La Premsa (1976-2015) Un llarg viatge
Ferran Torrents i Josep Maria Sanz

“La primera vegada que vaig entrar
a La Premsa mai m’hauria imaginat
tot el que hi viuria....”
Ferran Torrents
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Els viatges són sempre plens de sorpreses, persones que arriben i marxen, d’olors,
colors, textures, sensacions, anècdotes i records. Aquest és un viatge que recorda
persones i accions per transportar-nos a través del temps. Les parets de La Premsa
recorden la seva història.
Parlar de La Premsa no és parlar tan sols d’un bar. És parlar del camí de l’època
FRQYXOVDGHOÀQDOG·XQDGLFWDGXUDIHURWJHHQYHUVXQDIUjJLOGHPRFUjFLD7UDQVLFLy
que molts volien que fos una ruptura que no va ser. De com aquest espai acull políticament i culturalment molta gent que lluita per la llibertat.
eVSDUODUGHODLQLFLDWLYDG·HQ*DEULHOLO·,VLGUHGHO·RÀFLGHO·QJHOGHOHVUHFHSWHV
de la Maria Teresa i l’Àngels i dels qui hi treballen per mantenir l’ànima d’aquest
ORFDO7DPEpGHODLQÀQLWDWG·DUWLVWHVLP~VLFVGHFXLQHUVG·KLVWRULDGRUVLHVFULSWRUV
G·DFWRUVLFLQqÀOVTXHWUREHQXQHVSDLGHWHUW~OLDLG·LQWHUFDQYLG·LGHHVTXHGHÀQHLxen àmpliament el neguit i la sensibilitat de cada moment.
6REUHWRWpVSDUODUGHOHVSHUVRQHVTXHOLKDQGRQDWYLGD*HQWGHGLIHUHQWVHQWLtats locals, gent de diferents pobles que l’han convertit en un local ric, ple de vivències i de valors que perduren en el record. L’acolliment i el respecte són corresSRVWRVDPEÀGHOLWDWLHVWLPDFLySURYRFDQWTXHÀQVDWUHVJHQHUDFLRQVKLFRQÁXHL[LQ
Els nens, de grans, segueixen demanant les mandonguilles de tota la vida. Sentir-se
com a casa és molt agradable.
La Premsa és l’olor del foc, l’enamorar-se, l’absència de l’amic, el ressò de les
paraules, la soledat en companyonia, l’alegria compartida. La taverna preserva
JXVSLUHVG·KLVWzULDDWUDYpVGHOHVWDXOHVG·HQ-RVHS5DIHOGH&DQ0DXULFLOHVUDjoles de Ca la Magina, les cadires del Tupí, el fanal del carrer, el guàrdia civil, la
pedra de la llar de foc i molts d’altres objectes. És un petit espai mediterrani que
H[SOLFDXQDSHWLWDSDUWGHODKLVWzULDGH5LEHVLGHODQRVWUDFRPDUFD
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La taverna La Premsa està ubicada al núm. 7 del carrer Torreta, abans núm. 21.
/·HGLÀFLGDWDGHOVLQLFLVGHOVHJOH;,;'XUDQWPROWGHWHPSVIRXXQDSDOOLVVD
SURSLHWDWGH*DVSDU6ROHULDOVYROWDQWVGHODYDDGTXLULUSHUGRVFHQWV
duros en Simon Mas que va convertir-la en un celler. Disposava d’un cup, una
premsa i un gran pati ple de codonyers i més d’una collita va abastar Cal Forner
Vell per fer codonyat. Al celler hi trafegaven el Celestino Soler i el Manel Marcer.
$OVDQ\VWUHQWDYLYLHQDOSLVHQ-RVHS*XLOODXPHVLOD0HUFq-DFDVLPpVWDUGHQ
3HUH&ROOHQ1ROEHUWR0DJGDOHQRLHQ0LJXHO6DUDELDDPEOHVVHYHVUHVSHFWLYHV
famílies.
El carrer estava format per sis cases: el Celler d’en Simon, Can Peret Macià, Can
5DPRQ5LJXDO&DQ3HUHW&RORP&DQ3DLVHL&DQ3HUH;XUHL$OGDYDQWHOWDQFDW
GHOHV3ODQHVDUULEDYDÀQVDODFDUUHWHUDGH6LWJHV(OPRWGH´0LWMD*DOWDµVRUJt
al poble pel fet de ser un carrer d’una sola vorera.
Des de l’any 2010 el carrer celebra la revetlla de Sant Joan amb un sopar
de veïnat, preservant el mot popular d’aquest racó rural tan emblemàtic de
5LEHVLHQIRUWLQWHOVOODoRVGHFRQYLYqQFLD$TXHVWGLD/D3UHPVDWDQFDSRUWHVDO
públic i comparteix amb gratitud la festa amb aquests veïns que tan bé l’acullen.
Els sopars són el pretext per fer un poema, una cançó o un curtmetratge, per fer un
homenatge a la gent gran, per recordar als amics i per conèixer una mica més la
KLVWzULD(OSRHPDGHGLFDWDO·(PLOL5RVVHOOLWLWXODW&DUUHUGHODPLWMDJDOWDYDVHU
musicat per en David Puertas. El curtmetratge va ser dirigit per en Jaume Fargas
i la banda sonora interpretada pel grup Bulma amb una versió més rítmica. El 16
de desembre de 2012, els Bulma van presentar el seu nou disc Petons de peix, on
apareix el tema del carrer.
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(OPDLJGHHQ*DEULHO3RQVLO·,VLGUH0DUtQYDQDYHQWXUDUVHDUHIRUPDU
l’antic celler d’en Simon per convertir-lo en una taverna que van anomenar La
3UHPVDGH9L9DQPDQWHQLUODSUHPVDRULJLQDOXQSDUHOOGHERWHV XQDGHYL
EODQFLXQDGHQHJUH LYDQFRQVWUXLUXQDOODUGHIRF$ODEDUUDKLSHQMDYHQ
tres torretes de cap per avall per fer llum i al salonet interior hi havia bancaGHVEDL[HVDPEFRL[LQVLWDXOHVDPLGD1RKLKDYLDÀQHVWUDFRVDTXHDJUDGDva a les parelles per festejar d’amagat.
´O·,VLGUHDOLPHQWDYDHOIRFDPEWRWHOTXHDUUHSOHJDYD SLQ\HVVDEDWHVYHOOHV +RWHQLDGLQVG·XQDJDOOHGDGHSOjVWLFGHFRORUYHUGTXHWDPEpXQGLD
YDFUHPDUDPEHOVRGHOHVVHYHVSDUDXOHV´727&5(0$µHPSXGHJDQWWRWHO
ORFDOLFUHFTXHYDPVREUHYLXUHJUjFLHVDO·DQWtGRWGHOYLTXHHVWjYHPEHYHQWµ
/·HVWLXGHHQ*DEULHOLO·,VLGUHYDQFHGLUHOORFDODO·HQWLWDW*(5LWUHV
mesos més tard el van traspassar a l’Àngel Sanz. L’Àngel va arribar al poble
HOJHQHUGHDPEODVHYDPXOOHU07HUHVD%DUFHOyLHOVVHXVGRVÀOOV
O·QJHOVLHO-RVHS0DULDSHULQDJXUDUHO*RWG·2UO·KLVWzULFVQDFNEDUGHOD
SODoD0DUFHULYDWUHEDOODUD/D&ODXÀQVDO·G·RFWXEUHGLDTXHYDLQDXJXUDU/D3UHPVDDPEXQDIHVWDTXHHVYDUHPXOODUDPEFzFWHOGHFDYD O·DFWXDO
3UHPVRW 
´/·QJHOIRXHOSULPHUFDPEUHUSURIHVVLRQDOD5LEHVLHOPHXHGXFDGRUDO
bar amb mà de ferro i guant de seda. Amb molta diplomàcia em va guiar pel
GLItFLOFDPtGHOFRPSRUWDPHQWHQWUHEHJXGHVHVSLULWXRVHV1RIHLDSRUSHUzVL
molt de respecte i amb una paciència de Job ens va aguantar moltes imperWLQqQFLHVµ
En aquells anys, 1976-1982, La Premsa va ser un
autèntic fòrum de discussió i aprenentatge per a
molta gent. Es començava a perdre la por i una
nova generació volia superar l’herència de la
dictadura per construir una altra realitat, més
diversa, més oberta i molt més lliure. S’aprenia
La Premsa, estiu de 1977
Foto: Hans Zoll
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a fruir de la llibertat. La Premsa va ser a les tardes, vespres i nits la segona
FDVDG·XQJUDSDWGHJHQWMRYHOOLJDGDDO·HQWLWDW*(5TXHYROLDPRGLÀFDU
l’ordre establert per construir una societat més justa, democràtica i solidària.
Per alguns van ser les pràctiques universitàries i per altres la continuïtat d’una
lluita per potenciar un canvi polític que es feia esperar. Sí, en aquesta època
a La Premsa es parlava molt i molt de política. De com anaven sortint a la llum
pública les forces polítiques d’esquerres, dels compromisos, de les diferències,
de les qüestions socials i nacionals. I sobretot de com tot es podia traduir en la
transformació d’un poble encara estabornit per la decadència franquista.
A La Premsa es van viure i debatre les primeres eleccions democràtiques a
l’Estat espanyol, les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, però sobretot i amb una intensitat enorme, les primeres eleccions municipals al nostre
municipi, el 3 d’abril del 1979. L’alegria col·lectiva va ser molt gran i a La
3UHPVDYDVHURQOHVSHUVRQHVG·8QLWDW0XQLFLSDOYDQFHOHEUDULQWHQVDPHQW
la victòria electoral, que fou la primera pedra del canvi polític a Sant Pere de
5LEHV
Però no tot era política. Hi havia històries d’amor, casaments, debats sobre la
vida en general, i per damunt de tot, molta festa. La voluntat de gaudir de la
vida. En acabar qualsevol actuació o concert, tothom cap a la taverna.
L’oferta gastronòmica va arrencar amb el pa amb tomàquet i les primeres
tapes: esqueixada, mandonguilles, xoricets fregits i croquetes de bacallà. Les
SULPHUHVSRVWUHVSDVWtVGHSLQ\DHOÁDPG·RXLHOÁDPGHFRFR
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El 1978 se celebra el primer Carnaval amb un concurs de disfresses amb el senWLPHQWFROÃOHFWLXGHUHFXSHUDUHO&DUQDYDOD5LEHVSURKLELWSHUODGLFWDGXUDIUDQquista. Aquest acte es va realitzar durant quatre anys seguits, l’últim coincidint amb
HOSULPHU&DUQDYDODOFDUUHU  (Q-RUGL*DUULJD 7ROL IHLDHOVFDUWHOOV
´(OSULPHUFDUQDYDOYDLJJDXGLUFRPXQDQLPDO-RTXHGXLDXQDEDUEDGHPpV
de deu anys, me la vaig afaitar i em vaig deixar bigoti, em vaig posar unes ulleres
LXQYHVWLWDPEDUPLOOD PDLQ·KDYLDGXW LQRHPYDFRQqL[HUQLQJ~$SOLFDQWHOVPHXV
coneixements de ‘teatrero’, tota l’estona parlava en castellà. El Mata em deia:
³¢2\HQRVFRQRFHPRV"YLQHFRQ%ODVHQODVÀHVWDVGH,QYLHUQR³$PtPH
suenas, pero no de Blas...— Vaig aguantar el paper tota la nit. L’endemà, parlant amb el Mata, vaig veure que encara no se n’havia adonat, que era jo... Va
TXHGDUEpµ
Puntualment es feien exposicions de pintura d’artistes locals com Lluís Blay, Cristòfol
$OPLUDOO7ROL3HUH2UFHUD/XtV5RGUtJXH]LWDPEp
GH9LODQRYDLOD*HOWU~FRP5RG\L-RDQ&DOYHW
´9DQHQWUDUFRPKRIHLHQFDGDVHWPDQDD¶GDUXQ
vistazo’ amb capa i tricorni, i van demanar un parell
de ‘carajillos’ a la barra. La seva presència tallava
l’ambient. Parlaven de la pintura que tenien davant
seu: —¿Y tú, qué ves?... —A mí me parece que es una
FDVD¢RTXL]iVXQFRFKH"³1RVpFKLFRODSLQWXUD
moderna de hoy no hay quien la entienda...— I, per
guàrdia civil 
/XLV5RGUtJXH]
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sort nostra, que ens aguantàvem el riure per sota el nas, van marxar sense treure’n
O·HQWUHOODWµ
ELS AMICS
Els tertulians d’aquella època eren tan divertits com il·lustrats. El periodista
Eugeni Molero n’era un i, malauradament, també d’altres persones que ja no hi
són.
´8QGLDHUDDPEHO&DQRDODEDUUDLDODSULPHUDWDXODKLKDYLDGRVIRUDVWHUV
amb un cadellet de gos, pastor alemany o llop, i es discutien reiteradament si era
G·XQDUDoDRO·DOWUD(O&DQRGHFRSLYROWDHVPLUDÀ[DPHQWO·DQLPDOyLDPEXQFULW
sec fortíssim diu: Hail Hitler!!!! I el gos, de l’ensurt, es va aixecar d’un bot i de dret
cap a la porta... En Cano tranquil·lament digué a la concurrència: és pastor alePDQ\VHJXULDL[tYDDFDEDUODGLVFzUGLDµ
´$PEHQ%HQD]RX]SHUVRQDWJHIDPyVDODFRPDUFDPDQWHQtHPJUDQV
discussions sobre religions i el fèiem enfadar fàcilment mofant-nos de les seves
FUHHQFHV8QGLDHQSUHVqQFLDG·XQDTXLGqLHP¶'RFWRU,QÀHUQR·HO&DQRHO
provocà insultant la divinitat i els seus profetes. Ell no li feia cas i jo vaig apuntar-li al Cano el nom d’un profeta poc conegut i aleshores sí que es va enfadar
PROW(O¶'RFWRU,QÀHUQR·HOUHSOLFj$OjHWFDVWLJDUjDWX%HQD]RX]SHUKDYHU
ORVGLWHOQRPGHOSURIHWDQRDHOOVTXHSREUHWVVyQXQVEHQHLWVµ
A vegades, a La Premsa, la gresca venia donada per les celebracions de comiats de solter/a, casaments, batejos, comunions i aniversaris.
´0·KRYDLJSDVVDUWDQEpDOFDVDPHQWGHOD3LODULHO1DQDTXHDPLDPE
YRFDFLyGHVROWHUSURIHVVLRQDOHPYDQYHQLUJDQHVGHFDVDUPHµ
(/&$8'·$57
/·DQ\O·HQWLWDW*(5YDREULUHOVHXQRXORFDOVRFLDODOFDUUHUGHO3L$
La Premsa es van treure les dues botes i en el seu lloc s’hi va posar una taula
JUDQHOWHUUDHVYDIHUGHQRXLHVYDREULUODÀQHVWUDDOVDORQHW
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´(Q-RVHS*yPH]HUDO·KRPHLPSRVVLEOHGHFRQYLGDU(QFDUDTXHKDJXpVSDFWDW
amb l’Àngel que aquell dia pagava jo, ell sabia i utilitzava totes les estratègies
SRVVLEOHVSHUFRQYqQFHUORGHOFRQWUDULµ
El salonet es va destinar a sala d’art, i a més, es vestia amb peces antigues cedides per un brocanter. Es feien exposicions de quinze o vint dies amb vernissatges
per a cadascuna d’elles. Tots els artistes d’aquella època van ser partícips d’aquell
HVFODWG·H[SUHVVLyDUWtVWLFDTXHGRQjQRPDOSHWLWHVSDLGH&$8'·$57/D3UHPVD
V·DQDYDFRQHL[HQWSHO*DUUDI(Q-RVHS0DULDHVYDLQFRUSRUDUDOQHJRFLIDPLOLDU
el 1983.
L’any 1985 es va produir un incendi al pis de dalt i els inquilins van decidir marxar. És quan La Premsa va tenir accés al lloguer de tot l’immoble i li va permetre
IHUKLXQDSHWLWDFXLQDLGLVSRVDUGHPDJDW]HPÀQVDOHVKRUHVLQH[LVWHQW
Es van fer nous plats com la tripa amb cigrons, l’ensalada russa, l’amanida d’arròs
DPEPRUHVFLOHVFURTXHWHVGHSDVWDQDJD8QSDUHOOGHGLHVDODVHWPDQDOD0Dria Soler, amiga de la Teresa, donava un cop de mà a la cuina.
´(UDXQORFDOG·KLYHUQVREUHWRWTXDQQRWHQLDDLUHFRQGLFLRQDW0DOJUDWHOV
ventiladors hi feia una calor horrorosa. A l’estiu es treien les cadires i la beguda a
la fresca i de segur que més d’una nit els veïns no van poder dormir per la nostra
[HUUDPHFDµ
Colles de jovent d’arreu hi trobaven un bon lloc per sopar amb una oferta que
s’ajustava a les seves butxaques. Els primers estrangers li donaren valor per la
seva autenticitat de taverna típica catalana: el pa amb tomàquet, l’art i el vi.
*UXSVFRPOD&ROOD9HOODGH'LDEOHVGH5LEHVKLKDQFHOHEUDWWUDGLFLRQDOPHQWHO
seu sopar de Festa Major.
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Vora els deu anys de feina feta, la taverna consolidava la seva presència. El desemEUHGHODSHULRGLVWD3LODU(\UHYDFLWDU/D3UHPVDHQXQDUWLFOHFRPXQ´¶HVWDEOLPHQWG·jPELWFRPDUFDOTXHIXVLRQDDUWLJDVWURQRPLDµ
0Ô6,&$,&,1(0$
Als anys noranta van aparèixer al poble dues entitats noves: Joventuts Musicals de
6DQW3HUHGH5LEHVLO·HQWLWDWGHFLQHPDFOXE/D&RYD1HJUD/D3UHPVDHOVYDRIHULU
el seu espai per a poder desenvolupar tant les seves activitats com reunions i assemblees. Per aquest motiu, en aquesta dècada es potencia la música en viu, les tertúlies
de cinema i les exposicions. Cada mes s’editava un tríptic on s’anunciaven els actes i es
donaven a conèixer els artistes que hi participaven.
Les entitats organitzaven una activitat mensual. Els concerts de Joventuts Musicals eren
de jazz els dimarts a la nit o de música clàssica els diumenges a la tarda i formaven
SDUWGHODSURJUDPDFLyGHOD;DU[DGH0~VLFD&OjVVLFDGH&DWDOXQ\D(VYDSRGHU
gaudir de concerts interpretats per músics de renom. El pintor Cristòfol Almirall va
llegar a Joventuts Musicals un quadre que forma part de la col·lecció particular de La
Premsa.
´4XDQYDDFWXDUHOWULRGHOD9HOOD'L[LHODQGFRPTXDVLVHPSUHHOVP~VLFVHVYDQ
queixar del poc que cobraven, però em van dir que quedava compensat per com
n’era, d’acollidor, el local, pel sopar i la sobretaula de què estàvem gaudint. Jo els
YDLJGLUTXH/D3UHPVDIHLDXQERQHVIRUoHFRQzPLFSHUSDJDUHOTXHKDYLHQFREUDWµ
/D&RYD1HJUDLPSXOVDGDSHUO·HVFULSWRULFLQqÀO3HSH*XWLpUUH]YDHQULTXLUOHVQLWV
de dimarts a La Premsa amb moltes pel·lícules, tertúlies i homenatges a grans cineastes. El novembre de 1995, l’entitat hi va celebrar l’únic acte-exposició que es va fer al
municipi per commemorar el Centenari del naixement del cinema. L’historiador ribetà
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;DYLHU0LUHWYDH[SOLFDUODKLVWzULDGHOFLQHPDD5LEHVLOHV5RTXHWHVLO·DUWLVWD0DQHO
Font va vestir l’entrada de La Premsa convertint-la en l’entrada d’un cinema.
En aquests anys les exposicions van ser tan diverses com interessants: les pintures de
O·$QWRQL;DXVOHVHVFXOWXUHVGH$G9DQ1LHXZHQKX\]HQHOVWLWHOOHVGH&ULVWLQD6FKPLGWL
el Taller Didó de Vilanova: les sandàlies teixides a mà de Maite Soler...
1RXVWHUWXOLDQVRPSOLHQHOWHPSVLODEDUUDWRWHVOHVWDUGHV
´/HVJHUPDQHV9HQWRVDOD)LQDLOD;RQGRQHVVjYLHVDPEYLGHVYLVFXGHVLQWHQVDPHQWLODFXOWXUDGHOVHQ\RU/XLJJL8WWLQLIHLHQSRVVLEOHXQHVWHUW~OLHVLQREOLGDEOHV
L’amic Luiggi era molt fredolic i jo li deia que ja que estava jubilat podria anar a
passar l’ hivern a Cuba però a ell li feia pànic volar i l‘única solució era arribar-hi
amb vaixell, però com que tan sols hi anaven els de mercaderies li vaig prometre
TXHHQEXVFDULDXQTXHDGPHWpVDOJXQSDVVDWJHU1RKLYDKDYHUPDQHUDGHWUREDU
QHFDSLHO/XLJJLPDLYDDQDUD&XEDµ
/HVDFWLYLWDWVDPE-RYHQWXWV0XVLFDOVLOD&RYD1HJUDYDQGXUDUWUHVDQ\V 
 ÀQVTXHOHVHQWLWDWVHVYDQGLVVROGUH$/D3UHPVDHVYDQVHJXLUIHQWH[SRVLFLRQV
WRWVHOVPHVRV8QDGHOHVTXHYDWHQLUPpVUHVVzYDVHU´$Q\VGHSLQWXUDGH-RVHS
0DULD&DED\ROµTXHYDRPSOLUDTXHVWHVSDLLODJDOHULDG·DUW/HV&LQF9ROWHVGH5LEHV
L’Àngels va agafar el relleu de
VDPDUHVHJXLQWÀGHOOHVVHYHV
receptes. Aleshores unes noves
aromes impregnaven les parets,
i plats com les favetes amb
pernil, la truita de bolets i les
´FDU[RIHVGH5LEHVµ SODWWtSLF
del poble que commemora la
recepta original de l’enyorat
+RVWDO5RVVHOO Q·HUHQKDELWXDOV
de temporada. L’oferta de postres s’amplià amb la mousse de
xocolata i el púding de pa amb
panses.
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El mes de març de l’any 1999 La Premsa va celebrar el seu 22è aniversari i es va
organitzar la festa de la Barretina per presentar el seu nou plat. L’estimat historiador local Josep Lluís Palacios, en el seu article sobre les barretines i els americanos,
FRQFORXDPEVLPSDWLD´PROWGHJXVWLEHQYLQJXWVDO·DUWLODVHQVLELOLWDWµ
La festa va comptar amb una exposició col·lectiva de vint-i-dos artistes, uns van pintar pebrots i altres barretines. Tots els assistents van
VHUFRQYLGDWVDODGHJXVWDFLyGHEDUUHWLQHV SHEURWVIDUFLWV GH
FURTXHWHVSRVWUHVG·DPHULFDQRV SOjWDQDPE[RFRODWDLFRFR LYLQV
GHOFHOOHU9HJDGH5LEHV
´$ODSUHVHQWDFLyGHO·DFWHGHOqDQLYHUVDULYDLJHVFULXUHXQ
text, el vaig memoritzar i el vaig deixar anar quan m’ho van dir.
5HFRUGRTXHO·DPLF)HUUDQ/OLVWHUULHPYDGHPDQDU´FRPKDVSRJXWPHPRULW]DUDTXHVWWH[WWDQOODUJ"µ,OLYDLJFRQWHVWDUSHUTXq
tinc bona memòria i perquè he estudiat teatre, i n’he fet... Les
barretines es van acabar i vaig veure molta gent de la comarFDDPEODJRUUDEHQSRVDGDµ
El dia 20 de febrer de 1999 es va
presentar el primer enregistrament
de l’Orquestrina La Moderna,
fruit d’un projecte antic impulsat pel músic i compositor Esteve
Molero, que va voler recuperar
OHVP~VLTXHVGHEDOOD5LEHVGHOV
anys 20 als anys 50, homenatjant
d’aquesta manera el mestre Josep
5RVVHOO 4XLULFR 
impulsor d’aquelles orquestres
ribetanes de l’època. L’orquestrina
estava formada pels ribetans
Esteve Molero, David Puertas, Lluís
*LUDOWL(XJHQL0ROHURHOVVLWJHWDQV

Xavier Renau
Pintures
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del 12 de març
al 29 d’abril de 2015
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*HUDUG/OLJDGHVL-RDQ<OOHQ;DYLHU3DVFXDOGH3XLJPROWyLHQ/OXtV5RGUtJXH]GH
9LODQRYD(OSULPHUEDOOIRXHOGHMXOLRODO&DVWHOOGH5LEHVGLQVHOFLFOHGH0~VLFD
DO&DVWHOORUJDQLW]DWSHUO·HQWLWDW(OV;XOLXV
Aquell mateix hivern es va fer una trobada de mestres xatonaires del Vendrell,
9LODIUDQFD9LODQRYDL6LWJHVHQWHQHQW5LEHVLFRQFUHWDPHQW/D3UHPVDFRPDOORF
neutral al marge de picabaralles per l’origen del xató.
1280,/Ã/(11,
/D3UHPVDVHJXHL[HOVHXYLDWJHÀGHODOVVHXVLQLFLVPHQWUHTXHGHODFXLQDVXUWHQ
QRXVSODWVFRPOHVHVSDUGHQ\HV WRUUDGHVIDUFLGHVLJUDWLQDGHV HOWXStGHSHEURW
amb bròquil i fesols, els timbals d’arròs amb bolets i d’albergínia amb carn picada,
HOWULQ[DWG·HVSLJDOOVLOHVJLWDQHV SRVWUHVGHGLFDGHVDO%DOOGH*LWDQHV 6yQDQ\V
de bonança i l’any 2005 s’incorpora la cuinera basca Begoña Olaortúa aportant
un toc màgic als cargols, als calamars i a les vieires que porten el seu nom.
´(O-RUGL$OERUVGLEXL[DQWVRYLQWYHQLDDPEWD[LSHUIXJLUGHODUXWLQDDOLPHQtària de la residència els Camils. Menjava i bevia amb la saviesa d’un bon gourmet i no parava de fumar cigarrets Camel. A voltes m’asseia amb ell, potser perquè era del gremi dels de mobilitat reduïda, i m’explicava històries molt divertides
GHODERKqPLDEDUFHORQLQDTXHMRGHVFRQHL[LDSHUUDRQVG·HGDWµ
El canvi de segle va dur també
l’arribada de l’euro i la prohibició
de fumar dins els locals públics. Tant
una cosa com l’altra va comportar
un aprenentatge per als clients i la
taverna.
´$OJXQVSHQVDYHQTXHHO-RVHS0DULD
ens deixaria fumar a porta tancada. Jo
vaig dir que no el coneixien prou i que
no seria així.. i el Josep Maria no em
YDIDOODUµ
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La Premsa estrena terrassa i descobreix la seva façana oferint un espai per
a l’escultura. S’hi va exposar obra d’en Dino Barrocas, Joan Calvet, José
'iYLODL$QWRQ5LJXDO(VYDLQDXJXUDU(/75$*2TXHGHVHWDQRXGHOYHVSUH
convida encara avui als clients a un pinxo amb les seves consumicions, recorGDQWDTXHOOHVWHUW~OLHVGHODSULPHUDqSRFDLDL[tPDWHL[HOVLJQLÀFDWGHOPRW
—moment de descans dels pagesos per fer un mos i remullar la gola. És en
DTXHVWWHPSVTXHHQ5RJHU3RQV³TXHFDVXDOPHQWpVÀOOG·HQ*DEULHO3RQV
fundador de la taverna— hi comença a treballar.
´/DWDXODJUDQTXHKLKDDOIRQVFDGDGLXPHQJHO·RFXSHPXQDFROODGH
set o vuit, de vegades més, i si no hi ha contraordre està sempre reservada
SHUQRVDOWUHV$PEWRWHOUHVSHFWHOLGLHPFROÃORTXLDOPHQWO·$OWDU0DMRU8Q
dia que celebràvem l’aniversari d’un de la colla, sembla que va venir un
bisbe a beneir-la. Jo no el vaig veure, però sí que vaig sentir la benedicció
en llatí... devia ser un bisbe vell. Els de la taula em van dir que duia una mitra
PRUDGDDOFDSµ
/·DQ\O·$MXQWDPHQWYDLPSXOVDUHOSURMHFWH´7DVWGHYLQVLSURGXFWHVHODERUDWVD6DQW3HUHGH5LEHVµL/D3UHPVDYDRUJDQLW]DUO·DFWHGHFORHQGDDPE
empreses del poble que oferien una mostra dels seus productes: vins, cava,
botifarra, pa, formatges, samarretes i material reciclat.
Durant els mesos de novembre i desembre dels següents anys, s’ha anat repetint l’experiència amb propostes que ofereixen l’oportunitat de fusionar l’art i la
JDVWURQRPLD7tWROVFRP;RFRODWD0DOYDVLD$LJXD7HUUD0DULGDWJHGH&LQH
i Maridatge d’Escola, han delectar els assistents gràcies a la generositat de
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professionals, empreses i amics que han volgut participar-hi. Cuiners i pastisVHUVGHUHQRPFRP-HDQ/XF)LJXHUDV2ULRO%DODJXHU1XULD/XFDV-XDQ)UDQ
1HPHVL3DVFXDO$QQD0RQDVWHULRL(QULF)RQWKDQSUHVHQWDWYHULWDEOHVREUHV
G·DUWJDVWURQzPLTXHV/·KRPHQDWJHDOVDQ\VDO[HI(GXDUG3HUHxD /D&ODX 
va ser un dels moments més emotius que s’hi han viscut.
´8VSXFGLUTXHKHHVWDWXQSULYLOHJLDWGHOVPDULGDWJHVGH/D3UHPVDMDTXH
HOVKHSRJXWJDXGLUDSULPHUDÀODLDVVHJXW(OVSODWVTXHPpVUHFRUGRVyQOHV
llenties de l’Eduard, la llebre amb xocolata d’en Jean-Luc i la sípia a la bruta
GHO0DUHQRVWUXPLOHVPDOYDVLHVµ
Aquests maridatges també han estat possibles gràcies a la participació de
FUHDGRUVFRP-RDQ&DOYHW/DXUD%RUUjV;DYLHU5HQDX/LGLD6HUUD-RVH
'iYLOD'LQR%DUURFDV%HUQDW-RDQ0DUF5HFKD-RUGL6DODGLpL;DYLHU6DXmell. Amb el suport musical de David Puertas i els alumnes de l’IES Can Puig
LO·(VFRODGH-XGLW&DPSUREt(OVGLVVHQ\VJUjÀFVGHO·OH[3pUH]3DXOD6DQ]
(YD$QWROtQL5DPRQ)DOFy/HVSUHVHQWDFLRQVGH6HUJL/ySH]-RVHS*DUULJD
&ULVWLDQ&DUDQGHOOL-RUGL(UROHV,HOVYLQVLFDYHVGHFHOOHUVGH5LEHVLGHO0DVVtVGHO*DUUDI
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D’altres esdeveniments han fet que La Premsa segueixi sent un lloc de trobada:
l’exposició retrospectiva dels 40 anys de pintura del vilanoví autor del Drac de
OD*HOWU~6DOYD0DVVDQD -DXPH$UQHOODYDIHUXQFRQFHUWYHUPXWLHVYDIHU
XQD[HUUDGDGH'UDFVKLVWzULFVLHOVVHXVSRUWDGRUV ODJUDYDFLyGHOYLGHRFOLSGH
SURPRFLyGHO·~OWLPGLVFGHOV%XOPD3HWRQVGH3HL[O·KRPHQDWJHD-RDQ)RUWXQ\
,DQTXL UHFRUGDQWHOVHXFRQWH6RWDHOIDQDOGHOFDUUHUGHOD7RUUHWDRODFHOHbració del Trofeu Troyano que des de fa tres anys organitza la Penya d’Escacs
5LEHV
Aquest llarg viatge de vora quaranta anys ha anat acompanyat d’una clienteODÀGHOLEHQDYLQJXGDG·XQOODUJEDJDWJHG·H[SRVLFLRQVFRQFHUWVWHUW~OLHVGH
cinema i tot plegat amb els platets de sempre, el pa amb tomàquet i el vi de la
nostra terra.
´(Q-DXPH%XWtHQ-RDQ6HULROLMRVRYLQWVRPHOVSULPHUVG·REULUSRUWHV8QD
vegada, gràcies al Joan, vaig gaudir d’un dels millors roms caribenys que he tasWDWPDLD/D3UHPVD&RQHL[LDHOURP=DFDSSDGHO5RQLVRQSHUTXqHO6DQWLQ·HUD
XQHQWqVLGHURPVHOVWHQLDTXDVLWRWVµ
Són moltes les històries que han testimoniat aquestes parets i el seu record, possiblement, també hi ha trobat aixopluc.
Però el viatge no s’atura i enguany, coincidint amb la Festa Major de Sant Pere,
La Premsa celebra l’homenatge al pintor ribetà Lluís Blay amb una exposició
retrospectiva. Tots hi esteu convidats. Passeu-ho bé i bon viatge.
´/DSULPHUDYHJDGDTXHYDLJHQWUDUD/D3UHPVDPDLP·KDXULDLPDJLQDWWRW
HOTXHKLYLXULD+LKHYLVFXWPROWHVFRVHVDPRUVGHVDPRUVWHUW~OLHVDPEFRPpanys músics que venien des de Barcelona perquè els encantava el local... tota
ODFXOWXUDTXHKLKHDGTXLULWDPEHO/XLJJL8WWLQLKHSRJXWUHIUHVFDUPLUDQW
exposicions, l’assignatura d’història de l’art que fa tants anys vaig estudiar a
l’escola de teatre... he imaginat cançons que he acabat de compondre a casa...
i a l’ hivern, a la vora del foc, observant la seva màgia més d’un cop he pensat:
)HUUDQHQWUH´QJHOVµL´6DQVµYROVGLUTXHQRHWVDO&HO"µ
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