
www.laltaveu.com

L ’Altaveu
de RibesN ú m .  3 5  

J U L I O L  2 0 0 8



www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

Coordinació 
Cristina Perelló

Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Fotografia portada
Xavier Callao

Redacció
Núria Pujol

Josep-Lluís Palacios
Cristina Perelló

Núria Martí

Col.laboradors
Josep-Lluís Palacios

Núria Martí
Àlvar Font-Jané
Xavier Callao

Salvador Perelló
Núria del Campo
Dr. Chiappinelli

Joan Carles Molina
La Juani

Pilar Carbó
Teresa Alsina

Manel Martinez
Laura Escofet

Nora Isabel Barrionuevo 

Publicitat 
93 896 41 72

Edita

Pin Ups Publicitat
Pl. Catalunya, 4

93 896 41 72
08810 Sant Pere de Ribes

www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

Dipòsit Legal
B-16522-2004

L’Altaveu és un mitja plural i no 
comparteig sempre l’opinió dels 

seus col.laboradors

l’equip
Anuncia’t

93 896 41 72

L ’Altaveu
de Ribes

E d i t o r i a l

Sumari

...i més

mb les energies renovades que verbenes i Festa Major ens injecta cada any just a 
l’inici del solstici d’estiu, surt L’Altaveu després d’un programa de Festa Major farcit 
de col·laboradors i molt ben rebut per disseny i continguts. 

Com a tema d’entrada, no podria ser d’un altra manera el reportatge de la Festa de Sant 
Pere, a Ribes, la nostra Festa Major d’estiu, la que aplega al carrer els d’aquí i els d’arreu 
que s’hi apuntin, la que il·lumina el cel amb mil colors i esclata amb el soroll del foc, timbals 
i bastons, la que porta i comporta la música a la fresca, la que ens dóna pas a l’estiu, a les 
vacances......, sí a les de tots, aprofitem per recordar-vos que a l’agost L’Altaveu tanca el 
temps just per retrobar-nos al setembre amb moltes ganes.

La Núria Martí marxa de vacances amb un excel·lent, i ens ofereix com a crèdit de síntesi 
Can Marcer de la Penya.

El Cabaler pensa que està suspès i que haurà de recuperar al setembre (això només 
passava abans o actualment a la resta d’Espanya, perquè a la nostra Catalunya, les 
recuperacions es fan al juliol), poc s’imagina que treu matrícula d’honor, encara que volem 
que al setembre continuï amb nosaltres.

La Juani, tot i el seu lleu grau de rebel.lia és una bona estudiant, passa de llarg, però per sort 
per nosaltres continua estudiant.

La Pilar Carbó és la primera de la classe amb naturals, un avantatge per als lectors; mentre 
hi hagi natura, hi haurà Pilar Carbó.

Nova incorporació de la Laura Escofet, molt documentada en temes d’alimentació obre una 
nova secció a la que donarem continuïtat a partir de setembre.

Bé, en Josep-Lluís Palacios, el mestre de l’equip ens ha aprovat a tots, crec que per un molt 
d’empatia i un prou de voluntat, però amb la condició de tornar al setembre amb molta més 
força.

Fins aviat!
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Sant Pere ‘0 8

Encara amb cert regust de revetlla, Ribes ha viscut 
una Festa Major d’estiu seguida per un nombrós 
públic i també d’intensa calor. Tot i que, de trons 
n’hem tingut, dies previs a començar la gresca, quan 
colles i timbalers assajaven per racons i places la 
seva dança o aquell so.  El poble ha “escalfat motors” 
els dies previs, i ho ha fet amb la colla d’entitats que 
ja han preparat celebracions diverses per començar 
a tenir aquell sentiment d’entusiasme,  que alhora es 
barreja amb el de sentir-se d’un lloc. 

Per començar, l’Entitat Cultural i Esportiva Ger ha 
presentat un programa d’actes que encetava la 
tercera setmana de juny i que oferia concerts 
destacats com el de dissabte 21 a la Nau o el de 
l’endemà diumenge al Palmerar, amb noves versions 
de les cançons de l’Ovidi Montllor, ofertes per la Fera 
Ferotge, i sota la direcció de l’estimat músic ribetà 
Esteve Molero. També el caire tradicional i modern 
del concert de grallers, que es va fer a la plaça de la 
Font, un escenari que mica en mica es va recuperant, 

i d’aquells que en podríem dir “d’abans”.  Un altre 
entitat, Els Xulius, també  ha amanit la festa amb tot 
d’activitats diverses, a destacar les sardanes amb la 
cobla Catània o el festival infantil celebrat a la plaça.  
I el Parroquial, que ja participava al dia internacional 
de la música amb una exhibició de balls, i que ha 
organitzat sopar i vermut al pati de l’entitat, així com 
havaneres i rom cremat.

Aquesta ha estat una festa molt alegre, animada, i 
lluïda per tot arreu. La gent l’ha agafada amb ganes, 
i el fet d’iniciar-se en dissabte l’ha feta atapeïda de 
bon ambient, sense deixar de banda que el temps ha 
acompanyat, i destacant algunes novetats que l’han 
allargada, fins i tot, en espai i temps.

ESPURNES DE FESTA MAJOR



02                                     L’Altaveu nº 35 any 2008

La tradicional baixada dels  grallers de Ribes 
pel carrer del Pi, aquest, un dels més 
emblemàtics del poble, i la traca, a la Plaça de 
la Vila, donaven el tret de sortida dissabte, 28 
de juny, a un Sant Pere 2008 molt esperat, i a 
tot un cúmul d’activitats per disfrutar d’aleshores  
en endavant. Un conjunt d’actes previs i 
posteriors als dos dies de festa  han donat el 
toc de caliu a un calendari festiu, que ha tingut 
continuïtat fins ben entrat el mes de juliol.

La passada de balls  infantils de migdia i el so 
de festa ja feien agafar aquella drecera que et 
duu tot seguit a la tarda, a la vigília de Festa 
Major, i al primer cercavila de colles populars, 
amb sortida des de la plaça Catalunya, i amb 
finalització a la plaça Marcer. Un dels canvis 
més comentats d’enguany ha estat la disparada 
del castell de focs des d’un nou escenari: el 
castell de Ribes, acompanyat d’una bona ració, 
força anunciada, d’espectacularitat, en el 
nostre castell més que mil.lenari. I a la nit, les 
colles de foc i elements festius cap a la plaça 
Marcer, per fer-hi l’última volta abans de ballar 
uns quants rock’n’rolls, enguany amb 
l’Aquarium i els lleidatans “Tremendos”, un 
grup carregat de versions. Un ball que no es va 
aturar fins ben entrat el matí.

El so de les gralles, el primer raig de sol, la 
calor que ja apreta, i vinga som-hi amunt, avui 
és Sant Pere, el nostre patró. També els actes 
litúrgics ocupen part del matí, el repic de 
campanes i nova sortida de les colles de balls 
populars, fins la plaça de l’Ajuntament. Un cop 
arribats a migdia, toc de vermut i tradicional 
dinar de Festa Major. Pels que encara en 
tinguin ganes,  un cercavila infantil  ha estat 
una de les  novetats destacades que a través 
de la Comissió de Festes ja va tenir bona 
acollida a l’anterior, la de Sant Pau 2008. 
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La cobla-orquestra Vila de Blanes ha estat 
l’encarregada d’amenitzar el concert i el ball de 
nit que s’han celebrat a la plaça Marcer.  Val a 
dir que d’altres cites assenyalades han estat la 
nova edició del cicle de Música al Castell de 
Ribes, la Cursa Ciclista del 40è Trofeu Abelard 
Trenzano, l’esperada 2a Baixada de Carretons i 
el 57è Campionat de Truc, entre molts d’altres.

Ara només ens resta acabar de passar un bon 
estiu, i esperar-ne un altre, la Festa Major de 
Sant Pau 2009, i a veure què hi ha de nou!

Redacció
Fotografia: Xavier Callao
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D e  m a s  e n  m a s
per Núria Martí

Prop de la riera de Jafre, un camí 
pendent, atapeït de pins i mates, ens 
porta a la masia de can Marcer de la 
Penya, situada dalt del turó, i amb una 
gran teulada, a banda i banda. La part 
del darrere d’aquesta casa l’ocupen 
els cups, la zona dels estables, i un 
oratori que està dedicat a la Mare de 
Déu del Roser. A la part esquerra, 
el corral, i a prop de l’entrada, el 
galliner.  Se sap que els Marcer eren 
provinents de can Marcer de Jafre. La 
resta del nom compost ve donat per 
la penya que s’alça davant el mas, 
a l’altre cantó de la riera i prop de la 
Cova Negra, un indret molt visitat per 
excursionistes i escaladors. Per veure 
bé la masia, cal situar-se a la part de 
baix, camí de la Penya, tot i que avui 
es fa força difícil, perquè tot el seu 
voltant ha estat emmurallat. Durant 
el seu estat original i degut a la seva 
llargada, algunes estances de la casa 
s’utilitzaven com a magatzem d’eines 
i graner, i la resta que eren grans i 
espaioses, com  habitacions, menjador 
i sales d’estar. On es feia més vida, 
però,  era a la cuina i prop del foc a 
terra, i a les tardes al pedrís, mentre 
la canalla jugàvem a la quintana… A 
la part de sota del  mas, les premses i 
els cellers. 

El  propietari  d’aleshores, l’Amadeu 
Albareda, que també era l’amo de can 
Carbonell, a les Parellades, visitava 
la masia de tant en tant, amb un 
gos que tenia que es deia “Duc”, per 
assegurar-se que tot anés bé. De fet, 

com a propietari, disposava del seu 
propi cup i celler, i la meitat del vi que 
es produïa durant la collita era per ell, i 
l’altra pel masover. Aquells que també 
tenien parts de vinya pels voltants, els 
parcers,  podien disposar del celler de 
la casa  per emmagatzemar la seva 
collita. Hi havia un centenar de bótes 
amb unes vuit-centes càrregues de vi, 
cadascuna de cent vint litres.

Justament va ser l’Amadeu Albareda 
qui, en aquells anys, va oferir a en 

Francisco Martí Ràfols i a la Rossenda 
Mestre Mitjans, els meus avis, d’anar a 
viure  a can Marcer de la Penya. S’hi 
van traslladar des de can Carbonell el 
1922, amb la seva primera filla Rosa 
Martí Mestre, que tenia només dos 
anys. En Francisco comptava amb dos 
ramats de cabres, un el guardaba a can 
Suriol, a Olivella, i l’altre, fins llavors,  a 
Ribes. Quan es van traslladar a la 
masia els va haver de deixar.

Un esperat estiu és amb nosaltres, i ara ens aturem a contemplar l’espiga  
daurada, que per Sant Joan és segada i per Sant Pere, ja és a l’era. Diu el 
pagès que “qui no bat al juliol, no bat com vol”, i després de deixar  enrere 
llamps i  trons, tenim un nou L’Altaveu a les mans que ens fa enfilar, altre 
vegada, poble amunt, en direcció can Lloses. 

En Francisco Martí Rafols i la Rossenda 
Mestre Mitjans, el dia del seu casament. La Rosa Martí i en Lluís Albareda.



Un cop hi eren instal.lats, el maig de 
1924 neix en Josep Martí Mestre, el 
segon fill d’en Francisco i la Rossenda, 
conegut a Ribes, amb els anys, com 
en “Pepsi-cola”. 

La vida passava al mas, entre les feines 
al camp, l’ordi i el bestiar. També tenien 
un cavall per treballar la terra i quan 
era temps de collita, el raïm el duien 
amb portadores fins els cups. Un cop 
premsat, la brisa que quedava passava 
per la premsa, i alhora, part d’aquests 
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CA N  MARC ER  D E  L A  P E N YA

cups donaven dins la casa, només en 
forma d’aixeta, i des d’allí podien omplir 
els recipients que necessitessin i servir 
als que en compraven. 

Un 25 de desembre de 1925 neix 
la segona nena de la família, la 
Maria Martí Mestre. Recorda molt 
com ajudava a les feines del camp 
i pasturava les cabres, per portar 
després la llet a la Pepa, la mare de la 
Teresina de can Forner Vell.

I un 28 de juliol de 1934 neix l’Albert 
Martí Mestre, dos anys abans d’esclatar 

la guerra civil. Temps difícils, en què 
Ribes, com d’altres pobles, es veia, al 
final, assetjat per les tropes franquistes 
i hi havia escassetat. Les terres van 
ser abandonades pels parcers, i als 
vespres es miraven rere les finestres 
de la masia com bombardejaven la 
fàbrica Pirelli, i de quina manera els 
antiaeris espategaven  al cel. Com 
que no tenien electricitat, el llum 

En Josep Martí i l’Àngels Guillaumes.

La Maria Martí i en Josep Esteve.

L’Albert Martí i la Maria Pagès, els últims 
masovers.
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de carbur que cremava damunt la 
taula l’amagaven depressa quan 
sobrevolaven la casa els avions. 
Tothom passava por. Sobretot, quan 
més endavant, a les acaballes del 
conflicte, els Republicans van voler 
frenar les tropes franquistes al seu pas 
per Ribes fent esclatar  el pont de les 
Parellades. 

Aquell dia un centenar de veïns havien 
arribat a can Marcer de la Penya, 
per passar la nit a la masia, fins que 
hagués succeït tot. N’hi havia que van 
dormir al celler, a terra, i a les sales en 
grups, i arreplegats sota una manta. 

A les 10 del matí de l’endemà van 
volar el pont. 

La postguerra va ser època de misèria, 
i això es notava també en l’escassetat 
d’aliments. El pa es venia racionat i a 
canvi d’un val. Un cop per setmana es 
comprava  a cal Forner Vell, a Ribes, 
i era fet de farina d’ordi o de moresc, 
perquè de blat n’hi havia  molt poc. 
També es solia anar a ca l’adroguer i 
a més eren temps d’estraperlo, en què 
qualsevol intercanvi era bo. 

Amb tot això, la Rosa, que fins llavors 
s’havia dedicat a ajudar en les feines a 
la mare i aprendre “Corte y confección”, 
amb l’Enriqueta de cal Forner, que 
n’ensenyava, es va casar. Va ser al 
1945 amb en Lluís Albareda i Pagès, 

de can Borrec, i  va 
marxar a viure a Ribes, 
tot i que poc després 
retorna a la masia 
perquè en Josep havia 
de fer el servei militar a 
Sort, i a les terres, que 
aleshores treballava 
només en Francisco, hi 
havia molta feina.

La Rosa i en Lluís tenen 
un fill al cap d’un any: en 
Rafael Abareda i Martí. 
La seva residència 
actual segueix al carrer 
de Jesús, conegut com 
a carrer dels Pous. En 
Lluís va morir i la Rosa 
avui té dos besnéts: la 

Carla i en Lluís.

Per la seva banda, i gràcies a l’amistat 
amb en Josep M. Guillaumes Marcer,  
en Josep coneix amb els anys qui seria 
la seva dona, l’Àngels Guillaumes, de 
can Fontanals. Després de l’enllaç, es 
traslladen a viure a la masia del Mur, 
que pertanyia als mateixos amos, i 
amb el temps comença a treballar a la 
fàbrica Giravi, durant trenta-set anys, 
compaginant la feina a la terra, que no 
va abandonar fins els seus últims dies, 
al 1996. Van tindre tres fills: la Mercè, 
l’Elena i en Josep. L’Àngels ara gaudeix 
dels seus cinc néts: en Miquel, en Xavi, 
el Marc, en Carles i l’Elena. I aviat serà 
besàvia.

Quan té 28 anys, l’altre germana, 
la Maria, també es casa amb en 
Josep Esteve Miquel, que era de les 
Gunyoles d’Avinyonet, i deixa can 
Marcer de la Penya. Es van conèixer 
en un ball de festa major a Sant Cugat 
Sesgarrigues. Tenen dos fills, en 
Josep, al 1955 i l’Albert, que neix al 
1963. 

A l’abril del 78, malauradament,  la 
Maria queda vídua, i avui segueix 
vivint a la comarca veïna i és àvia d’en 
Jordi i en Daniel.

També en un dels balls que oferia 
l’Orquestra Rossell les tardes de 
diumenge a Ribes l’Albert va conèixer la 

Maria Pagès Font, de can Jaques. Era 
filla de l’Emília Font i en Miquel Pagès i 
la gran de dos germans més: en Jaume i 
l’Isidre. Després de nou anys de festeig, 
al 1961 es casen, i ella se’n va a viure a 
can Marcer de la Penya, que encara va 
trigar deu anys a disposar de llum i aigua. 
Al 1965 l’Albert s’arrisca a comprar, 
juntament amb en Joan Robert, de 
can Xurrilla,  i en Nemesi Mestre, de ca 
l’Escolà, una cosetxadora, amb la que 
també van segar forces anys els camps 
de la comarca i altres indrets. La Maria 
i l’Albert tenen quatre fills: la Roser, 
la Magda, l’Albert i la Núria. Els tres 
primers encara van conèixer els avis, en 
Francisco i la Rossenda, que van morir 
al 1969 i al 70, respectivament.

Les condicions de vida eren dures en 
una masia com can Marcer. Fins al 1970 
no van tenir llum ni aigua, i el vehicle 
més utilitzat era la bicicleta, per fer 
trasllats a escola fins a Ribes, fins que hi 
va haver ciclomotor.

L’Albert Martí llaurant una de les vinyes de can Marcer de 
la Penya.

L’Albert i la Maria, en un dels balls que 
es celebraven a Ribes.
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Un cop el propietari Vidal-Sans va comprar part de can 
Lloses-can Marcer i  també les seves vinyes, la família va  
decidir de fer-se una casa a Ribes, on es van traslladar al 
1979 i on comencen a treballar altres terres del poble, fins 
al dia d’avui. Els últims anys és sobretot l’Albert, el seu fill, 
qui continua amb les feines del camp mentre la masia ha 
passat a mans d’altres propietaris, que l’han transformada 
tota, amb luxe i detall.

La Maria, la meva mare, va morir al 1997, quan la vida 
començava a oferir-li tot allò que li restava abans.

I l’últim masover de can Marcer de la Penya, l’Albert, segueix 
treballant i estimant la terra, la seva vida, com el primer dia. 
És allò que, d’alguna manera, ha transmès a tots nosaltres. 

Gràcies pare i que per molts anys ens puguem tindre.

L’entrada de can Marcer de la Penya, a mà esquerra, i el 
galliner al fons.

Can Marcer de la Penya actualment com a allotjament  rural.

PREMI PER JOAN ROSQUELLAS

L’autor i director de teatre, Joan 
Rosquellas i Gil  ha estat guardonat 
amb l’accèssit del Premi de Teatre 
Ciutat de Gandia, del qual  enguany 
s’en celebrava la segona edició. 

Ha estat amb la seva obra “Cercle”, 
que en resum, aborda la contraposició 
de dues vides molt diferents, la d’un rodamón i un home de 
negocis, que malgrat tot, tenen diversos nexes en comú.

Aquest no és el primer premi literari que aconsegueix 
l’autor ribetà, guanyador, entre d’altres el Margarida Xirgu 
de Teatre.

Publicitari i guionista, la seva passió pel teatre li neix de 
ben petit, i als dotze anys ja va interpretar una primera 
obra dalt l’escenari. Fou co-fundador del Grup de Teatre 
Disbauxa, del barri de Gràcia, a Barcelona, i també director 
del grup Xara de les Roquetes. 

En Joan Rosquellas és conegut a Ribes, on hi resideix des 
de fa més de quinze anys per ser l’actual director del grup 
Bell-Lloc. 

El grup del Centre Parroquial, ha estrenat els dies 5 i 6 de 
juliol “Catacrac”, una divertida comèdia que ell mateix ha 
traduït i adaptat.   

Tant l’obra guanyadora 
del 2on Premi de Teatre 
Ciutat de Gandia, “La 
Síndrome de Bucay”, 
com “Cercle”, de Joan 
Rosquellas, han estat 
publicades en un sol 
volum.

Redacció
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ada vegada són més les persones que busquen 
una millor imatge i les dents no s’escapen a 
aquesta realitat. Tenir un somriure perfecte 
és un desig de molts dels nostres pacients, 

juntament a unes dents blanques.

Les tècniques d’emblanquiment dental, dins de 
l’odontologia estètica, constitueixen actualment un 
dels tractaments estètics senzills i conservadors 
amb millors expectatives.

M’agradaria aclarir el concepte d’emblanquiment; 
aquesta tècnica no consisteix en “emblanquir” 
la dent pròpiament dit, sinó en un aclariment de 
l’esmalt, ja que el color propi de la dent no es canvia 
durant la vida. El color de la dent ve determinat des 
del naixement i el que es va tenyint amb el temps és 
l’esmalt per substàncies colorants com el tabac, el 
cafè, el te, el tomàquet, pigments químics, begudes 
de cola, prendre determinats medicaments, etc.

Per tant l’emblanquiment consisteix en eliminar de 
l’esmalt, mitjançant substàncies químiques, totes 
aquelles partícules que alteren el seu color original. 
Per això els procediments idonis per a cada pacient 
han de ser els indicats per un odontòleg després 
d’arribar a un diagnòstic, que es realitza mitjançant 
un examen de les dents i una història clínica 
adequada.

L’eficàcia del tractament dependrà del grau de 
taques que presentin les dents durant els anys per la 
influència de les diferents substàncies colorants.

El tractament resultarà menys eficaç o inútil en dents 
enfosquides per alteracions intrínseques, com el 
consum de tetraciclines (antibiòtics utilitzats en la 

dècada dels 50-60) durant la infància, hipoplacies 
congènites de l’esmalt, etc.

Els primers dies després del tractament s’aconsella 
seguir una dieta blanca, intentant prendre aliments 
sense colorants com llet, iogurts naturals, pasta, 
arròs, peix i eliminar tots els productes que tenyeixen 
com el cafè.

Per això és important anar a un professional 
odontòleg per al millor assessorament, ja que 
l’aparició en el mercat de productes utilitzats per 
emblanquir és incomptable i utilitzats pel consumidor 
sense cap mena de control pot produir alteracions no 
desitjades en les dents.

Dra. Nora Isabel Barrionuevo
Nº Col. 5112

Estètica i Implantología

Els colors en la 
    odontologia
C
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La cultura i les seves circumstàncies. La cultura popular i 
tradicional, la cultura del vi, la contracultura, la cultura de l’aigua...  
Amb tot, el que ens atura davant de les noves estratègies del sistema 
és quan es parla de la cultura, la integració i aquesta paradoxal figura 
anomenada “nouvinguts”... és a dir que “venen de nou “. Perquè tot 
el que se’n va torna i tot el que ve... se’n va, no?

En els orígens, no hi ha lloc a la puresa quan tot, ens agradi més 
o menys, es deriva de la comunió entre els elements d’un mateix 
medi. En un lloc determinat, conflueixen recursos i necessitats i 
d’aquí neixen els costums i dels costums en fem tradicions i de les 
tradicions en fan lleis.  I de les lleis en fan fronteres i de les fronteres 
guerres i de les guerres fam i de la fam morts i de les morts en 
fan monuments, efemèrides i commemoracions i organitzacions 
mundials que finalment legitimen cada una de les fases del procés 
que ens ha conduït a un present decepcionant en tant que s’han creat 
recursos sense necessitats... mentre hi ha necessitats sense recursos. I 
ens regalen una crisi (piiip).

Ara... això sí la cultura realment en crisi (piiip) és la cultura del 
treball... Tornem doncs a les arrels, les barricades i recuperem La 
Internacional... que aquesta gent ha embogit tant que no ens quedarà 
temps ni per a reproduir-nos... desapareixerà l’espècie i ara que 
els micos tenen drets humans... es reconvertirà tota la humanitat, 
recuperarem els arbres i les seves cabanes, menjarem els plàtans del 
carib-mediterrani i somiarem en blanc i negre.

Seixanta cinc hores treballant són equiparables a més d’un terç del 
total de les cent seixanta-vuit hores que té una setmana de vint-i-
quatre hores al dia. 

Alguna cosa no acaba d’anar bé... fem comptes.

Si una persona, posem per mitjana dorm unes set hores al dia (per 
cert, quina enveja!!), dedica dues hores i mitja als àpats d’obligat 
compliment, dues hores per a traslladar-se al lloc de treball, dues 
hores i mitja més, segons les estadístiques a veure la televisió i tres 
hores a internet (i posem per cas que llegir la premsa) i a més té cura 
de familiars directes (fills/es o gent gran) i a més també s’encarrega 
de la casa i de les compres necessàries per a tothom... en total la 
suma arriba a cent cinquanta-tres hores setmanals, per tant en 
queden només quinze per a un contracte remunerat...

La relació de la suma és senzilla: quaranta-nou hores per a dormir, disset 
hores i mitja pels àpats, deu hores setmanals de transport, vint-i-una hores per 
a l’actualitat (internet, TV, premsa, lectura...), quaranta-dues hores a la família 
( i uns minuts de sexe, diuen...) més catorze hores dedicades a la llar.

Digueu-me a què podem renunciar? A casa he proposat que 
deixem de dormir, que els nens s’independitzin abans dels deu 
anys i que netegi algú altre que ara que ja no faré més hores 
extraordinàries!!! 
PD. Què volen aquesta gent?

La  Juani

VICEVERSA

El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)
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La Teresa Alsina, filla dels masovers de can Giralt i en Manel Martínez (en “Manolín”) ens obren les portes de 
casa seva per compartir amb tots vosaltres el seu tresor, tresor que van anar acumulant des de l’any 1973 quan 
es casen i l’esperit de col·leccionisme del Manel i la cultura conservacionista (de guardar-ho tot) de la Teresa 
s’ajunten per crear aquest museu del patrimoni humà de Ribes, on molts i diversos objectes exposats tenen 
nom, cognoms i adreces del nostre municipi. És espectacular els bocins d’història guardada amb tant d’afecte 
pel Manel i la Teresa, no sé si donarem crèdit a tot el que custodien.

Per sort volen compartir amb nosaltres tot el que tenen i conviden tant a particulars com a grups, escoles i 
entitats a poder visitar el que tenen exposat, el telèfon de contacte és el 93 896 10 74. Nosaltres els volem 
agrair per avançat la gentilesa de treballar per difondre història i cultura a qui la vulgui veure i escoltar, i també 
l’amabilitat de tota la família en atendre’ns.

PETITS DETALLS, GRANS RECORDS DE RIBES - 2

Cuina de fusta de la 
família Alsina feta per 
l’oncle de la Teresa, en 
Pere Alsina,  i que pintada 
en diferents colors va 
passar per totes les 
nenes de la família

Patins de les germanes Giralt, i caminadors de 
la Carme Jacas, de Ribes.

Tricicle i escopeta de joguina dels anys 50 que 
en Manel va aconseguir en el desbastallament 
d’una casa a Sitges.

Trens de llautó del 1920 que varen aconseguir 
al brocanter de les Roquetes, en Dídac (que 
actualment ja està retirat), que funcionaven 
amb corda.

Els de dalt, ja dels anys 50, donació de la 
família Marimont de Sant Pere de Riudebitlles 
són també de llautó, però de funcionament 
elèctric.

Planxes de diferents èpoques de la família de 
la Teresa des dels anys 40 .
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Cotxet de la Carme Jacas, joguina dels 
anys 20 que en Manel va restaurar 
amb molta cura amb en Jepet, nino de 
cartró pedra de la Mercè Rossell qui 
encara truca a la Teresa per preguntar, 
com està en Jepet.

Habitació de fusta feta 
i pintada a mà de les 
germanes “Mercentones” 
de Vilanova i la Geltrú.

Escola de monges de porcellana i cartró pedra dels anys 
30 que en Manel i la Teresa varen aconseguir a la botiga 
d’en Diego a les Roquetes.

Cuineta de fusta i accessoris de 
terrissa, rondaven els anys 30 
quan hi jugaven els petits de la 
família de Can Nas.

Una curiosa sala d’estar que 
era un joc de caixetes fetes de 
paper i cartró i que pertanyia a les 
germanes Giralt.

Petita part de la gran col·lecció de nines. 
Aquestes dels anys 40 i concretament la de la 
dreta, vestida amb un espectacular vestit fet en 
una boutique de l’època del 1800 a Barcelona 
que va ser donació de la família Montesinos.

Boles i bolans. Així 
anomenava en Manel 
quan era petit a 
aquestes boles de 
pedra que comprava a 
ca la Brígida per jugar 
a l’olla, joc que consistia 
en fer un forat a la terra 
amb la fita d’intentar 
colar les boles des de 
certa distància.
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c/ Havana, 18 1er 3a  Tel. 93 815 15 17
Vilanova i la Geltrú

Horari: dimarts i dijous de 17:00 a 20:00

dietistaescofet@gmail.com

CONSERVAR I MANIPULAR 
ELS ALIMENTS A CASA 

El 50% de les infeccions alimentàries 
passen a la llar i durant l’estiu

La meitat d’infeccions alimentàries es produeixen 
entre els mesos de juny i agost i, una de cada dues 
es produeixen a la llar. L’augment de temperatura i la 
incorrecta manipulació i conservació dels aliments en 
són els principals responsables. La Salmonellosis, el 
Botulisme o la gastroenteritis són les tres infeccions 
més habituals. Després de la ingesta d’un aliment 
contaminat manifestem un malestar general amb 
diarrees, vòmits, mal de cap i/o febre.  

Ens resulta relativament fàcil prevenir aquest 
tipus de malalties. Són suficients bones pràctiques 
d’higiene, conservació, manipulació i neteja dels 
aliments. Una campanya impulsada pel Ministeri de Sanitat i Consum 
a través de l’Agencia de Seguretat Alimentaria, intenta transmetre a la 
població la importància de la prevenció de les malalties de transmissió 
alimentària (MTA) i les mesures a aplicar per evitar-les.
Si volem evitar les MTA caldrà seguir els següents consells:

Compra: 

- La seqüència de compra està en funció del tipus d’aliment: 
primer adquirir els no peribles, seguits dels frescos i per últim 
els congelats. 

- Seleccionar els aliments més frescos i nets possibles. 

- En els productes envasats cal fixar-se en la data de caducitat i 
data de consum preferent, les condicions de conservació i les 
instruccions d’ús.  

- No dur en la mateixa bossa aliments i productes de drogueria. 

Emmagatzematge:

- A casa, l’ordre per guardar els aliments serà a l’inversa que el 
de la compra.  

- Col·locar els aliments sempre en prestatges, i mai prop de 
menjar per animals, productes de neteja o diaris. 

- No interrompre la cadena de fred. Aliments que a l’arribar a 
casa s’han descongelat, no es podran tornar a congelar.

-      No introduir aliments calents a la nevera o al congelador. 

-      Al frigorífic, separar els aliments crus dels  cuits. 

-     No guardar a la nevera llaunes de conserves amb restes de 
menjar sobrant. 

Preparació i cuinat:

-      L’espai, les superfícies de treball i els estris  
       de cuina que utilitzem per la manipulació dels  
       aliments han d’estar el més nets possible.  

-      Evitar utilitzar el mateix utensili de cuina per  
        aliments crus i cuits.

-     Per cuinar un aliment conservat al congelador,   
       cal deixar-lo unes hores al frigorífic i després  
       realitzar la cocció. 

-     Mans i ungles brutes, els cabells, la saliva,       
       ferides infectades, deposicions i orina,            
       utensilis  bruts, insectes i rosegadors, pell               
       dels animals, residus i restes de menjar són  
       els vehicles més importants de contaminació.

-     Sempre hem d’utilitzar aigua potable per netejar, preparar o 
cuinar. 

- Per assegurar que un aliment està lliure de bactèries, el centre 
d’aquest ha d’arribar a 70ºC.  

- Un aliment cuit pot tornar-se a contaminar al estar en contacte 
amb aliments crus o objectes utilitzats. 

- Els aliments acabats de cuinar no s’han de mantenir a 
temperatura ambient, cal consumir-los immediatament o 
guardar-los al refrigerador. 

Si bé hem destacat la importància de la lliure contaminació ambiental 
per garantir la seguretat dels aliments, no està de més recordar que 
mantenir una bona higiene personal sempre que s’està en contacte amb 
els aliments, des del moment de la compra fins al seu consum, és tant o 
més important que qualsevol altra de les mesures a prendre. 

Per a més informació sobre seguretat alimentària, notícies d’interès i tota 
la legislació vigent sobre nutrició: www.aesan.msc.es

ESPECEJAMENT: A temperatura ambient, els microorganismes 
creixen i es reprodueixen, especialment a 37ºC (Tª corporal). 
Per eliminar aquests microbis caldrà enfrontar els aliments a 
temperatures extremes.  La refrigeració (0-10ºC) alenteix el 
creixement dels gèrmens, la congelació l’atura (-18ºC) i les 
temperatures de cocció (mínim 70ºC) asseguren la mort de 
bactèries. 

Laura Escofet i Rigual
Dietista-Nutricionista
Especialitzada en Trastorns 
de la Conducta Alimentària



Dr. Chiappinelli
Director y fundador del Centre 

Chiropràctic de la columna 
vertebral de Sitges y Barcelona 

www.quiropractic.es
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La columna y el sistema 
nervioso
La razón por la cual la columna vertebral se conoce 
también como “árbol de vida” es porque alberga en 
su interior la pieza clave de nuestro organismo: el 
sistema nervioso.

Dicho sistema, cuyo elemento central es la médula 
espinal –acompañada por los nervios que se 
ramifican desde ella- nos permite movernos, ser 
sensibles a nuestro entorno, pero ante todo nos 
mantiene con vida.

El sistema nervioso autónomo es responsable 
de todas aquellas funciones metabólicas que se 
desarrollan inconscientemente: la respiración, la 
digestión, la circulación, etc. Regula también las 
fases de actividad y de descanso de todos y de 
cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Por 
otra parte, se ha descubierto recientemente que 
los nervios desempeñan un papel importante en la 
nutrición de los tejidos que alcanzan.

A través del sistema nervioso, la información vital 
circula desde el cerebro hacia todos los órganos 
del cuerpo. El flujo nervioso pasa primero por la 
médula espinal, protegida por la columna vertebral, 
y luego por las raíces nerviosas, que emergen entre 
las vértebras y se ramifican por todo el cuerpo.

Relación vértebras – órganos

La columna vertebral es un “árbol de vida”. Gracias a los 
nervios que emergen de ella y se ramifican por todo el 
cuerpo, la información vital alcanza todos los órganos y 
células del organismo.

Para su total seguridad debe confiar su salud y 
su columna vertebral a un auténtico profesional, 
doctor en quiropráctica o doctor en medicina 
especialista en este campo.

SU SALUD EN BUENAS MANOS, NADIE SE LO MERECE MÁS QUE USTED 

Para más información sobre la quiropráctica o del Centre Chiropáctic de la Columna Vertebral del 
Dr. Chiappinelli consulte: www.quiropractic.es o llame al: 93-8110101 Sitges o al : 93-4875035 Barcelona.

COLUMNA SANA, SISTEMA 
NERVIOSO SANO, UNA 
SALUD PERFECTA 1ª parte-
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Ens trobem amb la Carme Rodríguez i la Lluïsa Laguna 
per conèixer una experiència  esportiva amb la peculiaritat 
de ser un acte absolutament solidari. El Raid Montpelier – 
València va ser una idea creada per en Christophe Médard, 
un esportista, professional de la restauració que després 
de viatjar amb cotxe sovint des de Montpelier a València 
de vacances, va imaginar la possibilitat de fer aquest 
recorregut a peu per les platges del Mediterrani creuant 
muntanyes i ports pesquers per passar d’un país a l’altre.

Al maig del 2000 inicia l’aventura i desprès de 12 dies 
d’haver viscut una experiència inoblidable, lluny de 
conformar-se, organitza al cap d’uns mesos la primera 
edició del Raid Montpelier – València, que a més de ser 
una prova esportiva té com a valor i objectiu principal el 
recaptar fons per a dues associacions, una a Montpelier i 
l’altra a València.

“Espoir Pour un Enfant” és una associació que treballa 
per a donar l’oportunitat a nens del tercer món a tenir 
accés a operacions mèdiques impensables en el seu país 
d’origen a través d’una cadena solidària, així com abastar 
de medicaments i apadrinaments a nens de Níger, Mali o 
Nepal.

Amb seu a València l’associació AECC té com objectiu 
l’acció de la lluita contra el càncer amb el projecte de posar 
en funcionament una residència d’acollida per a nens que 
pateixen aquesta malaltia.

El Jesús Casado, company de la Lluïsa Laguna a la Cursa 
de Jordània, li va proposar de participar al Raid i la Lluïsa 

ho va proposar a la Carme. Però una lesió de genoll va 
impedir que la Lluïsa hi pogués participar. La Carme lluny 
de tirar-se enrera se n’hi va anar per trobar-se com a 
company d’aventura al Jesús, que tot i que no es coneixien 
varen connectar molt ràpidament i de qui la Carme en parla 
meravelles.

El Raid consta de dos tipus de cursa, la de 250, i la de 500 
km. La Carme va participar en la de 250 Km. En total 8 
etapes en 8 dies d’uns 30/40 km. cadascuna. Amb cert caire 
de ginkana, rebien l’informació al mati abans de sortir, ple 
d’indicatius per arribar a bon port. Els camins transcorrien 
a través de diversos terrenys, sorra, pedres, vies ferreas 
en desús, escales per penya-segats..., una varietat que 
posava a prova diàriament la voluntat de participar en una 
cursa, més per col·laborar en una causa que per rebre 
premi i reconeixement . És precisament aquest el mèrit 
que la Carme dóna a tots els participants i també el motiu 
que ens porta a promocionar aquesta gesta, no tant com a 
prova esportiva sinó prioritzant la vessant solidària.

Un raid molt solidari
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La Carme es desfà amb elogis quan parla dels 29 voluntaris 
que s’ocupaven dels 31 participants, un equip de persones 
des de metges, podòlegs, cuiners, xofers..., per abastar 
totes les necessitats físiques i tenir màxima cura de l’estat 
d’ànim en tots els moments de la cursa.

Al acabar les jornades es trobaven en l’allotjament tipus 
càmping que podia ser amb tenda pròpia o en la tenda 
comú que en el cas de la Carme compartia amb els altres 
participants. Era el moment de tractar petites lesions 
produïdes per la dificultat dels camins i també de explicar les 
anècdotes i experiències viscudes, moment que la Carme 
reviu amb certa emoció i satisfacció quan per exemple 
recorda la primera etapa que transcorria en terreny francès 
per un lloc ple de vivers d’ostrons que teòricament donaven 
pas a un poblet que mai no va trobar. Al migdia ja esgotada 
i desprès d’intentar fer autostop sense èxit va trobar a una 
“bona persona” que amb paciència per qüestió de l’idioma 
va poder indicar a la Carme fins el seu destí, que va complir, 
encara que per una ruta totalment diferent. 

Després d’aquestes estonetes d’intercanvi d’experiències, 
gaudien d’un elaborat sopar que l’organització preparava 
cada dia i que ajudava i molt, a compensar l’esforç 
realitzat.

Les dates d’aquesta trobada oscil·len entre el 27 d’abril i el 
5 de maig fent-lo coincidir amb el pont de maig. 

Des de “ya” la Carme i la Lluïsa, ja planegen la propera 
edició com a participants i animen a qui vulgui compartir 
una experiència que omple de bones vibracions als 
esportistes solidaris. 
Mes informació: 
www.raid-montpellier-valencia.com
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Els inicis d’en Joan a les 
caramelles de Danses 
catalanes, quan només 
tenia 4 anys.

En Joan Sánchez, és ballarí de professió, 
ha ballat tota la seva vida. Actualment té 
seixanta-tres anys i encara està en actiu 
donant classes a Sitges, Igualada i Reus. 
Va néixer a Girona l’any 1945 i no va 
trigar gaire a calçar-se unes espardenyes 
per anar a ballar amb les caramelles de 
danses catalanes. Molt aviat, quan només 
tenia 11 anys a través d’una beca, marxà 
a Barcelona per estudiar a l’escola d’en 
Joan Magriña. Al cap de quatre anys de 
cursar-hi estudis i amb l’edat de 15 anys, 
entra a formar part del cos de ball del Liceu 
de Barcelona, compartint escenari amb el 
primer ballarí Miquel Navarro.

Quan en Miquel Navarro decideix marxar 
a Madrid amb la companyia de Mariemma 
com a primer ballarí clàssic, en Joan 
té la gran oportunitat de passar a ser, 
només amb 18 anys, el primer ballarí de 
la companyia debutant amb l’Aurora Pons 
ja consolidada. L’any 1963, desprès d’una 

actuació a Madrid, 
la Companyia de 
Dansa Espanyola 
de Mariemma 
de Madrid el 
contracta com 
a primer ballarí, 
aquesta és la segona 
vegada que de manera casual, en 
Joan passa a ocupar el lloc en una companyia 
d’en Miguel Navarro que havia marxat recentment 
a Europa. Realitza una tourneé per Europa i fins i 
tot té l’oportunitat de ballar a Nova York al pavelló 
d’Espanya en la Fira Mundial de l’any 1964, on 
varen compartir experiència com a representants 
d’un país al món amb l’Antonio Gades que també 
hi oferia un espectacle. És aquí on s’adona que 
per a desenvolupar la seva carrera artística com a 
ballarí clàssic ha de marxar d’Espanya. En aquest 
moment es posa en contacte amb José Ferran, que 
era professor de la prestigiosa escola de dansa de 
la Rosel.la Hightower a Cannes. Precisament en 
José Ferran estava buscant dos ballarins per a la 
companyia de la Zizi Jeanmarie. Balla a Paris, surt 
de tourneé per Sud-áfrica i és convidat com a ballarí 
solista a la Pact Ballet Company de Johannesburgo 
on s’hi va quedar quatre anys. En aquests quatre 
anys, obres representades com “El lago de los 
cisnes”, o “Carmen”, amb Roland Petit, coreògraf 
del Ballet du Paris, aquesta última, representada en 
dues ocasions diferents, la primera com “el bandido 
pelirrojo”, i dos anys desprès com a primer ballarí 
amb el paper de “don José”, consoliden el nivell 
i l’estatus d’en Joan fins el punt que l’any 1969 i 
desprès de posar-se en contacte amb companyies 
europees, entra sense passar per audicions prèvies 
a la companyia del London Festival Ballet com a 
solista per convertir-se al cap de quatre anys en 
primer ballarí fins l’any 1978. Els nou anys que en 
Joan va estar a Londres varen ser molt enriquidors, 
i va tenir el privilegi i la satisfacció personal de 
ballar “El sombrero de tres picos”, amb els decorats En Joan i els seus alumnes de Reus on actualment dóna classes.

De Girona a Ribes, 
      passant per
     Nova York
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Un pentàgon a la natura
Maties Carandell

Major que...
Luca Facerias

Teules paral.leles
Nil Garcia

Espiral esglaonada
Oriol Milà

Des de fa cinc anys es pot veure una Exposició de 
Fotografia Matemàtica a la Biblioteca Manel de 
Pedrolo de Ribes. Es tracta d’una altra manera de 
treballar la matemàtica i de mirar tot el que tenim al 
voltant, és a dir, d’apropar la matemàtica.

El treball es realitza anualment i s’exposa a la 
biblioteca cada dos anys. 
La direcció d’aquesta exposició és obra del 
Departament de Matemàtiques de l’IES Can Puig.
Us presentem uns quants exemples de les obres 
dels nostres alumnes, cosa que els ha fet pensar 
en alguns dels fonaments de la matemàtica.

Els treballs sempre es presenten als Premis Sant 
Jordi de l’Institut. Una obra  de les obres va ser 
seleccionada i va rebre el primer accèssit en un 
concurs matemàtic per a tots els Països Catalans.

La ciècia matemàtica ja va adquirir a l’antiga Grècia 
(Euclides, Plató, Tales i Pitàgores) el raonament 
lògic i aixó no s’ha perdut  

MIRAR EL QUE ENS ENVOLTA 
A TRAVÉS DE LA MATEMÀTICA

i vestuari de Pablo Picasso i música d’en Manuel de 
Falla. També en Nureyev va dirigir una nova producció 
de “La Bella Durmiente en el bosco” on en Joan va 
representar el personatge del “pájaro azul”. Personatge 
que ell mateix ens explica que el va acompanyar durant 
tota la seva carrera doncs en la seva primera època a 
l’escola d’en Magriña el va representar un fi de curs i 
quan era al Pact Ballet de Johannesburgo va tornar a 
tenir l’ oportunitat de representar-lo.

Una lesió al maluc fa que en Joan hagi de retirar-se 
professionalment de la dansa l’any 1978, però lluny 
de renunciar a la seva passió i desprès de treure’s el 
Cecchetti Diploma Mehod of Teaching, dirigeix la seva 
pròpia escola, la Sarto of Ballet School a Londres on s’hi 
quedarà fins l’any 2005 que torna a Catalunya, una mica 
per enyorança i per motius familiars, encara que sense 
deixar de formar part del món que ha estat la seva vida, 
la dansa. Recorda perfectament tota la seva trajectòria, 
l’emfatitza detall a detall com si d’una coreografia es 
tractés, la reviu quan l’explica, està orgullós del que ha 
fet professionalment i té el coratge de continuar. 

Comparteix en escoles de ballet i amb futurs ballarins 
tot el que ell ha après durant una vida d’absoluta 
dedicació.

Cristina Perelló

En Joan representant el 
personatge d’arlequí dins 
l’obra del Cascanueces.

El Joan en una 
representació en el 
Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona amb la primera 
ballarina Aurora Pons quan 
només contava 18 anys.
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LA  PLAÇA

“EL CABALER”

 Aviat farà dos anys que 
en Xavi, l’editor de “L’Altaveu” 
em va donar l’oportunitat de 
deixar volar els pensaments  
mitjançant la finestra oberta que 
és L’Altaveu.

 Ja són més de vint les 
“pallisses” que us he donat “Des 
de la Plaça” en format de paper 
i lletra impresa. Segurament 
per uns han sigut “pamflets 
infumables”, per els altres una 
carrincloneria de “full dominical” i 
per a alguns, probablement pocs, 
una coincidència, o no, en l’espai, 
el temps i l’opinió. Sigui com sigui  
GRÀCIES per haver-me permès 
dir sempre el que penso, sense 
embuts, tal com raja i per haver-
me aguantat fins ara.

 Ara fa un any (si voleu 
podeu mirar el núm. de juliol 
07, el trobareu a la pàgina web 
de l’Altaveu) vaig escriure sota 
el títol d’ “Abstenció davant la 
vida”, entre altres comentaris, el 
següent:

 “Si hi pensem una mica, 
d’uns pocs anys ençà i més 

concretament a la darrera dècada  ens hem instal·lat, sense 
adonar-nos, en la societat del TENIR i no del SER on el que 
realment importa és el que tens, quan tens i no el  què i qui 
ets.”

 Ara fa un any encara vivíem en temps de “vaques 
grasses”, moments que molts es pensaven que durarien tota 
la vida i que molts altres, no per vidents sinó per experiència i 
sentit comú sabíem que no seria així

 Un cop passades les  Eleccions Generals espanyoles 
del passat mes de març (curiosa coincidència) tots els diaris 
i cadenes de radio i televisió no paren d’advertir-nos de la 
tempesta econòmica que se’ns ve a sobre tot pregonant 
la greu crisi que ens envoltarà a tots. És l’ “Apocalipsi!!!, 
diuen.

 Les darreres enquestes ens mostren que la principal 
preocupació dels ciutadans és l’economia i la por a les 
“vaques magres”

 Certament, no es qüestió de menysprear la situació 
econòmica, sobretot pel que respecta als de sempre, als qui 
ens tocarà patir la pitjor part dels descontrols de la única 
doctrina imperant, la del “mercat”, la del capitalisme ferotge. 

 Seran, com sempre, les classes més dèbils a qui 
els tocarà suportar el pes més gruixut de la crisi. Seran els 
pensionistes, els peons, els immigrants i…també els nostres 
joves qui de ben segur la patiran més per…tots, tots els 
ciutadans, llevat dels que tenen el gran  poder econòmic, la 
patirem o ja la patim en major o menor mesura.

 No obstant això tota “crisi” comporta o hauria de 
comportar canvis. Allò de que “no hi ha mal que per bé no 
vinguí” hauria de ser el nostre objectiu, la nostra particular 
revolta.

 Tal com us deia fa un any, tots plegats ens havíem 
instal·lat en la cultura del TENIR i no la del SER, es per això 
que ara, davant de la por a perdre aquest “objectiu vital” ens 
trobem davant del buit i la por a “NO SER” perquè senzillament 
deixarem de TENIR o tenir menys.

 La por paralitza, ens esclavitza, ens angoixa i ens 
fa oblidar que en realitat la vida és “un joc agosarat” que cal 
acceptar-lo i jugar-hi de la millor forma possible.

 Caldrà potser que portem de nou la “imaginació al 
poder”? o “cercar la platja sota les llambordes?”. Sí, ja sé 
que quan llegiu això pensareu:  “altra vegada aquest pallissa 
citant eslògans del maig del 68”. No, no és això però de ben 
segur que ens calen canvis i per a dur-los a terme ens hem de 
revoltar personal i col·lectivament.

 Ara la humanitat es troba davant de nous i gravíssims 
reptes molt més “globals” i que no poden esperar més per 
fer-hi front. Un d’ells és que ens estem carregant sense 
escrúpols el nostre propi planeta i un dels altres i no menys 
greu és la manca i carestia d’aliments que fa que la meitat del 
planeta es mori de gana i l’altra ho faci d’obesitat i colesterol.

 Mentre escric aquestes quatre lletres, l’Assemblea 
sobre la carestia dels aliments que patrocinada per l’ONU ha 
tingut lloc a Roma ha acabat en un absolut fracàs. 

“ LA NOSTRA PARTICULAR REVOLTA ”
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 Ara resulta que els inversors del “totxo” han fugit cap 
al dels aliments. L’especulador de quelcom tant important 
com és l’habitatge ha decidit fer-ho sobre quelcom encara 
més fonamental, és a dir, els aliments. Fastigós!!!

 Per altra banda, tres mil milions de persones 
que viuen a la Xina i a l’Índia volen arribar a tenir allò que 
nosaltres, anomenats ampul·losament “primer món”, ja fa 
temps que “gaudim” (fixeu-vos en les cometes).

 Què comporta tot això? Què significa que els xinesos  
canviïn la bicicleta per la moto o el cotxe? Què succeeix 
quan els indis i xinesos estan esdevenint una imponent 
potència industrial? Doncs senzillament que necessiten 
moltíssima energia basada, sobretot, en el petroli, tal com 
hem fet nosaltres fins ara. O …és que no hi tenen dret?

 Tot això vol dir que MAI MÉS, tindrem el petroli a 
preu de “saldo”.

 Davant de tot això els “transportistes autònoms” 
munten una mal anomenada “vaga”, és a dir un “lock out” 
o tancament empresarial, protestant pel encariment de 
“l’ànima del progrés”: els carburants. Al país li entra el pànic. 
En dos dies esgota les existències dels supermercats, i les 
benzineres esdevenen lloc de peregrinació per a omplir 
els estómacs dels nostres sobredimensionats “signes de 
riquesa”, és a dir els cotxes. 

 Mentrestant nosaltres, esfereïts, ens sentim 
desarmats, angoixats, senzillament porucs!!!. . Davant de tot 
això optem pel més fàcil, demanar, exigir al “pare protector” 
és a dir l’Estat i el seu govern que ens protegeixi de tot mal. 
En realitat fem com ara fan els nostres ultraprotegits fills amb 
nosaltres. Bon exemple per a ells, no?.

 Certament ni fa un any érem  “els reis del mambo” ni 
ara una deixalla de societat, NO ES AIXÍ !!! 

 La vella Europa que ha comès multitud d’errors a 
la seva història i que només en el passat segle XX va viure 
amb horror com les seves guerres fratricides s’enduien 
més de cent milions de vides també és la que introduí 
l’alfabet i l’abecedari. És ella qui es va revoltar i va vèncer 
a les monarquies absolutistes a la “Bastille”. Qui va fer 
la revolució industrial, i la bolxevic. Qui inspirà tots els 
moviments intel·lectuals i socials més importants del planeta 
en la història moderna. Aquesta Europa ha de reinventar-se, 
HEM DE REINVENTAR-NOS.

 De ben segur que us preguntareu: com? La veritat 
és que si ho sabés us ho diria però el cert és que només 
amb el fet de plantejar-ho i decidir-ho ja hem donat un 
gran pas. 

 És amb aquesta petita però important “revolta 
particular” que sumada a les de milers i milions de petites 
revoltes podem canviar la història, fer que mai més la meitat 
del món es mori de fam i l’altra de colesterol i evitar també 
que el nostre meravellós planeta sucumbeixi sota les botes 
dels que ho volen tenir tot. 

 És sobretot a vosaltres joves a qui més us pertoca 
aquesta revolta. Sabeu bé que “s’ha acabat l’arròs” que si no 
hi posem remei tots plegats això se’n va a norris. Aixequeu-
vos dels vostres còmodes sofàs paterns, trenqueu aquesta 
bombolla de cel·lofana en la que equivocadament us hem 
embolcallat els “grans” i revolteu-vos. Poseu la imaginació al 
poder. Probablement a sota les llambordes no hi trobareu la 
platja però sí un mon millor. 

Com escrigué en John Lennon ara fa més de trenta anys…: 
“Potser direu que sóc un somiador però no sóc l’únic
 unirem algun dia i farem que aquest món visqui en pau..” 

Sabeu? Us puc dir un secret?.. No l’hi digueu a ningú, però 
el què us escriu això i molts d’altres com jo encara creiem 
que a “sota les llambordes hi ha la platja”, que estaria bé 
“prohibir prohibir” i sobretot creiem fermament en el poder de 
la imaginació i dels somnis. Al cap i a la fi si no existissin els 
somnis mai hi haurien realitats. Us hi afegiu?

P.D. 

Per cert, me’n oblidava. El meu editor m’ha dit que no torni 
fins setembre. Em deu haver suspès, no m’estranya…
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per Pilar Carbó

Arribada la primavera i l’estiu el Garraf canvia totalment de color, la tonalitat de l´herba 
tendra és verd intens i brillant. Algunes espècies de flors que durant l´hivern dormen, 
esclaten de sobte i s´obren per donar-nos el plaer de contemplar la seva perfecció i bellesa, 
més encara quan desperten sobre una terra pedregosa i salvatge fent-nos recordar que la 
natura està viva i demana respecte.  

FLORS SILVESTRES DEL GARRAF -2

FORQUILLES
FAMÍLIA: Geraniàcies
ESPÈCIE : Geranium columbinum
NOM VULGAR : Català (forquilles)
                            Castellà (pie de palomo)
HÀBITAT : En llocs humits, sota els boscos prop de les rieres.
FLORACIÓ : A la primavera, a partir d´abril.
PROPIETATS : Astringent, tònic general, antidiabètic i antiseptic.

ORQUIS  PIRAMIDAL
FAMÍLIA: Orquidàcies
ESPÈCIE: Anacampis pyramidalis
NOM VULGAR: Català (orquis piramidal)
                          Castellà ( orquidea piramidal )

HÀBITAT: Boscos i costers secs, però ombrívols de la terra baixa
FLORACIÓ: primavera i començament de l´estiu.

PÈSOL BORD
FAMÍLIA: Papilionàcies
ESPÈCIE: Lathyrus latifolius L
NOM VULGAR : Català (pèsol bord )
                            Castellà ( albejana basta, guija de hoja ancha.
HÀBITAT: Boscos, fonts, matolls.
FLORACIÓ: Primavera i estiu.

USOS: S´obtè un oli perfumat per a masatges i banys.
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MALVA
FAMÍLIA: Malvàcies
ESPÈCIE: Malva silvestris L
NOM VULGAR: Català (malva, auma)
                            Castellà (malva real , malva comun)
HÀBITAT: Indrets freqüentats per l´home i animals
FLORACIÓ: Primavera-estiu
PROPIETATS: Laxants, expectorants i afeccions de la pell

XICORIA
FAMÍLIA: Comportes liguliflores
ESPÈCIE: Cichorium intybus
NOM VULGAR: Català (xicoria, cama-roja)
                            Castellà (achicoria,amargón,almidón)
HÀBITAT: Vores de camins i indrets incults de tot el país
FLORACIÓ: Estiu
PROPIETATS: Tònica, aperitiva i estomacal

LLINET 
FAMÍLIA : Llinàcies
ESPÈCIE : Linux usitatissimum L
NUM VULGAR : Catalá ( lli, llinet )
                           Castellà (lino, linaza )

HÀBITAT : Als camps destinats al seu cultiu, però 
actualment creix naturalitzat en zones templades 
com el Garraf.
FLORACIÓ : Abril-juliol
PROPIETATS : Les llavors son laxants, expectorants 
preventives de l´arterioesclerosis i colesterol.

FLORS SILVESTRES DEL GARRAF -2




