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L’Altaveu és un mitjà 
plural i no comparteix 

sempre l’opinió dels seus 
col.laboradors

l’equip

de Sant Pere de Ribes

L ’Altaveu
ue n’han passat de coses de l’úl�ma edició de L’Altaveu al mes de 
desembre. Hem canviat d’any, amb tot el que comporta: nous propòsits, 
nous projectes que veuran la llum o no, però que ens man�ndran si més no 
en ac�u, tot esperant a culminar-los. Amb una data de caducitat en aquestes 
alçades d’uns deu mesos, no és encara temps per perdre les esperances.

Enguany com a novetat a L’Altaveu ens agradaria sumar una nova secció 
on els lectors  fossiu els que elaboreu el con�ngut. De vegades ens agradaria que la nostra opinió 
envers alguna cosa del lloc on vivim la puguin saber les persones que comparteixen aquest 
espai.

Es tracta de posar, segons el vostre criteri 5 opinions en posi�u i 5 opinions en nega�u  relacionades 
amb el nostre municipi, i això si, sempre amb intencions construc�ves. No cal dir que es denegaran 
totes aquelles que es facin de forma insultant a persones, estaments , en�tats etc…

El text que heu d’enviar ha de ser com a màxim de 65 paraules, així cada opinió no serà un text 
feixuc i sabem que tothom ho llegirà, que és el que interessa.

Podeu enviar aquestes opinions a opinions@laltaveu.com i s’aniran seleccionant per ordre 
d’arribada.

També la Festa Major ha fet la seva com cada any, gaudint d’un temps respectuós o quasi 
respectuós amb gairebé tots els actes. Festa Major que tot i les ja conegudes retallades ens ha 
permès a tots plegats par�cipar d’una manera o d’una altre i gaudir de tot el que representa 
per a la iden�tat de Ribes. En aquest numero L’Altaveu com ja es habitual en porta una 
pe�ta mostra d’ imatges del que ha estat la nostra Festa Major Sant Pau 2013.

Tenim noves seccions que inicien el seu camí amb nosaltres. Cuida’t de l’Esther Larrosa és 
una d’elles. Descobrir d’una manera senzilla com afegir a la nostre quo�dianitat accions en 
benefici del nostre cos i en conseqüència de la nostra ment.

Per altre banda, Rosquellades, són cròniques viscudes per en Joan Rosquelles qui compar�rà 
amb nosaltres tot allò que… vulgui.

Ah! M’oblidava dels consells per a mascotes de la doctora Anin, té llarga experiència viscuda i 
compar�da amb d’altres animalons.

I com sempre l’editorial es fa curta per fer cinc cèn�ms de tot, per que aquí també van les 
paraules contades, o sigui que ho podeu veure vosaltres mateixos.

Fins aviat!

SABIES QUÈ...
Auques tradicionals.

Pàg/ 18 i 19 

...i més

FESTA MAJOR

Sant Pau 2013

Pàg/ 1, 2, 3 i 4

L’ENTREVISTA
Jesús Mañé i Montserrat 

Pàg/ 6, 7 i 8

E d i t o r i a l

Sumar i

CUIDA’T
Esther Larrosa

Pàg/ 16

ANIMALONS 
El hamster

Pàg/ 9

Q

PERÚ
Bressol de la 
civilització andina
Pàg/ 10,11,12 i 13
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Els actes centrals de la Festa 
Major de Sant Pau s’iniciaren el 
dissabte 12 de gener a la Sala 
Polivalent de la Biblioteca Manuel 
de Pedrolo amb la presentació 
del programa de festes. També es 
presentà la portada del programa, 
a càrrec del dissenyador local 
Daniel Esteve Carbonell, i la 
separata l’escola a ribes a finals 
del segle XIX: Recordant el 
mestre Joan Corrales i Miralles, a 
càrrec de Míriam Ojeda Martínez 
i Gerard Coll i Milà.

Per la nit va tenir lloc el Correbars, 
organitzat per Barraques de 
Ribes i que any rere any compta 
amb més presència de gent. 

Divendres 18 de gener a la 
biblioteca Pedrolo va tenir 
lloc la conferència “Sant Pau. 
L’experiència de l’administrador 
i de l’ermità “ a càrrec de Magí 
Mestre, administrador,  i Xavier 
Puig, ermità de Sant Pau. L’acte 
va ser organitzat pel Grup d’Acció 
Cultural de Ribes, i l’assistència 
demostrà l’interès de la gent per 
conèixer el patrimoni i la història 
local.

Dissabte 19 de gener, 
excepcionalment a la Sala 
Polivalent de Can Puig, va tenir 
lloc el pregó de Festa Major, a 
càrrec de Teresa Puig Bisbal. 

Fotos: X
avier C

allao
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Un pregó molt emocionant on la 
mestra explicà la seva experiència 
docent i com a activista cultural a 
Ribes i a Puigmoltó. Una novetat 
fou el Concert Vermut amb els 
Grallers de Ribes i l’associació 
de comerciants Fem Ribes, que 
per adversitats meteorològiques 
es va haver de fer dins la masia 
de Can Puig però que estava 
previst a la placeta de davant de 
la masia.

Per la tarda els timbalers, un any 
més, ens convidaren al correfoc. 
Un correfoc enguany autofinançat 
per les colles de foc del municipi. 
La pluja amenaçà però finalment 
l’olor de pólvora es va estendre 
pels principals carrers. 

El dia 20 de gener a les 10 del 
matí els més menuts feien l’anada 
i baixada a Sant Pau.

Però els actes centrals de la festa 
es concentraren com sempre la 
vigília i el dia de Sant Pau.

Els actes de vigília s’encetaren 
amb la baixada de grallers des 
de l’entitat Ger fins a la plaça 
Marcer

A la una del migdia a la plaça 
Marcer la disparada de morterets, 
traca i repic de campanes 
convidaven a tot Ribes a sortir al 
carrer i gaudir de la festa.

A continuació tingué lloc la 
cercavila dels balls infantils 

A la tarda, concretament a les 
quatre de la tarda, la colla Gran 
va fer la tradicional ballada per 
les masies del poble. A dos quarts 
de sis la cercavila dels Balls 
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Populars, la  Ballada conjunta 
de les colles de Bastons i Versos 
dels Diables de la Colla Jove i 
Ball de Diables de Ribes. 

El Ball de la Vigília va ser 
protagonitzat per The Fabulous 
Marauders, La Glamour Band i 
DJ Bulmapop.

El dia de Sant Pau, a tres quarts 
de vuit va tenir lloc la cercavila 
matinal i l’esmorzar dels balls 
populars.

En un dia molt assolellat, els balls 
van poder lluir-se i gosar d’un 
magnífic dia.  

A les 11 a l’Ermita de Sant Pau, el 
rector de la Parròquia de Ribes, 
mossèn Jesús Mañé i Montserrat, 
presidí la missa concelebrada. 
Posteriorment va tenir lloc la 
baixada de Sant Pau. Després 
de que els balls passessin davant 
l’Ajuntament els Cercolets, 
Pastorets i Ball de Gitanes feren 
els seus versos.

Ja a la tarda al pavelló de Ribes 
va tenir lloc el Concert i Ball 
de Festa Major amb La Chatta 
Orquestra.

Per finalitzar els actes centrals 
el dissabte 26 va tenir lloc 
el Trakasound amb Bugies, 
Skarface i el DJ George Dread. 

El concert va tenir un moment 
especialment emotiu quan el 
grup Bugies, va dedicar la cançó 
“Nanu” al Ferran Fuentes, gran 
amant de la Festa Major, i que 
malauradament fa poc temps ens 
va deixar. 

Redacció
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Quants anys fa que és el capellà a Ribes?

Fa 43 anys que sóc aquí. Ho recordo perfectament. Va ser un 11 
de setembre de 1969. Jo servia a la diòcesi de Tarragona i em 
van enviar aquí. Venia d’estar 7 anys en un poble a prop de l’Arc 
de Berà, es diu Bonastre. Abans havia estat 3 anys al Vendrell i 
un parell a Albinyana, a Reus. 

Quan sent la crida de Déu?

La cosa ve de lluny, jo ja de ben pe�t, quan era escolà, vaig 
entendre que volia ser com el meu rector, que volia ser capellà. 
Li vaig expressar el desig i em va ajudar. Com que la meva 
família era pobre, va buscar una família de Barcelona que 
pogués donar-me un cop de mà. Ells em van pagar els estudis. 
L’any 1943 vaig entrar al seminari de Barcelona, llavors tenia 11 
anys. La meva família va estar molt contenta que triés aquesta 
opció. Ja veníem de tradició religiosa, entre els meus familiars 
hi havia dos religiosos caputxins. 

Com va viure aquells anys de formació?

Recordo que vaig cursar durant 5 anys els estudis elementals, 
després s’estudiava filosofia durant 3 anys i 5 anys més de 
teologia. Érem entre 70 i 80 nens per classe. Entre els moments 

L’Entrevista...
Isabel Ojeda
Periodista

Jesús Mañé i Montserrat
Nom: Jesús Mañé i Montserrat

Edat: 80 anys

Professió: Sacerdot, tot i que no ho considera una 
professió sinó una vocació.  

Què és el que més li agrada de Ribes? La quietud, tot i 
que no sempre la �nc. És un poble que te mar i muntanya, 
totes dues coses són engrescadores.

Què canviaria? No canviaria res, m’agrada viure-hi. És 
agradable, els carrers són amples...

El mossèn m’atén en una sala del rectorat quan 
són quarts de sis de la tarda. Abans, impossible. La 
seva agenda està tan atapeïda, assegura, que molts 
dies és la una de la ma�nada i encara està arreglant 
paperam. Tocades les sis es disculpa, hi ha gent 
esperant l’eucaris�a. El mossèn reconeix no estar 
gaire acostumat a donar entrevistes i li preocupa que 
se’n pugui dir d’ell. Porta 43 anys vivint a Ribes, sent el 
rector d’aquesta església. Hauria d’estar jubilat, però 
no pot, almenys fins que no se’n trobi un subs�tut. 
Hi ha crisi de fe, reconeix, però es mostra op�mista: 
l’església ha resis�t a batalles molt més cruentes. 
Confessa que dorm poques hores, però això no li 
perjudica a la memòria, se’n recorda de dies i anys 
concrets dels fets que li pregunto. Te mòbil, però diu 
que sempre està desconnectat. Veu la televisió, però 
la té de fons, només per sen�r-se acompanyat. Sigui 
com sigui, el mossèn, tal com el coneixem a Ribes, és 
un personatge interessant, és gairebé patrimoni del 
poble... Tot i que �ngui seguidors i detractors.

El Rector amb la Isabel durant l’entrevista.
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més emocionants de la meva vida recordo el primer cop que 
vaig donar missa, a Llorenç del Penedès, l’any 1956. Va ser una 
joia extraordinària viure l’inici del sacerdoci. Havia assolit el 
meu ideal, em trobava ple de felicitat. És com quan un té idea 
de casar-se i ho aconsegueix amb algú que 
l’omple. 

Com ha viscut aquests més de 50 anys 
de sacerdoci? 

Doncs després de 56 anys con�nuo feliç. 
Quan vaig arribar a Ribes, fa 23 anys, no hi 
havia democràcia, però l’esperit de l’església era d’obertura amb 
el Concili del Va�cà II. La meva il·lusió era portar a la parròquia 
aquest esperit. No era tasca fàcil: hi havia sectors que no volien 
aquesta obertura i hi havia d’altres que demanaven coses que 
no encaixaven amb les orientacions de l’església. Joan XXIII va 
creure important obrir les finestres de l’església per que entrés 
aire fresc. Jo vaig voler aquesta par�cipació de la gent.  

D’una església plena a vessar, a una molt més buida. 
Com viu aquest canvi vostè? 

La fe és una opció personal. El que no acabo d’entendre és que 
la gent digui NO sense conèixer què és la fe. Com tampoc veuria 
bé que la gent digués sí sense saber. Molta gent viu allunyada 
de l’església perquè la desconeix. 

És crí�c amb l’església?

El desig de l’església sempre és fer créixer la fe. Però per 
exemple, des del centre d’Espanya a vegades les coses es veuen 
diferents. Hi ha una forma diferent d’interpretar les coses, 
com passa també a nivell civil: des del centre es veuen d’una 
manera, aquí d’una altra. Es pot ser crí�c sempre i quan es 
man�nguin les coses essencials. 

Per exemple, està d’acord amb que l’església hagi cri�cat 
l’ús del preserva�u?

Crec que el preserva�u és un instrument vàlid, però a vegades 
és di�cil que les parelles l’u�litzin i això té greus conseqüències, 
com l’alt nombre d’avortaments. Si ho defensem hem de fer-ho 
del tot. La gent de la meva generació hem viscut en una època 
de canvis extraordinaris... Allò que no hauríem acceptat mai, 
ara ho acceptem amb els ma�sos corresponents.

Veu possible que un dia una dona pugui fer missa?

La gran majoria de les catequistes són dones en aquesta 

“em preocupa el fet que no hi 
hagi vocacions. I el fet que el 
jovent no s’acos� a l’església. 
També que els pares no es 
dediquin a una educació de fe”

església. Jo mateix he sigut educat en la fe per mitjà d’una 
catequista. Però que la dona pugui ser sacerdot no entra ara 
en un possible debat en l’església. Jesucrist, que sempre anava 
rodejat d’homes i dones i que va influir en el tracte igualitari 

envers la dona, no va escollir en el dia de 
l’úl�m sopar a cap dona.  Si jo fos Papa em 
costaria fer el canvi perquè estaria fent 
una cosa que Jesucrist no va fer.

Hi ha crisi en el sacerdoci?

Nosaltres tenim l’obligació de presentar 
la renuncia a la parròquia quan tenim 75 anys. Quan els vaig 
complir vaig posar el meu càrrec a les mans del bisbe. De 
moment con�nuo i potser la raó és que no hi ha subs�tuts. 
Això em preocupa, el fet que no hi hagi vocacions. I el fet que 
el jovent no s’acos� a l’església. També que els pares no es 
dediquin a una educació de fe, perquè si no hi ha educació no 
hi poden haver creients, i si no hi ha creients és di�cil que en 
sur�n capellans, i el mateix passa amb les monges. L’ambient 
amb que es mou el jovent no ajuda. Ara les famílies no eduquen 
els joves en el camí de la fe. 

Quin és el millor moment que ha viscut com a capellà?

Un celebra la fe constantment amb moments àlgids. He viscut 
sempre amb il·lusió la meva vida de capellà. Jo no separo la 

La fotografia que ha escollit Jesús Mañé per encapçalar 
aquesta entrevista.
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“Gaudeixo amb tot el que 
em passa a la vida. He 
après a acceptar les coses 
dolentes. Hem de creure en 
nosaltres i en allò que fem”

Fotografia recent de l’església de Ribes.

meva vida personal i professional. El que 
jo sento és vocació, no pas una forma de 
guanyar-me la vida. Em mou l’amor a Déu. 

Quin és el moment més di�cil que ha 
viscut?

Vaig viure amb il·lusió els meus primers 10 anys. Després van 
sorgir els problemes, però vaig intentar que no se’m mengessin 
les dificultats. Allò que en el seu moment va ser un problema 
important, avui ja és un record llunyà. Si vaig prendre decisions 
no ho vaig fer mai sense consultar a qui havia de consultar, que 
és el meu bisbe. 

Com veu en un futur el paper de l’església a Ribes?

Veig el futur amb un cert op�misme. L’església té més de 2000 
anys d’història, ha passat per fortes persecucions, des dels inicis 
fins fa pocs anys. Això farà créixer la fe: “la sang dels màr�rs és 
causa de noves vocacions”. Crec que aquesta crisi es superarà. 
L’església no acabarà aquí, ressorgirà amb un nou impuls 
perquè l’esperit del senyor con�nua amb l’església.

Què farà quan es jubili?

Doncs llavors podria passar de ser “jefe” a ser ajudant. O potser 
marxaré de Ribes. Podria anar al meu poble, o també quedar-
me a la residència d’aquí. Encara no ho sé, però viuré aquest 
moment amb alegria perquè no deixaré de ser sacerdot. Podré 
fer missa mentre el cap em funcioni, l’única cosa que deixaré 

és de tenir responsabilitats. Llavors em 
prepararé per quan arribi el temps de 
senyor. 

Es sent reconegut en la seva tasca aquí 
a Ribes?

He estat per uns poc es�mat, i per altres 
molt. És normal... Hi ha hagut moltes accions en favor meu, 
potser tampoc me les he merescut. La meva feina no és buscar 
gra�ficacions. Per bo i per dolent “he fet el que havia de fer, 
sóc un servent inú�l”. També m’han cri�cat molt, però això no 
m’ha preocupat mai. Agraeixo els que han estat en contra de mi 
perquè m’han ajudat a revisar opinions, a créixer, a madurar... 
He passat moments bons i dolents, però per damunt de tot està 
la felicitat. Sento que es�c al lloc on sempre havia desitjat.
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NETEJAR LA XEMENEIA UN COP A L’ANY REDUEIX EL RISC 

D’INCENDI, FACILITA LA COMBUSTIÓ I ESTALVIA ENERGIA.

Per què netejar les xemeneies?

LA RL
NET

ES C U R A X E M E N E I E S

A Llenyes i Carbons Ribes 
hem endegat un nou servei de 

neteja de xemeneies.

679 734 889

EVITAR : Incendis i Intoxicacions.
ESTALVIAR : Consum i accidents.
PRESERVAR : El bon funcionament.  

Tel. 679 734 889
Sant Pere de Ribes

www.llenyesribes.cat

PORTEM CALIU A LA VOSTRA LLAR 

QUALITAT I SERVEI

onec els hàmsters de tota la vida, 
de fet es un animaló ben popular, 

una de les mascotes més desitjades 
per els més pe�ts sobretot. Aquets 
pe�ts rosegadors són de tarannà 
afectuós, i per la seva hiperac�vitat 
són diver�ts d’observar. Sembla que 
�nguin sempre pressa per arribar a 
algun lloc com si haguessin quedat 
amb algú i fessin tard.

Tot i la gràcia que ens pugui fer la 
seva conducta despreocupada que 
no ens equivoqui el seu bon humor. 
Els hàmsters són molt delicats i si no 
els oferim un entorn òp�m a les seves 
necessitats poden emmalal�r. Per 
exemple; són fredolics, i han de tenir 
al seu abast serradures i encenalls 
de fusta per poder-se tapar. Cada dia 
armaran i desarmaran el seu llit com 

si no hi haguessin de dormir més. 
Aquesta gesta forma part d’aquesta 
necessitat d’ac�vitat constant que 
tenen.

Per aquest mo�u, és també molt 
important que �nguem en comte que 
necessiten un espai ampli, net, i per 
exemple la �pica roda de girar per 
ampliar el ventall d’ac�vitats durant 
el dia. Consultant a la vostra bo�ga 
de mascotes us recomanaran segons 
necessitats alguna mena d’utensili per 
poder rossegar i gastar les dents, o bé 
existeixen unes pedres de calci que a 
més els aporta aquesta vitamina.

Els hàmsters són molt nets, 
con�nuament s’estan netejant. Tot 
i això, heu de mantenir el seu espai 
vital en bones condicions d’higiene 
canviant cada dia l’aigua, netejant la 
gàbia al menys un cop per setmana i 
desinfectar-la un cop al mes.

Banyar a un hàmster no és necessari, 
però si s’ha de fer per algun mo�u, 
ens hem d’assegurar que l’aigua 

sigui lleument tèbia. No li mullarem 
el cap i l’assecarem molt i molt bè 
per evitar que es pugui refredar. Són 
molt sensibles i un refredat en un 
hàmster és poc recomanable per no 
dir perillós.

Així doncs, i val per tot �pus de 
mascotes, si en tenim una, l’hem de 
cuidar i proporcionar-li tot el que 
necessita pel seu benestar.

Dra. Anin

C

Animalons



major hi havia  una pantalla gegant on es 
retransme�en els par�ts. 

De Lima vam agafar un avió fins a Cusco. 
On allà va començar el nostre i�nerari en 
la historia i cultura Inca. 

Cusco és una ciutat del sud-oest 
de Perú ubicada a la vessant oriental de 
la “Cordillera de los Andes”. Està situada 
a 4.000 metres del nivell del mar. Per això, 
la sensació de falta d’aire i de mareig és 
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Una secció de:
Míriam Ojeda i

Patrícia Sazatornil

Lima és la capital de Perú. La 
nostra primera visió de la ciutat va ser un 
tant caò�ca. Trobàvem el parlament al 
mig de la ciutat i al costat barris bastant 
pobres. També una de les coses que ens 
van impressionar va ser la manera com 
conduïen perquè no tenien en compte el 
pas de vianants i en general les normes 
de circulació que nosaltres respectem. 

Viatjant en el cotxe per la ciutat de 
Lima vam conèixer la zona més pobre 

anomenada los “Cerros” on la gent viu en 
condicions molt precàries. 

A la zona històrica es troba la basílica 
catedral de Lima junt amb la plaça major. 
La catedral va ser construïda entre 
1535 - 1649 i és d’es�l renaixen�sta i 
neoclàssic. 

Vam coincidir amb el mundial i ens va 
sorprendre l’afició que hi havia per la 
selecció espanyola. Ja que a la plaça 

PERÚ

Machu Picchu

Enguany la Maria Teresa Mateo i la Núria Font ens han regalat aquest viatge 
pel Perú. Han creuat l’Atlàn�c per portar-nos al bressol de la civilització andina. 
Aquest viatge ens porta a fer un recorregut per Lima, capital del país, fins Lima els 
principals indrets de la civilització inca, com Cusco, Machupichu, etc

Bressol de la civilització andina
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habitual si no s’està acostumat a aquestes 
al�tuds. És molt �pic per prevenir el mal 
d’altura, tal com ho diuen els habitants de 
Cusco, beure infusions de mate de coca. 

Va ser una ciutat cabdal en temps de 
l’imperi inca i des de 1993 és la capital 
històrica del Perú per la cons�tució. Fou 
declarada Patrimoni de la Humanitat el 
1983 per la Unesco .  Passejant per la 
ciutat pots veure molts edificis, places i 
carrers d’èpoques prehispàniques. 

És una ciutat amb molt pintoresca i amb 
molt d’encant. 

L’i�nerari per la ciutat s’acostuma a 
iniciar-se a la Plaça de les Armes, on ha 
estat escenari de diversos fets històrics 
importants de la ciutat. 

És un  lloc on et convida asseure’s en un 
banc a llegir, a xerrar,... i a gaudir de la 
tranquil·litat que l’envolta. Just davant 
de la Plaça es troba la catedral, un edifici 
de façana renaixen�sta i interiors barroc 
i plateresc. Posseeix una de les més 
destacades mostres                  d’orfebreria 
colonial. També és important destacar els 
seus altars de fusta tallada. 

Un dels carrers més pintorescs de la ciutat 

és el barri San Blas, on és concentren els 
artesans amb les seves bo�gues. Els seus 
carrers són estrets i amb molta pendent. 
Té una bonica plaça amb la parròquia més 
an�ga de Cusco. És un dels carrers on hi ha 
molts restaurants i bars.

urant l’imperi inca un dels santuaris més 
importants i que encara es pot visitar es el 
Qoricancha , anomenat també temple d’or 
perquè la majoria dels seus murs estaven 
recoberts de làmines d’or. 

 Trenta dos kilòmetres és la distancia 
que separa la ciutat de Cusco del lloc 
on s’inicia el “Valle  Sagrado” i on es pot 
trobar l’enorme àrea monumental de 
Písac, la més important del Valle Sagrado 
dels Inques. L’arquitectura inca tenia com 
a costum construir els pobles damunt de 
traços figura�us d’animals. 

Pisac és un poble que està 
edificat damunt d’una muntanya i el seu 
conjunt arqueològic consta de varies 
unitats separades, una de les quals, és la 
que es troba per damunt de l’actual poble, 
correspon al espai ritual el “ cerro del 
Cóndor”. Es veu la figura d’un gran còndor 
a punt d’iniciar-se en el vol. 

Písac és un dels vuit centres d’origen de 
l’agricultura en el món i es pot veure com 
prac�caven i com an�gament treballaven 
la agricultura  u�litzant la tècnica 
anomenada les andanes. És un conjunt 
de terrasses escalonades construïdes en 
les vessants de les muntanyes andines i on 
u�litzaven terra de cul�u.

Abans d’arribar al “ Valle Sagrado de los 
Incas” es troba Chinchero situat a 3.700 
mts. 

Chinchero és un territori fred 
i també es cul�vava blat de moro. 
Actualment només produeixen la papa 
amarga i es crien les llames i les alpaques 
animals que u�litzen pel transport de 
mercaderies i l’extracció de la llana.  Els 
diumenges fan un mercat on es pot 
veure i comprar productes artesans �pics 
precolombins. 

Situada a 600  metres per damunt del 
nivell del “Valle Sagrado” es troba un 
dels més bonics i sofis�cats laboratoris 
ambientals del estat Inca, Moray.  

La nit a Cusco

Pisac

Chinchero
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Moray està dissenyat  aprofitant 
depressions naturals, Moray conté en la 
major part de les seves quatre edificacions  
una sèrie de fonts cerimonials i andanes 
concèntrics. Una caracterís�ca important 
d’aquest lloc va ser la possibilitat de poder 
cul�var blat de moro i on encara es cul�va 
en els seus voltants.

Un altre dels llocs que vam visitar va ser 
Maras on es pot trobar les Mines de Sal. 
Es tracta d’un aflorament d’aigües termals 
salades, aquestes es condueixen a diversos 
estanys d’evaporació i transcorregut un 
període de temps es re�ra la sal per ser 
comercialitzada.

Situat en el Valle Sagrado, al nord oest i 
a 89 kilòmetres de la ciutat de Cusco, es 
troba Ollantaytambo.

Ollantaytambo és un dels més 
grans complexes arqueològics de Perú, 
construït sobre una àrea aproximada 
de 600 hectàrees, on conté complexes 
religiosos, astronòmics, administra�us, 
urbans, ramaders i agrícoles. 

Una de les visites més esperades per 
nosaltres era el Machu Picchu. 

Els grans aventurers ben preparats poden 
iniciar la ruta inca caminant fins arribar 
al poblat de Machu Picchu, una ruta que 
ens vam quedar amb les ganes de poder-
la fer. Nosaltres vam triar l’opció d’anar 
amb un tren fins a “Aguas Calientes”, i 
allà vam agafar un autobús que ens va 
portar fins a la màxima obra ideològica 
inca: Machu Picchu.

 Machu Picchu és un lloc on 
et quedes amb la boca oberta. A mida 
que t’endinses i et perds pels camins 
del santuari és impressionant, com en 
l’època inca, es podien fer aquestes 
construccions arquitectòniques a par�r 
del treball de les pedres. 

Està dividit en tres àrees: dues zones 
poblades i el sector agrícola, amb un 
sistema de terrasses i canals de reg. El 
sector urbà està dividit en dos barris, en 
un es troben els temples més importants, 
com el temple del Sol i en l’altre és on 
vivien els nobles.

Machu Picchu és un lloc que convida a 
desconnectar i reflexionar sobre la vida. 
Es aconsellable poder anar-hi ben d’hora i 
poder quedar-se bona part del dia.

El  1983 es va considerar  Patrimoni de la 
Humanitat de la Unesco i el 2007 va ser 
declarada una de les set meravelles del 
món modern.

Després de fer un recorregut històric per 
tota l’arquitectura Inca, vam con�nuar el 
nostre viatge, cap a Puno, una de les ciutats 
més altes de Perú i la quinta del món. 

A Puno només vam dormir perquè era el 
lloc on iniciàvem la nostra nova aventura 
cap el “Lago Ti�caca”. Durant aquests dies 
vam visitar les “ Islas Flotantes de los Uros” 
on vam al·lucinar com en mig d’un llac es 
van anar formant pe�ts pobles ar�ficials 
fets d’una �pica planta anomenada Totora. 
Els “Aymaras”, els habitants de les illes, es 
dediquen principalment a la pesca i de les 
visites dels turistes. Vam fer una passejada 
amb una de les barques �piques que feien 
servir per anar d’un lloc a un altre del 
poblat flotant.

Moray

Salinas

Illes flotants Uros
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La propera parada abans d’arribar al 
des� final, l’illa Amantaní, va ser l’illa 
“Taquile”. És un dels llocs on els habitants 
van amb els ves�ts tradicionals de temps 
precolombins i parlen el quítxua. 

En acabar la visita a l’illa “Taquile” vam 
anar a l’illa “Amantaní” on vam passar 
una nit a casa d’una família autòctona 
de l’illa. Vam poder conviure i compar�r 
el seu es�l de vida. Abans de sopar vam 
fer una excursió de 40 minuts aprox cap 
a les colònies de Pachamama gaudint  
d’un magnífic entorn natural. En arribar 
al punt més alt vam poder apreciar una 
posta de sol i unes vistes espectaculars. 
Era un lloc on es prac�cava cerimònies 
per poder viure en harmonia amb la 
naturalesa. 

Després de l’excursió tornàvem a casa de 

la família que ens acollia, la qual ens va 
preparar un sopar �pic on no podia faltar 
l’element indispensable com era la papa 
(patata)

L’endemà, vam agafar una embarcació 
per tornar a Puno. Durant el trajecte vam 
pa�r un pe�t sisme submarí. Els viatges 
i fins i tot la tripulació ens vam espantar 
una mica, ja que no era molt normal que 
en un llac l’aigua es�gues tan agitada. Per 
aquest mo�u, el viatge de tornada va ser 
més mogut del que ens podíem imaginar 
fent un recorregut de 3 hores en un llac. 
Una anècdota curiosa i sorprenent de la 
nostra travessia pel llac Ti�caca.

Aquí acaba un inoblidable viatge per 
les terres peruanes. Pels seus magnífics 
paisatges i per la fascinant civilització 
inca.Espectacular imatge de les illes flotants Uros

El passat dimarts 15 de gener a la Biblioteca Manuel de Pedrolo 
de Ribes es va presentar una nova en�tat, La XAT (xarxa de 
temps) que ha posat en marxa un projecte dels anomenats bancs 
de temps. 

Una proposta basada en l’ intercanvi de temps entre persones 
per afavorir la convivència, l’accés a serveis i prestacions socials i 
individuals sense ànim de lucre. 
Mercè Soler, presidenta de l’en�tat, va exposar els objec�us del 
projecte i com s’està impulsant una experiència, ja coneguda 
en altres ciutats i municipis i que ara neix a Sant Pere de Ribes 
amb l’objec�u de contribuir a una nova manera de relacionar-se 
entre les persones que tenen unes necessitats i al mateix temps 
disposen de la voluntat de poder oferir el seu temps i habilitats, 
coneixements o acompanyament, entre d’altres.

Juntament amb altres membres de l’en�tat impulsora, Mercè 
Soler va també fixar els termes de la par�cipació en el projecte: 
donar i rebre. Com es posa en funcionament, com es pot 
par�cipar i quina pot ser la par�cipació de les persones que 
s’hi vulguin afegir van ser els elements més comentats en la 
presentació: “Tothom pot par�cipar, només cal inscriure’s, ser 
major d’edat o amb autorització i tenir la disponibilitat de temps 
per oferir i temps per rebre” va expressar també Mª Piedad 
Espi�a, secretaria de l’en�tat.

Així doncs, la informació, inscripcions i contacte el podeu fer: 
Per mail: xarxadetempsdesantperederibes@gmail.com 
Dimarts de 19h a 20h a l’ Escorxador
Dimecres d’11h a 12:30h a l’Espai Jove
Tel. 666 382 411  

NEIX LA XARXA DEL TEMPS DE SANT PERE DE RIBES

LA “XAT”   XARXA DE TEMPS DE SANT PERE DE RIBES  
ET CONVIDA A PARTICIPAR EN LA 1a ACTIVITAT GRUPAL

TALLER DE MOVIMENT I SANACIÓ BIOENERGÈTICA
L’OBJECTIU: Augmentar la consciència del que som i com 
estem, connectant a través del nostre cos. El taller facilita poder 
conèixer-nos millor i integrar la nostra experiència a través de 
l’ac�vitat corporal, emocional, cogni�va i espiritual, per poder 
viure més harmònicament.
Facilitadors: Karlos Robles i Mercè Soler , Terapeutes
Es realitzarà els dimecres 6, 13 i 20 de febrer 
Horari: 11:00 a 13:00h A la sala Polivalent de Can Puig.
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INGREDIENTS per a 4 persones:

500 gr. D’arròs bomba
1 pebrot vermell

1 pebrot verd
1 ceba

3 tomàquets madurs
500 gr. de sípia neta

200 gr. de xirles
200 gr. de musclos

8 gambes
2 bris de safrà

sal i oli

Per al Brou
1 porro

1 api
1⁄2 ceba

1 kg de peix de roca
1,5L d’aigua.

PREPARACIÓ:

Posarem l’olla al foc amb l’aigua, el peix de roca i totes les verdures, i ho deixarem bullir durant 15 minuts 
aproximadament a foc lent.

Per altra banda posarem en una graella 4 cullerades d’oli d’oliva a foc suau i afegirem els pebrots trossejats 
el més petit possible, junt amb la ceba i ho deixarem que s’ofegui bé. Un cop estiguin al seu punt afegirem la 
sípia, prèviament trossejada, i ho deixarem cuinar tot junt durant uns 20 minuts. Un cop passat aquest temps 
hi incorporarem el tomàquet a trossos i deixarem que es begui tot el suc. A continuació hi afegirem l’arròs, i ho  
barrejarem tot afegint-l’hi el brou que teníem reservat (el doble de brou que d’arròs), incorporarem 2 bris de 
safrà i ho salarem i deixarem coure uns 15 minuts a foc suau. Passat aquest temps hi incorporarem les xirles, 
els musclos i les gambes, disposant-t’ho de forma visualment decorativa i ho deixarem 5 minuts més. El punt de 
l’arròs serà personal de cadascú .

Un cop acabat el plat deixarem reposar un parell de minuts abans de servir.        

Bon profit!

Javier Pradanas
Xef de cuina

L a  n o v a  c u i n aL a  n o v a  c u i n a
Paella Marinera
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El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

a veritable història de com s’arriba per 
estrades i contrades diverses al camí del 
què ja s’ha viscut, és el resum de la vida 
del Lluch. Des de ben xic, corria pels 
voltants de la masia convertint en so tot allò 

que per altres eren sorollets... era capaç de transformar 
fins i tot el silenci en l’art de la melodia més sonora que 
hi pogués haver. 

I sempre havia defensat que la 
responsable de tot plegat havia 
estat la mare, que tot just néixer 
li va fer el millor dels regals: un 
sonall verd i blau, de la mida d’una 
cullera. 

Als cinc anys, va iniciar els seus primers 
estudis musicals, a ca la Montsina i va descobrir 
el que va ser, cinquanta anys més tard, l’eix i vèrtex de 
tota una vida. 

La percussió té moltes facetes i evidentment, no 
sempre ha estat reconeguda la seva vàlua, a 
diferència de les cordes i els vents... però en Lluch, 
que vivia convençut de tenir el cervell a les mans 
i els ulls a les orelles, no deixà mai de lluitar per 
aconseguir la seva fita: que els petits gestos fossin els 
imprescindibles. 

Així, després d’una acurada carrera d’estudiant al 
Conservatori del Liceu, un cop la Montsina li va confessar 
la seva preparació, va decidir continuar estudiant i 
investigant. 

Una beca li va permetre viatjar a la Prússia romàntica, 
aquella que temps enrere deixà d’estar en els mapes 

però que subsisteix en la literatura de segle XIX. Allí 
va desenvolupar inquietuds, va aprofundir estudis i 

va conèixer la Agnieska, ara Angi, companya 
inseparable, violinista excel·lent, aleshores 

solista d’una jove orquestra, avui primera 
figura de la New York Philarmonic.  

De l’aventura de l’est, tornà en Lluch 
amb l’Angi, com a mestres de postgrau 

de l’Esmuc, l’Escola  Superior de Música 
de Catalunya, amb un reconeixement del 
què es feren ressò tot el veïnatge de l’antiga 
masia on va créixer i va iniciar la seva 
particular descoberta per les petites coses, 
sortosament al mateix temps immesurables. 

En Lluch, que enllluernat per un instrument 
amb prou feines de 16 centímetres, ha 

destacat sempre la sonoritat, la tonalitat 
oberta o tancada necessària en cada peça, cada 

fragment de la seva única responsabilitat. De Mozart 
a Wagner... el seu instrument, menut i lluent, ha estat 
imprescindible, com aquelles petites coses, que tant 
esforç ens han de merèixer i que descobertes en el 
moment oportú, poden esdevenir la font, l’essència i la 
melodia de tota una vida. 

Un cop més, doncs, una història de convenciment i de 
lluita, d’amor, de fragilitat i convicció. Una història per 
escoltar entre sostinguts i llegir entre pentagrames, 
doncs, en la imaginació d’allò que no sempre sobresurt, 
podem reconèixer aquell primer sonall, aquell primer 
llibre, aquell primer arbre, aquella primera pilota... aquella 
primera sensació de ser aquí, al món, per quelcom.

La Juani

EL PERCUSSIONISTA

L
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En aquest espai aprofitarem per parlar una mica sobre esport, 
nutrició i benestar. Començant així a parlar d’alimentació, i 
més, després d’aquestes festes en les que de ben segur hem 
fet uns quants excessos.

A la tardor i a l’hivern disposem d’aliments de temporada 
calòrics, com llegums, patates i moniatos, que ens serveixen 
per anar acumulant reserves d’energia. En aquestes dates, 
les temperatures baixen i el nostre organisme necessita més 
calories per mantenir la calor corporal.

Els aliments de temporada són interessants des d’una triple 
perspectiva: nutricional, econòmica i ecològica. La majoria 
de verdures de clima temperat o fred, pròpies d’aquesta 
temporada, ofereixen com a part comestible les fulles, els 
bulbs o les arrels: bleda, espinacs, porros, col, coliflor, all o 
ceba. L’aliment de temporada és gairebé sempre el que més 
convé als consumidors: tant a nivell econòmic, com ecològic 
ja que si consumim productes de temporada contribuïm a 
respectar el cicle natural de producció, cosa que comporta una 
repercussió positiva en el medi ambient.

Durant aquests mesos, poques persones es lliuraran de 
malalties respiratòries, com un refredat o una bronquitis. La 
tos és el símptoma més comú de les malalties de l’aparell 
respiratori, tan freqüents com indesitjades. Hem d’aprofitar 
que tenim a la nostra disposició vegetals de temporada 
amb propietats molt útils davant d’aquestes afeccions tan 
molestes. 

Si parlem de vitamines, cal dir, que 
la vitamina C és sensible a la calor i 
a l’oxidació. D’aquí l’interès d’incloure 
cada dia verdures crues en forma 
d’amanides o lleugerament cuinades 
per minimitzar les pèrdues d’aquest 
nutrient.

Kiwi, llimona, mandarina, taronja, 
aranja, papaia, xirimoia, pinya, figues i 
dàtils són fruites d’aquesta temporada 
que convé consumir per proveir-nos de 
vitamines. El kiwi concentra la major 

quantitat d’aquest nutrient. També contenen àcids orgànics com 
el cítric, que els confereixen sabors lleugerament àcids i potencia 
l’acció de la vitamina C.

A més de la vitamina C, a les fruites d’hivern destaca l’elevat 
contingut en carotenoides, pigments vegetals amb capacitat 
antioxidant. El color de taronges, mandarines i aranges 
l’aporta el beta-carotè, del qual aprofitem les seves propietats 
beneficioses. 

Beneficis de caminar

Si parlem d’exercici físic, començarem per quelcom tan senzill 
com caminar. Ja que es l’activitat física més popular i la qual 
ens pot aportar grans beneficis a la nostra vida quotidiana.

Temps, distància i freqüència

El més recomanable es començar a caminar de 30 a 45 minuts 
un parell o tres vegades per setmana i anar augmentant 
poca a poc la freqüència. Així mateix hem de procurar que el 
ritme sigui més ràpid que l’habitual però, al mateix temps ens 
permeti mantenir una conversa amb el nostre acompanyant.

Beneficis físics

Caminar de forma regular ens ajudarà a controlar el nostre 
pes, disminuint així les possibilitat de patir hipertensió, millorar 
la circulació sanguínia, disminució dels triglicèrids, ajuda a 
millorar la digestió i incrementa la matèria òssia i així prevenir 
l’osteoporosi. 

Beneficis psicològics

La sensació de benestar proporcionada per una caminada es 
perllonga entre tres i cinc hores desprès que haguem finalitzat 
l’activitat. Amb això aconseguirem que el nostre estat d’ànim 
sigui més positiu i tinguem un major rendiment a nivell 
intel·lectual i laboral.

entrenosdiez@gmail.com

Dip.E.Física,
Especialista en entrenaments
personals y nutrició.

Esther Larrosa Montemayor

Cuida’t
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Sabies
què...

...A RIBES I A LES ROQUESTES HI 
HA AUQUES TRADICIONALS?
                Doncs si més no en coneixem 
sis. Dues d’editades en l’època de 
la reinstauració dels ajuntaments 
democrà�cs, una sobre un servei públic, 
una del veïnat de Puigmoltó, una del Ball 
de Sant Pau i una altra d’editada per un 
periòdic comarcal.

               Les auques són uns fulls impresos 
propis de la cultura catalana que consten 
tradicionalment de 24 o 48 vinyetes 
amb dos versos al peu de cadascuna 
d’elles fent rodolí, és a dir amb rima.  
Segles enrere es feien servir per a un joc 
d’apostes. Al s. XIX des de les terres de 
parla catalana es van estendre a d’altres 
zones de la península. En aquella època 
les auques, els romanços, els goigs  i les 
estampes eren les úniques imatges que 
podien veure la majoria de la gent del 
poble. Eren prou barats per a poder ser 
adquirits, ni que fos excepcionalment, 
per la gent.  A la fi van esdevenir una 
joguina de nens pe�ts. En el s. XX es va 
veure que els dibuixos i els versos eren 
un bon sistema per a fer arribar a la gent 
tota mena d’informació. Així és que es van 
fer auques propagandís�ques, culturals o 
reivindica�ves.

Entre les propagandís�ques en trobem 
que donen a conèixer el conjunt de 
teixit comercial d’una població i, sense 
anar més enllà de la nostra comarca en 
coneixem d’aquesta mena de Vilafranca 
i de Sitges. D’altres publicitaven un 
producte o casa comercial concreta com 

la dels mobles Guardiet, calçats Tractor, 
o la sopa la Teresita de Vilafranca o el 
cava Rovellats. En trobem també de les 
Coques de Vilafranca, el xató i fins i tot 
d’una urbanització. N’hi havia que es van 
fer servir per a fer propaganda d’obres 
de teatre i fins i tot de pel·lícules. La 
més coneguda és la que dibuixà el pintor 
Ramon Casas per a l’obra “L’auca del Sr. 
Esteve”, de San�ago Rusiñol.  

REIVINDICACIÓ, PROPAGANDA I CULTURA 
HAN TROBAT EN LES AUQUES UN MITJÀ 
DE DIFUSIÓ.

Se n’han publicat moltes de 
commemora�ves com ara del centenari 
del ferrocarril Barcelona-Vilanova, de 
l’Eco de Sitges, o del cinquantenari de 
la Biblioteca San�ago Rusiñol de Sitges. 
D’altres estan dedicades a personatges i 
en trobem des de herois de la Guerra del 
Francès a Mn. Antoni Batlle, impulsor de 
l’escol�sme català, i no podem oblidar 
les dedicades a les biografies de sants 
patrons.

Les auques tenen un caràcter popular 
però han estat molts els ar�stes i literats 
de renom que n’han fet. Entre els ar�stes 
podem esmentar pintors com Modest 
Urgell o Pilarín Bayés i a la comarca en 
van dibuixar Vives Sabater, Artur Duch, i el 
pres�giós xilògraf Enric-Cristòfol Ricart.  

Ja fa temps que hi va haver pedagogs que 
se’n van adonar que en un full tant senzill 
com les auques s’hi aplega art i literatura 
i que fer-ne fer als alumnes és una bona 
ocasió per a formar i exercitar habilitats 

i enginys. Empescar-se els rodolins i 
dibuixar i pintar els rodolins és una 
excel·lent aplicació de crea�vitat.

LES AUQUES: AMB DIBUIXOS I VERSOS 
QUE REALITZEN ELS ALUMNES HAN 
ESTAT DESCOBERTS PELS CENTRES 
D’ENSENYAMENT COM A UNA MAGNÍFICA 
EINA DE FORMACIÓ. 

Moltes de les auques que s’editen 
modernament estan dedicades a la 
temà�ca de la festa major,  en trobarem de 
cabeçuts, de gegants, com a les Roquetes, 
del bes�ari fes�u, i de la festa major en 
general. També n’hi ha de dedicades a 
d’altres celebracions com les festes de la 
verema, el ral·li de cotxes an�cs de Sitges 
o el carnaval. D’altres tenen per tema balls 
de versos que tot i ser obres de teatre 
també formaven part del cicle fes�u de 
festa major, com la del ball de Sant Pau, de 
Ribes, o del Ball de les Criades de Sitges. 
Hi ha veïnats com Puigmoltó, a Ribes, o 
Campdàsens, a Sitges, que en van publicar 
en ocasió de les  seves festes.

LES AUQUES DE TOT EL PENEDÈS ES 
PODRAN VEURE EN UNA EXPOSICIÓ A 
LA BIBL IOTECA MANUEL DE PEDROLO AL 
LLARG DEL MES DE FEBRER.

Si pel que fa a l’àmbit geogràfic podem 
dir que quasi no hi ha població que �ngui 
alguna auca pròpia, pel que fa al temà�c 
el ventall és amplíssim  n’hi ha fins i tot de 
colles excursionistes i de gresca i humor, 
de carrers, de fires, de capelles, i també de  

Xavier Miret i Mestre
Grup d’acció Cultura de Sant Pere de Ribes.

gacribes@gmail.com
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campanyes cíviques com la de Sitges Net. A 
voltes no les creen ins�tucions públiques ni 
col·lec�us, sinó fins i tot par�culars, com la 
que el 2003 fa confegir un usuari del casal 
de jubilats i pensionistes de Ribes.

Les auques són ben vives, con�nuament 
n’apareixen, la seva acceptació està en 
funció de la  gràcia dels versos i de la 
simpa�a dels dibuixos.  Una agradosa 
forma i un con�ngut d’interès són el que 
donen valor a les auques.  N’hi ha de 
carrinclones i lletges, i d’altres, en canvi, 
de bellíssimes, de reivindica�ves o fes�ves 
que toquen la fibra sensible. El secret està 
en la traça i encert amb què es fa ús de 
la forma tradicional de les auques: de les 

vinyetes i els rodolins.

AMB “LA PARET DE LES AUQUES”  I  
“RODOLINS.CAT” UNA TRADICIÓ TAN 
ANTIGA COM LES AUQUES HA SALTAT 
A INTERNET PER A COMPLIR UNA 
FUNCIÓ BEN ACTUAL.

               Les auques de Ribes i les 
Roquetes i una bona colla de les 
que han estat editades a l’Alt i Baix 
Penedès i Garraf, les podreu veure 
a l’exposició que a par�r del dia 1 
de febrer es mostrarà a la Biblioteca 
Manuel de Pedrolo.  Una bona 
manera de conèixer les tradicionals 
auques del nostre Penedès.

Detall de l’Auca de la Festa Major de Ribes 
publicada pel ja desaparegut periòdic comarcal 
l’Hora del Garraf en 1996

Fragment d’una auca de gran format exposada a la sala del 
Casal d’Avis de Ribes, va ser realitzada per un usuari del centre 
i mai ha estat impresa.

Les Roquetes va dedicar en 1982 una auca als seus gegants, 
en plena època de consolidació i expansió de les festes majors 
locals, 



Fa aproximadament vint anys, i ja en feia cinc que 
vivia a Mas d’en Serra, em vaig traslladar a viure al 
nucli de Ribes. Una tarda, tornant de fer benzina 
a la Rotonda Europa, en arribar a la cruïlla, on ara 
està el col·legi Bel Air, vaig parar per cedir el pas 
perquè encara no hi era la rotonda actual.

Duia un Ford Fiesta de l’any 80, un clàssic que el 
meu pare, en deixar de conduir-lo, em va regalar. 
Tot i estar molt ben cuidat, el cotxe es va incendiar, 
allò que diuen “combustió espontània”. El foc va 
començar per sota del motor i un conductor que 
venia en direcció contraria va avisar-me. Vaig 
treure el contacte i en sortir del vehicle el foc 
ja era imparable. Preocupat per una possible 
explosió vaig esperar al marge de la carretera. Era 
una situació bastant patètica. Jo, palplantat amb 
la meva cartera de la feina, el cotxe cremant i un 
merder de trànsit considerable. Quan van arribar 
la Guàrdia Civil (quins temps), el bombers i la 
grua, l’espectacle ja era de consideració.

Vaig prendre nota d’on s’enduien el cotxe, 
per desballestar-lo, i poc a poc la situació a 
l’encreuament es va anar normalitzant. 

En fi... Un cotxe que m’estimava molt va 
desaparèixer per sempre en un tancar i obrir 
d’ulls. Aquesta història és un preliminar per 
arribar a allò que realment m’ha preocupat des 
d’aquell dia...

No cal dir que jo estava bastant commocionat per 
l’incident i allà restava, estorat, mentre els vehicles 
circulaven amunt i avall. Va ser aleshores quan el 
conductor d’una furgoneta blanca, que s’havia 
parat al voral, es va oferir per acompanyar-me 
a casa. Com és natural vaig agrair-ho de tot cor. 

Vaig pujar al seu cotxe i em va deixar al centre 
de Ribes. Vaig donar-li les gràcies reiteradament, 
però, i d’això me’n penedeixo, no vaig preguntar-
li el seu nom, ni cap altra referència. Ni tant sols 
em vaig fixar si la furgoneta duia algun rètol. La 
dificultat que tinc per recordar fesomies es va 
sumar a la festa i, en arribar a casa, allà em teniu 
amb cara de brètol i sense saber res del meu 
benefactor.

Si, és clar, estic segur que aquell home em va 
ajudar de bona gana i ja està, però convindreu 
amb mi que, si al llarg d’aquests anys ens hem 
creuat pel carrer, i m’ha reconegut, és normal que 
hagi pensat: “Guaita, quin desagraït”

Potser pensareu que, després de vint anys, aquesta 
història és aigua passada, però que cony, la duia 
al pap i, aprofitant aquest espai a L’Altaveu, he 
decidit buidar-lo.

Gràcies, altre cop, al bon ribetà desconegut.

P.D. Ara, cada vegada que passo per aquell 
indret, em plau pensar que, tal vegada, l’escultura 
de ferro que corona la rotonda és un sentit 
homenatge al meu estimat Ford Fiesta.

El bon ribetà desconegut
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