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arç ens fa canviar el xip, faci més o menys fred plogui o la sequera amenaci 
els pantans, les nostres ments fan cap a mirar de penjar els abrics quan 
abans, a descalçar-nos les desitjades botes d’hivern i a pensar que els 

guants i les bufandes formen ja part del nostre passat.

Aquest any 2017 a més ha quadrat un carnaval a finals de febrer i  el fred no ha estat 
destacable, donant l’oportunitat als participants a lluir disfresses amb poca roba sense 
patir gaire. Han estat per Sant Pere de Ribes uns carnavals participatius i amb un important 
grau de creativitat tant dels grans com dels petits.

La cuina acompanya com és tradició per dates amb la preparació d’un xató, no entrarem 
amb polèmiques de costums, aquest xató és l’original d’en Jordi Hidalgo en exclusiva per 
La cuina del guerrer.

L’entrevista d’aquesta edició de la Bàrbara Scuderi ens obre la porta a una nova mostra 
d’emprenedoria, un nou espai dirigit per la Montse Coll, una ribetana de 34 anys a qui un 
treball de final de grau l’ha portat a fer realitat allò que semblava només un somni.

En Rosquellas i la seva branca publicista més radical ens fa gaudir aquest cop de les acurades 
reflexions cercant els paral·lelismes d’unes esplèndides manifestacions d’expressió que 
ens envolten en l’àmbit social i polític, expressions que sonen d’una manera però anem 
en compte…

També en aquest mes ens arriba la primavera, encarregada d’omplir de colors i flaires 
florals camps i jardins i  inevitablement de que les al·lèrgies facin la seva.

I tot just a la última setmana, el que representa per molts una molt bona noticia, el desitjat 
canvi d’horari d’estiu, i en aquest cas s’avança una hora o sigui a les 2 seran les 3. Aquest 
fet és el que dóna el tret de sortida al canvi de mentalitat, ja hi som quasi a tocar amb la 
punta dels dits, ja ve el bon temps.

Fins aviat!

www.laltaveu.com
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L’A

Les Roquetes ha viscut la Festa Major de Santa Eulàlia 
amb les emocions pròpies d’una festa arrelada, emotiva, 
plena de gralles i colors. 

El primer acte va ser el 4 de febrer, amb la Tabalada que va 
donar pas a la presentació de la Dragona restaurada i que 
va comptar amb la participació d’altres colles de bestiari, 
entre elles, el Drac de Ribes i evidentment el Duc de les 
Roquetes. 

Com tot bon començament, dies després, el 8 de febrer, es 
presentava el Programa. Un acte que va comptar amb els 
seus protagonistes, Antonio Pérez Nicolàs, fotògraf i autor 
de la portada i Daniel Lorenzo, cap de colla dels Castellers 
de les Roquetes i autor de la separata, ‘Els castellers de 
les Roquetes: sis anys amunt’. A més, hi eren presents, 
representants de l’Agrupació de Balls Populars, de 
l’Associació de Festes de Les Roquetes i de l’Ajuntament.  

Tot seguit, durant el cap de setmana, es van viure els 
moments més emocionants i la festa més popular. La 
tarda del dissabte 11 de febrer, els balls populars van 
omplir els carrers de colors, gralles i danses, seguits per 
les colles de foc. 

Tot seguit, la primera festa jove a l’envelat, sota el 
lema ‘Don’t Stop the music’, organitzada per l’entitat 
Roquefestes i el Ball de Festa Major amb l’orquestra la 
Salseta del Poble Sec, al Centre Cívic.

Diumenge, entre els tradicionals actes, es va gaudir del 
moment més emotiu. El pilar dins de l’església a càrrec 
dels Castellers de les Roquetes i l’ofrena floral dels Petits 
del Foc. Un moment particularment especial i que, a més,  
ha tingut el seu ressò en les xarxes socials. 

Finalment, després de la cercavila d’ofici, la tradicional 
traca i les activitats infantils i el ball al casal de la gent 
gran, es posava fi a un cap de setmana intens i festiu, 
que com és habitual, ha tingut la seva continuïtat en els 
primers actes de carnaval. 

ÈXIT I EMOCIONS PER SANTA EULÀLIA

Fotos: Pepe Cabello
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Ribes llueix un carnaval amb tots els contiguts de sempre i novetats!
X, CallaoX. Callao

X. Callao

X. Callao

Benito
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Ribes llueix un carnaval amb tots els contiguts de sempre i novetats!
X. Callao L. Bregante

L. Bregante
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X. Callao

X. Callao X. Callao
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Ironia, sensualitat i originalitat al 
Carnaval de Les Roquetes.

Fotos: Pepe Cabello
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L’altaveu creix, i amb ell els seus   
     anunciants i col·laboradors,   
            creix tu també...   

93 023 40 68L ’A
Sant Pere de Ribes
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L’Altaveu.- Com recordes la infantesa entre els taulells de 
Can Torreta?

Montse Coll.- Recordo que l’avi sempre em deia: “ Tu has nascut 
sota les botifarres”... (riu) i és que el Torreta gran es va obrir 
quan jo tenia nou anys (1993) i em passava les tardes ajudant en 
la fruiteria, entre les verdures i alguna vegada fins i tot en el forn 
de pa, on no arribava ni al taulell! 

L’A.- De jove ja estudiaves i treballaves també, oi?

M.C.- Sí. Recordo que el dia de la selectivitat tots van sortir de 
festa en acabar els exàmens i jo, en canvi, vaig anar al Torreta 
a treballar. He aprés molt i m’ha agradat estar en un entorn 
familiar i proper. A vegades als pollastres (quan era més xica) i 
després a la caixa o allí on calia. 

L’A.- Com neix el projecte Coolinary?

M.C.- De fet, vaig estudiar Direcció d’Empreses i Marketing 
i va ser a causa del treball de Grau. Un dels professors de la 
universitat va creure en el projecte des del primer moment i 
de mica en mica m’ho vaig anar proposant, fins fer el salt de la 
teoria a la pràctica. Han estat dos anys i mig de preparació. 

L’A.- Així has arribat a combinar les dues vocacions: el servei 
en alimentació i la direcció empresarial. Satisfeta?

M.C.- Sí, molt contenta, perquè la resposta està sent molt 
positiva. Tenim uns padrins de luxe! Tot i que també ara mateix 

estigui amb els nervis propis de tot començament i la intensitat 
de tenir-ho tot enllestit seguint el calendari que ens hem 
proposat!

L’A.- Et refereixes a la resposta de rellevants xefs i productors?

M.C.- Sí,  molts xefs, en les seves vessants de mestres de la cuina 
i directors dels seus espais de restauració i que aviat donarem 
a conèixer, han respòs molt bé, però també productors i 
elaboradors de productes artesanals, de qualitat i de km cero, 
que estaran presents al Coolinary.

L’A.- Més que un mercat, Coolinary és com una experiència, 
oi?

M.C.- Sí. És més que un mercat tradicional en molts sentits. Hi 
ha un espai de venda de productes, tots amb degustació, tant 
per a prendre aquí mateix o per emportar elaborat o fresc per 
cuinar a casa. A més, hi ha un espai (l’escenari) obert a tothom, 
on s’hi faran presentacions de productes, xerrades, concerts, 
tallers de cuina i de nutrició... un altre espai és l’aula, on també 
es faran classes i presentacions tant per a professionals com per 
a aficionats.

L’A.- Un espai pels restauradors locals i comarcals que els 
permetrà mostrar les seves cartes, em deies abans.

M.C.- Correcte. La proposta és crear sinèrgies amb els 
restauradors de la zona que es podran trobar amb el públic i 
mostrar la seva carta en un espai diferent. 

La ribetana Montse Coll Garcia, de 34 anys, és actualment la impulsora i directora del nou espai d’oci gastronòmic, 
‘Coolinary’, a la Rambla del Garraf, que s’inaugura el proper 30 de març. Amb ella fem un recorregut pel centre i per 
una vocació que ha viscut des de petita, entre les fruites i verdures de Can Torreta. 

Una conversa amb

Montse Coll

Per Bàrbara ScuderiiImatge de la façana del nou centre d’oci gastronòmic de la Rambla del Garraf.
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TENDALS I PÈRGOLES LLITS ARTICULATSCORTINES

DESCANSROBA DE LLIT

L’A.- Coolinary disposa de 6.000 metres quadrats i té un gran 
aforament tant exterior com interior. Què ens hi trobarem?

M.C.- Doncs, en total seran 23 espais diferents, entre les parades, 
el market, l’escenari, les zones de degustació, la ludoteca i un 
racó artístic, on es faran exposicions també. A més, la cocteleria 
i la zona de l’exterior, amb terrasses, un espai per actuacions i un 
minigolf. I el pàrquing, és clar!

L’A.- Anem per parts! Quines parades hi trobarem?

M.C.- Doncs per començar trobarem pa i pastisseria, productes 
internacionals, com ara un racó francès, un altre italià, un 
japonès i un mexicà. Una hamburgueseria i un espai vegetarià, 
pizza i gelat artesanal, la xarcuteria amb ibèrics i formatges, 
la vinateria i la cerveseria... entre d’altres productes, frescos i 
també de comerç just en el market. Hi ha una gran diversitat tant 
pels gustos com pel tipus de producte elaborat. 

L’A.- Veig que arriba en Jordi Morera (de l’Espiga d’Or) Què 
hi trobarem a l’aparador del forn?

M.C.- Doncs ho podria explicar en Jordi! Han estat dues peces 
recuperades que formen part de la parada. 

L’A.- Bon dia Jordi, ens expliques què son les dues peces?

Jordi Morera: Es tracta d’una pastera i una antiga màquina de 
pastar (que no són el mateix) que són propietat de la família, 
de l’obrador vell. Són dues peces antigues que permeten 
mostrar com es feia el pa antigament, com s’ha fet durant cinc 
generacions i ara, que encara fem el pa de forma artesanal i 
natural. 

En el Coolinary, s’han trobat veritables amants de la 
restauració i de la producció artesanal d’aliments. Quan fem 
l’entrevista, encara hi ha manobres ultimant detalls, tècnics 
preparant les instal·lacions i els paradistes treballant en 
els detalls de la seva parada. Però Coolinary també ha fet 
un pas més enllà, amb el teixit empresarial i entitats, com 
NODE GARRAF o l’associació LIVE!, creant espais d’interacció 
i una xarxa que permet dinamitzar el sector, a més d’oferir al 
públic en general un espai d’oci diferent, original, sostenible, 
de proximitat i solidari, que estarà obert tots els dies, de 8:30 
a 22h i en les vigílies de festius i festius fins a la matinada, 
oferint cocteleria i una ambientació especial.

Montse Coll, directora del Coolinary,
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L’A.- I quin serà el teu paper com a directora de Coolinary?

M.C.- Des de la direcció es tracta de coordinar tots els serveis 
i les activitats, donar visibilitat arreu, tant dins com fora de 
la comarca, crear i mantenir les xarxes i els contactes amb el 
sector. Gestió de l’espai, en relació a les infraestructures i tot 
allò que toqui... En definitiva és tenir cura de molts i diferents 
aspectes! 

L’A.- Com han estat i van els preparatius?

M.C.- Com t’he dit abans, han estat dos anys i mig amunt 
i avall, estudiant el sector, fent contactes, visitant diferents 
espais de gastronomia i alimentació per arreu del país i 
també fora, i el resultat és una proposta diferent, pensant 
en el nostre compromís amb la qualitat, el compromís amb 
el producte, els elaboradors artesanals i el sector de la 
restauració en el sentit més ampli. I també amb la cultura 
local i de la zona. 

L’A.- Així Coolinary és com un espai obert a la creativitat 
en diferents aspectes, sembla.

M.C.- Es podria dir així, sí! Un espai on volem que passin 
coses... tant pel públic com entre els professionals. 

L’A.- La petita Montse, que estava darrera els taulells a 
Can Torreta de petita, s’havia imaginat un Coolinary? 

M.C.- Ni pensar-ho! El que recordo és que alguna vegada em 
deien: “nena... si no arribes ni al taulell, ja ho sabràs fer?”. I 
aleshores encara m’esforçava més en fer-ho millor! 

L’A.- És un repte personal o professional?

M.C.- Òbviament comença sent un projecte personal i 
professional, però es necessita d’altres ‘bojos’ que creguin 
en el mateix. I això ha estat fonamental. Des del pare, que 
ha estat un pilar, fins a tota la família. Al final, són projectes 
familiars també. I després hi ha tot l’equip de col·laboradors, els 
paradistes, els xefs que han cregut en el projecte, i tothom que 
hi deixarà la seva empremta.

L’A.- I tant! I l’obertura de portes ja s’acosta!

M.C.- Sí! El proper dijous 30 de març obrim portes!  I esteu tots 
convidats! A la tarda ja obrim per tot el públic i durant tot el cap 
de setmana aniran passant coses de les que passaran a Coolinary 
durant tot l’any. A més, el dia 3 fem la inauguració per a professionals 
i també serà un tast del què anirem programant normalment.

L’A.- Moltes gràcies i fins aviat!

M.C.- Gràcies a vosaltres, us hi esperem!

Montse Coll, amb el seu pare Francesc, la Pilar Coll i en Quim 
Vallés preparant els darrers detalls a les oficinies del Coolinary.

Bàrbara Scuderi i Montse Coll durant l’entrevista el passat 22 
de febrer.

Imatge del nou espai durant les obres. Els treballs van avançant 
per la inauguració el proper 30 de març.
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El menú del GUERRER
Cuina de guerrers per a conquistar PRINCESES

www.elmenudelguerrero.com

Ingredients:
1 escarola

1 llauna de tonyina
Bacallà esqueixat i dessalat

3 o 4 anxoves
Olives arbequines

En el xató el més important és la salsa, així que cal prestar la màxima atenció.

Escaliva 2 grans d’all al forn embolicats en paper d’alumini durant 40 minuts a 180º. En un cassó amb aigua posa a bullir 4 nyores durant 
15 minuts. Apaga el foc i tapa el cassó amb una plat durant una hora.  Tritura 100 gr. d’ametlles torrades i 50 gr. d’avellanes torrades i 
les reserves.

Quan s’hagin refredat les nyores, els hi treus la polpa amb l’ajuda d’un ganivet (reserva l’aigua) Pela els alls escalivats i els afegeixes a 
la polpa de les nyores. Tot seguit fregeixes una llesca de pa i quan estigui la mulles ben bé amb vinagre.

Posa les nyores, els alls, la llesca fregida de pa amb vinagre, les ametlles i les avellanes triturades en el túrmix i afegeix mitja culleradeta 
de sal, un bon raig d’oli d’oliva i la mateixa quantitat de l’aigua de les nyores. Bat molt bé i ves afegint-hi oli i aigua de les nyores fins 
aconseguir la textura desitjada. Cal que sigui espessa però no en excés.

Ara toca muntar l’amanida. 

Una vegada hagis netejat i trossejat l’escarola hi afegiràs una llauna de tonyina, unes tires de bacallà esqueixat i dessalat, 3 o 4 anxoves, 
unes quantes olives arbequines i finalment la salsa.

BON PROFIT!!! 

Entra aqui per 
veure el video

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

X ATÓ

Preparació:

Per a la salsa:
100 gr. ametlles torrades

50 gr. avellanes torrades

2 grans d’all

4 nyores

1 llesca de pa

Oli d’oliva verge extra, Vinagre I Sal
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Dra. Anin

Anem de viatge?
Per molts motius cada cop és més usual que les 
persones viatgin amb les seves mascotes en èpoques 
de vacances, i és per aquest motiu que cada cop hi 
ha més mitjans per a poder-ho fer de forma segura i 
adequada a cada mitjà de transport.

És cert que a hores d’ara encara ens podem trobar 
dificultats amb el tema d’admissió en l’hospedatge, 
transport, llocs públics, botigues, restaurants... a 
diferencia d’altres llocs d’Europa on una legislació, 
més avançada. regula aquestes qüestions. Tot just 
s’està evolucionant amb el tema paral·lelament a 
l’evolució dels propietaris per assumir els drets però 
també les responsabilitats que comporta que els 
nostres animalons puguin compartir tots aquests 
espais.

En el cas dels transports cada mitjà té característiques 
diferents a tenir amb compte.

En el cas del cotxe l’animal pot anar a la zona de 
càrrega separat per reixes o xarxes protectores, o 
dins d’un transportin darrera o lligats al seient.

L’avió a més de documentació en tota regla i 
passaport té uns requisits més complexes i no iguals 
en cada companyia pel que és molt recomanable 
mirar-s’ho amb deteniment.

El tren i el transportin són força compatibles però 
igual que en el cas del barco s’ha de mirar bé les 
exigències de cada companyia doncs no hi ha una 
sola formula.

Per altra banda sigui quin sigui el mitjà de transport 
hem de garantir el confort de l’animal proporcionant-

li tot el que pugui necessitar perquè el viatge sigui el 
menys feixuc possible.

Una joguina per distreure’s com a mínim aigua 
(sobretot a l’estiu), un kit d’higiene per si de cas. I 
ben assessorats per un veterinari, si cal, algun remei 
pel mareig, si en pateix o no ha viatjat mai i per una 
possible reacció d’estrès.

El típic transportin potser és el més còmode i segur 
tant per autobús, tren, avió, barco o cotxe, i també 
arribats a lloc potser la seva referència d’espai propi 
en un lloc per ell aliè.

Les nostres

Mascotes
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En el  mes de gener Automòbils Bages va engegar una oferta de Seguretat 
hivern 5 on a més i com a part de la promoció, a través de la web, directament 
al taller o pel Facebook, convidava als seus clients a  participar en el sorteig d’un 
Smartwatch. 

El passat dia 21 de febrer a les instal·lacions del taller i amb l’ajuda de la mà 
innocent de la Carla, es  va proclamar el guanyador. L’afortunat en aquest cas va 
ser  l’ Ivan López Ávila, veí de Vilanova i la Geltrú qui va recollir el premi  a les 
instal·lacions en dies posteriors al sorteig.

Així doncs Automòbils Bages ja té guanyador de la seva promoció.

Enhorabona.

Prox imi ty  i  Automòbi ls  Bages
l l iu ren  un  Smar twatch

El Club Tennis Ribes, es va crear a l´any 1969 (ja ens queda poc 
per fer 50 anys!) i va néixer amb l´objectiu de fer extensible la 
pràctica del tennis per a tota la població de la comarca, i en 
particular als veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes.

Les nostres instal·lacions estan ubicades en un entorn 
immillorable, a l´entrada de Ribes, dins la Urbanització “Los 
Viñedos”, Can Macià, amb molt fàcil accés caminant o en cotxe 
des de l´ autopista C-32 i des de Sitges per la C-15B.

La junta i els socis no podem deixar d´animar-vos a que vingueu  
a les nostres instal·lacions ja sigui per jugar a tennis, que si sou 
socis només us costarà 2 euros l´hora!, o per a prendre un cafè 
o fer el vermut o, fins i tot, gaudir d´un dinar o d´un sopar d´estil 
italià amb el Roberto i la Bea que estem segurs, us agradarà.

Tenim quatre pistes de tennis (tres d´elles de greenset i una 
de superfície de “moqueta”) i properament tindrem una pista 
de pàdel a més d´una seu social i una terrassa chil out amb el 
restaurant de cuina mediterrània que us hem dit.

Si en teniu fills, o voleu aprendre o millorar el qualsevol que 
vulgui aprendre a jugar o millorar el vostre tennis, esteu 
d´enhorabona, ja que tenim una de les millors escoles de tennis 
de la província encapçalada per en Jordi Pérez i el seu equip. 

Es aquesta escola de tennis un dels puntals del nostre Club,  i 
gracies a ella en podeu gaudir de classes per grups, particulars i 
per nens i joves on, en grups petits, aprendran a jugar molt bé a 
aquest esport. No oblideu que el tennis es pot jugar a qualsevol 
edat i d´això donen fe els nostres socis sèniors a més de 60 anys 
dels que tenim uns quants.

Com a Club, defensem el nom de Ribes en les diferents 
categories on en tenim equips (benjamí, aleví, infantil, junior, 
cadet, sènior masculí, sènior femení i per l´any que ve , volem 
inscriure l´equip de veterans +45).

L’últim any l´equip sènior va aconseguir un gran èxit quedant 
primers del seu grup, a la II Lliga Catalana – Campionat de 
Catalunya per equips per comarques, jugant  la fase final amb 
el Reial Club Tennis Barcelona (vam perdre però...) i aquest any 
estem competint amb el “grans” clubs de tennis de Catalunya , 
com són el CT Tarragona, el Reus Monterols , el Nàstic …. Aquest 
triomf va ser reconegut a la Nit de l´Esport de Sant Pere de Ribes 

El Tennis, i properament pàdel, molt a prop vostre!
aquesta darrera edició.

Internament, realitzem campionats socials , en format masculí, 
femení, mixta i sub-13, pels socis i no socis , durant tot l ´any.

La filosofia del Club és la de gaudir,  de l’ esport i la tranquil·litat 
del entorn, tant a dins de les pistes, com a fora.

Per acabar, convidem a venir a les nostres instal·lacions a tots 
els veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes!, gaudireu del tennis 
i dels nostres serveis de Bar Restaurant en un entorn únic i 
familiar apte per a tots.

Vine a coneixe´ns ….

Club Tennis Ribes
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Sabies
què...
JOSEP BERTRAN I MIRET VA ESCRIURE 
UNA “FLORA” DE RIBES?

Josep Miret i Mestre

En diverses ocasions he parlat del farmacèutic Josep 
Bertran i Miret (Sant Pere de Ribes, 1852-1902), del 
seu interessantíssim dietari i de les fotografies que va 
fer a les acaballes del nou-cents. Fins i tot fa quatre 
anys vaig escriure una biografia seva al primer volum 
del llibre “Fotògrafs antics de Ribes”. Però em faltava 
parlar de les seves obres com a farmacèutic i com a 
historiador i això és el que faré ara.

En Josep era fill de l’americano Miquel Bertran i Miret, 
va estudiar el batxillerat a Tarragona (en aquells 
moments hi havia poquíssims instituts) i la carrera de 
farmàcia a la Universitat de Barcelona, que va acabar 
l’any 1874. Uns anys més tard es va casar amb la 
Manuela Vidal de Mataró, van venir a viure a Ribes 
i va posar una farmàcia a la plaça de la Font (llavors 
anomenada plaça de la Puríssima Concepció, perquè 
encara no hi havia la font). 

De mentalitat curiosa i inquieta, en Josep Bertran va 
començar a fer un herbari amb les plantes que anava 
trobant per les muntanyes de Ribes i d’Olivella. Tal com 
li havien ensenyat a l’assignatura de botànica, recollia 
una planta de la muntanya amb les seves arrels i la 
posava premsada entre dos papers perquè s’assequés 
i la classificava amb el nom científic de l’espècie. 
L’herbari li va servir per preparar una interessant obra 
de botànica titulada “Flora de San Pedro de Ribas”, 

que va presentar a un concurs que va organitzar el 
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona l’any 1889. 
L’obra va rebre la medalla de plata del concurs i el 
reconeixement de molts professors de la Universitat 
de Barcelona.

A més, a l’hort de casa seva va fer diverses 
investigacions i creuaments d’algunes varietats de 
cascall i de cotó, a fi d’obtenir plantes de les què es 
podia obtenir un opi de gran puresa per a la farmàcia 
i fibres tèxtils d’excel·lent qualitat.

L’altra faceta de Josep Bertran que vull remarcar aquí 
és el seu treball com a historiador. En Bertran va ser el 
primer historiador que va tenir Ribes. A més d’algun 
article publicat a “l’Eco de Sitges”, la seva obra més 
important d’història és el “Libro de notas históricas” 

Retrat de Josep Bertran, fet per una monja de la 
Divina Pastora.
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que va escriure en data no determinada, ja que el 
manuscrit original no està datat. 

A les “Notas históricas” en Josep Bertran copia alguns 
documents antics procedents de l’Arxiu Municipal, 
de l’Arxiu Parroquial, dels administradors de l’ermita 

Portada de la “Flora de San Pedro de Ribas” de 
Josep Bertran.

Portada de les “Notas históricas”, recull de documents 
per a la història de Ribes

de Sant Pau i alguns arxius particulars com el de can 
Miret de les Planes o can Quadres de la Riera. De tots 
aquests, les còpies de l’Arxiu Parroquial i de Sant Pau 
són les més interessants pels historiadors perquè els 
originals van cremar a la guerra civil de 1936-1939.

És una llàstima que malgrat que en una reunió 
de la Comissió de Nomenclatura Local del nostre 
Ajuntament de fa dos anys es va proposar el nom de 
Josep Bertran per a un carrer de Ribes, la proposta 
va quedar encallada, o potser millor, a l’espera d’una 
altra ocasió. Esperem que algun dia puguem veure en 
un carrer el nom d’una persona que prou s’ho mereix.

Pàgina de la “Flora” on apareix el nom de cada 
planta (en català, castellà i llatí) i les seves propietats 
medicinals.
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Cinema Ribes, amb motiu de Sant Pau, va organitzar la Primera 
Mostra de Curtmetratges de Festa Major. Una nova cita que 
es repetirà el proper 2018 i que té com a objectiu fomentar la 
creació audiovisual i la participació ciutadana. L’entitat, amb la 
voluntat de sumar-se als actes de Festa Major, va presentar la 
proposta unint la tradició de la cultura popular amb el cinema. 

Enguany els projectes presentats es van premiar, agraint 
als participants la seva implicació, en un acte, el passat 9 de 
febrer en el Cinema, en que es van poder veure els dos treballs 
guanyadors, i també es va projectar el treball de la Colla Jove de 
Sant Pau 2010, “La Conquesta d Ribes”. 

Els dos premis atorgats, van ser per dos treballs marcats 

Neix una nova cita cinematogràfica per Festa Major
de misteri. El primer, del cineasta local Gonzalo Gonzalez 
Undurraga, sota el títol “El vestit de mil ratlles”, una obra 
de cinema negre, marca de l’autor, en què mica en mica es 
desvetlla què hi pot haver darrera d’una elecció. El segon treball 
audiovisual, ‘El costat fosc de la Festa”, ha estat obra de tres 
joves ribetans: Andreu M. Miret, Claudia Raventòs Albà i Anna 
Saumell Almirall. Es tracta d’un relat en què un misteriós Darth 
Vader irromp enmig de la Plaça Marcer, durant la cercavila 
infantil de vigília de Sant Pau, amb l’arma més poderosa mai 
vista: un sabre! Quin serà el destí dels ribetans? Caldrà veure el 
curt per conèixer el final. 

D’aquesta manera, al tradicional concurs de fotografia de Sant 
Pau, l’Objectiu Sabre, se suma una nova iniciativa cultural que 
permet la participació i la creació artística i a més la difusió de 
la Festa Major. 

L’A
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Eufemismes
No li diguis a la meva mare que treballo en publicitat. Ella es pensa que sóc 
pianista a un bordell.

Així va titular en Jacques Séguéla, un reconegut publicitari, el seu 
llibre més famós. 

L’home va reconèixer, amb gran sentit de l’humor, la mala fama de 
la seva professió, bastant menys digna que amenitzar amb el piano 
les nits d’una trempada casa de barrets.   

Però com jo no sabia tocar el piano, em vaig haver de dedicar a 
la publicitat. Què hi farem... perquè, ben mirat, allò de la casa de 
barrets no està malament del tot. 

Vaig començar a malpensar que la cosa estava magre quan a la 
universitat, a Ciències de la Comunicació, van ajuntar els dos 
primers anys de carrera estudiants de periodisme i de publicitat. 
Gat i gos! 

Segons algun company d’aula jo era, ni més ni menys, que el braç 
armat del capitalisme. Pobre de mi! En aquells temps ja treballava 
pels matins en una agència de publicitat i quan feia algun anunci de 
laxants o calçotets pensava què a aquest “braç armat” li havia tocat 
un paper força galdós. 

De totes maneres em defensava dels futurs periodistes difamadors, 
objectant que, al menys, la meva feina deia amb claredat que era 
un anunci per vendre però que ells podrien mentir o desvirtuar 
la realitat explicant una noticia a la seva manera sense que la gent 
desconfiés. No els vaig impressionar gaire, però.

És clar que la publicitat té coses bones i dolentes. Com gairebé tot. 
Però a vegades el millor de la programació televisiva són els espots. 
A mi m'ho fan passar molt bé i em diverteixen molt els eufemismes 
que fan servir els companys de feina per dir les coses amb suavitat... 

Ja no ens guareixen el restrenyiment... ens afavoreixen el trànsit 
intestinal. Ja no tenim arrugues... tenim línies d’expressió. Ja 
no necessitem un somier i un matalàs... necessitem un equip de 
descans... Uix!

I és que estem envoltats de metàfores. A la vellesa li diuen: 
tercera edat, a la guerra: conflicte armat, als morts civils: danys 
col·laterals, als geriàtrics: residències...

Però on la creativitat deixa en bolquers als publicitaris, i al públic 
en general, és al món de la política. Millor dit, de la mala política. 
Aquests sí que en saben de fer eufemismes. I no amables com 
els dels anuncis, si no amb un cinisme que espaterra.

Si en Zapatero deia allò de “la desaceleración del crecimiento” 
per no dir crisi i en Mas al copagament li deia “Tiquet moderador 
sanitari”, aquests d’ara els han superat amb escreix. 

Al jovent que marxa a l’estranger per falta de feina li diuen 
“movilidad exterior”, a l’acomiadament “flexibilidad del 
mercado laboral”, a la pujada de l’IVA “gravamen adicional”, 
per no parlar del “finiquito diferido” de la Cospedal o de la 
“contabilidad extracontable” d’en Bárcenas. Quins bergants!  

P. D. Compte! No poso bergants i bergantes perquè el terme 
ja inclou els dos gèneres. I a més, una vegada se’m va escapar 
dir a gent de la Colau “els comuns i les comunes” i es van 
emprenyar... 
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