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Nadal i tradicions
Torró, neules, massapà,
fruites dolces...

Entitats
Els Pastorets
Pessebre vivent
Els Reis d’Orient

Rellotge de Sol a Ribes
El temps és la Terra

editorial
A

L’altaveu

quest mes sortim al carrer amb la voluntat, més que mai, d'agradar, de ser
útils i de donar idees. Idees per les festes de Nadal, decorar la casa, receptes,
les tradicions de tota la vida, activitats nadalenques a Ribes, i com no, els
regals…
Compra a Ribes, compra a casa, compra bé, vol obrir al màxim el ventall de
possibilitats a nivell comercial que ofereix el nostre municipi. Fer les compres de
Nadal sense patir les conseqüències de les aglomeracions, amb bons preus i
amb la garantia i la confiança de tot l'any.
Ribes creix amb número d'habitants i els comerços i serveis també ho fan.
És per això que des de L'Altaveu gaudim fent promoció del nostre municipi en
tots els aspectes, també en el comercial. Els comerciants de Ribes cada cop
més creuen en L'Altaveu per promocionar els seus productes.
És doncs un bon moment per agrair als patrocinadors de sempre la confiança i
respecte que ens han demostrat número rere número, confiant-nos la seva
imatge. Donem també la benvinguda als nous patrocinadors i els convidem a
continuar amb nosaltres.
Aprofitem les dates per felicitar aquestes Festes a tothom.
Seria fantàstic que els desitjos es fessin realitat, però l'últim que s'ha de perdre
és l'esperança.
L'Altaveu desitja pau arreu del món i salut per a tothom.
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DITES POPULARS DEL NADAL
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Boires per Nadal, migjorn o mestral.
Abans de Nadal capa no cal.
El conill per Sant Joan, la perdiu per Nadal.
El vent de Nadal, dura tot l'any.
Els formatges de Nadal, són els millor de l'any.
La neu d'Advent gela les dents.
Els trons de Nadal no fan ni bé ni mal.
Nadal nevat primavera regalada.
Nadal sense lluna, mala fortuna.
Per Nadal, capons, neules i torrons.
Per replantar i empeltar l'ametller, la lluna de Nadal va bé.
Si plou per Nadal plou per Setmana Santa i per Carnaval.
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ELS DOLÇOS DE NADAL
El massapà

Ja se'l coneix ben entrat el segle tercer abans de Crist. Els grecs
parlen d'unes pastes fines elaborades amb mel i ametlles. Roma
també les desenvolupa, però Venècia i Toledo rivalitzen per la
seva paternitat en el segle XVI.
Segons una llegenda italiana el massapà va néixer de la necessitat de fer un pa diferent que lluités contra la fam del moment.
Així el fan amb sucre i ametlles triturades car eren productes
amb superàvit en aquell moment.
Hi ha una altra història que diu que els pastissers italians,
van fer servir el massapà per bescanviar-lo per gra de blat doncs les continues plagues els deixaven sense aquesta
matèria prima.
Ara bé les cròniques de la ciutat de Toledo ens expliquen com
les monges del convent de Sant Clement a l'any 1212 va
començar a fabricar-ne per tal de poder alimentar les tropes
que lluitaven contra els àrabs amb Alfons VIII de Castella al
davant.

El torró

Durant un temps fou defensat per la regió italiana de
Cremona. Estudis posteriors el situen a la península ibèrica
sent els seus portadors els àrabs i instal·lant un centre de
producció a la localitat llevantina de Xixona allà cap a l'any
1603.

Les neules

Aquest producte està fet d'una pasta fina de farina amb sucre
i s'el.labora des de fa molts segles; de fet ja es menjava el
segle XIII, quan el rei Jaume I va convidar en un àpat a més
d'un centenar de persones i en va servir de postres. Però ...
eren planes i amb inscripcions, no cilíndriques com ara. Les
neules eren sucades amb piment, una beguda composta per
vi, pebre i mel. Ara se sol fer amb moscatell, vi bo o cava.

Fruites dolces

Primer es pensava que tenien un origen aragonès, però
també les podem trobar a d'altres regions com ara Múrcia,
Andalusia o Castella. L'ús que se'n fa d'elles és força actual
i la seva cobertura amb sucre de llustre obeeix a que s'utilitzava per dissimular el mal estat de la mateixa i treu-ne profit.
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Peugeot
1007 Urban
AUTOMÒBILS BAGES

Matalassos de làtex des de
345 €
Pack de matalàs + articulat
a partir de 499 €
amb coixins regal
LA BOTIGA DEL DESCANS

Un gran assortiment de lots,
regals i bons pernils per
aquestes
festes nadalenques
CA L’AGUSTÍ
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Samarretes
diferents models
a partir de
6,95 €
SISTRES

Sistemes Informàtics
Garraf

L’Oreal, tractaments específics
d’ús diari.
Assesorament
professional
sense cap compromís i amb
tota garantia.
Cuidant els teus cabells, cuidaràs de tu.
FORMA I ESTIL
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Fa més de 13 anys que el Celler Can Ferran va obrir les seves portes a Sant Pere de Ribes.

Aquest establiment ubicat al número 44 del carrer Torreta, està especialitzat en la venda a
l'engròs i al detall de vins i caves.
Regentada per en Ferran Ruiz, Dora Artigas i la seva família, aquesta botiga especialitzada,
aposta per oferir als seus clients una gran varietat de vins i caves de les millors denominacions
d'origen del país i una extensa selecció de licors nacionals i importats.
La principal peculiaritat del Celler Can Ferran és que té a disposició del públic un taulell de
degustacions i ofereix la possibilitat de provar els productes que el client vol adquirir, per tal de
facilitar la decisió de compra final.
En un ambient distès i familiar, amb música de fons i amb la projecció en pantalla de documentals
sobre vins i caves i temes relacionats, es pot realitzar, també, la compra de lots, cistelles
nadalenques i petits obsequis.

VINS RECOMENATS

El Celler Can Ferran està obert al públic de dimarts a diumenge oferint la millor atenció i consells
per tal que la compra final sigui del tot satisfactòria.
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MANTEL BLANCO

Sauvignon blanc 1999

D:O Rueda
Bodega Álvarez y Díaz, S.A
Varietat Sauvignon Blanc
Vi de color groc pàl·lid daurat amb
tons verdosos i allimonats. Molt net.
Subtil, fresc, amb tons herbacisgespa recent tallada i fenc-, florals i
afruitats de bona intensitat donant un
conjunt elegant. Sec, saborós, sedós.
amb bon pas de boca, equilibrat. Final
de boca ampli, afruitat , on tornen a
sortir els tons herbacis i florals del nas. Té una
frescor molt agradable que es manté durant llarga estona en el postgust.

VILADELLOPS - Syrah (30%) -

Garnatxa (25%) - Marcelan (20%) - Merlot
(15%) - Carinyena (10%)
Verema seleccionada a la vinya i taula de
selecció. Fermentació controlada en dipòsit.
Criança en barrica durant 12 mesos.

CEPAS VIEJAS

Mencía 2003
D.O Bierzo
Bodega Dominio de Tares, S.A
Varietat Mencía 100%
Tonalitats de cirera picota pràcticament opac, cobert amb
tons violacis. Aroma de correcta intensitat de palla seca
fullaraca, flors silvestres i un vermell molt intens. En boca
es de cos mig, amb bona acidesa , equilibrat, saborós i
potent.

MAS SAURA - Garnatxa negra (50%) -

Syrah (25%) - Cabernet sauvignon (15%) Carinyena (10%)
Color granat fosc intens. Al nas destaca la
fruita madura amb notes d'herbes aromàtiques sobre un fons mineral, també hi són
presents els torrats. A la boca és càlid i carnós, té una bona estructura, els protagonistes
són els tanins dolços i la fruita de la garnatxa
domina sobre les altres varietats. La sensació
final és plena i llarga.

TAULES DE NADAL
CANELONS
Típic dinar del dia de Sant Esteve. Com els feien
les nostres àvies: carns rostides de vedella, porc,
pollastre... Acompanyats de la tradicional beixamel
i de formatge per fondre. Gratinar i ... èxit total.

CUIXA DE XAI AL FORN
1 cuixa de xai per persona. La untarem amb oli i la
deixarem reposar una hora amb branquetes de
farígola. Salarem i li entatxonarem cansalada i
ametlles. En una safata de forn posarem patates
tallades a rodanxes i la cuixa a sobre remullada
amb oli, vi i conyac. i ho posarem al forn a coure.

GALL DINDI FARCIT
Farem una barreja de carns (pernil,
vedella...) amb panses, ametlles,
pomes, xerès, ou, sal i pebre negre.
Farcirem el gall dindi. El cosirem i el
lligarem. Després l'untarem bé amb
llard i el posarem al forn a mitja temperatura fins que estigui ben tendre.

RAP A L'ALL CREMAT
Segur que us agradarà assaborir aquest plat guisat amb la
bona combinació del rap amb
l'all, tomàquets, patates, fumet
de peix, oli i julivert.

ESCUDELLA I CARN D'OLLA
Pel dinar de Nadal el bullit més tradicional.
Es reuneix tota la família i sense escatimar res es
fa una bona escudella i carn d'olla.
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NADAL A DISNEYLAND RESORT PARÍS
L'esperit de Nadal inunda de màgia Disneyland Resort Paris. Si el
visites aquests dies et trobes submergit en el cor d'un inoblidable
conte nadalenc, ja que els hotels recreen tot l'esplendor de les
tradicions de Nadal i t'ofereixen un ventall de noves e inesperades
diversions amb la companyia dels personatges Disney.
A l'entrada del Parc Walt Disney Studios hi trobem un inesperat Pare
Noel amb un estrany trineu que dona la benvinguda als visitants... però
és Goofy! què espera disfressat a tothom qui vulgui fer-se una
fotografia amb el seu Cadillac-trineu carregat de regals.
El tradicional Arbre de Nadal està situat
davant el Castell de la Bella Dorment que
aquest any està cobert de neu així com els
seus voltants i el Central Plaza és l'escenari
d'un homenatge molt especial dedicat a les
principals princeses Disney.
A Main Street U.S.A. és com estar en una altra època en la que els fanals
passaven del gas a l'electricitat i els cotxes de cavall al motor. Inspirat en
Marceline, en Missouri, el poble on Walt Disney va viure de nen, és un carrer amb
cases de colorides façanes, les seves tendes, restaurants, ... on cada tarda
desfila la Cavalcada de Nadal amb el Mickey i els seus amics al capdavant portant una gegantesca caixa
de música que porta la màgia i l'alegria del Nadal.

Una màgica visita a París per a contemplar el seus
famosos monuments.

8

Aquests dies però, tenen el final més màgic als peus
del Castell de la Bella Dorment, qui, amb Aurora,
Blancaneus, Bella i Ventafocs, cadascuna acompanyada pel seu príncep transporten als visitants a una
màgica faula que combina música, llum i fantasia.
Campanilla és l'encarregada de donar el toc final amb
la seva vareta màgica i provoca una explosió de pols
de fades que donarà color al Castell de la Bella
Dorment il·luminat per un conjunt de llums
centellejants.

Ja tenim 25 anys
Professionalitat, constància i molta il·lusió. Aquestes són les característiques que ens han acompanyat des
d'aquell llunyà 20 de desembre del 1980, quan vam obrir les portes del nostre establiment per primer cop. Uns
ingredients, però, que no haguessin tingut raó de ser sense el reconeixement dels nostres amics i clients.
Gràcies a tots vosaltres, la nostra trajectòria està plena d'experiències enriquidores. Contribuir al bon
funcionament del rellotge del campanar de l'Ajuntament, prestar els nostres serveis a dues generacions de
ribetans o la creació de les joies del Drac de Tres Caps només en són un exemple. Una mostra més d'aquestes
petites històries que, dia a dia, ens han fet créixer amb el coneixement de les vostres necessitats. I el més
important de tot: que ens han permès adonar-nos de la importància que té mantenir la confiança que ens heu
dispensat al llarg de tots aquests anys, sense la qual avui no estaríem celebrant aquest 25è aniversari.
Per això, en reconeixement a totes les persones que un dia o altre heu confiat en nosaltres, volem deixar
constància del nostre més sincer agraïment. Perquè han passat 25 anys, però el nostre compromís continua
sent el mateix: oferir-vos els nostres serveis amb la màxima dedicació. La que hem compartit amb tots aquells
que ens han ajudat a tirar endavant. La Maria, la Mercè i la Judith durant els inicis. Més recentment, amb la
molt bona disposició de la Carme i la gran professionalitat d'en Miquel. I sense deixar de banda en Santiago,
sempre a punt per tot allò que faci falta.
Amics i clients, ens complauria molt que aquest 25è aniversari també fos un petit homenatge de gratitud a
cadascun de vosaltres. La veritat és que us el mereixeu. Així que, senzillament, moltes gràcies a tothom.

2 5 è aniversari
Carretera de Sitges, 41 - Telèfon i fax 93 896 34 94 - Sant Pere de Ribes
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Regals de cosmètica
a partir de 12 €
MANDALA

Pica Gourmet
a partir de
295 €
JORDI PUIG I FONT

Bosses des de
6€
DECOMODA

Camises
a partir de
9,95 €
DECOMODA
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Les millors botifarres i
embotits artesans per
aquestes festes de
Nadal
CAN MANEL
Ponsèties i
assortiment d’arbres
nadalecs
FLORS RIBES

MARTIN BERDUGO:
Barrica i Jove, nous vins de
la D.O. Ribera del Duero.
EL CELLER DE RIBES

FERRET:
Noves propostes
Ezequiel nº1
sel.lecció de barriques
EL CELLER DE RIBES
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El bon menjar
per Pepita Rosell
( la “petita” de Ca l’Eriço)

GUATLLES AMB RAÏM
Ingredients:
8 guatlles
60 gr. mantega
400 gr. aprox. de raïm blanc sense
llavor
1 cullaradeta de gingebre molt
Sal
Pebre negre

Us presentem una forma senzilla, però
deliciosa de preparar guatlles. És millor
utilitzar raïm blanc i que no estigui molt
madur.

Preparació:
Agafeu una paella gran perquè hi càpiguen totes les guatlles.
A foc lent es desfà la mantega. Un cop desfeta afegiu les guatlles i les fregiu 10 minuts aprox. fins
que estiguin una mica daurades.
Mentrestant poseu a la trituradora 300 gr. de raïm i feu un puré. Coleu la polsa resultant i reserveu el
suc.
Salpebreu les guatlles i tireu per damunt el gingebre. Afegiu el suc del raïm. Doneu la volta a les guatlles de manera que el pit quedi a baix. Tapeu i cuineu a foc lent durant uns 10 minuts.
Poseu el raïm que hem reservat a la paella. Doneu la volta perquè quedi el pit cap amunt i cuineu de
3 a 4 minuts fins que el raïm s'hagi escalfat totalment.
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LA MODA D'AQUESTA TEMPORADA
És una moda que està inspirada en els anys cinquanta, seixanta i setanta i també amb alguna connotació hippie.
ELS COLORS

ELS TEIXITS

El negre i tots els altres. Si la tendència
per al dia és de colors més tranquils,
com el beige i el marró amb tocs de
colors, per a la nit es tot al contrari: una
explosió de colors forts. Els vermells,
grocs i blaus forts són els protagonistes
de les nits d'aquesta temporada.

Tot torna i un dels teixits estrella d'aquesta temporada
és el "tweet".
Aquest teixit ve acompanyat del punt artesà i rústic.
És precisament en els contrastos d'aquest gènere
urbà per excel·lència amb el rústic dels punts quan
s'aprecia que aquesta barreja de teixits ha trobat un
lloc en el temps.
Es càlid i elegant i està present en l'univers dels complements més moderns: sabates i bosses.

ELS COMPLEMENTS
Les botes de cuir, ante i de cocodril són de canya alta, punta rodona i els
talons alts.
Les sabates és porten amb cunya. Estilitzen com un bon taló i són quasi
tan còmodes com una sabata plana.
Les bosses segueixen la tendència de l'estiu passat, grans i amb moltes
butxaques i sivelles. És porten de pel llarg.
Les mitges tornen a ser opaques i plenes de fantasia.
Ulleres de montures grans, futuristes.
Guants, bufandes, barrets dels colors de moda...
Braçalets, collars, arracades... de color verd, vi i or.
Tampoc ens podem oblidar dels perfums. La temporada tardor-hivern és
presenta plena de noves composicions olfactives, formulades amb notes
sensual per estar en consonància amb l'esperit de la moda.

VESTITS DE FESTA
Hem d'utilitzar la nostra imaginació per escollir els vestits de festa.
El principal es poder treure el màxim profit d'aquests dies festius
amb vestits de caire elegant, senzill o sensual. Teixits de fantasia,
negres... complementats amb abrics, xals o fulards. Però, això sí,
sense perdre el nostre estil. I davant el dubte de com vestir-se és
millor decidir-se per l'opció "menys". És millor pecar de discreció
que no passar-se.
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FONTAN-RUBY
FA QUINZE ANYS !!!
El 5 de desembre és el
nostre aniversari.
Esteu tots convidats a
una copa de cava.
La nostra feina és oferirvos un servei d'estilisme,
L’ E Q U I P F O N TA N - R U B Y U S D E S I T J A
que s'encarrega
de
Q U E PA S S E U B O N E S F E S T E S
la imatge en global.
Desenvolupem un estudi d'observació a la persona per conèixer la seva
configuració, les seves costums i les seves preferències per poder
d'aquesta manera crear canvis d'imatge que potenciin la seva bellesa.
Un estil per a cada personalitat.
Pep Ventura, 67

Tel. 93 896 31 50

fontanruby@yahoo.es

08810 Sant Pere de Ribes

C A R PA C C I O . . .
EL PLAER DE LA SIMPLICITAT
El carpaccio és un plat modern que ha entrat amb facilitat en la tradició gastronòmica. El seu inventor va ser el gran
Arrigo Cipipriani, creador del cèlebre bar venecià Harry's Bar que es va inspirar en aquest plat per seguir la dieta, a base
de carn crua, d'una clienta molt apreciada, la comtessa Amalia Nani Mocenigo. En aquell moment havia als vorals del
Canal Grande una gran exposició del pintor Vitore Carpaccio, famós pels seus vermells intensos, per això Cipriano va
batejar així la seva creació.
En una safata es posen talls molt fins de carn de bou. Es salen i es deixen reposar en la nevera 15 minuts. Mentrestant
es prepara la salsa. En un bol es posen els rovells d'ou, la mostassa, el suc de llimona i un polsim de sal. El treballa la
barreja amb oli, de la mateixa manera que
es fa la maionesa.
Es treu la carn de la
nevera, s'amaneix
amb la salsa i es
cobreix amb trossets
fins de formatge parmesà.
Zen&Do, proposa la
seva varietat de carpaccios, de bou, tonyina, bacallà, etc...
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Varis models
Abans 35,90 €
Ara 28,70 €
GUAI

Fabricació pròpia
argent a partir de
12 €
DISSJOIA

Texans des de
40 €
LA FACTORIA

Anells de diferents
models des de
60 €
ESTIL D’OR
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Nòrdics
des de
50 €
PATIÑO

Tot per a la teva
mascota
MINIZOO

Bravissimo 2 Pro - 2100 W
59 €
FONOLL
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ELS PASTORETS I LES FESTES DE NADAL
La celebració del Nadal ve de molt enllà. Es recorda com la festa de pastors i
d'intimitat familiar, diada d'àpats solemnes...
La vida dels pastors era lluny de casa i el desembre marcava l'època de retorn i
recolliment a la llar, es guardava el ramat, d'aquí la dita:

"El que no celebra el Nadal, és home que molt poc val"
El Nadal des de temps memorials és festa de pastors. Eren ells
qui prenien un paper més rellevant en la festa religiosa. Es considerava que la Mare de Déu els va escollir perquè li fessin companyia sota el cobert. Era costum que els pastors baixessin de
les muntanyes i anessin per les cases anunciant el naixement del
nen Jesús.
La Missa de Nadal, popularment anomenada Missa del Gall, era
i és diferent de totes les altres. El poble prenia una part activa en
la celebració Des de molt enllà, s'havien fet representacions de
l'adoració dels pastors i el poble, el qual dialogava, cantava i feia
la representació, sortint-se de la pròpia litúrgia, informava del
cicle nadalenc.
De la representació plàstica del naixement de Jesús, es tenen
documents des del segle XI. De les representacions del misteri
del
naixement, hi ha documents des del segle XIII.
A Catalunya, la tradició de les representacions de Els Pastorets
és llunyana, només cal tenir present els difernets autors que han
escrit textos al respecte: J.M. Folch i Torres, Serafí Soler
(Pitarra), etc..
El Centre Parroquial, de la mà del Grup de Teatre actualment
anomenat Bell-Lloc, porta més de mig segle representant-los any
rere any.

Text extret de: w w w. c e n t r e pa r r o q u i a l . c o m

20

U N P E S S E B R E A R R E L AT
El Pessebre Vivent parlat de Sant Pere de Ribes neix l'any 1988, però entronca directament
amb la tradició de teatre popular de la localitat: els balls parlats que es representaven per les
festes en el segle XIX i els primers anys del segle XX, el teatre al Centre Parroquial entre els
anys 50 i 70, les successives representacions dels Pastorets, que els Xulius van portar a
terme fins al 1987 i els senzills pessebres vivents que s'havien representat a l'Església Vella,
la Serra i el Redós fins a la dècada dels 80 del segle XX.
En el Pessebre Vivent parlat dels Xulius hi actuen al voltant de 100 persones de totes les edats, que representen els
quadres amb una gran intensitat dramàtica. A ells s'hi afegeix un nombrós grup de col·laboradors, indispensables per
a l'èxit del pessebre: un autèntic espectacle teatral en escenaris naturals.
El Pessebre Vivent parlat es porta a terme cada any en un lloc diferent. D'aquesta manera es dóna a conèixer el
preciós patrimoni cultural que formen les masies i els caserius de Sant Pere de Ribes. Fins al moment, el Pessebre
s'ha representat al mas de les Farigoles, can Burguera, la Timba - Sota-Ribes, can Miret i can Carbonell, els Cocons,
mas de Solers, mas de Montgròs, Sant Pau, can Pau Artigas, la Serra, les Torres, can Jove, Castell de Ribes, can
Giralt, la Costeta i les Parellades, que és on va començar.
Les representacions tenen lloc del 25 al 28 de desembre a les tardes. Es venen entrades al local dels Xulius (c. Major,
13) a partir de les 17h dels dies de representació. També se'n venen als comerços Germi (c. Nou, 8) i M. Àngels
(c. Balmes, 47) de Sant Pere de Ribes durant els 15 dies anteriors a les representacions.

Per Nadal fem Pessebre

Enguany, malgrat la globalització que ens porta costums aliens a la nostra
tradició cultural, també l'entitat ElsXulius fa pessebres i anima a fer-ne a
les cases per celebrar com cal el Nadal.
Ja fa molts anys que fem pessebres i vint-i-sis de l'exposició col·lectiva. Ja
fa molts anys que fem concursos de temes nadalencs i n'estem molt
contents de poder així contribuir a conservar les nostres tradicions.
Cada Nadal estem molt contents quan centenars de persones del poble i
de fora omplen la nostra sala d'exposicions per contemplar uns
Foto: Jordi Guillaumes
diorames que, d'una manera plàstica, intenten reflectir moments de la vida de Jesús.
Molts mesos de feina, moltes hores treballant en el diorama, però quan veus el resultat és del tot gratificant.
Animeu-vos a fer pessebre, de borra o de guix, i com cada any traieu les figuretes de la capsa perquè us
acompanyin per Nadal.

Grup de Pessebristes de Els Xulius-CSR

Bones festes.
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Marcs diferents
models i tamanys
des de 5 €
RACÓ DEL MARC

Reparació de tapisseries en
general, gran assortiment de
teixits.
TAPI RIBES

Vine i ho trobaràs
DULCE DE LECHE

Joguines per a la
teva mascota per
1,80 €
SANDY

22

Tot els regals de disseny
DISSENY PER A LA LLAR

Cistelles diferents
models des de
14,10 €
NATURA

Hidromassatge a
partir de 1500 €
TAL.COM CAL

Vestit jaqueta, diferents
models a partir de
90 €
ARRELS
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CAMPANYA DE PODA HIVERN 2005 - 2006

Ajuntament Sant Pere de Ribes
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El Rellotge de Sol de
la plaça de l'Església
El Rellotge de Sol de la plaça de l'Església de Sant Pere de
Ribes és el resultat d'un concurs d'idees proposat per
l'Ajuntament l'any 1999 amb motiu de la remodelació
d'aquesta plaça.
Aquest Rellotge, que es defineix de tipus horitzontal, està
format per dotze tubs de ferro que simbolitzen les dotze hores,
i porta en una placa de bronze la llegenda El temps és la terra,
les coordenades geogràfiques del lloc: latitud 41º 15' Nord i
longitud 01º 46' Est, el meu nom: Francesc Xavier Renau i
l'any que vaig portar a terme la seva realització: 2000.
El Rellotge ha estat presentat a la Societat Catalana de
Gnomònica, que s'ocupa de l'estudi i la promoció dels rellotEl Rellotge de Sol anomenat “El temps és la terra” (foto: F.X. Renau).
ges de sol, la qual l'ha inclòs en la seva publicació La Busca
de Paper num. 48 del gener a l'abril del 2004, on surten reproduïdes tres fotografies, dues en color a la contraportada
de la revista i una en blanc i negre a l'interior, a més d'una descripció detallada de les seves dimensions i de les
mesures de les ombres en les quatre èpoques de l'any més significatives: els solsticis i els equinoccis.
Com autor he volgut donar-vos algunes pautes per a la comprensió del seu funcionament; per començar a introduir-vos
en l'interessant món de l'egnomònica. Un egnòmon es tradueix com estil o vara que fa ombra.
La primera explicació és la més simple: el Rellotge marca l´hora solar. Això vol dir que, depenent dels canvis convencionals
de l'hora oficial, el Rellotge de Sol sempre marcarà una o dues hores més que els nostres rellotges oficials o mecànics.
A més d'aquesta variable, fàcilment comprovable, hi ha dues més: la que ens ve marcada per la longitud ( 01º 46' Est) i
la que s'anomena d'equació de temps. La variable marcada per la longitud significa que el Rellotge i el centre de Ribes
es troben situats a un grau i quaranta sis minuts d'arc de distància del meridià de Greenwich en direcció envers l'Est (a
150 km aproximadament). I com que tots els senyals horaris que marquen els nostres rellotges mecànics o digitals estan
ajustats a aquest meridià, el Rellotge de Sol sempre marcarà poc més de 7 minuts per davant de l'hora oficial.
La variable dita d'equació de temps és la més complexa, i s'ha de combinar amb les anteriors. En resum, vol dir que el
nostre planeta Terra, en el seu recorregut de translació al voltant del sol, no viatja sempre a la mateixa velocitat. Depenent
d'on es trobi en el seu trajecte el·líptic, s'accelera o es desaccelera progressivament. Dit en termes horaris: depenent de
l'estació de l'any en la que ens trobem, el Rellotge de Sol s'avançarà o es retardarà notablement si el comparem amb
l'hora oficial: la diferència entre alguns dies de l'any pot arribar a ser de més de mitja hora.
L'hora veritable , però, és la que ens indica el nostre Rellotge de Sol, tot i que quasi mai coincideixi amb l'hora oficial.
A més, sempre és l'hora veritable del municipi, que sempre serà diferent de municipis o indrets amb longituds diferents.
Deixarem per una altra ocasió l'explicació d'altres dades cabdals, com la de la latitud. Fins llavors, espero que us hagi
interessat aquesta primera i àmplia aproximació al món dels Rellotges de Sol.
Per preguntes, aclariments o informació sobre la construcció de Rellotges de sol podeu adreçar-vos a:
www.xrenau@eresmas.com
Francesc Xavier Renau
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Tarot evolutiu
Simbologia aplicada al creixement
personal
Ningú sap amb certesa qui va crear el tarot, però a mitjan del segle XV va aparèixer en el sud de França com un joc de
cartes. Avui, després d'un procés de restauració minuciós , el Tarot de Marsella Restaurat TM emergeix com un llibre de
saviesa al servei de l'evolució personal.
L'evolució humana no és un procés natural i espontani. Exigeix una forma de consciència. Fa falta triar un camí a fer per
trobar la satisfacció en el que fem i vivim. En aquesta recerca podem bloquejar-nos, tenir dubtes o conflictes que ens
portin a una situació de desorientació o estancament que tindrem que reconèixer i solucionar. La nostra evolució és una
tasca que no podem delegar en res ni a ningú. Implica fer-nos responsables d'aconseguir fluir amb nosaltres mateixos i
amb el nostre entorn.

Un instrument per evolucionar

El Tarot Evolutiu és útil per treure dubtes o desfer bloqueigs i continuar amb el nostre camí d'evolució personal. Això és
així perquè el tarot reflecteix amb imatges l'estructura de la consciència humana. Al fer una pregunta, les cartes ens contesten revelant alguns aspectes clau de la situació consultada. En aquest diàleg amb el tarot les forces psíquiques ocultes en el inconscient es mobilitzen per generar una nova perspectiva del problema. I tot aquest procés es realitza, si vol
el consultant, en el temps breu d'una consulta. Aquesta és la màgia del Tarot.
En el tarot, com en el univers o en els éssers humans, no sobra res: tot ocupa el seu lloc. Cadascuna de les 78 cartes
expressa un principi i conté una constel·lació de possibles significats, des dels més evidents fins els més distants i a
vegades extravagants (a simple vista). El sorprenent és que els significats parcials de cada carta es combinen en una
"tirada" per produir paraules, frases o idees sempre nous e inesperats. Interpretar les cartes és un art.

La consulta evolutiva

Lluny d'endevinar, el Tarot Evolutiu no pretén revelar el futur sinó ajudar a qui consulta a descobrir què pot fer en el present per assumir un paper actiu en la resolució dels seus problemes i en la seva evolució personal. Moltes situacions
d'ansietat i preocupació tenen el seu origen en les dificultats per comprendre el passat o en una excessiva necessitat de
controlar el futur. Una de les ensenyances del Tarot és que quan més ens preocupem per el que va passar més ens distanciem del que podem fer ara i aquí. Podem integrar ambdós aspectes en una mirada única i recórrer naturalment el
camí singular de la nostra pròpia vida.
El protagonista de la consulta és sempre la persona que pregunta al tarot. No es tracta de que "l'endevinador" o "vident"
ens digui com són o com seran les coses segons ell les veu. Aquí el consultant assumeix un paper actiu e interactiu, ja
que el Tarot Evolutiu funciona millor quan compta amb la saviesa personal de qui consulta.
Les cartes admeten sempre diferents interpretacions i és el consultant qui decideix, d'acord amb les suggeriments del
tarolèg quina és la més adequada. Una actitud honesta i receptiva permet aprofitar millor la riquesa del tarot.

Aprendre Tarot

L'aparent complexitat del tarot no és inabordable. Com tots els llenguatges, es pot aprendre interioritzant la seva estructura i els significats de les cartes. Per aconseguir-ho, a més de la pràctica necessària i un bon mestre, el tarot ens sol·licita abandonar el ús de la raó com únic mitjà per comprendre la realitat. És necessari donar pas a la intuïció, l'emoció, la
creativitat i la nostra pròpia experiència de vida. Perquè aprendre tarot ens transforma. Ens mostra aspectes de nosaltres que desconeixem i ens ofereix un camí de saviesa per expandir la nostra pròpia consciència.
(El Tarot de Marsella Restaurado TM és propietat de Philippe Camoin i Alejandro Jodorowsky.)
Víctor de Pedro
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Mig segle... i un sopar
El proper 29 de desembre 50 persones celebraran els seus 50 anys.
Varen néixer a Ribes o a qualsevol
lloc del món, però va ser l'any 1955.
El sopar, la festa i el pastís especial
ho celebraran al Restaurant de
Vilanoveta, al poble històric del nostre municipi. Tothom que vulgui celebrar al seu 50 anys pot trobar-se amb
els amics i fer noves coneixences.
Això sí : hi haurà música pop dels
anys 60.

Els
són

Reis
camí

d’Orient
de Ribes

Ses Magestats Els Reis d’Orient arribaran com cada any pel carrer
del Pi, el proper 5 de gener de 2006, a les 7 del vespre. Després de
saludar a tots els infants i ciutadans per les places i carrers de Ribes
aniran cap el balcó de la Casa de la Vila on faran el seu tradicional
discurs i recolliran les cartes i las il-lusions de tots els nens.
Des dels seus inicis l’Entitat GER s’encarrega de preparar la rebuda
als Reis d’Orient. Es va iniciar als anys 70 als espais del Casino (a
la plaça Marcer). Era una sola carrossa, després hi ha hagut molts
canvis: carros de Vilanova o d’altres llocs i construcció de noves
carrosses amb disseny de Toli. Com sempre hem tingut bons conductors dels vehicles reials com Bertran, Fontanals, Jacas, Robert
o Rossell que els han portat molt bé al seu lloc.

Els Reis d’Orient i els seus patges amb els infants al Saló de Sessions de la
Casa de la Vila en anys anteriors.
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SERVEI LOCAL DE CATALÀ DE SANT PERE DE RIBES
Acte de presentació a les Roquetes dels cursos de català organitzats pel Servei de Català de Sant Pere de Ribes.
Un total de 104 alumnes s'han apuntat als cursos de català per a adults que el Servei de Català de Sant Pere de Ribes,
que forma part del Centre de Normalització Lingüística Alt Penedès-Garraf, ha organitzat per a aquest primer quadrimestre
del Curs 2005-2006. Es tracta de cursos dirigits tant per a persones catalanoparlants, que volen millorar el seu nivell de
llengua, com per a persones que encara no parlen català i el volen aprendre. A Ribes i a les Roquetes, en aquest primer
quadrimestre del curs, s'han ofert 4 cursos presencials i 4 a distància.
El dia 9 de novembre, a la Biblioteca Josep Pla de les Roquetes, es va fer un acte de presentació dels cursos, en el qual
també va ser convidat l'etnògraf vilanoví Bienve Moya, que va parlar de l'associació Els Altres Andalusos i va presentar
el llibre que porta el mateix nom. Els Altres Andalusos vol ser una nova veu de les persones d'origen andalús (elles
mateixes o els seus pares o avis) que es qüestionen el paper que tenen i el que han de tenir en el futur de Catalunya.
Durant l'acte, també es va fer un reconeixement a les persones que han participat en el programa "Voluntaris per la
llengua" tant al nucli de Sant Pere de Ribes com a les Roquetes. Una vegada més, es va tornar a posar en marxa una
nova edició del programa "Voluntaris per la llengua". Aquest programa té per objectiu posar en contacte persones que
vulguin destinar voluntàriament una hora a la setmana (durant un mínim de 10 setmanes) a conversar en català amb
persones no catalanoparlants que necessiten reforçar l'aprenentatge de la llengua catalana. Hi ha molts alumnes que
necessiten complementar l'aprenentatge de la llengua oral que fan a l'aula. A més de poder practicar la llengua al carrer,
els va bé que algú els ajudi a superar la possible inseguretat que provoca l'aprenentatge d'una nova llengua. "Voluntaris
per la llengua" és una manera de facilitar aquest contacte personal entre un parlant del català i un alumne disposat a
reforçar
l'aprenentatge fet a l'aula.
Els propers cursos de català s'iniciaran durant el mes de febrer, la matrícula, però, es farà a partir de finals de gener.
Cal destacar que els cursos bàsics per a no catalanoparlants són gratuïts.
Per a més informació us podeu adreçar al Servei Local de Català de Sant Pere de Ribes, a Ribes c. Major, 110, al
telèfon 93 896 48 84 o a l'adreça electrònica spribes@cpnl.org. A les Roquetes, pl. de la Vinya d'en Petaca, s/n.
Al telèfon 93 814 27 44 o a l'a/e lesroquetes@cpnl.org.

L’etnògraf Bienve Moya en un moment de la
presentació del llibre Els Altres Andalusos del qual
ha estat un dels autors.

Servei de Català de Sant Pere de Ribes - CNL Alt Penedès-Garraf (www.cpnl.org)
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Llibres per a Nadal
QUINA LENTA AGONIA, LA DELS
AMETLERS PERDUTS
TONI CUCARELLA
Pàgines 316
Editorial: EL GRILL 3i4
Any edició: 2005
Aquesta
novel·la
reconstrueix
aspectes de la vida i les creences en
un barri humil i perifèric a finals dels
anys 60. Un darrer reducte on
encara sobreviu la cultura popular, en un món que, no
obstant, prenuncia la seva desaparició just abans que
la humanitat ha de posar els peus a la Lluna. Cal dir
que és una lectura amena i un dels seus protagonistes
és Nolo Ribes. L'obra va obtenir el premi Andròmina
dins els XXXII Premis Octubre.
EL SALVATGE DELS PIRINEUS
PEP COLL
Pàgines 329
Editorial EDICIONS 62
Any edició: 2005
És una obra que va obtenir el
premi Sant Joan 2005. És una història de l'estiu de l'any 1837 on
l'estudiant Ventura Mir, després de
naufragar estrepitosament a les
terres baixes, va a petar en una d'aquestes illes i, solitari vocacional, decideix instal·lar-s'hi definitivament.
No serà gens fàcil ja que la família, l'amic d'estudis o el
gran amor de la seva vida no toleren l'individu solitari.
Una història lúcida que tracta de la relació de l'home
amb la natura, la solidaritat amb el tercer món i el dret
de viure on i com a un li doni la gana.
ELS COLORS DE LA NOSTRA
PELL

LA PANTALLA AMIGA?
Nens i adolescents davant el seu entorn
audiovisual
JOSEP FERNÁNDEZ CAVIA
Pàgines 194
AROLA EDITORS
Any edició: 2005
Aquest llibre és un gran estudi sobre un
canvi important que s'ha produït a la
societat actual: la relació dels nens i
adolescents amb els mitjans de comunicació. És tracta d'un
treball realitzat per Josep Fernández Cavia que ha estat més
de deu anys treballant en equip com a professor de llengua i
literatura a l'IES Can Puig, on també va ser director de la
primera etapa de la revista "Al Peu de la Lletra". Actualment és
professor a la Universitat Rovira i Virgili i ha publicat obres
com "La publicitat" (Castellnou, 1996) o "El consumidor
adolescent. Televisió, marques i publicitat" (Universitat
Autònoma de Barcelona, 2002).
Ser infant i també ser adolescent ja no vol pas dir el mateix
que fa pocs anys. El llibre és una reflexió per als pares i
l'ensenyament, per a la societat i el seu consum i mitjans de
comunicació.
EL BALL DE L'ELEFANT
Records de l'Índia
THERESA HEINE i SHEILA MOXLEY
Editorial: INTERMON OXFAM
Edició: Any 2005
Ravi està fascinat pel que li explica el
seu avi: històries de l'Índia, un sol
ferotge, pluges torrencials i vents salvatges. Quan sent parlar sobre la desfilada dels elefants la
seva imaginació es posa a volar i s'inspira per compondre el
seu propi ball de l'elefant.

KAREN KATZ
Editorial: INTERMON OXFAM
Edició: Any 2005
La petita Lena té ganes de pintar un quadre d'ella mateixa.
Pensa utilitzar color marró per
pintar la seva pell, però quan
se'n va a passejar pel barri de la
seva mare, s'adona que hi ha moltes tonalitats
d'aquest color. Aquest llibre, a través de la mirada d'una
nena fa un elogi de les diferències i les semblances de
les persones.
UN TOMB PER SANT PERE DE RIBES
És tracta d'un joc didàctic per a tota la família amb 80
imatges populars de Ribes. És un joc per a infants de
més de 5 anys creat per M. Àngels Miret. Però de fet són
dibuixos pulcres, sensibles i plurals dels nostre paisatge urbà. Una obra que mitifica el que desapareix i com hauria
d'estar estar tota la ciutat, tot poble. Per això aquest és un joc, perdó: és més que un joc. Perquè podem jugar que és
fantàstic i també veure les imatges que acaben per fer-nos reflexionar sobre el nostre futur. És com un llibre d'imatges.

