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uè agraïda és la feina de muntar l’edició de juliol de L’Altaveu. Sant 
Joan a les Roquetes, de revetlla i Festa Major tot d’una. La Timbalada 
i Sant Pere, a Ribes on de divendres a diumenge no ha deixat de 
tronar. La programació de Puigmoltó que ja prepara la seva Festa 
Major.

Tot són meravelloses imatges proporcionades per les mirades dels 
objectius incansables dels fotògrafs col·laboradors de L’Altaveu. Els que 
mentre la gent balla, fa l’encesa, toca timbals, pica bastons, és a missa, fa el vermut, 
o gaudeix senzillament de la festa. Ells van fent…, són aquells personatges que es 
poden localitzar en els llocs més inversemblants, de vegades en posicions físicament 
gairebé impossibles i que passegen amb solitud doncs s’entén que és complicat 
seguir-los el ritme, tot per no deixar escapar la possibilitat de captar seqüències, 
moments per recordar, fins i tot aquelles mirades, gestos, expressions dels que 
no saben que els miren, per tant irrepetibles. I desprès la selecció, a la festa els 
balls es mouen, braços i cames no paren quiets i el fum del foc no és transparent, 
ni les persones que s’interposen entre el fotògraf i la imatge tampoc ho són de 
transparents.

Al final arriba a la nostra redacció una acurada selecció per la seva part. Ara la 
patata calenta és a les nostres mans. Impossible re-seleccionar. Però s’ha de fer, 
perquè ells sempre en posen de més perquè puguem escollir, i aquí tot i el greu que 
sap deixar una, només una, d’aquestes imatges en la foscor, gaudim d’allò més al 
poder compartir les mirades de tots els fotògrafs que col·laboren a L’Altaveu. 
Perquè per una estona revivim els moments de les festes amb els protagonistes de 
les Festes Majors. Tota la gent que participa a les Festes Majors de Sant Pere de 
Ribes són els nostres actors principals per aquesta edició. 

Així doncs, no ens queda més que compartir amb tots vosaltres aquesta sort, i 
aprofitar per agrair a tots els que han fet possible aquesta edició de contingut festiu.

Fins aviat!
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La Festa Major de Sant Joan a Les Roquetes ha tornat 
les danses i les músiques al carrer, de la mà dels Balls 
Populars, les bèsties, les orquestres, timbalers i diables. 
Una munió d’actes, des de la primera a la darrera de les 
traques, les cercaviles i d’altres activitats organitzades per 
diferents entitats. 

Tothom ha pogut gaudir dels diferents espais com la plaça 
Llobregat, la plaça de la Vinya d’en Petaca i els principals 
carrers i racons, tant per grans com per joves, i infants, 
fent mostra de la rellevància i de l’expectació que any rere 
any desperta la Festa Major de Sant Joan.

Uns merescuts aplaudiments i clams van acompanyar una 
més que especial actuació dels Castellers de les Roquetes, 
que són avui per avui  part de l’esperit de la festa.

El pregó a càrrec de Joan Torrents i Sivill, , el Castell de 
Focs, les exhibicions de balls i de foc, versos i cercaviles, 
espectacles, el correfoc i festivals han comptat amb la 
participació de persones de totes les edats, implicades en 
fer cada vegada més gran la festa. 

Des de l’Agrupació de Balls Populars han parlat del 
“desplegament humà” de la festa i realment ha estat així, 

tant de dins com des de fora, la participació ha estat 
l’exemple un cop més, d’una festa que creix amb la gent, 
amb l’esforç i el compromís de persones i entitats, com 
l’Associació de Festes de Les Roquetes que cada any ens 
convida als balls i a viure la festa des del primer dia. 

Com no podria ser d’una altra manera, les imatges són 
l’expressió del record més viu d’una festa que amb 40 anys 
a l’esquena és una festa gran, plena de color i d’alegria, de 
ritmes i de trons!

Sant Joan 2014

Fotos: Pepe Cabello

L ’A
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Just al despertar de l’estiu, com cada any se celebra 
la Festa Major de Ribes, on l’esclat de la disparada de 
morterets, seguit d’una traca i el repic de les campanes 
convoca als ribetans, i a qui vulgui gaudir de la nostra 
Festa, a fer cap a la convocatòria de l’inici de cercaviles 
i activitats que han omplert de gom a gom els carrers 
i places de la nostra vila.

Enguany la separata de Festa Major ha estat obra del 
llicenciat en geografia i història Miquel-Muç Vall i Soler: 
Josep Ricart Rovira (1884-1959). Pagès, sindicalista 
agrari i polític.

Divendres 27, es va celebrar la 1a timbalada de 
Ribes, amb la participació de 21 colles del Garraf, 
una espectacular tronada que va sonar pels carrers 
del poble i que es va tancar a la plaça Marcer amb el 
reconeixement a totes les colles participants amb una 
macro botifarrada.

El dissabte 28, després de la baixada de grallers al 
Toc de Matinades per donar pas a la traca va sortir 
la cercavila infantil i el ball de bastons varen fer les 
masies de Ribes.

A la tarda la cercavila de vigília amb els balls populars 
i la ballada conjunta dels balls de bastons. Tothom 
a sopar, i fer temps per trobar-se de nou a les 11 al 
passeig de Circumval•lació, de cara al Castell de Ribes. 
Lloc d’on surt el Castell de Focs, intens i acolorit a més 
de sorollós, el Castell de Focs dóna pas a la cercavila 
nocturna per concloure amb el ball de revetlla i les 

X. Callao X. Callao X. Callao

Sant Pere 2014Sant Pere 2014



A la tarda i nit del mateix diumenge és la cercavila infantil 
i l’exhibició dels seus balls a la plaça de la Vila, concerts i 
balls de Festa Major, sopars a la fresca, els que tanquen els 
actes fins el 29 de juny, a tancar d’aquesta edició. Tot i que la 
programació d’actes s’allarga fins el 11 de juliol.

L’estiu ja és viu, i amb ell, un seguit de celebracions i Festes 
Majors que fan que petits i grans puguem gaudir la festa 
al carrer, plegats. La Festa Major allarga la vida de qui la 
gaudeix, doncs perllonga els somriures mentre dura i això és 
bo, molt bo.
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barraques obertes a la Plaça Marcer fins a la matinada.

Diumenge, ben d’hora, la matinal amb els balls populars, 
desperta al poble que ha dormit i espavila al que encara no ho 
ha fet perquè s’incorporin a donar continuïtat a la Festa Major 
amb el toc de timbals per marcar l’inici de l’anada a ofici.

El repic de campanes anuncia la sortida d’ofici i després dels 
pilars dels afeccionats castellers del poble s’inicia la cercavila 
que clourà a la plaça de la Vila amb l’exhibició dels balls 
populars i els versos dels diables. L ’A

X. CallaoX. Callao

X. Callao

X. Callao Julià Alvarez
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Més de 400 timbalers de 21 colles del Garraf han 
participat en la primera edició de la Timbalada de Ribes. 
L’acte, celebrat el passat divendres 27 de juny com a 
preludi de la Festa Major de Sant Pere, ha servit perquè 
totes les colles de timbalers de la comarca lluïssin els 
seus tocs de timbal i la seva indumentària pels carrers 
de Ribes. El recorregut començava a la plaça Marcer, 
feia una petita aturada davant del Redós –perquè les 
colles dediquessin una tocada als avis de la residència– i 
acabava altre cop a la plaça Marcer, on la festa continuava 
a l’espai de Barraques amb una actuació dels dansaires de 
les Roquetes i els concerts de Dyazepan Xperience, Ebri 
Knight, Els Raggatunning i DJ’s Ribes Electro Màfia. De fet, 
la variada programació d’actes d’aquell dia, sumada a la 
presència de tants timbalers i a la bona afluència de públic 
que omplia la plaça, va provocar que els gairebé 700 
entrepans de botifarra que s’havien previst per a l’ocasió 
s’exhaurissin en menys de dues hores.

La Timbalada de Ribes és un projecte impulsat pels Dia
bles de Ribes – Colla Jove i el Ball de Diables de Ribes, 
que han comptat amb la col•laboració dels Dimonis de 
Ribes, els Diables Petits de Ribes i la Coordinadora de 
Barraques de Ribes. L’objectiu dels organitzadors és que 
l’acte se celebri cada any pels voltants de la Festa Major 
de Sant Pere, amb l’objectiu de revaloritzar la figura 
dels timbalers i, a la vegada, difondre els tocs de timbal 
més clàssics i les diferents maneres d’interpretar-los. 
No en va, aquesta és l’única timbalada del Garraf i una 
de les poques de Catalunya en què només hi participen 
timbalers de colles de foc (diables i/o dracs). La intenció és 
potenciar l’esdeveniment edició rere edició perquè Ribes 
s’acabi convertint en l’aparador i l’altaveu de les colles de 
timbalers més representatives del país.

Diables de Ribes-Colla Jove i Ball de Diables de Ribes.

Els tocs de timbal de les colles de foc inunden Ribes

Fotos: Jordi Roch

Foto: Jaume Milà

1a.
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Una berbena amb participació de tothom

Veïns i veïnes de la plaça Maria Mercè Marçal enguany vam guarnir el 
nostre entorn per a celebrar la nit de Sant Joan. Un centenar de persones 
per un sopar i una nit en família que ens ha permès gaudir de la plaça 
d’una manera diferent.

Volem agrair la participació de tothom, l’ajuntament, i convidar a la resta 
de veïns i veïnes a participar per l’any vinent, doncs tothom ha valorat 
molt positivament el sopar que esperem poder repetir.

En Martí Moreno i en Viçens Ayas amb la música i dinamització i amb 
la Lola de jurat del concurs de dibuix, la Montse, la Bàrbara, la Carmen, 
la Consu i el Fernando amb el muntatge, i una col•laboració especial per 
deixar-nos i compartir amb nosaltres l’equip de música per part de Pepito 
Murcia.

Finalment volem agrair la gentilesa del comerços de l’entorn per la 
seva aportació: PUPURRI DE RIBES que ens va regalar els premis 
del concurs infantil de dibuix, i RESTAURANT XINÈS HAO JING 
LING, CAFETERIA DEL CAFÉ DE LA PLAÇA i CAFETERIA LA 
RAMBLA i EXRESS SPA  pels obsequis del sorteig: un massatge spa, 
un esmorzar per dues persones, dues ampolles de cava i un sopar per a 
dues persones. Moltes gràcies per la vostra col•laboració!

Coorsdinació sopar Sant Joan Plaça Maria Mercè Marçal

SOPAR DE SANT JOAN 
A LA PLAÇA MARIA 
MERCÈ MARÇAL
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DIJOUS 24 de JULIOL
20:00  CROSS DE SANT JAUME
Inscripcions al taller de pintura d’automòbils 
Joan Guerra i a la botiga Evasion Running de 
Vilanova.
Preu de la inscripció : 2 €

DIVENDRES 25 de JULIOL
20:00 INAUGURACIO DE L’EXPOSICIÓ DE 
VITRALLS  - del Modernisme al Mandala –
a càrrec de Andrea Johnstone i Mario Garegnani 
, artistes plàstics.

21:30 PREGÓ DE FESTA MAJOR,
a càrrec de Josep Martí i Guillaumes.

22:30 XXXII CAMPIONAT DE TRUC
Memorial  Josep Pascual “Beppo”
Inscripcions a la Floristeria Flors Ribes.

DISSABTE 26 DE JULIOL
13:00 GRAN TRACA

13:15 VERMUT POPULAR i MUSICA a càrrec del 
grup CMP People

18:30 CERCAVILA DE BALLS POPULARS
amb Gegants, Timbalers, Cabeçuts, Bastons, 
Panderetes, Cercolets, Cascavells, ....

19:30 ACTUACIO CASTELLERA,
amb els Castellers de Les Roquetes

23:30 GRAN BALL DE FESTA MAJOR
amb els grups VORAMAR, SPIDERS i JARM i els 
DJ Ribes Electrònic Màfia

DIUMENGE 27 DE JULIOL
10:30 MISSA SOLEMNE, a la capella dels Cards
Oficiada per Mn. Pere Corbera i Palau
Tot seguit CONCERT a càrrec de Lluisa Millan 
(Veu) i Luís del Val (Corda).

18:30 ESPECTACLE INFANTIL amb “Lluc 
Cahís, el mag que fa país” i a continuació JOCS 
INFANTILS (Trencar l’olla, Curses de sacs, Curses 
ciclistes de lentitud i Curses atlètiques).

20:30 CAMPIONAT DE TRUC
- 2ª eliminatòria -

Del DILLUNS 28 al DIMECRES 30 de JULIOL
22:00 Eliminatòries del Campionat de Truc

PROGRAMACIÓ  D’ACTES 

DE LA FESTA MAJOR DE 

PUIGMOLTÓ
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Fa més de 50 anys que a Ribes, per Festa 
Major s’instal•la la Xurreria on tots els 
ribetans hi fem cap. Per trobar-nos amb en 
Toni, el “xurrero”.

Primer varen ser els pares, en Vicens i la 
Pilar, que feien portar  la xurreria amb un 
transport, doncs en Vicenç no tenia carnet. 

Aquesta plaça (Ribes), li va venir donada 
com a part de la ruta que en Julià, xurrero 
de Vilanova li va deixar en jubilar-se.

Toni des de quan ets a Ribes per Festa 
Major?
Bé, des de que tinc memòria, doncs de 
ben petit ja vaig venir primer a jugar amb 
els nens del poble al voltant de la xurreria i 
quan vaig tenir l’alçada suficient per arribar 
al taulell per despatxar, em vaig incorporar 
amb els pares a treballar. Als 16 anys vaig 
marxar de casa, vaig muntar una xurreria 

pel meu compte i vaig buscar places noves. 
Eren temps ben diferents als d’ara.

Per exemple l’aigua de Ribes era salada i 
havíem d’anar a buscar l’aigua a dos veïns 
del voltant que ens oferien l’aigua bona 
per poder elaborar. Des d’aleshores ja vaig 
ser conscient de la connexió que tenia  
amb aquest municipi, connexió que avui 
mantinc encara amb tantíssima gent. 
Això no es compra ni es ven, es sent. Cada 
cop que aparco la xurreria aquí és com 
tornar a casa, m’hi sento bé, jo estimo 
aquest poble i sento que la gent també 
m’estima a mi. De vegades hi ha gent que 
ve només per saludar-me. L’altre dia va 
venir una senyora i em va dir: “Toni  et vinc 
a saludar només per què no puc comprar 
xurros que el metge m’ho ha prohibit.”

Això et fa sentir part de les persones i és 
difícil d’explicar però existeix.

La xurreria es diu Tona (Toni i Nati ). Quan 
s’incorpora la Nati a la teva vida, i tu a la 
seva, és clar?
La Nati és la meva dona des de fa 25 
anys, els mateixos que m’acompanya 
a la xurreria. Ens vàrem conèixer a 
Sarral província de Tarragona i desprès 
d’intenses mirades intencionades i de que 
fos ella qui em va dir ”Em podries convidar 
a prendre alguna cosa”.

En aquell  moment vaig perdre una 
de les millors clientes del Sarral per 
guanyar-la com a dona. Ens hem 
estimat fins el dia d’avui, tot i les 
recances d’inici del meu sogre que 
em veia com un firaire “con un amor 
en cada puerto”. Desprès de dos anys 
vàrem aconseguir l’acceptació i he de 
dir que el meu sogre m’ha estimat 
moltíssim i jo a ell, i amb la meva sogra 
encara ens estimem.

En Toni el nostre “xurrero”
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Aleshores, coincidint amb la jubilació 
del meu pare, vàrem decidir casar-nos, 
i vam sospesar les dues opcions que 
teníem. O jo deixava la xurreria o la Nati 
deixava el seu ofici a la confecció on 
treballava des de feia 14 anys. Va ser ella 
qui va deixar tot per estar al meu costat. 
És una gran dona, qui més em coneix i 
qui sap treure el millor de mi.

Teniu dues filles. Continuarà la nissaga?
No t’ho ser dir, la gran, la Núria és 
directora de guarderia, té magisteri 
musical i està al Conservatori de 
Vilaseca. I la petita, la Maria, ha fet 
caracterització, imatge personal i 
dietètica. Totes dues ens ajuden i hi 
són sempre que poden, de fet la petita 
no ho descarta de donar-hi continuïtat. 
Però de moment, tot i que és una feina 
feixuga tirem endavant… ja veurem.

Que potser tens algun projecte pel 
futur? Ara s’estan posant de moda els 
xurros a la Xina.
No, no. Jo no voldria pas sortir de 
Catalunya. Potser muntar un bar tipus 
celler  a Sarral en un futur, això si que 
m’ha passat pel cap. I és cert que algun 
cop havia pensat d’anar a fer xurros fora 
però no a la Xina, a Miami, allí crec que 
triomfaria!

Saps què representes pels ribetans? 
Ahir vas tenir una sorpresa davant la 
xurreria, va venir molta gent a celebrar 
els 50 anys del xurrero.
Ostres em van enganyar d’una manera 
increïble! Tots estaven confabulats i jo 
caçant mosques, com sempre. Va ser 
molt emocionant, aquestes coses no 
passen sovint i quan passen fan que 
un es senti especial. Ajuda i molt a 

continuar amb moltes ganes.
Mira, jo vaig aprendre d’una frase del meu 
pare que deia que “En tot el que facis a 
la vida has de tenir la ma trencada”. I és 
veritat, ell em va ensenyar a fer una massa 
amb tots els ingredients a la que s’hi ha 
d’afegir un tant d’amor i dedicació, sinó, 
no surt bona.

Si fessin un concurs de xurros potser no 
guanyaria, segur que ni han de prou bons, 
però quedaria finalista, ja, ja.

I amb les patates igual, tot no s’hi val. La 
qualitat del producte base, la patata, el 
gruix, l’oli de fregir, sempre net, que l’oli 
quedi prou eixugat, i l’enbasat, no hi ha 

Imatge del dia de la celebració d’en Toni amb la Nati, les seves filles, els nebots 
d’en Toni i la Teresa la seva sogra.

Imatge de la Pilar, la mare d’en Toni a la xurreria, l’any 1983.
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marge d’error perquè quan arribi al client 
estigui en les més optimes condicions.

Tants anys donen per un llistat 
d’anècdotes, segur que en tens per donar 
i per vendre.
I tant, n’hi ha fins i tot de repetides. Els 
embarassos de moltes noies, han estat 
per exemple un flash, de veure una panxa 
incipient en una Festa Major a veure el 
nadó en la següent Festa Major.

Algunes vegades ens ha passat d’arribar 
tant justos de temps que la gent pensava 
que aquell any no arribàvem o per exemple 
en una ocasió al canviar de la xurreria 
antiga on posava Churreria - Reposteria, a 
la nova on posa Pizzeria perquè ja la vaig 
comprar així (tinc que canviar el cartell, 
per cert!), un veí i client va dir en veure 
que ens instal•làvem en el lloc de sempre: 
- Escolta aquí no pots muntar que aquí es 
posa el xurrero de tota la vida!!!

Estimo a la gent de veritat, estimo 
aquest poble, sé tots els noms de la gent, 
procedències i segueixo les descendències, 
m’agrada. En Peco per exemple era un nen 
quan darrera de la xurreria a les tardes 
venia a buscar unes crispetes o alguna 
cosa per picar i ahir ens va fer l’homenatge 
amb focs tot un home;  eren els seus 
pares uns dels qui ens donaven aigua 

bona temps enrere. Tots plegats formem 
part d’aquesta meravellosa història de 
les Festes Majors de Ribes i jo n’estic 
molt agraït de l’acolliment i ara a més del 
reconeixement.

Puc aprofitar per donar les gràcies a tots 
i per tot?
I tant...

La festa d’ahir va ser molt especial, tota la 
gent, diables, timbals, els focs, els regals, 
no m’ho podia creure, vaig plorar d’emoció 
com una criatura, i encara no m’he fet a la 
idea. Moltes gràcies a tothom, de tot cor.

Bé, Toni, hem d’anar tancant aquesta petita 
entrevista, i dic petita, perquè és veritat, 
xerres molt, i val la pena escoltar tot el que 
dius. Ho dius de cor i això es nota, amb un 
somriure que tot s’ho val. I saps, se’t nota 
orgullós de ser el  “xurrero” de Ribes.

Has de saber Toni, que a Ribes estem molt 
orgullosos del nostre “xurrero”, el de tota 
la vida…Tu marxa avui, roda el món, i si 
us plau torna per Sant Pau, aquí estarem, 
esperant...  

Gràcies Toni i per molts anys!

Cristina Perelló
Fotos: Ninfa Papereria
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El passat diumenge 8 de juny, la Junta local de l’AECC- 
Catalunya contra el càncer de Sant Pere de Ribes, va 
organitzar una caminada pels voltants de Ribes sota el 
lema: RIBES CAMINA CONTRA EL CÀNCER.

Aquesta activitat solidària va aplegar prop de 200 
persones que prèviament havien adquirit el seu dorsal 
per un preu de cinc euros a la papereria Gabaldà o a 
Ribes Bike, tots dos comerços de Ribes. També es podia 
adquirir aquest dorsal en el punt de concentració, 
al carrer Enric Morera, just abans de la sortida de la 
caminada, on els participants varen rebre aigua i les 
instruccions per iniciar un recorregut amb un especial 
punt d’interès. 

RIBES CAMINA CONTRA EL CÀNCER

Els historiadors, Silvia Boquer i en Josep Miret van 
acompanyar als participants donant l’explicació i 
comentant anècdotes en cadascuna de les masies per 
on va passar segons l’itinerari previst:  Ca l’Escolà, Les 
Casetes, Les Torres, Puigmoltó i amb un final al Castell 
de Ribes on els participant varen poder realitzar la visita 
comentada al Castell i l’Església de Sota Ribes.

Tant la participació, la satisfacció dels participants i la 
recaptació d’aquesta iniciativa va ser un èxit i els diners 
recaptats, al voltant de 1.000 euros que aniran destinats 
a la recerca per la lluita contra aquest mal al que tots hi 
estem exposats, el càncer.

Fotos: Jordi Piqué

L ’A
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Javier Pradanas
Xef de cuina

L a  c u i n a  d ’ e s t i uL a  c u i n a  d ’ e s t i u
Ingredients:

1 kg. de musclos

1 Pebrot vermell

1 Pebrot verd

1 Ceba

1 Tomàquet

All

Julivert

Oli i vinagre

ELABORACIÓ

Primer netejarem bé els musclos i els hi tallarem 
les barbes. Els farem al vapor amb dos o tres dits 
d’aigua i els reservarem.

Per altra banda tallarem el pebrot vermell, el pebrot 
verd, el tomàquet i la ceba a daus molt petits.

En un morter picarem els alls, el julivert i un cop 
picats hi afegirem oli i una mica de vinagre (al 
gust) per amalgamar-ho tot.

Els musclos els disposarem en una safata separant 
una de les closques posant-li per sobre les 
verdures i acabarem afegint la picada per sobre. 

MUSCLOS A LA VINAGRETA
Ingredients:

1 kg de musclos

1  got de cervesa 2 cebes

2 cebes

2 dents d’alls

Pebre negre

Cullerada de farina

Fulla de llorer

Branca de farigola

MUSCLOS A LA CERVESA

ELABORACIÓ

Tallem la ceba en juliana i l’all petit i ho passem per 
la paella fins que sigui transparent. Un cop estigui 
ben potxat hi afegirem una cullerada de farina, 
remourem una estona perquè es cogui la farina i a 
continuació hi afegirem la cervesa, deixarem uns 
minuts perquè  s’evapori-hi l’alcohol.   

Netegem bé els musclos i els incorporem a la 
cassola gran i fonda. Afegim el pebre negre (al 
gust), la fulla de llorer, la farigola i tapem bé. Ho 
posem a foc viu durant uns 7-8 minuts o fins que 
s’obrin.

Ja els posem servir. Estan bonisims!!!

BON PROFIT!
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L a  c u i n a  d ’ e s t i u
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1ª CURSA PER LA INCLUSIÓ A CANYELLES
1a Kakuaa Race el proper dia 12 de juliol
a Canyelles.
 
Kakuua Race neix amb la il•lusió d’un equip humà que entén que 
no ha de ser un acte puntual, per això volem donar a conèixer la 
nostra activitat i totes les diferents iniciatives que es faran durant 
l’any, és a dir volem que Kakuua Race sigui el principi d’un munt 
d’activitats pensades per la inclusió i fer que la societat prengui 
bona nota de que la inclusió no és un nom d’alguna cosa sinó 
que té un caire de responsabilitat de tots i per tots. 

Al capdavant estem els integrants de Refugi Kakuaa de 
Canyelles amb el recolzament i col•laboració de l’Ajuntament 
de Canyelles i algunes empreses que ens fan costat, sempre 
pensant en tothom, volem fer que aquesta i d’altres activitats 
que es faran anualment siguin una data per a tots vosaltres en 
el calendari.
 
Si sou una entitat i voleu participar en l’espai per entitat i fer 
una mostra de la vostra feina i el vostre espai, poseu-vos en 
contacte amb nosaltres.

Per a més informació i inscripcions:
www.refugikakuaa.org - info@refugikakuaa.org
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Sabies
què...
LES EXCAVACIONS A L’ERMITA DE SANT PAU VAN 
PERMETRE DESCOBRIR UNA VIL·LA ROMANA? 

Malgrat que l’ermita de Sant Pau és un indret 
prou conegut de tots els ribetans pel fet que 
cada 25 de gener s’hi celebra la Festa Major 
d’hivern, no tothom sap que a Sant Pau s’hi 
han fet nombrosos descobriments i diverses 
excavacions arqueològiques que permeten 
deduir que sota Sant Pau hi havia una vil•la 
romana.

El desembre de l’any 1900 es van fer els 
primers descobriments dels que tenim 
notícia. En fer les rases de plantació d’una 
vinya de sota l’era de l’ermita es van trobar 
algunes sepultures fetes pels romans, amb 
teules planes i parets de morter de calç.

L’any 1950 en Pere Giró, del Museu del Vi de 
Vilafranca del Penedès, va visitar Sant Pau i 
va descobrir una sitja per conservar cereals 
al costat de la plaça. A l’interior hi va trobar 
alguns claus de ferro, fragments d’àmfores 
romanes i una llosa de pedra que se suposa 
que era per tapar la boca de la sitja. Les 
sitges eren com uns pous de poca fondària 
on antigament es conservaven els grans.

Uns anys més tard, concretament l’any 
1981, l’Ajuntament, propietari de l’ermita, 
va decidir de pavimentar la plaça a fi de 
dignificar la zona del seu voltant. Per evitar 
que les obres poguessin malmetre les restes 
romanes que hi havia a l’indret es va decidir 
fer una excavació, que es va encarregar als 
arqueòlegs Magí i Josep Miret. Curiosament 
han passat més de 30 anys i l’Ajuntament no 
ha pavimentat la plaça, malgrat que sí ha 
arreglat l’ermita i la casa de l’ermità.

En aquestes excavacions es va comprovar 
que en els garrofers de davant de Sant Pau, 
hi havia una casa romana del tipus vil•la 
(equivalent a les nostres masies). En una 
de les rases que es van obrir es va descobrir 
el que devia ser el celler de la casa, amb 
unes grans tenalles on fermentava el vi 
clavades a terra. Val la pena remarcar que 
en aquesta zona del Penedès els romans 
ja tenien la vinya com a principal conreu 
i que la Laietània (zona del Barcelonès, 
Maresme, Vallès...) i la Cossetània (zona 
de Tarragona, que arribava fins aquí) eren 
regions exportadores de vins cap a Roma i 

L’ermita de Sant Pau

Plànol de Sant Pau. A-B-C-D són els noms 
que es van donar als sondeigs arqueològics 
de 1981 (dibuix: Magí Miret)

Sílvia Boquer i Josep Miret

cap al nord de l’imperi romà, malgrat que 
no eren considerats vins de gran qualitat.
Entre les runes tretes de l’excavació 
destacaven alguns trossos d’arrebossats 
de parets amb pintures murals. Això vol dir 
que on avui tenim Sant Pau en temps dels 
romans hi havia una casa senyorial que 
almenys tenia una sala noble amb pintures 
a les parets, possiblement el triclinium, 
que seria l’equivalent al nostre menjador.

En aquests darrers anys, en Xavier Puig, 
ermità de Sant Pau, ha recollit nombrosos 
objectes a les terres del voltant i en les 
obres que es van fer fa uns anys a la casa. 
Entre els materials recuperats destacaríem 
una teula de l’any 1688, ceràmica blava 
catalana de l’edat moderna, alguns 
fragments de ceràmiques ibèriques, 
romanes i medievals, un sant Crist de 
llautó, rajoletes quadrades amb grius i 
lleons i petits trossets de vidre de llàntia.

La suma d’aquestes informacions permet 
confirmar que a Sant Pau hi havia una 
vil•la romana semblant a les masies 
actuals, amb una zona de la casa dedicada 
a les activitats agrícoles, principalment 
a l’elaboració del vi, i una altra zona 
dedicada a vivenda. 

D’aquests moments a la plana de Ribes es 
coneixen altres vil•les, però tan sols a Sant 
Pau i alguna altra més hi trobem indicis 
sumptuaris que permeten intuir un cert 
nivell econòmic.
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Pensant en les conseqüències he arribat a una conclusió un xic, potser, 
perillosa: la tolerància no sempre és bona. Fins ara creia que tolerar era 
una manera de convivència ideal, que feia possible la comprensió, l’entesa 
i fins i tot els errors. Ara però, em declaro intolerant. I he de cercar les 
forces per dir prou. 

Hem viscut experiències de tot tipus i algunes persones fins i tot guerres 
i postguerres i dictadures i post dictadures i eleccions i post eleccions. 
Festes... i a l’endemà de la diversió a l’escombra. 

I les conseqüències? Els efectes de cada pas, de cada decisió, de cada 
silenci. De vegades el maltractament no té efectes visibles, de vegades 
els errors no es copsen, de vegades el mal no es percep, la mentida passa 
desapercebuda i el maltractador i la mentidera se’n surten. 

Cal dir prou: prou a les promeses 
buides, prou a la hipocresia, prou 
a la mentida, prou al silenci, prou 
a l’espera, prou. I ens diran que tot 
plegat són velles reivindicacions, que 
tot és part de la mateixa naturalesa 
d’una societat malalta, embogida, 
estafada, minvada.

Els camins de la vida són finits, 
coneguts i aquest n’és un: una veïna 
ha hagut de fer cua i abandonar 
part de la seva vida perquè un 
desnonament l’ha deixat al carrer i 
sense res més que una fotografia, 
la memòria i la ràbia pròpia de l 
’usurpació. 

Un veí recull el cartró dels contenidors després de 5 anys sense feina per 
guanyar-se un àpat diari.

Una família veïna ha desaparegut. No van poder ni acomiadar-se i encara 
han hagut d’agrair que algú pagués el vol al país dels seus pares. 

I en un altra racó, un cas ben diferent: una veïna del poble del costat, 
que té cases, cotxes i feines, confon la tolerància amb deixar-los marxar, 
confon la justícia amb les lleis, confon l’ honestedat amb la hipocresia.

Aquests dies he estat víctima d’una nova estafa i no podia deixar de 
compartir-la. Anem en compte on van i venen les bones intencions, que no 

per intencions són bones ni per bones 
són intencions. Es tracta de dir prou, 
atendre als efectes i fer si cal un o 
dos passos enrere. No témer però 
tampoc deixar anar valenties, sinó 
més aviat actuar amb coherència, 
amb sentit, sense pors, amb gosadia, 
amb un toc de contradicció i un altre 
xic d’idealisme. M’han estafat per 
ingènua, per crèdula, per pensar 
que pensant bé tothom pensa millor, 
per creure que es pot creure. Per 
creure que es podia, creure que es 
volia, creure, en definitiva, que era 
possible. 

Em declaro intolerant. 

La Juani

PD. Vigileu, mai van soles, mai obliden un detall, mai s’acomiaden... sempre 
tornen i amb la torna, tornem-hi...  

M’AGRADARIA DIR PROU!    AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI
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El Pont de la Palanca va ser construït 
gràcies a la donació de Josep Ferrer 
Vidal, aleshores propietari de la 
Torre del Veguer, sobre la riera 
de Ribes i que permet comunicar 
el nucli de Sota-Ribes amb el de 
Ribes. És una passarel•la formada 
per una estructura metàl•lica que 
és sostinguda per dos estreps 

EL PONT DE LA PALANCA Per Montserrat Rosell

Dóna una empenta al teu negoci amb L ’Altaveu

93 896 41 75L ’A
Sant Pere de Ribes

situats als extrems. La part central 
està constituïda per dues bigues 
amb una gelosia creuada, sobre la 
que descansa un tauler convex de 
formigó. L’estructura descansa sobre 
mènsules de pedra treballada que 
estan fixades als extrems. Aquests 
són fets de paredat comú i s’obren 
formant un arc de mig punt ceràmic.

La barana és d’obra acabada amb 
ceràmica, mentre que a la part central 
és metàl•lica.

La seva inauguració fou el dia 5 d’abril 
de 1891.

Text: Patrimoni Històric

lÍnies del temps

Pont de la Palanca
Riera de Ribes



Coses de la política

La meva avia paterna, una republicana de cap a peus que 
de tant en tant ensenyava una curiosa vessant “anarco”, 
sostenia que això de la política és el pitjor del món. I 
que podia demostrar-ho. Agafes, deia, la cosa més neta 
i tendre del món. La mare. Li col•loques la política al 
darrera... i la converteixes en una sogra! 

Però el cas és que tinc alguns amics que estan implicats 
en això de la política. 

Uns acaben d’arribar a aquest món per tal d’intentar 
reactivar una activitat que moltes vegades està a mig camí 
entre el funcionari que fitxa a l’entrada i a la sortida de 
l’oficina i la feina notable de fer caure murs d’injustícia 
que els antics habitants de despatxos oficials han construït 
a base de entramats i legalismes. 

Altres són de la vella escola. D’aquells que després del 
franquisme van passar de la pancarta al despatx. O del 
bufet laboralista a l’escó. També n’hi ha, i aquests ja no 
els considero amics, què, mediocres en el seu ofici, han 
trobat en el sindicat o el partit el seu manà particular. I 
deu ser un manà de primera, no allò que els hi queia als 
pobres israelites famèlics. 

La majoria hi posen el millor d’ells mateixos però de 
tant en tant em confessen que fer moure els engranatges 
del país, de la ciutat o del poble és molt feixuc. Jo els 
respecto i els admiro perquè acceptar el joc de la política 
i lluitar perquè el teu opositor et pugui dir a la cara allò 
que detestes ha de ser molt dur. 

Un amic meu va participar en la refundació del Partir 
Socialdemòcrata de Catalunya i ens va invitar a tota la 
colla a anar a les llistes. Com jo en això de la política, com 
en el futbol, sempre he tingut uns colors, vaig declinar 
la oferta però vaig tenir la cortesia d’aparèixer a l’acte 

de presentació on vaig escalar a les primeres posicions 
d’una altra llista: la de devoradors de canapès. Com a 
conseqüència de l’esforç i l’entusiasme del meu amic, la 
candidatura és va completar però és va donar la trista 
circumstància que algun candidat, que va acceptar per 
compromís, ni tan sols es va votar a si mateix. 

Un altre em va explicar la seva experiència admirable. En 
el moment de confeccionar la llista d’un partit punter per 
a les eleccions a l’ajuntament de Barcelona, el seu nom, 
inesperadament, va anar sobrevivint a la ratlla censora 
amb la que es van anar foragitant del llistat tots aquells 
que per les seves amistats, històries o contactes, podien 
fer ombra als ocupants del pòdium. Ell, un home de bé 
i discret, sense amics poderosos ni enemics perillosos, 
va suportar els embats dels censors i va quedar en una 
posició discreta que el va permetre, gràcies als bons 
resultats electorals, entrar, absolutament sorprès, a la casa 
gran de la ciutat comtal com a regidor! Ell que ni tan sols 
tenia cara de vicepresident de res...

P.D. Darrera d’un gran home, normalment hi ha una 
dona... sobtada!




