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uina calor! Panellets i castanyes al caliu d’una temperatura poc apropiada 
per l’època. La castanyera més val que es tregui una mica de roba i 
s’acompanyi d’un ventall per coure les castanyes.

I de bolets, ja en parlarem, perquè el que prometia ser una temporada 
força esplèndida en quantitat i varietat, comença a perdre esplendor per 

falta de pluja. Això , a tancar d’aquesta edició. Pot ser a hores d’ara plou i fa fred.

L’Altaveu dóna a conèixer en aquesta edició el cartipàs municipal que el nou 
govern ha presentat recentment, encapçalat per l’Anna Gabaldà com alcaldessa.

De viatge, fem cap al continent africà, Sud-Àfrica concretament, de la mà de la 
Renata Jutglar. Anem a veure els 5 grans animals de la terra en una primera part 
del viatge, i gaudir d’albiraments de balenes i taurons en una segona part si més no 
igual d’emocionant.

A la cuina, s’hi cou un suquet de peix, aquest cop amb el bacallà com a protagonista, 
i molt ben acompanyat. Per sucar-hi pa, i llepar-se els dits.

La Juani, continua de viatge, no sabem que cerca. Com a mínim no hi perdem el 
contacte, i ens explica d’aquí i d’allí, el que es troba. No és gaire diferent del que 
tenim aquí, canvia el Made in… però ve a ser el mateix. Hi ha una dita que diu ”Roda 
el món i torna al born”.

L’entrevista de la Isabel Ojeda ens du aquesta edició un bocinet d’història ben 
vinculada al nostre municipi. En Nemesi Pascual, el pastisser, el polític, el jutge de 
pau…

Persona i negoci amb un vincle força especial  a  Ribes. El Forner Vell, Pastisseria 
Pascual. Cinc generacions i 158 anys d’història donen evidentment per molt. 

Rosquellades i el seu autor, en Joan Rosquelles, mestre de la ironia amb humor, 
en algun moment  de la seva vida va experimentar una sensació de “buidor”, per 
anomenar-ho d’alguna manera, provocada per “el maño”. Tot una experiència.

Es gira vent, pot ser sí que al final el vent portarà núvols, els núvols pluja, la pluja 
refrescarà i farà fred, el fred i la pluja ompliran a mig termini el bosc de bolets, i a la 
castanyera no li caldrà anar lleugera de roba i aprofitar el ventall de les brases per 
ventar-se ella.

Fins aviat.

Q
E d i t o r i a l
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L ’Altaveu

La Castanyada és una fes-
ta popular de Catalunya 
que se celebra el dia de 
Tots Sants. Consisteix en 
un àpat en què es men-
gen castanyes, panellets, 
moniatos i fruita confita-
da. La beguda típica de la 
‘castanyada’ és el mosca-
tell. Pels volts d’aquesta 
celebració, les castanye-
res venen al carrer casta-
nyes torrades i calentes, i 
generalment embolica-
des en paper de diari 
(paperina). 

Sembla que el costum 
d’ingerir aquestes men-

ges -altament energètiques- prové del fet que durant la 
nit de Tots Sants, vigília del dia dels morts segons la 
tradició cristiana, es toca a morts sempre seguit fins a 
la matinada; amics i parents ajuden els campaners a fer 
aquesta dura tasca, i tots plegats consumeixen aquests 
aliments per no defallir.

Altres versions, més historicistes, esmenten que la cas-
tanyada consta des del final del segle XVIII i deriva dels 
antics àpats funeraris, en què no se servien altres men-
ges que llegums i fruita seca i els pans votius de l’oferta 
als difunts en els funerals, més popularment, panets, 
panellets o panellons. L’àpat tenia un sentit simbòlic de 
comunió amb les ànimes dels difunts: tot torrant les 

castanyes, es resaven 
les tres parts del ro-
sari pels difunts de la 
família. 

Se sol representar 
amb la figura d’una 
castanyera: una dona 
vella, vestida amb 
roba pobra d’abrigar 
i amb mocador al 
cap, davant d’un tor-

rador de castanyes per a la venda al carrer.
Les castanyeres d’abans eren molt diferents de les 
d’avui. Vestien de manera pròpia. Duien unes faldilles 
de sargil molt amples i folrades, amb davantal de cà-
nem i llana. Al cap duien una caputxa blanca de llana, 
molt llarga, que els arribava fins més avall de mitja fal-
dilla. La duien lligada al coll i a la cintura. El bagatge de 
les castanyeres era també ben diferent del d’ara. Em-
praven fogons de terrissa semblants a una copa, i així 
eren anomenats. Donaven vuit castanyes per un “quar-
to”, equivalent a tres cèntims de la nostra moneda. Les 
castanyeres anunciaven llur indústria amb un crit espe-
cial que deia:

“Calentes i grosses; qui en vol, ara que fumen?”

La mainada, per fer-les enfadar, els cridava.

“Petites i dolentes; de les vuit, set pudentes.”

Vikipedia.Joan Soler i Amigó

Castanyada
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Clics Clics

La par�cipació de la biblioteca Manuel de Pedrolo de Sant Pere 
de Ribes a la Marató de TV3 d’enguany ja ha començat. Des del 
dilluns 14 d’octubre, al ves�bul d’aquest equipament municipal, 
s’hi ha instal·lat una parada on es venen llibres, que s’han anat 
recollint al llarg de l’any gràcies a donacions par�culars, al preu 
d’1 euro. 

Els diners que es recap�n d’aquesta inicia�va es des�naran a 
l’edició d’aquest any de La Marató de TV3, que tractarà sobre les 
malal�es neurodegenera�ves (com ara l’Alzheimer, l’esclerosi 
múl�ple, la corea de Hun�ngton, el Parkinson, la distròfia 
muscular o l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), entre d’altres) 
i que es farà el dia 15 de desembre.  Està previst que altres 
en�tats del municipi també organitzin, properament, algunes 
ac�vitats per col·laborar amb aquest esdeveniment que, des 
del 1992, duu a terme Televisió de Catalunya. 

Per la seva banda, la biblioteca Josep Pla de les Roquetes 
con�nua amb una altra acció solidària. Es tracta de la campanya 
‘Llibres x aliments’, engegada el passat mes de juliol amb la 

col·laboració del banc d’aliments i que té per objec�u recollir el 
màxim de productes possible, sobretot de primera necessitat, a 
canvi de llibres. Així, per cada aliment que les persones usuàries 
por�n a la biblioteca, es podran endur un llibre a escollir d’entre 
una gran varietat.

Dep. de premsa Ajuntament de Sant Pere de Ribes

La de Ribes ven llibres, que s’han recollit de donacions al llarg de l’any, a un preu d’un euro 
cadascun per a la Marató de TV3.

La de les Roquetes segueix canviant ‘Llibres x aliments’ pel Banc d’Aliments.

ACCIONS SOLIDARIES A LES BIBLIOTEQUES DEL MUNICIPI
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L’Entrevista...
Isabel Ojeda
Periodista

De dilluns a divendres, horari intensiu. Així treballen a la 
pas� sseria el Forner Vell, més coneguda com La Pascual. 
Un emblema d’aquest municipi. A la façana, di� cil 
obviar aquesta insígnia: Casa 1855. Cinc generacions de 
la família han aixecat el negoci amb les seves pròpies 
mans. 158 anys d’història han donat per molt. La sisena 
generació, la que ens ha tocat viure, és la del Nemesi 
Pascual. Ens explica que en Pascual era el “boter” de 
la Vilanoveta, que es va casar amb la vídua de Cal 
Forner Vell. Llavors va penjar les botes i es va posar a 
fer pa. Naixia així el primer forn del poble, que forma 
part de la memòria col·lec� va del municipi i fi ns i tot 
se li ha dedicat una sardana (David Puertas “la rotllana 
dolça”). Però en Mesi sap que l’èxit del negoci resideix 
en l’esforç, la dedicació i l’adaptació als temps. Perquè 
com diu, voler viure del passat és una utopia. El que és, 
és. Aprendre del passat i del futur (com per exemple del 
seu fi ll) per construir un present que il·lumini i que, com 
a mínim, deixi petjada als que l’envolten. 

La Isabel i en Nemesi a la terrassa de la Pas� sseria 
Pascual.

06                                    L’Altaveu nº 85 any 2013

Perquè decideixes con� nuar amb el negoci familiar i no 
trencar amb la nissaga? 

L’any 46, en acabar la guerra, el meu pare, l’Albert Pascual, 
inclou una pas� sseria al negoci del forn. Poc després, ja 
a la dècada dels 60, el meu pare ho té ben clar: el germà 
gran havia d’anar a la universitat i les noies també. Amb 
la qual cosa em va tocar a mi regentar el negoci. La veritat 
és que m’agradava, de pe� t ja jugava a fer pas� ssos. Però 
també volia estudiar.

Recordes com van ser els inicis?

Recordo que treballava sol a la pas� sseria, perquè el meu 
pare feia el torn de nit. Gaudia inventant, dissenyant, 
creant... M’autoges� onava. Aquesta va ser part de la meva 
formació. D’èxits i de fracassos vaig aprendre. El meu pare 
també va ser el meu mestre. I vaig fer cursets a una escola 
on hi havia un altre dels meus referents: en Jaume Sábat, 
un dels grans mestres pas� ssers de Catalunya. 

Nom: Nemesi Pascual

Edat: 67 anys

Professió: Pas� sser 

N e m e s i  P a s c u a l

Què és el que més t’agrada de Ribes? El Ribes de sempre, 
el Sota-Ribes, la part an� ga... M’agrada com a paisatge, 
com a construcció. La part centre de Ribes, la plaça 
Marcer. L’esperit del que abans era el poble.

Què canviaries? Sé que ja no som aquell Ribes dels anys 
60 on hi vivien uns 2.000 habitants, però és que ara som 
un poble dormitori. S’ha perdut aquella idiosincràsia de 
conèixer la gent… Però queixar-se és una utopia perquè ni 
es pot canviar, ni es pot viure dels records del passat. No es 
pot canviar res. El que és, és. S’han de tenir les il·lusions, 



L’Entrevista...
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D’alguna manera heretes la 
pas� sseria dels teus avantpassats. 
Quan la converteixes en el “teu” 
projecte?

A fi nals de la dècada dels 60 hi 
ha un canvi en la societat. Després de l’ostracisme 
del franquisme la gent comença a guanyar diners i a 
gastar. Llavors començo a innovar en pas� sseria, renovo 
l’obrador… Vaig arribar a tenir fi ns a 25 empleats a 
l’empresa. A fi nals dels anys 70 i principis dels 80 venia 
gent de tota la comarca a comprar a la bo� ga. Va ser el 
moment àlgid de l’empresa.

(…)

Ara, amb la crisi, han baixat una mica les vendes. Però 
també he aprés a renovar-me. El meu fi ll, en Miqui, 
ha estat un any estudiant a Estrasburg. Allà ha aprés 
les noves tecnologies de la pas� sseria francesa, que 
es considera la millor del món. I ens hem fusionat per 
créixer. Jo con� nuo fent la meva pas� sseria, ell la seva. Els 
obradors són diferents, els edifi cis on treballem també. 
Però ens complementem. Perquè tots dos representem 
el que som. 

Més enllà de la pas� sseria, has estat molt implicat en la 
vida polí� ca i social de Ribes…

Als 14 anys ja feia teatre, també vaig ser un dels fundadors 
del Ger. Per compromís amb la societat vaig presentar-me 
a les eleccions amb UM9. Recordo que vam a anar a 
registrar-lo com a associació, no pas com a par� t polí� c. 
Com que el número de registre va ser el 9, li van posar 
Unió Municipal 9. I vam mantenir el nom. Vam guanyar 
les eleccions. També vaig ser jutge de pau, una fi gura 
conciliadora que feia de mediador en els problemes de 
pe� t abast del municipi: entre veïns, domès� cs, del 
poble… 

Vas sen� r el respecte de la gent sent jutge de pau? 

Si, vaig ser el primer jutge de pau de Ribes. També 
portava el Registre Civil i feia casaments. Recordo que 
se celebraven al Casino de Ribes, malgrat l’oposició dels 
meus superiors. Em semblaven freds els casaments 

a l’Ajuntament. Crec que la gent 
que decidia casar-se pel civil també 
mereixia una cerimònia bonica. Durant 
aquella època romania una certa por 
per desafi ar les autoritats. Vaig estar 
set anys com a jutge de pau. Llavors 

vaig plegar perquè em van proposar ocupar el número set 
a les llistes per UM9. Vam aconseguir la majoria absoluta 
i vaig ocupar el càrrec de regidor de Governació durant 
quatre anys, del 86 al 90. 

Perquè fundar un par� t nou?

Els corrents dels par� ts que d’esquerres que prenien 
força els úl� ms anys de dictadura estaven dominats per 
grups d’obediència soviè� ca (PSUC, PSOE…), marxistas-
leninistes… Però la societat havia canviat. No tenia res 
a veure amb el proletariat dels anys 60. La classe obrera 
desapareix quan les necessitats estan cobertes. Nosaltres 
fundem l’associació UM9 (en principi estava concebuda 
com a societat) com a part ac� va de la població de Ribes. 
Vam haver de recollir signatures. Els integrants teníem 
idees socialistes i nacionalistes catalanes. Però no estàvem 
vinculats a cap par� t com per exemple el PSUC o ERC. El 
PSUC tenia una infraestructura poderosa, dominava les 
revistes... ERC havia pràc� cament desaparegut, perquè 
va ser l’úl� m par� t a legalitzar-se. Volíem tenir autonomia 
polí� ca. Mai ens va agradar massa obeir consignes. 

N e m e s i  P a s c u a l
“Gaudia inventant, dissenyant, 
creant... M’autoges� onava. Aquesta 
va ser part de la meva formació. 
D’èxits i de fracassos vaig aprendre”

Façana de la Pas� sseria Pascual del c/ del Comerç i c/ Nou.
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Com viviu el triomf de les primeres eleccions 
democrà� ques?

Guanyar-les era el nostre objec� u. 
Havíem fet moltes coses pel poble, 
vam organitzar manifestacions, 
per exemple perquè les Roquetes 
� nguessin enllumenat i clavegueram. 
Érem joves, teníem ganes. Però jo als 
90 vaig decidir deixar-ho. La polí� ca 
s’havia professionalitzat i arriba un 
moment en que els ideals a vegades 
no es compleixen, pots perdre la 
il·lusió. La societat és imperfecte. A vegades un no pot 
aconseguir tot el que es proposa. A vegades, els objec� us 
que et marques es van difuminant. 

Com estàs vivint aquest moment polí� c, en que hi ha 
hagut un augment del sen� ment independen� sta ?

Ara no par� cipo tant en la polí� ca. Però hi sóc en un altre 

context. L’ofec econòmic que pa� m és tan gran que és 
impossible subsis� r. Sóc posi� u, � nc 
il·lusió. Sé que l’objec� u és complicat 
però subjec� vament crec que es pot 
complir.

Un somni…

Veure el país on vivim com un estat 
propi. Vivint en harmonia amb tots els 
conciutadans. 

Una sa� sfacció?

Tenir la tranquil·litat de saber que sempre he buscat 
l’harmonia al municipi. Que he evitat la confrontació 
entre persones i ideologies. Potser hi ha aspectes on no 
he fet tot el que volia fer, però avui sé que no s’arriba a 
tot arreu. Som humans. No ho podem canviar tot.

“La polí� ca s’havia professionalitzat 
i arriba un moment en que els 
ideals a vegades no es compleixen, 
pots perdre la il·lusió. A vegades 
un no pot aconseguir tot el que es 
proposa”

L’es� u de 1987 en Nemesi Pascual, el segon de peu i 
per l’esquerra, en una fotografi a d’aleshores govern de 
l’Ajuntament. (foto: J. Gómez, publicada a la revista Montgròs)

En Nemesi i en Pau a l’obrador de Can Pascual.

Dóna una empenta
al teu negoci amb 

93 896 41 75
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Fumar mata. L’eslògan que llueixen tots els paquets de tabac ho diu 
ben clar. Per això, qualsevol fórmula o manera per deixar aquest vici 

és bona per a la salut i també per a la butxaca.
Stop fum som una empresa de la comarca del Garraf que oferim 

cigarrets electrònics i complements que ajuden als fumadors a deixar 
aquest vici, o si més no, a canviar-lo. Vapejar és una manera de 

perdre aquesta dependència.

EL FUM DEL SEGLE XXIEL FUM DEL SEGLE XXI

VAPEJAR
LA MILLOR OPCIÓ PER DEIXAR DE FUMAR

VAPEJAR
LA MILLOR OPCIÓ PER DEIXAR DE FUMAR

    som marca i majoristes per això tenim els preus més competitius 
del mercat. I actualment tenim tres botigues a la comarca:
    som marca i majoristes per això tenim els preus més competitius 
del mercat. I actualment tenim tres botigues a la comarca:

El sistema és fàcil, el fumador adquireix el kit que més li agradi, tenim 
gran varietat de models i colors. I ara per 29,90€ pots tenir el teu 
kit i un líquid de regal per començar a vapejar d’immediat. Hi ha gran 

varietat de líquids amb diferents 
gustos, des de gust  a tabac a 
gustos de fruites, de begudes 
etc...Amb diferents nicotines 
perquè puguis tria la més adient 
a les teves necessitats.
Una ampolleta de 10 ml. costa 
5,50€ i té una durada igual que 
10 paquets de tabac. Per tant, 
vapejar costa un 80% menys que 

fumar i les substàncies perjudicials del tabac no entren a l’organisme. 
Un estalvi gran en diners però sobretot en salut.

29,90€

5,50€
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Així comença la nostra aventura.

Vam arribar a l’aeroport de Nelspruit, un 
dels que dóna servei al parc Kruger. Allà 
ens esperava una avioneta per traslladar-
nos a una reserva privada que es troba a 
la zona Sabi Sands i on viuen els 5 grans 
de la terra: el lleó, el lleopard, el búfal, 
l’elefant i el rinoceront. A més a més hi 
trobem an� lops, girafes, zebres, nyus, 

hipopòtams, cocodrils, aus i altres rèp� ls.

Sobrevolar el parc és tota una experiència 
de paisatges i contrastos i aterrar en una 
pista de terra, una altra... hi ha lleons a la 
pista!!! L’avioneta ha de donar dues voltes 
fi ns que els “gatets” decideixen molestar-
se amb el soroll dels motors i anar-se’n. 
Això si, però és queden sota uns arbres a 
pocs metres on per fi  aterrem. Un 4x4 del 

lodge ens recull a peu d’escala. Com que el  
vehicle és descobert, no deixem de mirar 
per sobre de les nostres espatlles cap els 
lleons que semblen no immutar-se.

El personal que ens rep és encantador i 
professional i està clar que el seu treball 
i la natura els apassiona, cosa que 
repercuteix en el exquisit tracte i fantàs� c 
funcionament de la reserva, tal i com 

Un viatge per veure naturalesa, animals salvatges, els 5 grans animals de la terra, taurons blancs, pingüins, foques ... Per descobrir 
paisatges impressionants, per provar la gastronomia del país i els famosos caldos sudafricans.

Sud-àfrica és un país ple de contrastos, al nord, el famós parc Kruger que recentment va aixecar els impediments que separaven les 
fronteres amb altres parcs naturals, reserves privades es van incorporar a aquesta extensió immensa de terres salvatges on habiten 
els 5 grans de la terra.

Sud-Àfrica

Text i fotografi es: Renata Jutglar
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experimentarem en la nostra estada.

A Kruger toca ma� nar, encara no surt l’alba 
que ja estem a punt de sor� r. Veurem 
llostrejar en les pistes, els rangers porten 
termos amb te i cafè i quelcom per picar 
en el camí. També porten fl assades. L’alba 
és rotunda i gloriosa, en poc temps el sol 
escalfa i ja podem guardar les fl assades. 
Abans d’esmorzar ja hem fotografi at 
girafes, zebres, an� lops, una manada de 
gossos salvatges i dos magnífi cs lleopards.

Unes hores més tard, de tornada al 
lodge, ens espera un esmorzar deliciós 
i després temps per descansar fi ns 
l’hora de dinar, encara que el ranger ens 
ofereix passejar a peu i que per suposat 
acceptem. És la manera ín� ma de veure 
el parc, empremtes, marques, nius rèp� ls, 
insectes...

Per la tarda, segona pista del dia. La llum 
canvia en el parc, el colors brillants i forts, 
es suavitzen a mida que el sol africà va 
cedint terreny. El blau es converteix 
en violeta rosa i roig. Ens aturem per 
acomiadar el dia amb una copa de 
xampany a la mà, “a la vida”, la gran bola 
de foc s’amaga ràpidament a l’horitzó 
deixant un rastre de colors. I arriba la 
nit, els sorolls han canviat, veiem brillar 
ulls a la foscor, sen� m la respiració de la 
natura que s’apodera de nosaltres mentre 
intentem veure més enllà de la foscor. 
De tornada al lodge, ja hem vist als 5 
grans, xemeneies enceses i fogates ens 

esperen. Després de sopar és el moment 
de conversar a la llum de les fl ames sobre 
les aventures del dia.

La segona part del viatge transcorre a la 
zona d’El Cabo. Hem u� litzat les balenes 
com a protagonistes d’aquesta part del 
viatge ja que es realitza durant els millors 
mesos d’albirament. De maig a desembre 
a la punta sud del con� nent africà, es 
donen cita les grans balenes franques de 
l’Antàr� ca, segones en tamany després 
de la balena blava (fi ns a 18 m) i tenen les 
caracterís� ques callositats al cap. Durant 
aquesta època, aquests entranyables 
i intel·ligents gegants es reuneixen en 

zones molt concretes de la costa, essent 
Walker Bay el lloc d’albirament per 
excel·lència. En aquestes aigües neixen 
els balenons i s’aparellen els adults. Les 
mares crien els pe� ts fi ns que tenen la 
força sufi cient per iniciar el viatge anual 
cap a l’Antàr� ca. De totes maneres, 
algunes d’elles si consideren que les cries 
no estan preparades es queden a la zona 
fi ns l’any següent.

Les balenes són intel·ligents i curioses. 
S’acosten regularment als vaixells 
d’albirament fi ns tocar-los, treuen el cap 
per observar els humans. També es veuen 
amb facilitat des de la costa, en llocs mí� cs 

Sud-Àfrica
Monument de Ciudad del Cabo a premis Nobel Sud-africans, entre els que es troba 
Nelson Mandela.
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com Hermanus o Gansbaai descansen a 
pocs metres de la vora, els seus salts són 
espectaculars, normalment set vegades 
seguides, es propulsen per la cua i llencen 
a una velocitat ver�ginosa les seves 15 
tones de pes fora de l’aigua i cauen sobre 
el seu costat.

No només hi ha balenes franques en la 
zona. Moltes vegades durant les sor�des 
al mar, manades de dofins acompanyen 
el vaixell i també es veuen balenes 
“jorobazas” amb la seva caracterís�ca 
aleta dorsal (fins a 15 m) i parelles de 
minkes (7 a 10 m) residents a la badia.

Walker Bay està en el Western Cape, sens 
dubte la regió més bonica d’Àfrica i la 
capital Cape Town és una ciutat vibrant 
i bella, envoltada de l’Oceà Atlàn�c Sud, 
la mí�ca Table Mountain i parcs naturals i 
zones protegides.

A més a més, visitem el Cabo de Buena 
Esperanza, el cap més bonic del món. 
Colònies de pingüins, vinyes, el Cabo 
Aguilas, punta sud d’Àfrica i trobada dels 
oceans. Aquí s’inclouen menjars deliciosos 
i tasts de vins espectaculars. Resumint, un 
combinat de natura, ac�vitats, cultura, 
paisatges i experiències úniques.

En arribar a Cape Town ens rep una guia 
espanyola amb vehicle privat per portar-
nos a Simons Town, a uns 50 minuts de 
l’aeroport, una població costanera a la 
mateixa península del Cabo de Buena 
Esperanza. Ens allotgem en un encantador 
B&B de només 4 habitacions i que gaudeix 
d’una fantàs�ca vista sobre l’oceà i el 
port de Simons Town. Els propietaris 
s’encarreguen personalment dels clients. 
A la zona es troben diversos restaurants 

amb personalitat diferent i especial on es 
menja de meravella.

Al ma�, després de gaudir d’un fantàs�c 
esmorzar, excursió exclusiva cap a Cape 
Point on passegem a peu pel parc natural 
amb el nostre guia, gran coneixedor de la 
zona i de la seva fauna i flora. Fem un bon 
pícnic “amb estovalles” i després visitem 
a Boulders la colònia de pingüins.

L’endemà, després d’esmorzar, ruta 
cap a Gansbaa. De camí, passem el dia 
entre vinyes, Stellenbosch i Franshoek 
són les principals poblacions d’una 
comarca, coneguda pels seus excel·lents 
caldos. Stellenbosch és també seu de 
la universitat més an�ga de Sudàfrica. 
El paisatge d’altes muntanyes és 
espectacular i l’arquitectura Cape Dutch 
dóna un especial encant a la zona. Fem 
tres tasts de vins i dinem en un dels 
acollidors restaurants de Franshoek.

Arribem a Gansbaai el vespre i ens 
allotgem en un encantador lodge de 
poques habitacions també a tocar del 
mar. Normalment, des de les finestres de 
les habitacions, es veuen les balenes.

Port de nit a Ciudad del Cabo.

Albirament de balenes a la zona d’El Cabo.
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Una altra aventura: anem a veure 
balenes!!! Trasllat al port pesquer 
de Gansbaai, a 5 minuts del lodge. 
Ens embarquem a bord de l’Ivanhoe, 
condicionat especialment per l’albirament 
de balenes. El vaixell s’apropa fi ns a 50 
m de les balenes i espera a veure si elles 
s’apropen o no. Normalment ho fan 
perquè són summament curioses i es 
queden a prop del vaixell. Per la tarda, 
excursió a Hermanus, a 40 km de Gansbaai 
que també és famosa per l’albirament de 
balenes des del mateix poble. Hermanus 
és a més un lloc encantador per visitar 
galeries d’art, compres, etc. Es considera 
la capital mundial de les balenes.

I ara, taurons!! Trasllat al pe� t port de 
Kleinsbaai per embarcar en busca de 
taurons blancs, albirament des de la 
super� cie i busseig en gàbia.  A bord 
s’ofereixen refrescos, entrepans i snacks.

De tornada a Cape Town, aquesta vegada 
per la costa, una ruta escènica que ens 
ofereix espectaculars vistes i oportunitats 
de fotografi a. Ens allotgem en un preciós 
hotel en el mateix Waterfront, zona de 
bo� gues, restaurants i ac� vitats per 
excel·lència de la ciutat. Per la tarda un 
city-tour amb guia espanyol, que fem en 
gran part caminant per conèixer més a 

fons els mí� cs barris de la ciutat com el 
Boo Kap. Per la nit, festa!!! A conèixer la 
vida nocturna de Cape Town.

Úl� m dia. Recorrem la part de la ciutat 
que ens falta i dediquem temps a compres 
i ens criden a l’ordre perquè encara 
queden coses per veure, fi ns i tot el famós 
jardí botànic de Kristenbosch, considerat 
un dels més bonics del món, realment és 
així, aprenem molt sobre la fl ora local, els 
jardins penjant de la muntanya, amb el teló 
de l’Atlàn� c Sud al fons són impressionants 
i amaguen escultures i obres d’art. El dia 

es preciós i en el restaurant ens tenen 
preparat un picnic que mengem es� rats 
a l’herba escalfats pel suau sol primaveral 
d’Àfrica del Sud. Ja ens estem acomiadant. 
Demà ja marxem. Hem de rebobinar tot el 
que hem vist i sen� t. Hi tornarem!!!. 

Aquest viatge està 
recomanat per

TRAVEL FACTORY S.L

Table Mountain. Impressionant formació geològica conver� da en Reserva Natural.
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INGREDIENTS
8 filets de bacallà fresc

8 escamarlans
8 llagostins

300gr. de xirles
1 ceba

½ pebrot verd
4 tomàquets madurs

½ litre de brou aproximadament
150gr. de pèsols

Per la picada:
2 dents d’all

Julivert
6/7 avellanes
6/7 ametlles

Una llesca de pa torrat
Una nyora

Sal, oli, pebre negre
ELABORACIÓ:

En primer lloc enfarinarem el bacallà i el fregirem una mica, després farem el mateix amb els escamarlans i els 
llagostins, i ho reservarem.

En una cassola de fang a poder ser, hi posarem una mica d’oli a escalfar per fer el sofregit de ceba, pebrot verd 
i el tomàquet. A continuació un cop tinguem el sofregit hi afegirem la picada que prèviament hem fet amb els 
alls, julivert, avellanes, ametlles, pa torrat, la polpa de la nyora (escaldada i pelada), una mica de pebre negre i 
ho deixarem no més d’un parell de minuts.

Tot seguit ja hi podem afegir el brou i els pèsols i ho deixarem bullir uns 5/6 minuts.

Per acabar incorporarem amb cura el bacallà, els llagostins, els escamarlans, i les xirles tot bullint uns 5/7 
minuts, procurant no remenar amb cap utensili per no esmicolar el bacallà, en tot cas sacsejarem la cassola.

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
SUQUET DE BACALLÀ



Crucero Fluvial
Puente de la Constitución en Andalucia
Sevilla – Cadiz – Puerto de Santamaria – Sevilla.

L’Altaveu nº 85 any 2013                                      15

 

Desde
 1.190 €

Vive la mágia de Samarkanda
Disfruta visitando las ciudades de la Ruta de 
la Seda.
8 dias / 6 noches
Tashkent – Khiva - Bukhara – Samarkanda.

 

A partir 
de 489 €

Crucero Fluvial
Duero del 29 de dic. Al 1 de enero.
Oporto – Regua – Lanego – Punhao – 

 

Desde
495 €

Sevilla – Cadiz – Puerto de Santamaria – Sevilla.

Vive la mágia de Samarkanda
Disfruta visitando las ciudades de la Ruta de 
la Seda.
8 dias / 6 noches
Tashkent – Khiva - Bukhara – Samarkanda.

 

Precio
fi nal

desde 
1.140 €

New York Shopping Week
Vuelos directos desde Barcelona
Puente de la Constitución
AVION+HOTEL+TRASLADOS+VISITA ALTO Y BAJO MANHATAN.

Mediterráneo para singles
Salida 30 de noviembre - 12 dias/11 noches - Embarque Barcelona
Barcelona – Marsella – Sabona – Florencia – Roma – Nápoles – 
Pompeya – Palermo – Malta – Túnez – Palma de Mallorca.

Puente de la Constitución en Andalucia

Oporto – Regua – Lanego – Punhao – Oporto – Regua – Lanego – Punhao – 
 

Desde
243 €/pax.

Transatlántico de Barcelona a Miami
Ruby Princes. 29 de noviembre 16 dias

Salida 30 de noviembre - 12 dias/11 noches - Embarque Barcelona

 

Precio interior 
desde 647 €
(tasas de 353 €

incluidas)
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Dip.E.Física,
Especialista en entrenaments
personals i nutrició.

Esther Larrosa Montemayor

Cuida’t

Iniciar un programa d’entrenament amb el teu 
gos o, simplement, sortir a córrer amb ell 
de tant en tant, requereix d’alguns passos 
previs per convertir l’experiència en tot 
un èxit i assegurar-nos que fem bé les 
coses. Sortir a caminar o córrer amb 
la companyia del teu gos és molt més 
divertit i plaent que fer-ho solament, 
perquè a més d’estar amb ell rebem la 
seva energia: potser solament no tinguis 
ganes de fer exercici però el fet de veure 
a la teva mascota feliç, corrent a l’aire 
lliure, segur que és un impuls per seguir.

Ningú millor que el veterinari per confi rmar-
nos que el gos estigui en condicions físiques 
per seguir el nostre ritme i, en general, per 
iniciar-se. Pensem que sotmetre a un gos a un 
exercici diari més intens de l’habitual requereix 

d’una prèvia revisió mèdica i de consells experts 
segons el tipus de raça que es tracti, de l’edat 
de l’animal, que podria ser massa jove o vell.

Després del beneplàcit del veterinari, hem d’anar pas 
a pas i a ritme suau. Ambdues coses són importants, 
és a dir, iniciem el pla amb un ritme suau i durant un 
curt període de temps, augmentant la velocitat molt 
poc a poc. La idea és alguna cosa semblant a seguir 
un programa d’entrenament que no forci a l’animal, 
sobretot per no extenuar-ho i també evitar lesions.
D’aquesta manera, anirem augmentant 

gradualment la velocitat i el quilometratge 
(també cal entrenar-lo perquè corri 

sense tirar de nosaltres,  cosa que 
acabarà fent de forma intuïtiva), i no 
oblidarem portar una mica d’aigua 
per reposar líquids durant el trajecte.

Per descomptat, el gos ha d’anar amb 
corretja, això ens permet maniobrar 
amb facilitat i reaccionar més ràpid 
davant suposats perills: al mercat les 

hi ha de diferents tipus, algunes fi ns 
i tot amb cinturó i enganxalls per a les 

claus i una ampolleta d’aigua. En un parell 
de setmanetes d’entrenament, si tot va bé, 

el nostre millor amic hauria de córrer sincronitzat 
amb nosaltres.

Fes esport amb el teu gos

entrenosdiez@gmail.com
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Sabies
què...

Mossèn Andreu Malgà, un dels millors 
historiadors que ha � ngut Ribes, va recollir 
dos documents, un de l’arxiu municipal 
i l’altre del parroquial, que expliquen les 
maleses que van fer uns llamps que van 
caure fa més de tres-cents anys. Diu que 
el diumenge 9 de novembre de 1625 es 
trobaven dins l’església Vella a la missa 
ma� nal una gernació de ribetans. Plovia i 
van començar a caure llamps. Just acabada 
la missa alguns feligresos van començar a 
tornar a casa, mentre els altres esperaven 
dins l’església a què parés de ploure. Llavors 
caigué un llamp pel campanar de l’església 
que es va par� r en dos, un ramal cap al cor 
i l’altre va entrar per la porta principal cap a 
la pila d’aigua beneïda on s’havia acumulat 
molta gent esperant el moment de sor� r. El 
llamp “passà per entre ells sense lesiar ni 
dañar a persona”. La gent quedà atordida, 
espantada i molts es� gueren una bona 
estona desmaiats fi ns que gemegant i 
dolorits se’n van tornar cap a casa, uns a 
peu i altres acompanyats en carro.

El diumenge següent hi va haver reunió del 
consell municipal amb tots els caps de casa 
del terme, on es va acordar ins� tuir una 
missa cada segon diumenge de novembre 
en acció de gràcies per haver sor� t 
tothom il·lès. La festa es va mantenir, amb 
discon� nuïtats, fi ns fa uns cinquanta anys, 
bé que es va perdre el record del llamp que 
la va mo� var i va esdevenir la Festa de la 
Bona Collita.

Però no sempre els llamps es porten tan 
bé. An� gament la parròquia de Sant Pere 
de Ribes comprenia la quadra de Miralpeix, 
territori que actualment forma part del 
terme i parròquia de Sitges. A Miralpeix 
hi ha dalt d’un turó l’ermita de la Mare 
de Déu de Gràcia, ara abandonada, però 
que llavors era mo� u de devoció. Des de 
la Mare de Déu de Gràcia són visibles les 
ruïnes del castell de Miralpeix, el mar, 
Sitges, Ribes i una munió de serres i turons 
del massís de Garraf i fi ns i tot Montserrat. 
És una excursió bonica, que recomano a 
tots els lectors de L’Altaveu.

A l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia 
es deia una missa cada vuit de setembre, 
dia de les marededéus trobades (Núria, 
Meritxell, Maria Mitjancera, Na� vitat, 

etc). El divendres 8 de setembre de 1662 
el vicari de Ribes, mossèn Lluís Fraver, sor�  
acompanyat de dos escolans a dir missa 
major a l’ermita de Gràcia. El temps estava 
núvol malgrat que no plovia. Als volts de 
les onze va començar a ploure a bots i 
barrals amb gran tempestat de llamps i 
trons. La missa es va celebrar “amb molta 
quietut y devoció mentres durava la pluja 
y tempestat”.

Encara que cos�  de creure no sempre les 
esglésies compten amb la protecció divina. 
El document que ho explica està escrit en 
català an� c: “acabada la missa encara lo 
sacerdot no se avia despullada la casulla 
entrà un llamp en dita capella, que com 
sia pe� ta la gent estava molt apresada, y 
ab lo impetut de dit llamp caigueren tots 
los [de] dins uns sobre altres y ne restaren 
sis de morts, so és, cinch hòmens y una 
donsella de onse anys.”

Les víc� mes van ser: Bernat Pascual de 
Puigmoltó i son fi ll Ramon, Joan Fonts de 
Miralpeix, Antoni Girona del Palou, Pere 
Arrufat i una nena d’onze anys de Vilanova 
que feia de minyona a  casa d’en Jaume Coll 
(can Coll).

Si un dia aneu a visitar la capella de la Mare 
de Déu de Gràcia no oblideu aquests fets 
tràgics. Millor que hi aneu un dia serè que 
no amenaci tempesta...

+INFORMACIÓ: “Castell de Ribes”, 11 
d’octubre de 1917 i 22 de novembre de 
1917.

L’ANY 1662 UN LLAMP
VA MATAR SIS PERSONES?
Josep Miret i Mestre

Ermita de la Mare de Déu de Gràcia 
Vista de Sitges des de la Mare de Déu 
de GràciaInterior de l’ermita, plena de grafi ts



«A veces suelo autocalificarme de conservador 
porque no he corregido mi visión del mundo 
desde que cumplí cincuenta años y decidí 
que ya era responsable de mi cara». (Manolo 
Vázquez Montalbán, 1939-2003)

La Magdalena és la 
meva nova veïna. 
Ha sofert molt en 
els darrers anys: 
una filla lluny de 
casa, un marit mort 
del temps de la 
guerra, dos fills 
qui sap on... i una 
malaltia grotesca. 

Els carrers de 
Siena són plens de 
gent que fa veure 

que tot ho sap. Ignoren si la causa és el 
turisme o la indiferència, però el cert 
és que ja no es respira el sentit de la 
comunitat o del veïnatge que em diuen, una 
vegada hi era. Ningú gosa preguntar res. 
Ningú gosa mostrar interès.

Tot plegat en senyor del Piero em va posar 
al dia: la malaltia de la Magdalena és el 
mirall de la nostra societat. Un mirall 
trencat, diria en Del Piero, però un mirall 
al cap i a la fi. 

El 8 de juliol ara fa uns sis anys  eren 
a la plaça del centre i la Magdalena va 
aparèixer gairebé despullada; no trobava 
l’armari i acabava de sortir de fer-se un 
bany, i carrer amunt, havia aparegut al 
costat de’ n del Piero i la seva fillola, 
la Maria. 

Poc van trigar a diagnosticar-li un 
alzheimer agut, greu... fos, com fos, cruel 
on sigui que es pugui definir la crueltat. 

Sola com vivia la Magdalena, no van trigar 
gaire en cercar-li una ajuda, una companyia 
per recordar-li que n’era d’important, 
davant de la buidor de la desmemòria, 
no caure en l’oblit. I va ser la Maria, 
la fillola de’n Del Piero que d’ençà es 
va ocupar d’acompanyar, jugar, parlar, 
escoltar i atendre la Magdalena. 

AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI

Així està la Itàlia que m’he trobat, més 
que oblidada, sense passat. Amb fronteres 
i persones ofegades per l’oblit. Tot plegat 
una imatge patètica del mirall trencat, 
d’una societat esbiaixada en què s’han 
traçat les fronteres entre les persones: de 
dalt a baix, de la dreta a l’esquerra... I 
queda un melic enmig... de no sabem encara 
qui.

La Maria, la Magdalena i en del Piero són 
el meu paisatge aquests dies en què tornar 
a casa seria fantàstic. Poder somiar. Poder 
conservar, com deia en Manolo, aquesta 
convicció de no haver-me equivocat.  Serà 
tard? Serà possible? 

Els carrers de Siena són màgics, però la 
veritable màgia és a les places. Allí on es 
confon la quotidianeitat amb la porta del 
Teatre, allí on hi ha una església o dues 
o tres... i les misses es fan al carrer... 
allí on es percep que l’aire ja no és aire, 
sinó  un altre tipus de vent. L’espai on dos 
i dos... són multitud i entre la multitud 
aprenem que som una part i no tot gira al 
voltant sinó que girem, girem... i alguna 
cosa hem de poder fer. 

Faré les maletes novament. Qui sap si 
tornaré a casa o  si un cop al primer tren, 
m’arribaré a la ciutat de les llums... de 
les lumiéres.

La juani.

PD. Serà cert això del pes de la memòria?
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Aquest cemen� ri, un conjunt esglaonat al 
qual s’accedeix per una gran escalinata, 
va ser construït a redós de l’Església Vella, 
tal com es feia an� gament. La data no 
és coneguda ja que no hi ha escrita cap 
història, però ha de ser de l’edat mitjana.

An� gament s’accedia pel camí empedrat 
anomenat popularment “camí de les 
ànimes” dins del nucli de Sota-Ribes, a 
l’esquena de l’Església Vella.

L’Església Vella era una capella castral que 
durant el segle XVII va reformar-se en la 
seva totalitat per conver� r-se en l’església 
de Sant Pere.

Aproximadament en els anys 70, amb 
l’augment de la població, es va habilitar una 
nova entrada pel camí del torrent de can 
Puig, tal i com la coneixem actualment.

Des del 2007, la societat limitada GIC 
de NOMBER és la concessionària de la 
ges� ó del cemen� ri, per un període de 
cinquanta anys i conta amb un total de 
1525 sepultures.

Cemen� ri Parroquial
Per: Montserrat Rossell

Personatges reconeguts de Ribes i 
enterrats a la part vella hi trobem alguns 
alcaldes com en Pere Miret i Cerdà o 
en Pere Cuadras i Feixes, ar� stes com 
el poeta Emili Giralt o el fotògraf Jaume 

Gómez, alguns erudits o historiadors com 
en Pere Carbonell o en mossèn Andreu 
Malgà.

lÍnies del temps

Cementiri Parroquial 
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Amb la col·laboració de Josep Miret i Mestre.



La visita inesperada

En aquell temps vivia a Mas d’en Serra però per qüestions 
de treball, i de teatre, havia de quedar-me moltes nits a 
Barcelona i la casa estava buida gairebé tots els dies feiners. 
Un divendres per la tarda, en arribar, vaig trobar una fi nestra 
trencada i la casa remenada. Va ser una impressió molt forta. 
Una sensació gairebé d’agressió física. Una profanació de la 
meva intimitat. És clar que això ho vaig refl exionar més tard, 
perquè en el moment de trobar-m’hi només se’m va acudir 
cagar-me en la mare que va parir l’autor de la malifeta.

Vaig intentar calmar-me, no tocar res i avisar de seguida a 
la policia. A casa no tenia telèfon i això què en diem mòbil 
encara no era d’ús comú (i per molt que us sorprengui, 
podíem viure sense). Vaig anar amb el cotxe a una cabina 
telefònica per denunciar el fet.

Els dos guàrdies municipals que van venir feien patxoca. 
L’un es va interessar pel meu estat d’ànim i l’altre va fer 
una ullada professional a l’escena del crim. Van mirar, van 
prendre notes, van remirar i per fi  el més veterà, investit 
d’experiència, va emetre el seu diagnòstic.

“Esto ha sio el maño”.

Vaig quedar glaçat. Pel que podia entendre es tractava d’un 
individu conegut i reconegut. Res del professional vestit de 
negre que amb moviment felins s’introdueix a casa meva en 
busca de caixes fortes farcides de feixos de diners, joies i 
accions i que, naturalment es queda amb un pam de nas. No. 
“Esto ha sio el maño”.

Així que vaig recuperar-me, els policies em van explicar que 
es tractava d’un desvagat que de tant en tant entrava a una 
casa buida, i durant un parell de dies menjava i bevia el 
que trobava i que, si no hi trobava diners en efectiu, no 
acostumava a endur-se res.

No diré que vaig sentir una sobtada simpatia pel meu 
violador (ep! domiciliari) però sí que es va apaivagar una 
mica el meu furor i més quan després de repassar la casa 
vaig veure que, al marge de remenar-ho tot, les úniques 
coses que li van semblar de profi t van ser uns botons de 
puny d’or, un encenedor de plata, uns texans i una jaqueta 
de pell que em feia molta peça (val a dir que va tenir el 
detall de deixar-me a canvi els pingos que duia posats) i 
en canvi no va tocar unes antigues joguines de llauna que 
tant m’estimo. El pitjor de tot van ser els danys col·laterals, 
doncs vaig ser jo qui va buidar mitja casa. 
Vaig llençar tot el menjar que 
q u e d a v a , tots els plats i gots 
de la cuina, totes les ampolles 
de licor, i tot allò que podia 
haver tocat, inclòs un sofà 
on s’havia arraulit per veure 

la tele tapat amb 
una manta.

P. D. Més d’una 
vegada se’m 
va passar pel 

cap, deixar un 
esmòquing a 

l’armari. Potser si em tornés a 
visitar el maño i me’l canviés 
per la seva roba, podria 
identifi car-lo fàcilment... Des 
d’aleshores, quan no trobo 

alguna cosa penso: “Esto ha sio el maño*”.

* El policia em van dir un altre gentilici, però no 
m’agradaria senyalar a algú que potser s’ha redimit.

doncs vaig ser jo qui va buidar mitja casa. 
Vaig llençar tot el menjar que 
q u e d a v a , tots els plats i gots 
de la cuina, totes les ampolles 
de licor, i tot 
haver tocat, 
on s’havia arraulit per veure 

la tele tapat amb 
una manta.
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