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luja, una mica de neu, llevantada, sol espatarrant, i dues llunes plenes ens 
acompanyen als inicis d’aquest mes de març. El bosc ha deixat enrere l’aridesa 
per falta de pluja i el romaní i la farigola estan florits i omplen de flaire 
romàntica els passejos al voltant del municipi.

El contingut d’aquesta edició expressa amb imatges el “com ha anat”, tant de la Festa Major 
de Santa Eulàlia com del Carnaval a Ribes i a Les Roquetes, on petits i grans han gaudit, i 
molt, de les celebracions i les activitats organitzades.

Sabies que… Una interesant crònica d’en Josep Miret ens explica, en època de fil·loxera, 
les complicades relacions entre propietaris i parcers, i l’organització dels primers pagesos 
rabassaires entorn a la “Federació de Trabajadores Agrícolas de la Región Española”.

De la Juani podeu trobar una nova proposta a la pàgina 8, tanca la secció ”Això no hi ha 
qui ho entengui” (que tantes bones estones ens ha donat durant 10 anys) i obre una nova 
il·lusió per compartir amb nosaltres.

A l’entrevista coneixerem a la Lídia Serra i en José Dávila. Dos artistes, veïns del  nostre 
municipi des de fa ja 25 anys, que prioritzen la creativitat per sobre de la tècnica per a crear 
un art sense limitacions.

Mentides!, encapçala Les Rosquellades d’aquest mes. De vegades la realitat supera la 
ficció, i d’altres la ficció no ens permet veure la realitat. Joc brut aquest de poder mentir 
obertament sense cap vergonya, no?

Animeu-vos a participar al concurs literari “Relats per al cafetó” que organitzen des de Fem 
Ribes, teniu temps fins el 31 de març. 

L’OAC de Ribes ja és a la Casa de la Vila. Des del passat 1 de març l’oficina d’atenció ciutadana 
s’ha traslladat a les renovades dependències on era en la seva ubicació original.

I a la cuina, un pastís. Un deliciós, fàcil i econòmic pastís d’àngel amb crema cremada que 
El Menú del Guerrero ens proposa per a gaudir de la cuina i compartir amb qui ens vingui 
de gust.

Fins aviat!
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La Festa Major de Santa Eulàlia, 
ha patit enguany el trasbals de 
calendari que provoca, de tant 
en tant, la seva coincidència 
amb el Carnaval. Tan és així, 
que les principals activitats es 
van traslladar a dates diferents 
de les tradicionals. La cercavila 
d’ofici així com l’exhibició dels 
Balls Populars i Colles de Foc, 
es va celebrar en la vigília, el 
dilluns 12 de febrer. I amb la 
disbauxa carnavalesca del cap 
de setmana, totes les colles van 
gaudir d’un acte en que petits i 
grans vesteixen de blanc, verd i 
vermell tots els carrers i la plaça. 

La cercavila de Festa Major 
va tenir lloc el diumenge 18 de 
febrer. Les vuit colles de foc, Ball 
de Diables de Les Roquetes, Ball 
de Diables Els Diabòlics, Ball de 
Diables Petits de Les Roquetes, 

Els Petits Diabòlics, Els Petits 
del Foc, amb la Dragona i el Duc, 
van fer també, tot seguit la seva 
exhibició, al costat de les colles de 
balls blancs. Els Gegants de Les 
Roquetes, els diferents balls de 
Gitanes, de Cercolets, de Cintes i 
de Bastons. Les disset colles, van 
omplir els carrers de festa, al toc 
de les gralles i timbals. I a més, 
la Colla Dansaire i el Ball de Sant 
Ferriol, i també la participació de 
l’Escola de Gallers El Geganter 
i els Castellers de Les Roquetes 
van formar part de la cercavila. 

Una de les novetats enguany 
ha estat la presentació del Grup 
de Treball de Festa Major, una 
iniciativa que té com a objectiu 
la recuperació i integració de 
tradicions, al costat de fer encara 
més gran la Festa, sota el lema 
“Viu-la i fes-la teva!”,  presentat 

Santa Eulàlia,
una Festa Major entre Carnestoltes i tradicions

Fotos: Pepe Cabello



L’Altaveu nº 131  any 2018                                     03

L’A

L.B

pel Regidor de Cultura de Les 
Roquetes, Adrià Solà. Per la seva 
banda, l’Associació de Festes 
i l’Agrupació de Balls Populars 
de Les Roquetes, han tornat 
a lluir la il·lusió per una festa 
major estimada i aclamada pels 
roquetencs i roquetenques, que 
ha permès celebrar la festivitat de 
la patrona al costat d’un carnaval 
amb molta participació també. 
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N.C

L.B

CARNAVAL ’1
8RIBES

Foto: Laura Bregante

Foto: Mònica Izquierdo

M.I

M.I

M.I L.B

L.BL.B
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La sàtira, els colors i la fantasia han omplert els 
carrers de Ribes de confeti i caramels per Carnaval.

FOTOS:
LAURA BREGANTE 

MÒNICA IZQUIERDO

M.I M.I

M.I

M.I

M.I

M.IM.I

L.B
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Les RoquetesCarnaval ’18
Fotos: Joan Ars
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Les disfresses més originals i les de sempre han 
desfilat durant la rua del Carnaval per Les Roquetes.



08                                  L’Altaveu nº 131  any 2018

CARTES A LA JUANI
Començaré explicant que he rebut una carta. I he cregut 
oportú compartir la resposta tot i que el remitent 
romangui anònim, i tot i que rebrà la resposta també 
a casa seva. Sí. A casa seva, doncs he cregut també 
oportú revifar l’oblidada costum de rebre a casa alguna 
cosa més que factures a la bústia. 

El cert és que m’han escrit per a confirmar que tenia 
raó en la meva darrera publicació en aquestes pàgines 
i que em feia una proposta. Em deia que és cert que 
caldria donar pas a noves veus, però que també, i així 
ha estat el suggeriment, que podria ser aquest mateix 
espai el lloc per a mostrar altres opinions o històries 
a través d’un diàleg. I m’ha convençut. A partir d’ara, 
aquest serà l’espai de les Cartes a la Juani, on es poden 
enviar preguntes o proposar temes, històries. Es tracta 
d’encetar un diàleg i a més, rebre a casa les respostes. 

En el proper número, vindrà la resposta a aquesta 
primera carta. De moment, ens emplacem a que ens 
escriviu, proposeu temes o dubtes i comencem els 
diàlegs i la recuperació d’una bella tradició. 

Podeu escriure a: : L’ALTAVEU (CARTES A LA JUANI)

laltaveu@laltaveu.com 
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CORTINA TÈCNICAMATALASSERIA ROBA DE LLIT

BASES LLITS ARTICULATS

El passat dissabte 24 de febrer es va inaugurar 
l’exposició de Francesca Calaf a la Biblioteca Manuel 
de Pedrolo. Territori Íntim és la primera proposta del 
darrer projecte de Francesca Calaf. L’artista vilanovina 
s’endinsa en un treball sobre territoris creatius. En 
aquesta primera col·lecció, recull obra pictòrica i 
poesia, mostrant la nuesa d’uns cors que s’entrelliguen, 
en un territori d’emocions i colors naturals. Les mans, 
els ulls observadors i l’ànima de Calaf s’endinsen en la 
intimitat per sortir a la llum en una proposta agosarada 
i exquisida. Durant la inauguració, l’artista va avançar 

els propers territoris, en que combinarà fotografia i 
poesia, instal·lacions i tota la seva creativitat plàstica. 
Seran els territoris del Silenci, el de les Vinyes i el de la 
Màgia, que protagonitzaran els seus propers treballs, ja 
en marxa. Durant l’acte es van recitar alguns dels seus 
poemes, dels llibres Arrels (2013), L’esperit de la Terra 
(2014) i Terra Ferida (2016), i a més,  l’acordionista 
Xantal Montsech Miquel va interpretar tres peces 
musicals per a cloure l’acte. L’exposició romandrà fins 
el proper 17 de març. 

L’exposició Territori Íntim de Francesca Calaf, fins el 17 de març

L’A

Durant la inauguració. D’esquerra a dreta, Xanta 
Montsech, Francesca Calaf i Bàrbara Scuderi, que va 
presentar l’acte. FOTOGRAFIA DE RAMON GRANELL.

Imatge de la inauguració de l’Exposició Territori Íntim 
de Francesca Calaf a la Pedrolo, el passat dissabte 24 
de febrer.
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L’Altaveu.- Com neix la vostra vinculació amb Ribes?

Lídia Serra.- Diria que per coincidència. En realitat teníem el 
taller i vivíem a Barcelona. Després vam estar un temps per 
Itàlia i en tornar a la Barcelona pre-olímpica vam sentir que 
volíem trobar un espai diferent. Teníem uns amics aquí i ens 
van oferir aquest espai on encara estem. 

José Dávila.- Sí. Però aleshores eren quatre parets que amb 
prou feines es sostenien. 

L’A.- Però tampoc us vàreu instal·lar de seguida, no?

J.D.- No. Vam treballar molt durant un temps, vam estalviar i 
vam fer un gran viatge per l’Amèrica Llatina, des de l’Argentina 
fins a Mèxic. 

L’A.-Un viatge d’aventura i aprenentatge?

Enfilant el carrer del Pi fins el número 69, trobem l’estudi de la Lídia Serra i el José Dávila. Artistes plàstics, 
especialitzats en ceràmica i també metalls. Enguany fa 25 anys que es van instal·lar a Ribes definitivament, 
després d’un viatge per l’Amèrica Llatina. Des del seu taller crea cadascú la seva obra. Entre les ceràmiques 
de la Lídia i els treballs en metall del José, conversem sobre la seva obra i tota una vida dedicada a les arts. 

L.S.- Més aviat un viatge d’observació. Ens passàvem hores 
observant. Per exemple la gent en un mercat ambulant. El 
paisatge humà d’algunes places. I sí, també vam visitar espais 
emblemàtics, però d’una manera molt lliure. En autobús i amb 
la motxilla a l’esquena. Va ser un viatge amb molts detalls 
perquè observàvem tot. Jo duia la meva petita llibreta on 
feia els meus dibuixos i el Jose una navalla amb la que anava 
esculpint. 

L’A.- Trobem alguna influència d’aquella experiència en 
les vostres obres?

J.D.- En el meu cas, les influències es fusionen. Tot són 
influències i al mateix temps, hem de reconèixer que en el cas 
dels elements ètnics, que hem estudiat o visitat perquè ens 
atrauen molt, hem acabat per trobar aspectes comuns, com si 
ells mateixos fossin una fusió d’un altre. 

Una conversa amb...

Per Bàrbara Scuderi

Lídia Serra
José Dávila
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L’A.- Tornem enrere, amb les motxilles ja desfetes i de nou 
a casa, neix el vostre taller del carrer del Pi, oi?

L.S.- No en un dia! 

J.D.- Vam estar temps treballant. Nosaltres mateixos vam fer la 
restauració d’aquesta planta baixa, mentre anàvem treballant.

L’A.- Els vostres treballs s’han exposat per Galícia, Madrid, 
Catalunya òbviament, però realment heu portat la vostra obra 
a molts i diferents llocs, oi?

L.S.- Sí. El José és gallec, i des del principi vam tenir contactes i sempre 
hi anàvem a diferents fires a exposar i hem mantingut lligams. 

J.D.- Sobretot al principi, que eren altres temps, ens movíem 
molt en diferents fires d’art i això ens va obrir contactes amb 
galeristes i establiments i també amb clients directament que 
ens demanaven la nostra obra. Continuem fent exposicions i 
això alimenta l’esperit creatiu. 

L’A.- Art i artesania?

J.D.- No hi ha una línia perfecta que les separi...

L.S.- Jo diria que la diferència està en el concepte, en l’art hi 
ha una part més creativa i la producció és artesanal. Hi ha un 
aspecte que t’aporta la creativitat i que et permet evolucionar. 
I després està la tècnica. 

La col·lecció de Nines és de moment l’única que han 
presentat plegats en 30 anys.

Un dels cotxes de José Dávila, una col·lecció vigent en 
ceràmica, i diversitat de colors.
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L’A.- I com definiríeu la vostra obra?

L.S.- Nosaltres som més creatius que tècnics. Tots dos tenim la 
nostra formació tècnica, però la nostra inquietud es forja en la 
creativitat. No som ortodoxes de la tècnica. 

L’A.- Aquesta és l’originalitat! 

L.S.- És una manera de treballar sense limitacions. Si busco un 
vermell, no em limito al vermell ortodox, experimento fins a 
localitzar el “el meu vermell”, aquell que s’escau a la peça 
concreta, encara que no segueixi els cànons de la tècnica 
establerts. 

L’A.- I a banda del vostre estudi, Lídia, quan vas començar 
amb els tallers de ceràmica?

L.S.- Potser fa vint anys... Molt a poc a poc, perquè primer vaig 
començar amb un taller infantil només un cop per setmana. I 
de mica en mica, alternant la meva activitat amb la dels tallers, 
he anat obrint altres, també familiars, així com el que hem 
anomenat els Tallers Creatius que fem a l’estiu, per exemple. 

L’A.- Què són els Matins Creatius?

L.S.- Són unes estades de tot un matí durant una setmana, amb 

un plantejament que va més enllà de la ceràmica. Experimentem 
amb diferents materials. La ceràmica, però també el paper, 
el fil ferro, el cartró i anem a l’hort i es tracta de fomentar la 
creativitat. I és nota. No és una escola. Són conscients de que 
és un taller i no una escola i és increïble com any rere any, notes 
els que repeteixen com han obert la seva imaginació i com la 
creativitat s’ha despertat i avancen amb diferents experiències. 
És al·lucinant! 

L’A.- Mentre es fan aquí mateix els tallers, el Jose està dins 
de l’estudi treballant... 

L.S.- Sí. De vegades, ens hem trobat que algú s’endinsa i es 
queda mirant. 

J.D.- S’aturen al meu costat, amb les mans al darrera. De vegades 
només mirant, altres també et fan preguntes. 

L’A.- A partir de quina edat s’inicia un infant amb la 
ceràmica?

L.S.- Pot ser un procés. Als tres anys ja venen als tallers i 
s’inicien amb el paper. Però també experimenten en un grup 
de diferents edats, tot el que es pot fer. La combinació de grups 
d’edats diferents els permet una interacció que motiva la seva 

Ceràmica en estructura de ferro. Lídia Serra. Amsterdam. Fira d’art, expositor Serra.
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creativitat i la curiositat, intercanvien idees, s’ajuden... és tota 
una experiència. 

L’A.- En què esteu treballant actualment?

J.D.- És una mica de tot. S’ha de menjar! Així que mentre 
produïm diferents peces d’encàrrec, com ara les flors de Sant 
Jordi, estic preparant també una nova exposició pel mes de 
juny. 

L’A.- On serà i què hi veurem? 

J.D.- Serà per la Festa Major de Sant Pere, a la Premsa. Hi 
portaré escultura de paret. Com ja vam fer amb l’exposició de 
les nines...

L’A.- I tu, Lídia?

L.S.- Jo presento una nova mostra a partir del 6 d’abril a 
l’ArtAmore de Sitges. També una obra de paret, en ceràmica 
i estructura de ferro. I a més continuo treballant amb les 
col·leccions de joies. 

La conversa impulsa l’afany per veure tot allò del que estem 
parlant. Ens endinsem a l’estudi i m’envolten estanteries 
de petites grans joies. Escultures, peces de ceràmica de 
totes les formes i colors. Unes roses de ceràmica, ferro i 
fulles fetes a partir de metall reciclat. Les joies de la Lídia, 

penjolls, arracades... són tot un regal de color i fantasia. I 
revisem treballs anteriors, com la col·lecció de cotxes de 
Dàvila, les nines que van fer plegats, i remenant apareixen 
antigues fotografies. No vull molestar gaire més, així que 
hauré d’anar marxant-penso- i la darrera pregunta és 
inevitable. 

L’A.-Podré tornar?

Dàvila-Serra.- Sempre estan les portes obertes! 

José Dàvila al taller.
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Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Ha acabat el Carnaval, l’època de l’any a la qual ens encanta 
disfressar-nos i representar un personatge. Podem viure altres 
vides i ser persones totalment diferents de la que som en 
realitat. És divertit.

Amagar-te darrere d’una màscara et dóna una sensació 
d’estrany poder emparat en l’anonimat. Els actors, imagino, 
senten una cosa semblant quan interpreten al seu personatge 
i s’impregnen de la seva essència, ficant-se de ple en el paper i 
a la pell del personatge. És una professió fascinant. Però quan 
acaben la pel·lícula, tornen a la realitat i es llancen a la recerca 
d’un nou personatge al qual representar. És la seva feina.

I tu? A quants personatges representes? Amb quina màscara et 
vesteixes diàriament? Tens una per a cada rol que exerceixes a 
la teva vida? O ets naturalment tu? Tal qual?

Per què et poses aquesta màscara?

Al llarg de la teva vida vas a interpretar diferents rols: filla, mare, 
amiga, esposa, germana, veïna, professional, .... Tu decideixes si 
al personatge de la teva vida l’impregnes de la teva essència o 
et poses també una màscara per amagar-te darrere.

Potser que, en algun d’aquests papers, et sentis vulnerable. 
Potser tens una feina a la que creus que has de donar una certa 
imatge de poder per ser respectada. Passa sovint a entorns 
als quals abunda el gènere masculí en llocs de responsabilitat 
i la dona és minoria. I en la seva posició, creu que ha d’estar 
defensant el seu status constantment, com si l’hi haguessin 
regalat. Ha de reafirmar dia a dia que és vàlida per al lloc que té.

Per què tu com a dona has d’estar constantment validant la teva 
posició i un home no? Creus que només perquè és home no ha 
de fer-ho? Perquè el seu gènere és sinònim de competència? 
Per què t’infravalores?

Fixa’t en les paraules que he utilitzat: CREUS i HAS DE.

Tens un argument vàlid per tenir la creença que si et mostres 
com ets no et respectaran? Qui penses que és millor líder, la 

persona que “mana” o la persona que escolta les opinions del 
seu equip encara que siguin diferents de la seva pròpia?

O potser representes un personatge quan estàs amb la 
teva parella o amb els amics. Potser creus que has de fer-te 
passar per una persona forta, que ho supera tot, que sap com 
solucionar qualsevol problema, .... És el teu cas? No demanes 
ajuda perquè això faria que descobrissin la persona que hi ha 
darrere de la màscara. Una persona de carn i ossos, amb dies 
bons i altres no tant. Una personal real. 

I després tenim el DEURE. 

Què et sona millor: un “haig de fer” o un “vull fer”? Si vols fer-ho 
és perquè tu decideixes que així sigui. Gaudeixes fent una cosa 
que has de fer? O més aviat és a les antípodes de la diversió? 
Qualsevol cosa que fas des del punt de vista del “deure”, és a 
dir, de l’obligació, acaba per convertir-se en un llaç que t’asfixia 
i, més aviat que tard, desembocarà en un malestar emocional. 

Què passaria si no ho fessis? Si poguessis triar, ho faries?

Quan et poses una màscara per anar per la vida, no vius la teva 
vida sinó la que volen els altres. O la del personatge que tu vols 
que els altres vegin en tu. En qualsevol cas, l’alienació és clara. 
No ets tu mateixa. Ets una altre persona.

Confia en tu, en les teves possibilitats. Tens molt a oferir. 
Atreveix-te a reinventar-te!

QUINA ÉS LA TEVA MÀSCARA?



S
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Ingredients:
12 ous

275 gr. sucre

 ¾ got de sucre

 ¾ got d’aigua

150 gr. farina

1 llimona

Espremerem  una llimona i reservarem el suc. Agafarem la dotzena d’ous i separarem els 
rovells de les clares.

Batrem les clares a punt de neu afegint els 275 gr. de sucre i un parell de culleradetes de 
suc de llimona a fi d’obtenir una merenga consistent.

Quan estigui a punt la merenga (provarem de donar-li volta i si no cau es què està bé) 
afegirem els 150 gr. de farina molt lentament. Tot seguit ho posarem en un motlle metàl·lic 
amb forat al mig. Molt important: no engreixar el motlle. 

Enfornarem 35 minuts a 180º.

Mentrestant farem la crema amb els rovells d’ou. Posarem en un cassó 
unes ¾ parts d’un got de sucre i la mateixa quantitat d’aigua. Ho posarem 
al foc durant 5 minuts per obtenir un almívar. Quan estigui tebi hi afegirem 
els rovells molt a poc a poc, remenant fins que espesseixi una mica, però 
no gaire. Retirarem i deixarem refredar.

Quan traiem el pastís del forn també el deixarem refredar boca avall a 
sobre d’una reixeta perquè es ventili per sota.

Una vegada estigui fred passarem un ganivet pel voltant i el desemmotllarem. 
Hi tirarem la crema per sobre, que ja estarà freda, i ho cremarem amb un 
bufador.

Obtindrem un PASTÍS D’ÀNGEL AMB CREMA CREMADA per pocs calers.

BO, BONIC, BARAT... I BON PROFIT

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Preparació:

PASTIS D’ÀNGEL AMB CREMA CREMADA



L’Altaveu nº 131  any 2017                                    17

A PARTIR DE DEMÀ 1 DE MARÇ L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA DE 
RIBES ESTARÀ A LA CASA DE LA VILA

Amb la reobertura de la Casa de la Vila, l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de Ribes es trasllada a la seva ubicació original. 
Així, a partir de l’1 de març les persones que hagin de fer 
gestions i tràmits a l’OAC de Ribes ja no s’hauran d’adreçar 
a la masia Can Puig sinó a la plaça de la Vila número 1. Les 
renovades dependències, ubicades als baixos de l’edifici històric 
consistorial, disposen d’uns espais més confortables, amb més 
llum natural, moderns i adequat a les necessitats de les persones 
usuàries del servei. A més, per gestionar i prestar una millor 
atenció a la ciutadania integrarà un nou sistema dispensador 
automàtic de torns que servirà per administrar cues i contribuir 
a evitar llargues esperes.

L’objectiu principal de l’OAC és millorar i facilitar l’atenció a les 
persones en aquelles consultes i gestions que fa la població 
davant l’administració local. Els tràmits que els ciutadans i les 
ciutadanes hi poden fer són molt diversos i comprenen des de 
l’alta del padró d’habitants, instàncies generals, liquidacions i 
cobraments, presentació de documentació per convocatòries 
i sol·licituds diversos, petició de cita amb tècnics municipals i 
càrrecs electes, etc. Podeu consultar tots els tràmits, formularis 
i documentació a la pàgina web www.santperederibes.cat/
ajuntament/atenciociutadana.

L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres de 8.30h a 14h i dilluns i dimecres de 16h a 19h.

Els veïns i veïnes es poden adreçar a l’OAC de Ribes 
presencialment de dilluns a divendres de 8.30 a 14h i les tardes 
de dilluns i dimecres de 16 a 19h. També podeu trucar al telèfon 
93 896 73 00 o escriure un correu electrònic a oacribes@
santperederibes.cat. A les Roquetes l’OAC (oaclesroquetes@
santperederibes.cat)  es troba a la pl. de la Vinya d’en Petaca i el 
seu horari de matí és el mateix, si bé per les tardes l’atenció al 
públic es fa els dimarts i dijous també de 16 a 19h. 

Amb la rehabilitació de la Casa de la Vila, els espais de la planta 
baixa s’han redistribuït, creant zones més diàfanes i funcionals 
per ubicar-hi el vestíbul principal i l’atenció ciutadana. L’Alcaldia 
i Secretaria també es traslladaran a primers de març.

La tretzena edició del concurs fotogràfic “Objectiu Sabre”, que 
es convoca cada any per la Festa Major de Sant Pau, va lliurar 
la setmana passada els seus premis. Enguany, el guanyador ha 
estat Xavier Coll amb l’obra titulada “Dins l’ànima”. El primer 
accèssit a la millor fotografia finalista se l’ha endut David Lecha 
per “Porrons i diables”, mentre que el segon accèssit ha estat 
per José Pedrosa per la seva obra titulada “Foc d’espurnes”.

El premi a la millor fotografia està dotat amb 150 euros i 
la possibilitat d’exposar al centre cultural El Local, mentre 
que, tant el primer com el segon accèssit, tenen una dotació 
econòmica de 75 euros cadascun. En aquesta ocasió el jurat 
ha estat compost pel fotògraf Joan Hernández; pel guanyador 
de l’edició anterior, Cristian López; i per la representant de la 
Comissió de Balls Populars, Anna Mestre.

El lliurament de premis va tenir lloc el passat 20 de febrer al 
Local on s’exposaran, fins al 23 de març, tots els treballs que 
han participat. En total, s’han presentat a concurs 40 fotografies 
i un total de 17 participants.

Departament de Premsa
Ajuntamnent Sant Pere de Ribes

LLIURATS ELS PREMIS DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA “OBJECTIU SABRE”
Premiada com a millor fotografia “Dins l’ànima” de Xavier Coll.

Entrega de premis del concurs Objectiu Sabre i l’obra 
guanyadora titulada “Dins l’ànima” de Xavier Coll.
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Sabies
què...

Josep Miret i Mestre

L’arribada de la fil·loxera al poble 
va tensar considerablement les 
relacions entre els propietaris de 
les terres i els parcers, que en 
aquells moments s’anomenaven 
“xermataires” (de “xermada”) més 
que rabassaires, que és el nom que 
s’ha acabat imposant. Per una banda 
la mort dels ceps va ocasionar que 
tant propietaris com parcers veiessin 
molt minvats els seus ingressos. A 
més, amb anterioritat a la fil·loxera la 
major part dels contractes de conreu 
eren a rabassa morta, és a dir, que 
amo i pagès pactaven un tracte que 
finia quan morien més d’una tercera 
part dels ceps. En aquells temps els 
ceps vivien uns cinquanta anys, però 
utilitzant les tècniques dels colgats i 
capficats era possible mantenir una 
vinya més d’un segle i es podien 
passar els contractes de pares a fills 

i néts. Però amb la fil·loxera morien 
tots els ceps i per tant s’extingien 
la majoria dels contractes de 
conreu, amb les tensions que això 
comportava.

L’1 de gener de 1893 hi va haver 
una reunió de pagesos rabassaires 
(o xermataires) al Cafè d’en Manel 
Marcer, situat a la plaça de la Vila. 
Van acordar de formar una associació 
de pagesos que es va adscriure a 
la “Federación de Trabajadores 
Agrícolas de la Región Española”. 
Malgrat el seu nom pretensiós la 
Federación només agrupava una 
cinquantena de societats localitzades 
en pobles del Penedès, Anoia i Camp 
de Tarragona. Pocs dies més tard 
presenten un escrit en què demanen 
als propietaris de can Milà d’Olivella, 
can Pere de la Plana i ca l’Almirall 

de la Font una millora de les parts, 
la més important partir el raïm al 
terç. El 30 de gener els propietaris 
es reuneixen al Centre Recreatiu 
i de moment acorden refusar 
aquestes demandes, nomenant 
una comissió que confeccionés 
unes bases per donar una resposta 
unitària. Finalment, en una reunió 
del 14 d’abril de 1893, els propietaris 
acorden “conceder algunas de las 
pretensiones de los rabassaires de 
can Milà y Almirall” sense tocar les 
parts del vi a mitges.

L’afer dels cants nocturns

L’afer dels cants nocturns, tal com 
l’anomena en Josep Bertran i Miret 
en el seu dietari, és un enrenou que 
hi va haver el 2 de maig de 1894 entre 
socis de la Federació i els mossos 

El Centre Federal, situat al carrer Nou cantonada amb 
la carretera de Sitges, l’any 1896 (foto: Josep Bertran, 
col·lecció Miquel Bertran)

ELS PRIMERS PAGESOS RABASSAIRES 
S’ORGANITZEN ENTORN DE LA 
“FEDERACIÓN DE TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN 
ESPAÑOLA”?
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ANUNCIA ’T

Carta de Salvador Planas i Pere 
Coll a “El Campesino”, datada el 20 
d’agost de 1895 (Biblioteca Víctor 
Balaguer)

d’esquadra. La majoria de lectors de 
l’Altaveu coneixeu prou bé el dietari 
de Josep Bertran, i més ara que l’Ana 
Mestre i Bertran n’ha publicat un 
extens recull al programa de la Festa 
Major de Sant Pau. Diu Bertran: 
“Cuéntase que mientras unos 
payeses de la Federación estaban 
cantando á las 10 de la noche y en 
la plaza del Centro ciertas canciones 
ofensivas para algunos propietarios, 
se les presentaron los mozos de la 
escuadra para que se retirasen, y 
como no quisiesen obedecer, se 
armó grande escándalo, tomando 
los mozos los nombres de los 
cantantes y dando parte al juzgado”. 
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El problema va ser que en aquells 
moments els mossos d’esquadra 
estaven considerats autoritat militar, 
de tal manera que l’assumpte va 
passar als tribunals militars. El 29 
de març de 1895 un tribunal dicta 
sentència i condemna Salvador 
Planas i Llampallas (Xic de l’Eulari) 
i Pere Coll i Roig (Panxó) a un any i 
un dia de presó per desacatament. 
Bertran comenta: “La noticia ha 
producido gran consternación en 
las familias”.

Pocs dies després una comissió 
formada per l’alcalde, el jutge de pau, 
el rector i el cap del sometent va a 
Barcelona a sol·licitar l’indult, sense 
èxit. Ja a la presó, en Salvador Planas 
i en Pere Coll escriuen una carta 
a la revista “El Campesino”, òrgan 
de la Federación de Trabajadores 
Agrícolas de la Región Española, 
donant gràcies a tots els companys 
de la Federació que els havien 
ajudat, ja que “El Campesino” havia 
obert una subscripció que va recollir 
més de 700 pessetes per ajudar les 
famílies dels presos ribetans.

Finalment, el 26 de març de 1896 
“Después de haber permanecido 
un año y un día en las cárceles 
nacionales de Barcelona los vecinos 
Salvador Planas Llampallas (Chic de 
l’Aulari) y Pedro Coll (Panchó) á las 
8 ½ de esta noche han regresado á 
sus casas. Iban en compañía de sus 
familias y varios vecinos han ido á 

Sitges á recibirlos. Al llegar el coche 
y tartana que los conducía, había 
mucha concurrencia y animación 
en la calle de Sitges y frente cal 
Aulari”, segons Bertran. Cal tenir 
en compte que Salvador Planas era 
molt conegut perquè havia estat un 
dels fundadors del Centre Federal i 
a més era regidor de l’Ajuntament 
pel Partit Republicà Federal, un 
dels partits progressistes d’aquella 
època.

Final feliç? No, perquè aquells 
dies ja s’estaven coent unes altres 
històries que haurem d’explicar el 
mes que ve.

Periòdic “El Campesino”, editat al 
Vendrell, òrgan de la Federación de 
Trabajadores Agrícolas de la Región 
Española (Biblioteca Víctor Balaguer).



·
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Mentides!
L’autor de d’”Homenatge a Catalunya”, George Orwell, 
va escriure “1984”, una gran novel·la on, en una futura 
distopia, una dictadura totalitària domina amb absolutisme i 
inclemència la societat. L’escriptor posa en boca d’O’Brien, 
un dels repressors d’aquell estat ferotge, les següents paraules:

“Qui controla el present pot controlar 
el passat; i qui controla el passat pot 
controlar el futur.”

Una fórmula, escrita fa gairebé setanta anys, 
que la dreta espanyola i els hereus del 
franquisme vénen aplicant sistemàticament 
des de la mort del dictador i que, per tant, 
dominen a la perfecció.

Després d’una transició de vergonya 
que va permetre a tots, a tots! -als polítics 
feixistes, als jutges corruptes, als policies 
torturadors, als militars assassins i als empresaris tramposos- 
lliurar-se dels judicis i castics que justament van sofrir els 
dictadors i els seus sequaços d’altres països més dignes. I no 
solament es van lliurar, no, van conservar les seves quotes 
de poder. I si no ho permetia l’edat, les hi van traspassar als 
seus fills i nets.

Després, tota aquesta caterva, un cop recuperat el poder 
i controlant el present, es van dedicar, com deia O’Brien, a 
controlar el passat. Com? Maquillant-lo, justificant-lo i, fins 
i tot, negant-lo. És a dir, mentint. I com han agafat tanta 
pràctica, ells segueixen. A casa nostra hi tenim proves fefaents.

El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, va 

negar, davant del jutge i sense cap vergonya, que l’1 d’octubre 
hi haguessin càrregues policials violentes als col·legis de 
Catalunya, malgrat que hi va haver més de mil ferits. Per cert, 
el jutge en qüestió, era el famós Llarena, un paio que té la mà 
trencada per imputar independentistes però que permet, a la 
vista de les imatges de la policia atonyinant a la població, que 

el tal Pérez li menteixi a la cara. (Se li pixi, que diria el 
senyor Palau).

El delegat del govern espanyol a 
Catalunya, Enric Millo, també ho va 
negar. Normal, aquest és “la voz de 

su amo”. 

En Montoro, va mentir pronosticant un 
cataclisme econòmic a Catalunya però resulta 
que el PIB de l’economia catalana ha crescut un 
3,4% el 2017, un creixement que supera en tres 
dècimes el del conjunt d’Espanya (3,1%) i en un 

punt el de la zona euro (2,4%).

Però ells no rectifiquen. Menteixen. Parlen de la llengua 
castellana perseguida, de confrontació entre familiars i amics, 
de trencament de la convivència... Per què han de rectificar? 
Total, donant la seva versió a les seves televisions i diaris 
poden mantenir l’esperit de l’“A por ellos” amb tota facilitat 
tant temps com vulguin. Controlen el passat, controlen el 
present i volen controlar el futur. El nostre futur... 

P.D. Llibertat per a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol 
Junqueras i Joaquim Forn i llibertat de moviments per a 
Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Meritxell 
Borràs, Clara Ponsatí i Anna Gabriel.
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