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...i més

Q uina calor! Potser és la frase més dita i escoltada en aquest últim mes. Les 
temperatures s’han enfilat fins a punts quasi preocupants amb l’única solució 
de posar-se en remull o com a mínim beure molt de líquid. Fins i tot l’actitud ens 

canvia, tot va “a ralentí”, molt lent... caminem lent, conduïm lent...tot costa una mica més de 
fer ...i hi ha moments on pensar també va lent.

Tot i això tenim el privilegi d’estar a la vora del mar, de gaudir d’un baix índex de contaminació, 
fet que alleuja la respiració. Gaudim d’espais lúdics i esportius per estar ben fresquets. El 
Cinema de Ribes també ha sortit a la fresca! Aprofitem-ho doncs i gaudim del nostre entorn, 
esperant que aquest agost no sigui tant cruel amb la nostra capacitat de resistència.

Les Festes Majors continuen, Puigmoltó ens mostra les imatges del “com ha anat”, i el Palou 
es prepara per iniciar la seva del 6 al 15 d’agost. Podeu consultar les activitats , allà us hi 
esperen.

Entrevistem a l’Esteve Molero, a qui ja vàrem entrevistar fa cinc anys per descobrir a dia d’avui 
quina ha estat la seva evolució i projecció .Un artista de casa, que està obert a tot el que li 
permeti crear. Farem una passejada pels seus últims projectes de la mà de la Bàrbara Scuderi.

En Joan Rosquellas juga, conjuga, ironitza, reclama i exigeix a través d’una paraula:“desafinar” 
que no dóna només per la música si no que va molt més enllà. I és que les reflexions a 
Rosquellades projecta la realitat continguda i l’expandeix.

I més, El menú del Guerrero amb delicioses” Peres al vi negre”. Esdeveniment gastronòmic 
a Coolinary, els consells de la Dra Anin a Mascotes i a Sabies què...vol dir llançar un pont de 
canya des del Castellot al Puig de Moro?

Passem l’agost a la fresca, com sigui, els que marxeu de vacances, gaudiu-les, els que les heu 
fet recordeu-les, els que no en podeu fer, desitgeu-les sense que us treguin el son, perquè a 
Sant Pere de Ribes vivim prou bé i tenim un entorn com per fer-hi de tot.

I tots, ens retrobem al setembre amb perspectives de començar de nou amb l’ordre que 
aquest mes ens procura.

Fins aviat!
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Dijous 20 de Juliol de 2017. Són dos quarts de vuit del 
vespre i els carrers comencen a omplir-se de corredors 
preparats per a deixar-se la pell, com sempre, gaudint en 
el primer acte de la Festa Major de Puigmoltó, el cross. 
Toquen les vuit de la tarda amb un tret. Els participants es 
posen a córrer. La festa ha començat.

El divendres es va inaugurar amb força emoció l’exposició 
“Recull de fotos antigues de Puigmoltó, seguida del pregó 
de Festa Major, a càrrec de l’artista plàstic Mario Garegani. 
Al vespre, es va iniciar el tradicional Campionat de Truc 
memorial Josep Pascual “Beppo”.

Dissabte la traca de Festa Major va donar el tret de 
sortida a la una del migdia per continuar amb el Vermut 
electrònic amb dj Puxmo. Per la tarda, els carrers van 
lluir amb la cercavila dels balls populars, gegants Nisos, 
Cabeçuts, Timbalers, Bastoners, Ball de Cintes, Panderetes 
i Pastorets . També vàrem gaudir de l’actuació castellera i 
del Gran Ball de Festa Major amb una selecció de música 
dels 70, 80 i 90.

Ja diumenge es va celebrar la missa solemne a l’antiga 
escola de Puigmoltó ja que pel mal estat del retaule no 
es va poder celebrar a l’ermita de Sant Jaume, com era 
habitual. A la tarda, els jocs infantils van fer gaudir la 
canalla, i arribat el vespre, els jugadors del Campionat de 

Festa Major de Sant Jaume 2017
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Truc van anar per la segona eliminatòria. El campionat es 
va clausurar el 26 de juliol i els guanyadors com a Primers 
Classificats van ser Mata i Raya; els segons classificats 
Esther i Xavier Coll; els tercers, Lluís i Joan i finalment, els 
quarts classificats, van ser la parella formada per Rosendo 
i Calixt.

Any rere any, a ple mes de Juliol, s’apleguen al nostre petit 
municipi gent de diferents edats i cultures, per a gaudir 
de les activitats que s’ofereixen per la Festa Major de 
Puigmoltó. Innovant i adaptant-nos als nous temps, hem 
intentat arribar a la gent, la qual, tot i la gran quantitat 
d’actes oferts pels diferents pobles del Garraf, decideixen 
agafar el camí que els porta cap al nostre poble. Així 
doncs, agrair a tota la gent que fa possible que la festa 
major de Puigmoltó s’hagi pogut celebrar. Moltes gràcies 
a tothom, des dels col·laboradors que ens ajuden en tot 
el possible, fins a la gent que ve a passar-s’ho bé amb 
nosaltres. Un any més podem dir que la festa ha estat tot 
un èxit, i esperem que l’any vinent puguem millorar-la per 
al gaudi de tothom. 

Gràcies i fins l’any que ve!

Francesc Muniategui
Fotos: Jordi Piqué

Festa Major de Sant Jaume 2017
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Coolinary Market ja és viu com tota una experiència gastronòmica pels 
cinc sentits pocs mesos després de la seva obertura. El passat dijous 
27 de juliol, Coolinary va reunir al xef Paco Pérez i el sommelier Xavi 
Nolla. Pérez, és un reconegut xef, amb cinc estrelles Michelin, dues del 
restaurant Miramar de Llançà, altres dues del restaurant Enoteca de 
l’Hotel Arts de Barcelona i la darrera del restaurant Cinc, de l’Hotel Das 
Stue de Berlin.  I Xavi Nolla és un exitós sommelier, que després d’haver-
se format i treballat per a prestigiosos cellers, avui és el Head Sommelier 
del Grup Codorniu, les caves més antigues de tot l’Estat, creades el 1751. 

La cita, en el Plató del Coolinary, va ser un maridatge especialment 
dedicat als paladars més selectius i oberts a noves experiències. A través 
d’una acurada lliçó sobre els ingredients, la seva manipulació, el tacte i 
el gust, el públic, que ocupava tot l’espai, va gaudir d’un menú selecte, a 
base de “Salmonete Mediterrani”, una proposta de peix fresc, conservant 
tota la seva textura, sabor i aroma, marinat amb algues del Mediterrani, 
i cuinat lleugerament a la brasa. I entre tastet i tastet, la carícia d’un 
Gran Codorniu Brut Rosé Vintage de 2014, que Xavier Nolla va lluir amb 
l’elegància d’un cava fresc, viu, d’aroma intens a fruits vermells i cítrics. 

Al costat del xef, el seu ajudant, Javier Pradanas, antic col·laborador de 
l’Altaveu, presentava el resultat d’un treball on el més satisfactori és 
l’experiència del darrer tast. 

Per continuar el maridatge, la segon proposta gastronòmica, “Taco de 
Cochinito en Tierra”, va consistir en un elaborat plat presentat al·ludint un 
Sandwich de pell de garrí cruixent, farcit de garrí en baixa temperatura, 
acompanyat d’una salsa preparada amb la mateixa carn. Una proposta 
explosiva, un tast amb el color i la força de la terra, maridat amb un  Ars 
Collecta Jaume Codorniu Brut Gran Reserva, un cava daurat, amb els 
reflexes propis del Pinot Noir, d’aroma intens i complex, que destaca per 
la seva elegància i un sabor d’intensitat espectacular. 

Tota una experiència gastronòmica, que va ser un èxit en la participació i en 
el resultat, i que cal incloure en la celebrada obertura de Coolinary, l’espai 
on gastronomia i oci s’apleguen per a produir màgiques experiències, i que 
proposa regularment diferents esdeveniments, tant per a la gastronomia 
com pel bon beure. Show cookings a càrrec de reconeguts xefs, i també 
un espai dedicat a la música, per on han passat diferents formacions i Dj’s 
per amenitzar especials vetllades a la vora, sempre a la vora, d’una bona 
cuina. 

Èxit  del  maridatge gastronòmic amb el  xef 
Paco Pérez i  el  sommelier Xavi  Nolla,  al 

Coolinary Market

L’A
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Foto: Joan Rosquellas
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TENDALS I PÈRGOLES MOBLES DE JARDÍ

CORTINES

DESCANSROBA DE LLIT

R E B A
I X E S

En el mes de setembre s’exposarà a la 
Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes, 
un recull de l’obra fotogràfica de José 
Ruiz Dugo, guanyador del darrer Premi 
Jaume Gómez de fotografia, organitzat 
per FEM RIBES. 

‘En Blanc i Negre’, és un recull d’imatges 
en quatre actes. Des de l’arquitectura, on 
predominen els detalls, les perspectives 
gairebé impossibles i un acurat treball 
de la imatge; el retrat, on el contrast i 
les emocions destaquen les figures, tant 
individuals com col·lectives; i finalment, 

La fotografia de José Ruiz Dugo 
torna a la Pedrolo

el paisatge, rural o urbà, i el carrer, amb 
fotografies “robades” i de viatges. Un 
màgic periple per la vida, a través dels 
ulls d’un fotògraf amateur, només per les 
circumstàncies, que en poc temps s’ha 
valgut diversos reconeixements pel seu 
treball. Premis i mencions merescudes, 
que Ruiz Dugo ha obtingut en els darrers 
tres anys. 

“Sempre he estat aficionat a la pintura, a 
l’art, visitar exposicions... i vaig començar 
a fer fotografies i vaig veure que podia 
crear les meves pròpia realitat”. 

Les imatges que formen part de la mostra 
són captades pensant en el blanc i negre. 
Tècnicament perfectes en la composició i 
en la presentació, amb un joc de llums que 
permet recorre amb els cinc sentits, tots 
els grisos possibles, per a crear una realitat 
pròpia del seu creador. De fet, Ruiz Dugo, 
no forma part dels fotògrafs que volen 
ensenyar una realitat, sinó més aviat, 
crear-ne una de pròpia, experimentar amb 
la seva mirada i amb totes les tècniques 
possibles. Així, atret per desfer-se del 
color per a captar la imatge en puresa, la 
col·lecció de fotografies, que formen part 
d’aquesta nova exposició, “han estat un 
repte”, reconeix Ruiz Dugo, que en canvi, 
en el cartell, ha inclòs un vermell, “perquè 
no tot és sempre blanc i negre”.

La inauguració, amb vernissatge inclòs, 
serà el proper dijous 31 d’agost a les set de 
la tarda, i l’exposició es podrà visitar fins el 
30 de setembre. 

José Ruiz Dugo, en un descans. 
Fotografia de Víctor Redondo

L’A
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Dra. Anin

La higiene també és important.
La higiene de les nostres mascotes és la nostra 
responsabilitat i la millor manera de fer prevenció conta 
infeccions i problemes de salut que les poden perjudicar, 
i molt.

Com ens podem ocupar de la seva higiene d’una manera 
eficient sense agobiar-los massa?

Des del principi hem d’introduir una sèrie d’hàbits basics 
per a normalitzar el fet. Si la mascota és adoptada de més 
gran, haurem d’anar introduint poc a poc aquets hàbits.

Desenvoluparem una rutina d’higiene adaptada a les 
nostres/seves necessitats amb horaris i formes, sempre 
amb actitud positiva. Mai ha de semblar un càstig, seria 
un desastre.

El raspall-  És un element important tant en gats com en 
gossos, ja que a més de desenredar i eliminar el pèl, que 
tant ens pot molestar incrustat en qualsevol coixí o sofà, 
pot crear un feedback molt interesant de complicitat entre 
tots dos si aconseguim que sigui un plaer per a ells.

El bany- El bany és més necessari en gossos que en gats. 
En el cas dels gats només cal de manera puntual, ells són 
molt nets i es passen molta estona al cap del dia fent la 

seva pròpia higiene. Però en el cas dels gossos, estalviant 
els primers mesos de vida en els quals no es recomanable 
banyar-los, sí val la pena banyar-los amb certa periodicitat 
depenent de les necessitats. S’ha de vigilar el producte 
que utilitzem, n’hi ha d’específics; tot no s’hi val.

La desparacitació - El veterinari ens donarà els 
tractaments bàsics interns que podem recolzar de forma 
externa amb collarets, pipetes, o locions. Que la mascota 
estigui lliure d’indesitjables insectes o bactèries és 
imprescindible per a poder compartir amb ella la nostra 
llar.

L’Oïda- Les oïdes són un punt feble per l’acumulació 
de brutícia i bacteris, que poden produir otitis. S’han de 
mantenir netes. Podem utilitzar suero per fer-ho.

Els ulls- Vulnerables també, és poden netejar amb suero 
i una gaseta.

Les potes- Vigilar, a més de la brutícia que s`hi pot 
acumular, les pedretes o espigues que de vegades 
poden provocar alguna ferida que tindrà molts números 
d’infectar-se.

Vigilar també les ungles, sobretot en el cas dels gats.

Una mascota neta i cuidada és una mascota estimada.

Les nostres

Mascotes
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L’Altaveu.- Aquesta mateixa setmana estaves a l’estudi? 
Algun nou projecte? 

E.M.- (riu) Teníem ocasió d’entrar a estudi, amb Vela Llatina 
& Esteve Molero. Sí, un nou projecte que va arrancar arrel de 
l’encàrrec de l’espectacle amb motiu del Retorn dels Indians, 
música d’anada i retorn. Una combinació de temes propis i 
arranjaments diversos. 

L’A.- Per exemple?

E.M.- Per exemple una revisió del Meu Avi, que és una de les 
havaneres més recent, amb el ‘My heart belongs to Daddy’, de 
Cold Porter, que interpretava Marilyn; una havanera de Gabriel 
Pallarès portada al jazz, o una versió lliure del Bolero de Ravel. 

L’A.- En el mes de juliol, vam gaudir gairebé d’un Festival 

Fa cinc anys, en l’Altaveu número 69, la periodista Isabel Ojeda, entrevistava un Esteve Molero que es declarava 
músic i director musical. Avui, parlem amb l’Esteve Molero, que és director, productor, músic-intèrpret, compositor, 
comunicador, coach... tot i que ell es presenti d’una altra manera. Esteve Molero és un creador i amb ell conversem 
dels seus darrers projectes, com el ‘Septimí Creatiu’ a l’Escola la Riera de Ribes, i els darrers passejos en diferents 
escenaris, en un viatge sonor, profund i intens, perquè disposàvem de poc temps... 

Molero a Ribes, tot un cap de setmana amb tres propostes 
ben diferents. Com comença tot?

E.M.- Pot semblar acaparador, oi?

L’A.- No! Ha estat un privilegi! Expliquem com es passa del 
flamenc fusió del divendres a la Coral Levare el diumenge?

E.M.- Al final és una suma de contactes, projectes, 
coincidències... i treball, és clar! Una experiència intensa. El 
divendres ens van proposar una fusió especial, de flamenc 
fusió, que vaig proposar amb el meu mestre de flamenc, Carlos 
Torijano, i a la que es van sumar l’Esther Villa, cantant i artista 
plàstica de Ribes i la bailaora de Les Roquetes, Katy Fernàndez, 
dues persones excel·lents, amb les que vam experimentar 
el flamenc, que no és lluny del folklore, al que, per un altre 
costat, sempre he estat vinculat musicalment. Un univers rítmic 

Una conversa amb

Esteve Molero

Per Bàrbara Scuderi
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fantàstic i suggeridor que, com la música cubana, té molt de 
tradició oral. 

L’A.- I del flamenc a la Bossa Nova...

E.M.- Sí, el dissabte vam estrenar el duet amb el cantant i 
guitarrista brasileny Paulinho Lêmos, un gran mestre i músic, 
que ha girat el món sencer i ara està a Barcelona. Junts treballem 
un nou projecte també, ‘Brasilunya’, un periple sobre l’arribada 
de la Bossa Nova a Catalunya a través de la generació de la Nova 
Cançó. Tota una manera d’entendre el món.

L’A.- I diumenge la Coral Levare...

E.M.- Sí, una coral formada per gent de Ribes i de Sitges... 
com jo, que sóc de Ribes i ara visc a Sitges! La directora, 
Meritxell Tarragó, una músic molt bona, em va regalar aquesta 
possibilitat, una col·laboració en una peça, que va produir una 
connexió genial. Al menys per a mi, clar!

L’A.- Sense deixar Ribes, parlem del ‘Septimí Creatiu’, el 
projecte d’intel·ligències múltiples que s’ha dut a terme a 
l’Escola La Riera. Què és i com va néixer?

E.M.- En el curs 2015-2016, l’Escola em va demanar que 
composés una cantata pel seu quinzè aniversari. A més, vaig 
conèixer l’escola i el seu projecte educatiu, basat en el treball 
en les intel·ligències múltiples i el projecte es va anar forjant. 
Una obra en set quadres, cada un per a cada una de les 
intel·ligències, estructurada amb diferents talleristes i creat pels 
propis infants, que s’ha realitzat aquest curs passat. I per posar-
te dos exemples, la intel·ligència corporal, ha estat a càrrec 
d’en Pinyu Martí, a través d’un taller de percussió corporal; i 
la intel·ligència espacial a càrrec de la ballarina Montse Vidal 
a través de la dansa. La canalla va anar creant les coreografies, 
les escenografies i així es va tancar un quadre en set escenaris, 
aprenent a expressar les intel·ligències múltiples a través de 
l’expressió artística i amb diferents disciplines. 

L’A.- Tot això, Esteve, haurà estat possible per tot l’aprés 
i experimentat com a comunicador, músic, director... coach... 
Algú pensarà que no dorms gaire... 

E.M.- Dormo unes nou hores... però en sóc conscient. He 
descobert que el cervell continua treballant... Dormint resolc 
repertoris, càstings de músics... això també ho he après!

L’A.-Ja hem esmentat el tema del coaching en dues 
ocasions, per algú que no associï el coaching amb la música. 
De què parlem? 

Portada del disc 'La música anònima d'en Rius' al costat de 
ReTRIO.

Portada del disc ’Amigos’ amb J. Torrens.
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E.M.- El coaching és un sistema, unes eines per aconseguir 
marcar uns objectius i evidentment, després arribar a complir-
los. Sovint es poden confondre els objectius i el coaching et 
dota d’estratègies i eines per a definir el camí. Per exemple... 
darrera de l’objectiu de tenir un Mercedes, possiblement hi ha 
un objectiu de triomf, d’aconseguir els recursos per escollir un 
cotxe, i ja es veu que no són el mateix objectiu. M’explico?

L’A.- Perfectament, mestre! 

Del coach... servidora encuriosida... aprofundim en la 
conversa i parlem de filosofia. De Plató i la reminiscència, de 
Sòcrates, “el primer coach”, i tot plegat, perquè recordem la 
publicació el 2014, del llibre ‘Jo no sé res, sóc músic”, amb 
la que Molero ens va regalar un recull de lliçons i reflexions 
musicals, entre la divulgació i la docència, acompanyat d’un 
CD amb 18 peces musicals. Des d’aleshores, també ha publicat 
tres treballs discogràfics propis, el darrer, ‘Amigos’ amb Jordi 
Torrens (2017); ‘La música anònima d’en Rius’, amb Retrio 
(Òscar Ferret, Piny Martí i Joan Pinòs) al 2016; i ‘Premature 
memories’ (2015), el primer enregistrament com a solista 
de Molero, amb motiu del seu quarantè aniversari. Però hi 
ha molt més en els darrers anys. Altres treballs discogràfics, 
composicions i arranjaments per a projectes propis i encàrrecs, 
col·laboracions, publicacions i premis...

L’A.- Quin ha estat el darrer treball discogràfic?

E.M.- El darrer ha estat el disc ‘Utopia Dreamers’ d’Òscar 
Ferret i Xavi Plaza, on he participat tocant el trombó i he fet la 
producció també. I la gravació de què t’he parlat al principi... 
que de moment queda enregistrada i veurem... 

L’A.- A més, imaginem, que entre carretera i escenari, 
alguna més en duus al cap.

E.M.- (riu) El 20 d’agost estrenem una versió orquestral del disc 
de Festa Major de La trinca de 1970, amb la Lluïsos Cobla i la 
Companyia de Teatre Loropardos, per la Festa Major de Gràcia. 
I aquests dies, estic enllestint els arranjaments, per començar a 
assajar el 13 d’agost. Seran sis hores de música en directe! 

L’A.- I alguna novetat més que puguem avançar?

E.M.- Ara treballo també en un nou llibre. ‘Que la música 
amanse a las fieras’, una introducció al coaching a través de 
la música. És perillosa la tendència dels artistes d’acostar-se 
al costat més fosc, i hi ha tècniques per a positivar-se. Hi ha 
estímuls que permeten reaccions i poden ser efectives, no és 
estudiar molt, és estudiar bé. Sembla un tòpic, però cal posar-
ho en marxa. 

L’A.- Abans parlàvem de les intel·ligències múltiples, no sé 
si pot semblar una gosadia demanar-te que de totes les teves 
vessants en triïs una. Quina seria? 

E.M.- Potser la primera, és la lingüística, però crec que tinc més 
connexió emocional amb la música. 

L’A.- Nosaltres tenim una connexió especial amb l’Esteve 
Molero, el creador creatiu... Moltes gràcies i fins la propera!

E.M.- (riu) Gràcies a vosaltres! 

Portada de PREMATURE MEMORIES, el disc de celebració dels 
40 anys (2015).

Foto de grup, amb  Lluïsos Cobla, en la que n’és el director 
musical.



SOM ELS MÉS BARATS

GRANS OFERTES D ’AGOST
E l s  c o m b i s 
BA L AY  -  B O S C H  -  S I E M E N S
p o r t e n  u n a  g e r r a  U F E S A  d e  r e g a l

Carretera de Sitges, 42 - Tel. 93 896 02 72 - Sant Pere de Ribes
Rambla Samá, 7 Tel. 93 893 25 01 - Vilanova i la Geltrú

 Combi BALAY  
201X60X65             

NO FROST  A++                
OFERTA 566€

 Combi BOSCH  
203X60X65 INOX             
NO FROST  A+++             
OFERTA 669€

 Combi SIEMENS 
203X60X66  INOX            
NO FROST  A+++              
OFERTA 689€

 Combi BOSCH  
203X60X65             

NO FROST  A++                
OFERTA 549€

Combi NEW  POL 
185X60X63                       

NO FROST  A+                
OFERTA 329€

Rentadora               
NEW POL  A++                               

5 kg.  1.000 R              
OFERTA 193€

Rentadora               
DAEWOO  A+++                               

8 kg.  1.200 R              
OFERTA 289€

Rentadora               
BALAY  A+++                             
7 kg.  1.200 R              

OFERTA 339€

Rentadora               
BOSCH  A+++                               
8 kg.  1.400 R              

OFERTA 419€

Rentavaixelles               
NEW POL  A++                               

12 coberts              
OFERTA 239€

REBAIXES i OFERTES en petits electrodomèstics, 
estris de cuina i paelles

Vitroceràmica               
ZANUSSI                                             

OFERTA 159€

Microones               
GRUNKEL 20L                                            
OFERTA 47€

Inducció                      
TEKA                             

TOUCH CONTROL             
OFERTA 279€

Forn                             
MEIRELES                             
INOX. 59L             

OFERTA 145€
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Ingredients:

4 peres  (de polpa dura)

1 ampolla de vi negre

150 gr. sucre

1 branca de canyella

Pell de llimona

Poseu en una olla petita  les peres, el vi negre, el sucre, la pell de llimona i la branca de canyella.

Infusioneu durant uns 30 minuts a foc molt suau. Passat aquest temps, retireu les peres i deixeu el suc de la cocció uns 30 

minuts més fins que redueixi.

Coleu el vi i el deixeu refredar una mica. 

Serviu les peres amb aquest almívar quan estigui tebi.

BON PROFIT!!! 

Entra aqui per 
veure el video

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Preparació:

PERES AL VI NEGRE

www.elmenudelguerrero.com
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LA CUCA   AIIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI

A la universitat era una entre centenars. Qui ho hauria de dir! 
Tan jove, tan entusiasmada i tan dona, entre estudiants de 
Biologia. En aquells anys, l’àvia no estava encara casada, no 
era mare, no tenia professió ni religió. Bé, sí. La religió hi era, 
l’envoltava per arreu, era en cada costum, en cada àpat. Però 
no dins seu. Ella sempre deia que havia estat l’ovella negra 
entre vuit germans. Ovella per dona, negra per treballadora, 
independent i somiadora. 

Poc abans d’acabar els estudis, una amenaça en forma de 
“et deixaré d’estimar i sense un duro”, la va obligar a cercar 
company, crear una llar i família. Però 
la negra... va continuar treballant, es va 
divorciar poc després de néixer la mare 
i els somnis continuaven nodrint el seu 
esperit de lliure conqueridora. 

En la dècada dels cinquanta, ser 
especialista en microbiologia i dona 
significava deixar tot els mèrits pels 
companys, els homes, els cap de 
departament, caps de producte, caps de 
laboratori... “els caps”. Aleshores ella feia, 
amb cos i ànima, tot el possible per ser la 
millor. I ho va aconseguir. Els reptes mai 
eren suficients. Calia millorar cada dia, 
empènyer la força de dins per a continuar 
fent-se un espai propi, en un món cada 
vegada més complex i acomplexat. Ho va 
aconseguir. Els seus treballs la van dur per 
mig món. Des de l’Argentina, a Xile, Perú, 
França, Holanda... Va conèixer el París i 
l’Amsterdam dels anys seixanta i va tenir 
diversos amants. Un d’ells, un japonès 
ben plantat, que durant uns anys l’escrivia 
intenses cartes d’amor des de Tokio, 
mentre ella passejava per la ciutat, amb un jove fotògraf que 
la sovintejava. D’aquelles cartes es pot sentir encara el perfum 
del japonès i es pot percebre el rastre, gairebé invisible, 
d’algunes llàgrimes. Les emocions van ser-hi presents sempre. 
En la política, en la família, en la feina. Emocions d’aquelles 
que un dia et sorprenen cantant i l’endemà t’omplen el cor 
de neguit i pors, de ràbia i també de forces per continuar 
endavant. 

Així era l’àvia. L’ovella negra. Els anys varen anar passant. El 
món canviava. Les forces de l’ordre s’imposaven i les llibertats 
quedaven enrere. Calia posar-hi “mar de por medio”, que se 

sol dir. I així va ser. Però ella no va deixar de 
treballar. Primer va obrir un negoci propi 
amb el gendre. Després se’n va fer càrrec fins 
a jubilar-se. I amb la jubilació l’ovella negra, 
va descobrir l’astrologia i després d’haver 
recorregut els millors museus d’art del món, 
va agafar les pintures, el cavallet i unes teles i 
es va forjar tota una artista. 

Probablement per alguns ulls, l’ovella negra 
no va ser una àvia a l’ús. Però va ser la millor 
ovella negra que he conegut. Especial en la 
seva manera de pensar. Original en la seva 
manera de fer. I amb orgull, amb dolor per 
l’absència, i amb emoció per la suma de tots els 
records, és un honor, haver presentat la Cuca. 
Aquella petita envoltada de set germans, que 
parlava moltes llengües, tenia cura dels seus 
tres bonsais, pintava envoltada d’amistats i 
en soledat, meditava, reia totes les meves 
ximpleries, discutia de política, llegia més de 
tres llibres per setmana, escoltava Catalunya 
Música, era sòcia de tres o quatre entitats, 
i rebia puntualment la seva subscripció del 
setmanari local. Potser va aprendre a cuinar 

i a cosir després dels seixanta anys, quan ja es cuina sense sal 
i cal anar amb cura amb els ingredients, però al seu costat els 
sabors sempre van ser infinits. 

La Juani. 

PD. A totes les àvies. Cada àvia és un món. I és un món 
meravellós.  
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Sabies
què...
VOL DIR LLANÇAR UN PONT DE CANYA 
DES DEL CASTELLOT AL PUIG DEL 
MORO?
Josep Miret i Mestre

Mossèn Andreu Malgà i Bonastre va ser rector de la 
parròquia de Sant Pere de Ribes entre els anys 1910 i 1919. 
Es tracta d’un dels capellans que més empremta ha deixat 
al nostre poble, ja que va escriure uns “Perfils històrichs 
de Sant Pere de Ribas”, va col·laborar a les revistes locals 
“Montgròs” i “Castell de Ribes” i va ser un dels promotors 
de la “Caixa Rural”. Entre moltes altres coses va ser una 
de les ànimes de l’Ateneu, va fer un herbari amb tot de 
plantes recollides a les nostres muntanyes i ens va deixar 
un mapa de la parròquia que s’ha conservat a la rectoria.

Fa un parell d’anys llegint el setmanari local “Montgròs” 
de l’any 1913 vaig trobar uns articles signats “A. M. P.” 
(possiblement les sigles d’Andreu Malgà Prevere). El títol 
era “De progrés” i es tractava de tres articles dedicats a la 
immortalitat de l’ànima. El que em va cridar l’atenció és 
que, en un determinat moment, mossèn Malgà escriu: “...
és llensar inconsiderablement un pont de canya desde’l 
Castellot al Puig del Moro” (he mantingut l’ortografia 
original que s’utilitzava abans de les normes ortogràfiques 
de l’Institut d’Estudis Catalans).

No he trobat ningú que faci servir aquesta dita, ni ningú 
que l’hagi sentit a dir. Però el significat en el seu context 
és clar. Vol dir unir dues coses que per si són molt distants. 
Perquè mossèn Malgà va fer servir aquesta expressió? 
Se la va inventar? La va sentir a dir a algun avi ribetà? Jo 
m’inclino per aquesta darrera opció i penso que el mossèn 
va voler fer servir una dita local que havia sentit a dir a 
algun dels seus feligresos.

Com a excursionista em resulta fàcil situar els dos noms de 
lloc que s’esmenten a la dita. El Castellot és una muntanya 
que hi ha al damunt del Racó, sobre la font d’en Zidro, on 
hi ha les ruïnes d’un castell medieval. El puig del Moro és 
una muntanya de 228 metres s.n.m. situada a l’est de la 
carretera de Vilafranca del Penedès, entre Sumidors i el 
mas d’en Mestre. Es distingeix fàcilment perquè presenta 
una penya a mitja alçada. Per cert, si mireu alguns mapes 
oficials veureu que situen el puig del Moro uns 400 m més 
al NE, en una muntanya on hi ha un dipòsit d’aigua de 
la urbanització del mas d’en Mestre. Crec que l’error ve 

Homenatge que es va fer a mossèn Andreu Malgà i 
Bonastre (1873-1919), rector de Ribes, quan va morir.
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d’una mala interpretació del mapa geològic de l’any 1897, 
que els mapes posteriors han anat copiant.

És clar que no és possible de fer un pont de canya entre 
dues muntanyes separades per la vall de la riera. Però és 
curiós que anys més tard de l’escrit de mossèn Andreu 
Malgà es va muntar una línia elèctrica d’alta tensió de 380 
kV que porta corrent des de la central nuclear d’Ascó fins 
a Begues, on empalma amb la xarxa de l’entorn barceloní. 

Mapa de la parròquia de Ribes de l’any 1916, fet 
per mossèn Andreu Malgà, que es conserva a la 
rectoria.

Malgrat que mai s’ha fet un pont de canya entre el 
Castellot i el puig del Moro una línia elèctrica travessa la 
vall de la riera de Vilafranca en una majestuosa tirada de 
1020 metres.

+INFO: M. A. Bonet, et al. (2005), “Nota biogràfica 
d’Andreu Malgà i Bonastre (1873-1919), prevere i 
botànic”, Notes, Centre d’Estudis Molletans, 20, p. 19-
31, accessible des de www.ribes.org/bibliografia

Vista de la vall de la riera de Vilafranca des de les 
Tirenques, amb el Castellot a l’esquerra, fora de la 
imatge, i el puig del Moro a la dreta

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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“Desafinant...”
Per desgràcia, en aquest país nostre hi ha molta més gent que 
fa música que no pas escenaris on actuar, per això sempre m’he 
solidaritzat amb els músics de carrer o, com en aquests cas, amb els 
músics del metro.

L’altre dia vaig entrar a un vagó en el mateix moment que sonaven 
els darrers acords d’una bossa nova. La música sortia d’un 
amplificador que carretejava un xicot que, per les seves “rastes” i 
els símbols de la fulla de maria a la samarreta, feia pinta de jamaicà 
tot i que es va dirigir, fent us del seu micròfon, als usuaris del 
metro en un simpàtic castellà decorat de brasiler. Després d’agrair 
a l’audiència la seva col·laboració, i de tocar la fibra solidària, va 
iniciar la recol·lecta a la que vaig cooperar amb unes monedes. Tot 
seguit se’n va anar cap un altre vagó i jo em vaig asseure tot disposat 
a escoltar alguna altre interpretació ja que els vagons dels metros 
més nous no estan separats entre si i el tenia bastant aprop. 

Al cap d’un moment, arrenca la música suggeridora d’una altre 
bossa nova. He de dir que les melodies brasileres em tenen el cor 
robat. Reconec la música, quina delícia, segueixo el ritme amb els 
ulls clucs i... 

De sobte, l’interpret engega a cantar i jo pateixo la síndrome de 
la dona de Lot. Quedo convertit en una estàtua de sal. No em va 
caldre haver de girar el cap per mirar la destrucció de Sodoma, 
en aquest cas la immolació de una cançó de Vinicius de Moraes i 
Antonio Carlos Jobim, per quedar garratibat a l’instant. Quina fila 
deuria fer!

Aquell paio cantava tan malament que vaig estar a punt, tot i la 
meva rigidesa, d’aixecar-me i exigir-li que em tornés las meves 
monedes.

Aquesta desagradable sensació, que jo vaig patir una tarda al 
metro de Barcelona, la deuen estar patint aquests dies molts 
de votants dels Comuns i les Comunes. Ciutadans de bona 
fe que van votar a uns polítics que, arribats des de la lluita i 
la transgressió, en el moment de la veritat, demanen totes les 
garanties per no transgredir. Gent que prometia meravelloses 
melodies i que, a l’hora de la veritat, desafina més que el meu 
cantant del metro.  

Jo vaig perdre unes monedes i em van torturar les orelles 
durant uns minuts però és molt pitjor llençar els vots i haver de 
aguantar-se uns quants anys.

P. D. Quan un activista d’esquerres defensa el dret 
d’autodeterminació de tots els pobles menys del seu, ni és 
activista ni és d’esquerres. 



·
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