castellers de Les Roquetes i colla convidada.

23:00 GRAN BALL DE FESTA MAJOR

DIUMENGE 24 DE JULIOL

10:30 MISSA SOLEMNE, a la capella dels Carç  
 en honor a Sant Jaume.

18:30 JOCS INFANTILS (Trencar l’olla, Curses 
de sacs, Curses ciclistes d’obstacles i de 
lentitud i Curses atlètiques).

20:30 CAMPIONAT DE TRUC

 - 2ª eliminatòria -
Del  DILLUNS 25 al 
          DIMECRES 27 de JULIOL

22:00 Eliminatòries del Campionat de Truc

PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA MAJOR DE PUIGMOLTÓ

- SANT JAUME 2016 -



De l’1 al 31 d’agost 
ambdós inclosos

tancat per vacances

A partir de l’1 de juliol
vine  i gaudeix
de les nostres 
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L’Altaveu.- Moltes persones vam sentir la notícia. 
Recollíeu diners per portar a Idomeni. Vàreu poder aconseguir 
el vostre propòsit?
Gina Garriga: Sí. Es van recaptar 500 euros que vam utilitzar, 
un cop allí, per comprar 700 palanganes per rentar roba i als 
infants. Algunes persones van pensar que els diners eren pel 
viatge, però cadascú es va pagar el seu bitllet. Sobre tot perquè 
ja ens havien dit que era millor portar els diners que no pas 
dur coses. Igualment vam portar també 200 nassos vermells del 
Fes+Chapeau que van agradar molt i ens va permetre molts jocs 
i uns grans somriures.

UNA CONVERSA AMB

La Gina Garriga Jacas, és una jove ribetana  amb el cor dividit entre Ribes i Sitges, d’on és la mare. Té 27 anys, és 
treballadora social i actualment té una productora audiovisual. Ens hem trobat amb ella per parlar de la seva darrera 
experiència com a voluntària a Idomeni.  

L’A.- Comencem pel principi. Com s’arriba a decidir “Em 
faig voluntària i me’n vaig a Idomeni”?
G.G.- La idea la vaig tenir des de que veus el què està passant. 
Però potser el fet més clar, va ser després de veure per la 
televisió un documental sobre la feina de l’Òscar Camps, amb 
l’ONG Proactiva Open Arms. Això i trobar gent de la universitat 
que van pensar en anar, em va fer acabar de decidir junt amb 
l’Àxel Pajuelo que també va venir.

L’A.- I per on vàreu començar?
G.G.- Primer vam intentar contactar amb algunes ONG de 

El Fes+Chapeau regala somriures al camp d’EKO.GINA GARRIGA

Per Bàrbara Scuderi
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les grans, però no volien voluntàries, només volien diners i 
nosaltres sentíem que havíem de fer alguna cosa més. Aleshores 
parlant amb el Marc Garcia (Unadikum Refugees) ens va dir que 
anéssim per lliure, que allí hi havia diferents ong’s catalanes en 
les que segur que podríem col·laborar.  I així va ser.

L’A.-  Un cop allí, doncs, quins van ser els primers passos?
G.G.- Allà vam contactar amb la gent d’EKO PROJECT, que treballen 
amb un espai d’unes 2.500 famílies a dos kilòmetres d’Idomeni. 
Totes les tardes de quatre a vuit fèiem activitats pels infants, 
de 2 a 17 anys més o menys. Una mica de jocs, català, castellà 

o anglès i activitats 
de dinamització en 
general. L’objectiu 
és aportar alguna 
activitat a unes 
vides que estan 
esperant respostes.

L’A.- Com 
podries resumir 
un dia dels què vas 
viure?
G.G.- Pels matins, 
a Idomeni fèiem els 
repartiments d’aliments 
o roba o utensilis que estaven 
en uns grans magatzems on arribava 
tot. Es feia inventari, s’organitzava i es repartia en funció de les 
necessitats. Per les tardes a EKO fèiem les activitats pels infants 
amb altres persones refugiades, familiars, que amb nosaltres 
compartíen el què fèiem. I a les nits fèiem teràpia de grup, per 
dir-ho així, entre nosaltres. I era un moment molt especial també. 

L’A.- Us enteníeu en anglès amb les persones refugiades?
G.G.- Sí, en anglès i a vegades amb traductors, però ens 
enteníem. Són persones molt receptores i preparades.

L’A.- Entre el que imaginaves i el que vas viure o veure, vas 
trobar moltes diferències o ja t’ho esperaves tot?
G.G.- Va ser més heavy. Havia vist documentals, fotografies... però 
arribes allà i són 15.000 persones! Molt més del que m’esperava. 
I també, no sé... també em va sobtar que tenia una imatge de les 
persones que podien estar refugiades, que no era real.

L’A.- Una topada entre realitat i prejudicis potser?
G.G.- Sí, més o menys. Pensava que serien persones més 
morenes de pell, amb una situació x, no sé si m’explico.... I 
arribes allí hi ha persones de tot tipus i la majoria són persones 
amb formació superior, llicenciades, amb diners. Un cop, per 
exemple, estava amb un home que necessitava una cadira de 
rodes i li anàvem a aconseguir una. Doncs havia estat un ex 
ministre de Síria que havia hagut de fugir i no era allí per manca 
de recursos sinó perquè no podia accedir a un bitllet d’avió 
legalment.  I així altres casos que potser només volien creuar a 
Macedònia per arribar a Europa, anar a Alemanya o a qualsevol 
altre país per refer les seves vides i que tenen els recursos i no 
tenen les oportunitats.

L’A.-Suposo que va ser un viatge de moltes sensacions. 
Quina destacaries?

Imatge durant les activitats amb infants del projecte EKO 
PROJECT.

Imatge de les condicions del camp d’Idomeni. És un camps de 
concentració més que un espai de persones refugiades.
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G.G.- Enfadada. Enfadada amb Ong’s com ACNUR amb una 
presència indignant. D’entrada per les actituds. I després, sobre 
tot un dia en que estaven traslladant a les persones refugiades a 
un camp militar, enganyant-les, doncs allí no hi ha res tampoc, i 
ho feien en uns autobusos on es podia llegir “CRAZY HOLIDAYS” 
(vacances de bogeria)! Era indignant. Sort, però que la gent de 
Metges Sense Fronteres sí que estaven fent una feina important, 
molt important.

L’A.- Tens la sensació també que potser que hi ha un 
abandonament per part de les administracions i estats en 
mans de les ONG fet expressament?
G.G.- Sembla evident. I és indigne com el cas d’ACNUR. Es tracta 

de resoldre els problemes als seus països i de moment atendre 
a la gent desplaçada que només vol arribar a un país, qualsevol, 
mentre sigui amb la seva família i després poder tornar al seu 
país.  Mentre continuï la guerra, continuaran venint, fugint. 
Hi ha moltes ONG, les petites, moltes catalanes, fent coses 
importants cada dia. Metges, bombers, estudiants.

L’A.- Vàreu tenir dificultats a l’hora d’arribar i durant la 
vostra estada?
G.G.- El primer obstacle és la policia grega. No els interessa 
que estiguis allà, no volen que es facin fotos ni que es prenguin 
imatges. Tot són controls. Un dia ens van detenir per no portar 
a sobre el DNI i vam estar unes hores en una comissaria. Altres 
vegades, m’han explicat companys que hi han estat dos dies, 
simplement perquè no els interessa que coneguis el què passa. 
També hi ha moltes tensions amb la situació en general, a més 
de què et pots trobar que allí mateix, primer jugant i després 
barallant-se que hi hagi un nen kurd i un sirià que han aprés i 
han viscut sempre en la guerra.

L’A.- Es clar, infants amb cinc o sis anys tota la seva vida ha 
estat la guerra.
G.G.- Sí. Tot i això, juguen. Però també és cert que et busquen 
per una abraçada i que quan dibuixen tot són granades, pasteres, 
morts. Et pots imaginar com estaran quan siguin grans...

L’A.- Gina, i creus que tenen  esperances? Hi ha esperança 
en tot plegat?
G.G.- L’esperança són els nens. Somien com tots els nens en 
ser grans, estudiar. En canvi la gent gran que està sola et diu 
que marxarà o es suïcidarà. Els joves tenen il·lusió i als grans la 

Imatge de la jornada de repressió sobre les persones regugiades 
a la frontera de Grècia i Macedònia. Idomeni.
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TENDALS I PÈRGOLES MOBLES JARDÍCORTINES

DESCANSROBA DE LLIT

lluita pels infants els fa tirar endavant. Potser senties a algú que 
ho deia molt clar: “tornarem a Síria, a morir-nos”. No entenen 
els tancaments de les fronteres. No tenen cap maldat i hi ha 
molts problemes, malalties, amputacions, patiment i en canvi 
són persones encantadores, amb humilitat  i es passen el dia 
agraint-te tot, i se’t cau la cara de vergonya del que està passant.  

L’A.- Tornaries després de l’experiència viscuda?
G.G.- Ara sí. Però al tornar, durant els primers dies, pensava que 
no ho faria mai més. Va ser molt fort. Els dos dies finals, quan 
es va produir la repressió de les persones que volien creuar a 
Macedònia i es van llançar els gasos, va ser horrible. Vam fer 
de metges, de defensa de les  seves vides. Anaves enretirant 
als nens en braços per allunyar-los dels gasos. Durant hores. 
I els gasos si t’entraven als ulls feien picors, persones salivant 
per la boca, marejant-se, caient a terra. Després d’allò no 
volia tornar.  Era com estar sota un bombardeig. Però sí, ara 
tornaria.

L’A.- Així, quina valoració en fas?
G.G.- Ho recomano. Fins i tot a la gent que diu que no seria 
capaç. Jo tampoc m’ho pensava. El que s’aprèn en una setmana 
sobre treure els prejudicis que creus que no tens i que sí 
tens. Veure com ens enganyen, perquè allò és cent vegades 
pitjor del que t’imagines i et sents culpable. I perquè allí es 
fa equip. Amb altres companyes voluntàries, un “equipazo”. 
Comparteixes l’experiència i aprofundeixes en amistat. Viure 
això ens va unir molt i seguim en contacte.

La Gina, si em permeteu, m’ha fet passar una mala estona. Les 
imatges que ens va oferir per acompanyar aquesta conversa 
ho expressen també tot.  Vam parlar d’altres anècdotes, 
de la repressió que es viu. De la manca d’informació i de 
com ens pot canviar la vida quan entres en contacte amb 
la realitat  en viu, lluny de la virtualitat. Vam coincidir en 
moltes coses i no vaig poder evitar preguntar-li com ho va 
viure la família des de casa. Ella cada dia trucava. Cada dia 
me la puc imaginar, amb un cor també dividit: torno a casa o 
em quedo. I va tornar i el millor que podíem fer és compartir 
la seva experiència. Així que només ens queda donar-li les 
gràcies per aquesta mala estona... i una cosa més, la Gina 
s’ofereix per qui vulgui informació per fer-se voluntària la 
pot contactar per mail: ginajacas@gmail.com . 
Moltes gràcies Gina! 

Imatge de la frontera. El metall trencant vides.
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El menú del GUERRER
Cuina de guerrers per a conquistar PRINCESES

SOPA DE MELÓ
www.elmenudelguerrero.com

Ingredients:

Meló

Nata

Iogurt natural

Oli d’oliva verge extra

Fulles de menta

Sal

Preparació:
La veritat és que a l’estiu no ve de gust menjar sopa. Però tota regla té la seva excepció i una sopa de meló en un 
dia calorós és ideal.

Agafarem mig meló tallat llarg. Li traurem les llavors i el buidarem amb l’ajuda d’una cullera a fi i efecte de fer 
servir el mig meló buit com a sopera.

En un bol posarem la polpa, hi afegirem 100 ml de nata, la meitat d’ iogurt , unes quantes fulles de menta, un bon 
raig d’oli i un polsim de sal.

Ho triturarem tot molt bé amb el túrmix i ho passarem pel xino per eliminar les fibres i que el líquid quedi fi.

Agafarem la closca del meló, li donarem la volta i farem un tall pla perquè quan l’utilitzem de sopera s’aguanti 
bé i no es tombi. Hi posarem la sopa a l’interior i ho taparem amb film transparent. Ho tindrem 1 hora a la nevera.

Un cop ben fresqueta la servirem.
Bon profit!!!  

Entra aqui per 
veure el video

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero
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I LA FELICITAT?   AIIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUIEn Pere Pau mai havia estat un infant molt exigent, al 
menys no gaire més exigent que la resta d’infants a la 
seva edat. Al principi era el plor per una mica d’aigua, una 
abraçada o una lletada. Després algun entreteniment. Al 
créixer per damunt dels genolls de la mare o del pare, tot 
el què demanava era el que estava damunt d’una taula o a 
la segona prestatgeria.  

Els nostres somnis acostumen a estar només una mica per 
sobre de la nostra alçada diuen i amb dos anys... tampoc la 
nostra mesura resulta molt desorbitant. 

Entre els sis i nou anys, la cosa es complica una mica més. 
Ja comencem a voler allò que “els nostres” també volen o 
ens han ensenyat que volen. Pot ser el futbol, la música, una 
peça de roba, una joguina electrònica d’última generació... 
però en canvi, en Pere Pau es limitava a demanar unes ales. 

Any rere any, rebia, fos per l’aniversari o bé per Reis... 
joguines, materials escolars, roba, mitjons, alguna 
maquineta de les modernes... però ell, no volia res de 
tot plegat. Només volia unes ales.  I com ningú gosava 
creure’l i molt menys sabien com trobar-li unes ales, en 
Pere Pau o bé s’avorria mirant la televisió que li tenien a 
l’habitació o bé dibuixant ales de tot tipus i colors. 

Durant la joventut tothom va pensar que se li hauria passat 
la dèria. Però aleshores va començar a demanar cotxes, 
begudes d’allò més estranyes i fins i tot perfums... i les 
ales és clar! 

Evidentment ningú gosava posar-li al davant cap d’aquests 
capricis. I ell seguia dibuixant ales o passant hores davant 
la nova tele que cada dos o tres anys li anaven modernitzant 
perquè al mateix temps es modernitzava el televisor del 
menjador.

Quan va arribar el moment d’escollir els estudis 
universitaris, en Pere Pau ho tenia molt clar: Vull ales. 
Com és d’imaginar, només el consell de la professora de 
tecnologia va semblar que podria funcionar: fes enginyeria. 
I en cinc anys en Pere Pau era enginyer, però continuava 
sense ales, infeliç.

Va crear la seva pròpia empresa gràcies al disseny d’un 
motor sostenible, a base d’energies renovables, apte 
per tot tipus de maquinària, estàtica o dinàmica. En una 
reunió amb el cap de màrqueting, la gerent i l’empresa 
de comunicació que havia d’elaborar la nova campanya 
publicitària del darrer model, en Pere Pau va esclatar en 
emocions en adonar-se després de sentir la proposta, que 
ja sabia d’on provenia el seu insatisfet desig que tanta 
felicitat li havia robat al llarg de la vida. 

El lema publicitari escollit va ser: “Sigues lliure, tria les 
teves ales amb el Motor PerPa “.

La Juani

Pd. No tots els missatges són aptes. La felicitat està en allò 
que fem i no en allò que ens poden fer desitjar. 
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Sabies
què...
A RIBES FEM SERVIR ALGUNES 
PARAULES QUE NO SURTEN NI ALS 
DICCIONARIS?
Josep Miret i Mestre

En el programa “Divendres” de TV3 en Màrius Serra ens 
ensenya paraules pròpies dels pobles des d’on emeten 
aquella setmana. Quan el dia 11 de novembre del 2013 
aquest programa es va emetre des de Ribes, alguns 
ribetans van explicar el significat de mots tan estranys com 
“engabanyat”, “cabeçut” (en altres llocs, capgrossos), “verga” 
(també anomenat sarment, redolta), “ceballots” (en altres 
indrets, calçots), “arriar” (no solament les veles, sinó també 
els pantalons, les faldilles i els mitjons), “deixatar” (batre), 
“fesoleta” (mongeta tendra), “endimari” i “borra”.  

Evidentment no les van dir totes, car mancaven mots 
propis de la contrada, com “curoll”, “cercapous”, “bassetja”, 
“esgangalat”, “ratapinyada”, “boi”, “despús-ahir”, etc. Val a 
dir que el parlar de Ribes es troba just a la partió entre els 
subdialectes barceloní i tarragoní, d’aquí que fem servir mots 
d’una i altra zona. Per això diem “naltros” per nosaltres, 
“valtros” per vosaltres, “fandilla” per faldilla, “esmagencar” 
per magencar, “sípia” per sèpia, “escarxofa” per carxofa, 
“estisores” per tisores, “istiu” per estiu, “quitxalla” per 
xicalla, “professó” per processó, etc.

Els ribetans fem servir nombroses variants en el nom de les 
plantes: “fenals” o “cerver” per fenàs, “galleret” per rosella, 
“borra” per molsa, “ginebró” per càdec, “coscó” per garric, 
“argilaga” per argelaga, “lletera” per lleteresa, “mata” per 
llentiscle, “matapuces” per olivarda, “all de bruixa” per 
calabruixa, “galerà” per galzeran, “bargalló” per margalló, 
“fanigola” per farigola, “sibina” per sabina. El mateix passa 
amb els bolets: “morro d’ovella” per fredolic, “furga” per 

múrgola, “lleregall” (pronunciat “iaragai”) per llenegall, 
“llémena” per llengua de bou...

Deixeu-me que expliqui el significat d’alguna de les paraules 
menys conegudes. Per exemple, engabanyar vol dir “fer 
nosa alguna cosa”, especialment quan et poses molta roba. 
És una paraula que no és exclusiva de Ribes i ja apareix en el 
diccionari de Pere Labèrnia publicat el 1837.

Una altra paraula que s’utilitza és “esgangalat”, que es diu 
de la roba, especialment jerseis, que es donen i agafen mala 
forma. 

“Endimari” és un mot que utilitzem en alguns pobles del 
Penedès per referir-nos a una cosa que no serveix.  En altres 
llocs del domini lingüístic el denominen amb el castellanisme 
“trasto”.

El “curoll” és la barana que protegeix el coll d’un pou. És una 
paraula genuïna de Ribes que no he trobat ni tan sols en 
els diccionaris especialitzats. En relació amb els pous tenim 
“cercapous”, que és un estri de ferro amb uns ganxos que 
s’utilitzava quan es trencava el llibant i es perdia la galleda 
al pou. Com és normal, ara ja no es fa servir i aviat es perdrà 
el nom.

Altres mots interessants són “bassetja”, instrument per 
tirar pedres a llarga distància, coneguda en altres llocs 
com a “fona”; “ratapinyada”, que és tal com anomenem 

Un coscó florit a principis de primavera
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els ratpenats; “fondo”, que són les valls de les muntanyes 
que ens envolten; i “pèlag”, que és el nom d’un bassal o 
clot d’aigua, especialment els que es formen a les rieres. 
Antigament, quan  les dones anaven a rentar la roba a la 
riera, eren molt coneguts els pèlags de Sant Pere, de can 
Puig i d’en Fontanals, el primer situat on s’ajunten les rieres 
de Begues i de Vilafranca, el segon al costat de can Puig i el 
tercer prop del camp de futbol.

La paraula “despús-ahir”, equivalent a abans-d’ahir, és un 
terme antic que segons llegeixo era propi del parlar de 
Barcelona i actualment es dóna per perdut. Aquí a Ribes jo 

El Pou de la Vinya, en terme d’Olivella, amb el seu curoll 
de protecció

El Pèlag de can Puig, segons una fotografia publicada a la 
revista local “La Penya” l’any 1912 (Foto: J. Giralt)

només l’havia sentit a dir a la meva àvia, que va morir als 
96 anys.

No vull deixar-me en aquesta relació la paraula “boi”, 
utilitzada a tot el Penedès amb un significat proper a 
“gairebé”. Es considera una agregació de “bo” més “i”.

La meva dona, barcelonina pels quatre costats i ara ribetana 
d’adopció, ja m’ho deia: “Parleu raro, els ribetans...”

Agraïments:

A Sílvia Boquer i Ton Ferret per la revisió del text.
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·

Premiar la ìnfàmia

Una vegada, l’agència de publicitat on treballava, va enviar 
un executiu, un home amb fama de brillant, a presentar una 
campanya a París on estava establerta la central del possible 
client.  L’individu que havia de fer la presentació va sortir de 
viatge amb la seva millor vestimenta, una corbata de seda, 
ulleres de marca, la targeta de crèdit de l’agència a la cartera i tot 
els detalls i estris necessaris per a un home de món. 

Només se li va passar per alt un petit detall: es va deixar a 
Barcelona el maletí on duia la campanya. 

Com no eren temps d’imatges digitalitzades i enviaments per la 
xarxa, el creatiu que havia parit la idea, i que, pobret, no tenia 
tanta fama, va haver de sortir a corre-cuita i va arribar pels pèls 
a la seu del client on va haver de fer l’exposició del seu treball 
perquè l’executiu patia una molesta migranya producte d’una 
profunda indagació dels plaers de la nit parisenca. Malgrat tot, 
la presentació va ser un èxit! 

Un èxit que, a la tornada a Barcelona, es va apuntar el brillant 
executiu i que li va suposar gran reconeixement i sucoses 
comissions mentre als despatxos de direcció es dubtava de 
l’eficàcia d’un creatiu que té per costum arribar a tot arreu a 
última hora...

Aquest proppassat mes de juny hem patit unes reiterades 
eleccions, en les prèvies de les quals, gairebé tots els partits 
polítics s’han escarrassat per explicar-nos tota mena de coses 
fabuloses. I dic fabuloses en el sentit etimològic del terme: “Allò 
que és inventat i no s’ajusta a la realitat.”

S’han presentat amb les seves millors gales i sense cap tipus 
de vergonya i utilitzant les maneres barroeres de sempre, 

s’han esplaiat intentant vendre’ns coses que no se les creuen 
ni ells mateixos: ajuts a la dependència, benestar, paritat de 
sexes, posar fi a la corrupció, inversions, baixades d’impostos, 
referèndums...

I després ha vingut allò del tot decebedor. Els resultats. 
Els més mentiders, els més corruptes, aquells que no han 
complert mai cap de les seves promeses, han estat premiats. 
Colló!

No serveix de res l’evidència de la corrupció. No serveix de 
res l’evidència del menyspreu a la cultura, a les llengües, a la 
democràcia...
I és què, de sempre, a Espanya, s’ha recompensat la mentida, la 
picaresca i el ser “echao p’alante”. 
I amb sinceritat, jo no m’hi vull estar en un país així.

P.D. Del paio que es va oblidar la campanya no en sé res, 
ni m’interessa. Del pobre creatiu que va haver de córrer, 
demostrant la seva professionalitat i, així i tot, va sortir escuat, 
sé que, al final, les coses li van anar molt bé. Però no us en 
refieu, en qüestions de política acostuma a ser a l’inrevés. Ai! 




