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Altaveu de febrer surt aquest mes eixerit i trempat. Ple d’imatges 
de la Festa Major de Sant Pau, que s’ha celebrat a Ribes, amb tot el 
color dels balls, dels Gegants, de Diables, Dimonis i del Drac. Amb una 
pujada i baixada de Sant Pau, que ha estat lloada i lluïda, potser més 

que mai per la seva incorporació al Patrimoni Festiu de Catalunya, l’inici del camí per 
assolir la fita d’arribar a ser declarada Patrimoni d’Interès Nacional. Una festa admirada, 
estimada i que sempre ens agrada compartir.

A més del reportatge de Festa Major, amb imatges cedides per Noemí Calonge, Laura 
Bregante, José Ruiz Dugo i Gerard Ferrer, als qui donem les gràcies per compartir la seva 
passió amb tots nosaltres. També en aquest número, dediquem l’espai de l’entrevista 
a explicar la importància i el recorregut realitzat per a la incorporació de la nostra festa 
major al Patrimoni Festiu de Catalunya. Ho fem amb  les persones implicades en aquesta 
fita, ja des del 2010, que ens han explicat quin ha estat el procés per arribar fins on som, 
i el camí que queda per recórrer.

I per davant ens queda la celebració de la Festa Major de Santa Eulàlia a Les Roquetes. 
En publiquem la programació d’actes junt amb els de Carnaval i desitgem a tots els 
roquetencs i roquetenques una bona Festa Major! Serà en el proper número de 
L’Altaveu, on publicarem les imatges de Santa Eulàlia i del Carnaval tant de Roquetes 
com de Ribes, que enguany s’enfila a primers de març.

Fins aleshores us convidem a enviar imatges, tant de Santa Eulàlia i com de Carnaval. 
Segur que voleu que tothom pugui veure quina va ser la vostra disfressa i amb qui i on 
la vàreu compartir. Així doncs, animeu-vos! Que no només de xarxes està fet el món!

Per enviar les vostres imatges ens podeu escriure a: laltaveu@laltaveu.com

Fins aviat.

www.laltaveu.com
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Des de la imatge dels Gegants davant el Pi durant la 
Matinal, obra de Míriam Tenor -que obria el programa 
de Festa Major- fins els darrers balls a La Carpa 
Revolució, la celebració ha merescut la dedicació de 
totes les persones que hi participen, del públic que el 
gaudeix i de l’organització. Cada un dels actes, fins i 
tot els tradicionals retards i alguna arrencada abans 
de temps, han estat presents, un cop més, en una 
celebrada festa major d’hivern.  

Dissabte 12 gener, coincidint amb la inauguració 
de la reforma de plaça de l’ermita, es presentava 
el programa de Festa Major, amb l’esmentada 
Míriam Tenor, Andreu M. Miret, autor de la separata 
dedicada als 111 anys de les primeres sardanes 
a Ribes i representants de la Comissió de Balls 
Popular, de Barraques i de l’Ajuntament, presentant 
les principals novetats, que amb els dies s’han pogut 
viure intensament. 

A més, un dels protagonismes essencials durant 
aquests dies, van ser els nous timbals tradicionals de 
les colles de diables, que es van presentar l’endemà, 
i que entre el Correfoc i les cercaviles de Vigília i de 
Sant Pau, es van lluir entre merescuts aplaudiments 
a cada toc. 

Un passeig per la Festa Major de Sant Pau
Foto: Gerard Ferrer

Foto: Noemi Calonge

Aj. S.P.Ribes
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Foto: Laura Bregante

Foto: J.R. Dugo

Aj. S.P.Ribes

Foto: Laura Bregante

Foto: Laura Bregante Foto: Noemi Calonge
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Ribes mostra amb orgull l’esperit bastoner a cada 
festa major, entre les nou colles adultes i els 
bastoners xics i menuts, però també és cert que el foc 
guanya cada vegada més fidels, i Diables, Dimonis 
encapçalen unes tradicions més que consolidades, 
amb més de cent-vint anys d’existència. I sí, 
enguany moltes persones recordaran que tant 
durant el Correfoc, com en acabar la matinal, dos 
incidents van encendre molt més que foc! I de 
demanar disculpes, lamentar els possibles errors i 
ara treballar en cercar les causes perquè no es torni 
a repetir, totes les parts implicades estan ocupant el 
seu temps. 

Precisament l’any que Sant Pau és inclòs en el 
catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, el 25 de 
gener es va viure una jornada assolellada, coincidint 
amb la presència a la Baixada de Sant Pau i al 
balcó, entre les autoritats locals, de la Consellera 
de Cultura i Patrimoni, Laura Borràs; l’Alcalde de 
Sitges, Miquel Forns; i l’alcaldessa de Canyelles, 
Rosa Huguet, que també van compartir el moment 
de la descoberta de la placa commemorativa als 
111 anys de sardanes a Ribes, amb l’actuació de la 
Cobla Maricel.  

Cada tradició té el seu començament, i enguany, 
aquest passeig per la Festa Major de Sant Pau, no 
pot acabar sense recordar el Primer Pregó Infantil, 
que degut a la pluja es va haver de celebrar al 
local, el diumenge 20 de gener, i que va merèixer el 
reconeixement de tots els assistents. 

Balls Populars, gralles i timbals, foc i alegria, la Festa 
Major mai s’acaba, només s’atura! I les imatges, de 
diversos fotògrafs locals, ens permeten continuar 
recordant moments, que han estat intensos, 
escenes per reviure i mantenir així de viva la festa. 

L’A

Foto: J.R. Dugo

Foto: Noemi Calonge

Foto: Noemi Calonge
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Foto: X. Coll

Foto: J.R. Dugo

Foto: Noemi Calonge

Foto: Noemi Calonge

Foto: Noemi Calonge
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DIVENDRES,  8 DE FEBRER 

19.30h 
INICI DE FESTA MAJOR 

amb l’anada a buscar les trenes de Santa Eulàlia 

AMB TOC DE TIMBALS 

Coordina l’acte: 

Colla de la Dragona de les Roquetes 

20 h 

Presentació del Programa de Festes i Les Trenes de Santa Eulàlia 

A la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Pla i del Centre Cívic l’Espai 

Coordina l’acte: Associació de Festes 

Col·labora: Servei de Cultura i Joventut 

Amb el suport de la Pastisseria la Pubilla i de la Pastisseria Roquetes 

DISSABTE,  9 DE FEBRER 

17 h 
Anem a vestir els Gegants, en Joan i l’Eulàlia 

A la plaça del Llobregat 

Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars 

Col·labora: Colla de Geganters de l’ABP 

23.30 h 

Ball de FESTA MAJOR amb l’Orquestra Marinada 

Al Centre Cívic l’Espai 

Coordina l’acte: Associació de Festes  - ENTRADA GRATUÏTA

DIUMENGE, 10 DE FEBRER 
9 h
Matinades

Des del passeig Rafael Alberti, avinguda de Catalunya, carrer dels 
Almogàvers, carrer de Sant Jordi, avinguda Mas d’en Serra, avinguda 
de Catalunya i final a la plaça del Llobregat.

Coordina l’acte:Colla de la Dragona de les Roquetes

9.30 h
Xocolatada amb xurros

Al Centre Cívic l’Espai

Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars 

11 h
CERCAVILA DE LES ROQUETES DEL GARRAF

Des del passeig Rafael Alberti i després avinguda de Catalunya, 
carrers dels Almogàvers, carrer d’Eugeni d’Ors, avinguda Mas 
d’en Serra, avinguda de Catalunya, carrer d’Eugeni d’Ors, carrer 
de Miguel Servet i fins a la plaça de la Vinya d’en Petaca

Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars

A continuació,

EXHIBICIÓ DELS BALLS POPULARS I DE LES COLLES DE FOC

El ball de Gitanes Joves llegiran els seus versos

A la plaça de la Vinya d’en Petaca

Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars

DILLUNS, 11 DE FEBRER 
19.30 h
CERCAVILA DE VIGÍLIA DE FESTA MAJOR

que acabarà amb el PILAR DE FOC dels Castellers de les Roquetes

Des del passeig Rafael Alberti, avinguda de Catalunya, carrer 
dels Almogàvers, carrer d’Eugeni d’Ors, avinguda Mas d’en 
Serra, avinguda de Catalunya, carrer de Velázquez, carrer de 
Miquel Àngel i final a la plaça del Llobregat.

Coordinen l’acte: les colles de foc de les Roquetes, els Castellers 
de les Roquetes i l’Agrupació de Balls Populars

12 h 

Pilar dels Castellers de les Roquetes i a continuació:

CERCAVILA DE SORTIDA D’OFICI 

Sortida de la porta del pati de l’església de Santa Eulàlia, cap 
al carrer de Cid Campeador, carrer d’Eugeni d’Ors, carrer de 
Miguel Servet i fins a la plaça de la Vinya d’en Petaca 

Coordina l’acte:  Agrupació de Balls Populars 

A continuació, 

EXHIBICIÓ DELS BALLS POPULARS i

pilar dels Castellers de les Roquetes 

A la plaça de la Vinya d’en Petaca 

Coordina l’acte:  Agrupació de Balls Populars 

En finalitzar, 

TRACA DE FESTA MAJOR a càrrec de Pirotècnia Igual 

Coordina l’acte:  Associació de Festes 

18 h 

Festa de Santa Eulàlia amb berenar i ball 

Al Casal d’Avis 

Organitza: 

Associació de Jubilats i Pensionistes de les Roquetes 

18 h 

Festa d’animació infantil 

Al Centre Cívic l’Espai 

Coordina l’acte: Associació de Festes 

ENTRADA GRATUÏTA
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DIMARTS,  12 DE FEBRER  SANTA EULÀLIA 

8 h 

Matinades Tronades 

Sortida del passeig de Rafael Alberti, després avinguda de 

Catalunya i carrer del Ter per acabar a la plaça del Llobregat 

9.30 h 
ANADA A OFICI 

Sortida des del passeig de Rafael Alberti, després avinguda de 
Catalunya cap al carrer del Cid Campeador i final a l’església de 
Santa Eulàlia 

Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars 

11 h 

OFRENA FLORAL A LA PATRONA PER PART DE LA COLLA 
DELS CAPGROSSOS I DE LA RESTA DE LES ENTITATS I MISSA 
CONCELEBRADA DE FESTA MAJOR amb tots els sacerdots de la 
comarca del Garraf i amb la participació cantada de la coral La 
Ginesta de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de les Roquetes 

Els Castellers de les Roquetes faran un pilar dins l’església en fer 
la seva ofrena 

Organitza:  Parròquia Santa Eulàlia 

DISSABTE, 16 DE FEBRER 

24 h
Ball de Festa Major amb DJ DAVID TORT

A l’Envelat de les Roquetes

Coordina l’acte: Associació de Festes - AFORAMENT LIMITAT

DIUMENGE, 24 DE FEBRER 

11 h
III Calçotada Popular

A la plaça del Llobregat

Coordina l’acte: Ball de Diables Els Diabòlics

CARNAVAL
DISSABTE,  23 DE FEBRER 
23.30 h 

Gran Ball de Mantons 

A càrrec de l’Orquestra Nova Saturno 

Es prega americana per a ells i mantó per a elles 

Al Centre Cívic l’Espai 

Coordina l’acte: Associació de Festes 

DIJOUS,  28 DE FEBRER 
Dijous Gras 

18 h 

Gran Merengada popular 

A l’esplanada del Centre Cívic l’Espai

Coordina l’acte: Associació de Festes 

Col·labora: Pastisseria Roquetes

19 h 
Presentació de Rei Carnestoltes i Gala de Carnaval 

Al Centre Cívic l’Espai 

Coordina l’acte: Que Te Veo 

Col·labora: Associació de Festes

DIVENDRES, 1 DE MARÇ 
19 h
Arrivo del Rei Carnestoltesi comitiva carnavalesca

Sortida de la plaça del Llobregat, per l’avinguda de Catalunya, 
l’avinguda de Mas d’en Serra, carrer d’Eugeni d’Ors, carrer dels 
Almogàvers, carrer de Roger de Flor, plaça d’Hernán Cortés, 
carrer d’Antoni Gaudí, carrer d’Ortega i Gasset, carrer de Miquel 
Servet, carrer de Sagunt, avinguda del Cid Campeador, avinguda 
de Catalunya, carrer de Roger de Flor, per acabar a l’Envelat de 
les Roquetes.

Coordina l’acte:Associació de Festes 

En acabar... Ball de l’Arrivo amb DJ

Al l’Envelat de les Roquetes

Coordina l’acte: Associació de Festes

ENTRADA GRATUÏTA 

DISSABTE,2 DE MARÇ 
17 h
Ball de Carnaval amb

DJ i ANIMACIÓ INFANTIL

Al l’Envelat de les Roquetes

Coordina l’acte: Associació de Festes

Amb la col·laboració de les

AMPAS de les escoles: Mediterrània, Santa Eulàlia i les Roquetes.

ENTRADA GRATUÏTA 

DIMECRES,6 DE MARÇ
Dimecres de Cendra 

18.30 h
Enterrament de la Sardina

veurem l’ESPECTACLE FINAL del CARNAVAL 2019

i seguidament sardinada popular(amb el suport del Bar Diego).

Coordina l’acte:Associació de Festes

Col·labora: Que Te Veo
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CARTES A LA JUANi

Aquesta és una nova secció a la que podeu 
escriure i dirigir la vostra carta a través del correu 
electrònic:  

laltaveu@laltaveu.com. 

Un consultori, un intercanvi d’inquietuds, o bé 
una manera de recuperar aquell enyorat costum 
epistolar. Si m’escrius amb l’adreça de casa, 
allí també rebràs la teva carta personalitzada 
i manuscrita. A més, podràs veure la resposta 
publicada. 

Fins a la propera. 

Hola Juani, som un grup de joves, tenim entre quinze i 
disset anys. Volíem proposar una reflexió, perquè trobem 
que cada vegada és pitjor la intolerància de la nostra 
presència al carrer, quan tampoc fem res especial, i 
quan tampoc hi ha prou espais com perquè puguem fer 
alguna cosa més. La darrera novetat ha estat una barana 
metàl·lica al mur d’accés a la plaça de la biblioteca, i ens 
han dit que per evitar que “els joves” s’hi estiguin tota la 
tarda. Ens ha semblat intolerant i amb un fort prejudici. 
No caldria potser tenir altres i més espais oberts amb 
propostes que ens agradin? (Alba, Pere, Míriam, Martí, 26 
de gener de 2019)

Hola! 

Probablement us ho han comentat a casa, i ja ho sabíeu, 
però hi va haver una època en que jugar al carrer, o treure 
la cadira les caloroses nit d’estiu davant la porta de casa 
i xerrar amb familiars i veïnes, era del més normal. Els 
carrers eren part d’un espai públic per viure’l. I fins i tot 
algunes portes de casa eren sempre obertes. Jugàvem 
al carrer i el primer petó també es feia al carrer. Ara 
a les places les pilotes estan prohibides, en nom d’unes 
sovint abandonades pistes esportives. I allí on s’hi reuneix 
tothom, pilotes i botellón. 

La societat organitzada té fins i tot un espai reservat als 
gossos per a les seves necessitats... com si li poguessis 
dir al gos, en sortir de casa... espera... que arribem en 
quatre, o sis, o vuit carrers! Espero que això amb vosaltres 
no succeeixi! 

Una barana més, dieu? Fa anys que l’anomenat bricolatge 
urbanístic fa de les seves en fer impossible el caos 
natural de les coses. I això vostre sembla que en sigui un 
exemple. Fa uns vint anys, les parades de bus tenien un 
sol seient rectangular, no a trossos. Aleshores per evitar 
que els rodamons s’hi instal·lessin a dormir, van reduir-
ne la mesura i els van fer més inclinats de manera que 
els caigués l’aigua de la pluja si intentaven utilitzar-los 
com a refugi en cas de mal temps. I es van començar a fer 

les places més obertes, aquestes plenes de ciment que 
encara es mantenen, per evitar que ningú tornès a repetir 
aquell primer petó, o qualsevol altre cosa que pugui 
requerir intimitat malgrat estar al carrer. 

Com veieu la cosa no és nova... no us vull recomanar que 
deixeu els carrers, però sí que us els feu vostres, amb 
propostes, amb enginy i sobretot trencant prejudicis... 
agafeu les pilotes i tots a jugar! El prejudici és amb el 
què es creu que feu i no com ho feu. Trencar el prejudici 
podria ser un bon camí per recuperar el carrer! Ah... i que 
les cases podrien construir-se millor i aïllar molt més els 
sorolls, no només del carrer... que si parlem dels veïns... 

La Juanita

JUGUEM AL CARRER?
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L’evolució d’una tradició documentada des del segle XVIII, amb més de cent anys de continuïtat també recollida 
en diferents documents, tan oficials com del costumari particular, l’impuls d’entitats i col·lectius, una moció 
aprovada el 2010, una separata al 2012 i el treball continu de la regidoria de cultura des de 2015, han permès que 
avui, el camí cap a la declaració de La Baixada de Sant Pau com a element Patrimonial d’Interès Nacional, hagi 
arribat al primer esglaó d’un llarg recorregut. Josep Moya, Regidor de Cultura i Pere Coll, historiador i autor 
de la Separata, La Baixada de Sant Pau, apunts històrics, ens han explicat detalls d’un camí, que tot just s’enceta. 

El catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya (2006) 
va iniciar el seu desplegament a partir de 2008 amb 
l’objectiu de preservar, difondre i protegir tota una 
sèrie de manifestacions i celebracions festives arreu 
del país, d’àmbit local, comarcal o supracomarcal. 
Des d’aleshores, s’ha conformat com el pas previ a la 
declaració de Patrimoni d’Interès Nacional, que suposa 
una major implicació en la preservació, difusió i protecció. 

Per inscriure’s cal complir una sèrie de requisits, que 
com l’historiador Pere Coll, exposava en la Separata, La 
Baixada de Sant Pau, apunts històrics (2012), la Festa 
Major de Sant Pau, compleix amb escreix: respon a valors 
identitaris, té un origen remot, una continuïtat mínima 
de 100 anys i disposa d’una estructura organitzativa que, 
garanteix la seva continuïtat, per ressaltar algun dels 
condicionants que s’exigeixen. 

Per Bàrbara Scuderi

Quan el camí fa pujada:
Sant Pau, Patrimoni Festiu de Catalunya

Foto: Laura Bregante
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Pas a pas

L’any 2010 el ple de l’Ajuntament aprovava una moció 
per iniciar la tramitació de la declaració de la Festa Major 
de Sant Pau com a Festa Patrimoni d’Interès Nacional, la 
menció més rellevant de caràcter nacional. El primer pas 
era l’encomana de l’estudi històric, que obligatòriament 
ha d’acompanyar la sol·licitud. 

L’esmentada Separata del Programa de Festa Major de 
Sant Pau de 2012, a càrrec de l’historiador Pere Coll, va 
aportar el necessari punt de partença, malgrat tal i com 
senyalava Coll, l’estudi se centrava “en un període de 
documentació més aviat escassa”, i tot i així, deixava 
palesa la primera constància escrita el 1818, tot i que des 
del segle XVIII “daten textos de goigs dels que es canten 
a Ribes per Sant Pau impresos a Barcelona”. A partir de 
mitjans del segle XIX, amb l’aparició de diferents mitjans 
de premsa escrita, les cròniques referides a l’Aplec de Sant 
Pau o la Festa de Sant Pau, es van succeint ja de forma 
ininterrompuda. 

El 2015, el regidor de cultura, Josep Moya, emprèn la 

tramitació de la inclusió de La Baixada de Sant Pau dins 
del Catàleg del Patrimoni festiu, i per ampliar l’estudi, 
s’encarrega a l’Institut d’Estudis Penedesencs, la recerca 
complerta i la memòria detallada, segons les instruccions 
de la Generalitat, per assolir el desitjat objectiu: la 
declaració de la Festa Major de Sant Pau, com a festa 
d’interès nacional. 

L’historiador i antropòleg social i cultural, Marc Ballester 
i Torrents, va elaborar la Memòria per a la inclusió al 
Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya,  i per a la 
proposta de reconeixement com a Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional de la Festa Major de Sant Pau, La 
Baixada de Sant Pau. 

L’estudi aporta, un per un, tots els elements materials 
i immaterials de la festa: els antecedents; els elements 
immobles relacionats amb la celebració; l’evolució i 
transformació de la festa (d’Aplec a Festa Major); els 
elements més significatius (Bestiari, Gegants, balls blancs, 
balls parlats); el desenvolupament de la festa (preparatius, 
vigília i celebració de Sant Pau); la tradició oral i escrita 
al voltant de La Baixada de Sant Pau; la gastronomia 

Imatge de la baixada de Sant Pau de 1972, extreta de la Separata de Pere Coll de 2012..

Quan el camí fa pujada:
Sant Pau, Patrimoni Festiu de Catalunya
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relacionada (el sabre i l’àpat de Sant Pau); les entitats 
i el model organitzatiu i de participació. Un treball 
complert, aportant cada un dels aspectes, que formen 
part de la fonamentació social i cultural requerida per a la 
catalogació. A més, des de la constatació de la compra de 
provisions per a una celebració del 1776, fins a un recull 
dels versos dels Ball de Diables més moderns, el treball 
recull diversos exemples de la continuïtat i evolució de la 
celebració. 

Tres dies abans de la presentació del programa del passat 
12 de gener, arribava el comunicat de la inclusió de la 
Festa Major de Sant Pau en el catàleg del Patrimoni Festiu 
de Catalunya, i com ha explicat el regidor Josep Moya, 
“s’ha fet de manera que sigui una festa viva, que pugui 
anar incorporant elements mantenint l’esquema essencial 
de la celebració”. 

El camí fa pujada

El passat 25 de gener, tot just després de la Baixada de 
Sant Pau, enmig dels versos parlats i en el moment en que 
es descobria la placa dedicada als 111 anys de la primera 
sardana a Ribes, la Consellera de Cultura, Laura Borràs, es 
proclamava “ambaixadora de Sant Pau”, amb el compromís 
de difondre “aquest patrimoni tan assenyalat  i singular de 

Ribes”, que va gaudir, formant part de la processó amb que 
les autoritats, acompanyades per la Cobla Maricel, van fer 
durant l’Anada i Baixada de Sant Pau. 

El camí encetat necessita ara continuïtat. Cal seguir 
els passos que determina la Comissió de Cultura de la 
Generalitat, perquè al final del camí, la Festa Major sigui 
declarada d’Interès Nacional. 

Breu cronologia d’un llegat bicentenari

Els antecedents

Com s’ha exposat, les referències a la celebració abans del 
1880 són més disperses, però no per això ignorades, tal i 
com ho recollia Pere Coll en el seu treball, i Marc Ballester 
reitera en el seu estudi, exposant que “se seguia el model 
festiu d’aplec o romeria, en que el comensalisme n’era el 
protagonista, amb l’objecte d’homenatjar la imatge”, ja 
des de finals del segle XVIII, on també s’hi situen balls 
i danses. 

Les primeres dades

El període de finals del segle XIX fins a la Guerra Civil 
(1880-1936) “suposa l’aparició d’entitats i d’un teixit 
cultural i associatiu més dinàmic, que consolida la 
participació de més grups de balls” i és quan els actes, 
a banda de centrar-se en l’ermita es complementen amb 
altres activitats pels carrers de Ribes i locals d’entitats. 

Val a dir, que Coll destacava en el seu estudi també 
l’aparició dels balls de bastons i balls parlats, entre 1860 
i 1880, i posteriorment, entre 1880 i el 1900, la presència 
del ball de Diables i de Gitanes, recollint d’aquest període, 
un dels actes “més tradicionals de la festa actual”, com 
és l’anada per les masies del ball de bastons (ara la Colla 
Gran) cada vigília des de 1889. I en un programa oficial de 
la Festa Major de 1916, ja es recull la Baixada de Sant Pau 
amb una participació més àmplia.

La Guerra Civil i el primer franquisme

En aquesta etapa situa Marc Ballester una tercera fase de 

Josep Moya, actualment Regidor de Cultura i Esports de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
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l’evolució de la festivitat. Quan “la celebració es regeix 
per la sobrietat i els actes religiosos i festius controlats”

L’evolució i socialització

A partir de la dècada dels anys seixanta del segle passat 
i sobretot amb l’inici de la monarquia parlamentària i el 

naixement dels primers ajuntaments democràtics, la Festa 
Major va adquirint el model actual, amb el seguit de canvis 
substancials, l’augment de participació i la consolidació 
dels actes de Sant Pau i també de la vigília, consagrant 
una festa major amb la singularitat de “mantenir aspectes 
propis d’un aplec”, com conclou Ballester. 

CORTINESMATALASSERIA ROBA DE LLIT

BASES EDREDONS

REBAIXES

Portada memòria per la catalogació 
de la Festa Major de Sant Pau.

Referència a despeses de l’Aplec de 
1794. (de la Memòria de Marc Ballester)

Referència a despeses de l’Aplec de 
1892. (de la Memòria de Marc Ballester)
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Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Les pitonisses llegeixen el futur en les cartes, en una bola 
de vidre, en les cendres, en els pòsits del cafè. Sabies que tu 
mateixa pots llegir el teu futur?

Tot el que passa en la teva vida ho fa per un motiu. Algunes 
persones en diuen destí. Altres atzar. Però la veritat és que el 
teu destí s’escriu a mesura que et mous. Amb cada decisió que 
prens. Amb el camí que tries.

T’has parat a pensar com són els teus pensaments quan tens 
un mal dia? Creus que seran alegres, optimistes, positius? O, al 
contrari, seran foscos, tristos i negatius?

Si el que penses ronda el pessimisme, com seran les teves 
decisions aquell dia? Bones o no tan bones?

Hi ha persones que són molt indecises. Tenen por de prendre 
decisions equivocades i, per això, busquen en mètodes estranys 
el camí que han de seguir. Són incapaços de prendre les regnes 
de la seva vida i això fa que el seu destí el dirigeixin els altres.

Sense ànim d’ofendre a ningú, no crec en pitonisses amb bola 
de vidre, ni en bruixes, lectors de ment, tiradores de cartes, ni 
coses per l’estil. Potser, com diuen els gallecs, bruixes haver-les, 
háilas, però jo no crec en elles.

El que sí crec és que la meva vida només es regeix pel que jo 
decideixo en cada moment.

Com puc ser feliç si altres persones marquen el ritme de la 
música que he de ballar? Potser aquest ball no m’agradi o jo 
sigui una maldestra que va donant trepitjades a tort i a dret ... 
No! Jo vull dirigir l’orquestra de la meva vida. Prendre les regnes 
del meu destí.

I tu?

Doncs per això, has d’anar a la recerca de la teva pròpia bola de 
vidre. Les possibilitats de la teva vida i els diferents camins pels 
quals pots caminar, s’hi reflecteixen. I es diu ment. 

I el primer que pots fer és ser conscient dels teus pensaments. 

Perquè són els que generen les emocions que marquen la teva 
conducta.

Pots visualitzar allò que vols aconseguir. Pots imaginar-te el 
teu futur com si estiguessis veient una pel·lícula. Decideix si és 
en color o en blanc i negre. O la velocitat de la projecció. Pots 
seleccionar els personatges que vols que hi surtin. Els paisatges, 
les ciutats, els objectes, ...

És la teva ment, la teva bola de vidre, a la que projectes la vida 
que vols, el teu futur somiat.

Però, la ment vol protegir-te de les contrarietats de la vida i quan 
vols relaxar-te o meditar per fer aquesta projecció, t’inunden 
tota mena de pensaments. Deixa que passin. I torna a enfocar-
te en allò que vols.

Prendre les teves pròpies decisions vol dir ser responsable de la 
teva pròpia vida i del teu futur.

El que avui decideixes marcarà la diferència sobre allò que pot 
passar demà. Recordes el efecte papallona? És una idea basada 
en la teoria del caos de la física que diu que “el batre de les ales 
d’una papallona pot provocar un huracà en una altra part del 
món”.

Aquesta mateixa idea s’aplica a la psicologia humana. Perquè un 
simple canvi avui a la teva forma de pensar, una mínima decisió 
que prenguis ara, pot significar la gran diferència al teu demà.

I només has necessitat tenir una bola de vidre.

A LA RECERCA DE LA MEVA BOLA DE VIDRE

L ’A
Sant Pere de Ribes

6 5 5  9 6 0  3 2 0
laltaveu@laltaveu.com - www.laltaveu.com
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L’Altaveu nº 140  any 2019                                     15

Ja tenim l’oli novell
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Per Bàrbara Scuderi

El passat dissabte 12 de gener, a partir de les set del 
vespre, es va celebrar la setzena Nit de l’Esport, la jornada 
de reconeixement als i les esportistes, clubs i persones 
vinculades al món de l’esport local en general. La Finca 
Mas Solers, com ja és habitual, fou l’indret escollit per 
acollir una vetllada per on van passar prop de 300 persones. 
La Nit de l’Esport commemora la feina feta al llarg de la 
temporada esportiva del 2018 pel teixit associatiu esportiu 
del municipi i posa en valor la importància de clubs i 
associacions en la promoció de la pràctica de l’esport, la 
cohesió social i la divulgació d’hàbits de vida saludables 
entre el jovent de Sant Pere de Ribes. És per aquest motiu 
que durant la vetllada es va retre homenatge a diferents 
persones, esportistes i entitats tant per la seva tasca, com 
pels èxits assolits o la seva trajectòria.

Pel que fa als reconeixement col·lectius, la Nit va destacar 
els respectius ascensos de categoria aconseguits per 
l’equip sènior masculí del Bàsquet Ribes, el Club Handbol 
Ribes, la Joventut Ribetana i la Penya Jove. En l’apartat 
individual, es va voler fer esment a Gisela Carrión, 
campiona d’Espanya de quilòmetre vertical; a la futbolista 
Aitana Bonmatí, del Futbol Club Barcelona, sub-campiona 
del Món sub-20; a Laura del Sol, del Fearless Club, 
campiona d’Espanya de Pole Sport, i a Albert Pascual, del 
Club Atletisme Canyelles, per haver aconseguit la medalla 
d’or en els Campionats de Catalunya, en els 5.000 metres 
en categoria veterans, entre d’altres distincions. 

També va haver-hi temps a reconèixer les trajectòries del 
club Gym Ribes, que enguany fa 40 anys; de la Penya 
Jove, que celebra el seu 30è aniversari; dels 6 anys de 
dedicació de la presidenta del Bàsquet Ribes, Elizabet 
Moros, i dels serveis prestats pel conserge del pavelló de 
Ribes, Jordi Cesarini. 

A l’acte hi va assistir l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, 
Abigail Garrido, la regidora d’Esports de les Roquetes, 
Noelia López; el regidor d’Esports de Ribes, Josep Moya; 
el regidor d’Esports d’Olivella, Òscar Madera i el gerent 
del Consell Esportiu del Garraf, Jordi Carbonell, així com 
d’altres representants municipals.  En el seu discurs de 
presentació, Moya va fer esment a “la gran feina que 
porten a terme les entitats esportives”, no només en 
l’àmbit estrictament esportiu sinó també “en el foment de 
la salut i els valors socials”. Per la seva banda, Abigail 
Garrido va destacar “la importància en la millora de 
els instal·lacions” que s’estan duent a terme, per tal de 
“fomentar encara més la pràctica de l’esport al nostre 
municipi”. 

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

LA XVI NIT DE L’ESPORT
VA HOMENATJAR L’ESPORT LOCAL
•	 Es van premiar els esforços individuals 

i col·lectius de diferents esportistes 
de Sant Pere de Ribes. 

Alumnes de Taekwondo del Gimnàs Sport Ribes, totes 
campiones en l’últim any en diferents nivells, Maria 
Sanchez, Gisela Utrero, Alba Murillo i Laia Dalhou.
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Sabies
què...

Josep Miret i Mestre

A L’ESGLÉSIA VELLA ES 
CONSERVEN ALGUNS 
DIBUIXOS DE VAIXELLS?

L’església Vella és l’antiga església de la 
parròquia de Sant Pere de Ribes, situada 
al costat del castell. La referència més 
antiga que en tenim és un document 
de 1153-1154, però es creu que ha 
de ser més antiga. El primer rector 
del qual es té coneixement és mossèn 
Ramon March, de l’any 1208. Aquesta 
antiga església era d’estil romànic i ha 
desaparegut en gran part en construir-
s’hi a sobre l’església Vella actual. 
Però si us hi fixeu atentament, veureu 
encara alguns elements romànics que 
ens han pervingut. A la façana principal 
es pot veure el portal de pedra de punt 
rodó corresponent a un romànic tardà, 
segons els especialistes, al qual se li 
va afegir posteriorment un cancell. Si 
us fixeu atentament en la façana a 
la part de dalt prop de la rosassa ha 
saltat l’arrebossat que recobria la 
paret i veureu encastades dins de les 
parets quatre finestretes disposades 

dues sobre dues, que corresponen 
a l’antic campanar de cadireta. En el 
seu moment, cada finestreta devia 
contenir una campana. A l’interior de 
l’església, prop de la porta romànica, hi 
havia una pica baptismal de pedra que 
fa un parell d’anys va ser traslladada a 
l’església Nova.

L’any 1663 hi va haver un Consell 
General del municipi en el qual el 
rector Joan Santamaria va proposar 
d’engrandir i ampliar el temple 
parroquial, que s’havia quedat petit i 
en algunes ocasions no podia encabir 
ni la meitat dels feligresos. El Consell 
donà el seu vot unànime i elegí una 
junta d’obra formada pel rector, el 
batlle i dos propietaris del terme. 
L’obra fou adjudicada al mestre de 
cases Sebastià Vives de la Granada del 
Penedès i va durar de 1663 a 1674.

L’església Vella té dues entrades, la 

Croquis fet l’any 1977 de l’església Vella, edificada entre els 
anys 1663 i 1674 al costat del castell (dibuix: Josep Miret).

principal ja hem dit que era romànica. 
L’altra és la porta lateral, d’estil 
renaixentista, amb tres graons de 
pedra i una imatge molt desfeta a 
sobre, que rep el nom de “portal de 
les Ànimes” perquè per allà entraven 
els difunts als seus funerals. Encara 
hi ha una altra porta molt petita d’arc 
rodó per donar pas al campanar.

El presbiteri està separat de la resta de 
l’església per una barana on hi havia 
diversos angelets que sostenien un 
ciri. Parlo en passat perquè fa uns anys 
un lladre els va robar, però hi va haver 
la sort que temps més tard la policia 
va recuperar la majoria d’angelets i 
actualment es troben en un lloc segur.

El retaule de sant Pere sembla que es 
va muntar en diversos moments dels 
segles XVII i XVIII, l’estil és barroc i tot 
el retaule es troba daurat. Tocant a la 
paret de la sagristia hi havia un banc 



L ’A
Sant Pere de Ribes

6 5 5  9 6 0  3 2 0
laltaveu@laltaveu.com
www.laltaveu.com

ANUNCIA ’T

L’Altaveu nº 140  any 2019                                    19

de fusta amb l’escut municipal, on 
seien les autoritats.

La sagristia és al costat sud de l’altar 
major. Té una escala de caragol que 
si es baixa arribem a una habitació 
semisubterrània amb una finestreta 
per on entra poca llum. Anys enrere 
hi tenien un taüt buit que servia pels 
funerals quan es feien dies després 

d’haver enterrat el difunt, però ara ja 
no hi és. Millor, perquè amb la poca 
llum feia una mica de por. Pujant per 
l’escala de caragol pugem al segon pis 
de la sagristia, on hi ha una finestra i 
les parets guixades amb nombrosos 
dibuixos fets pels escolans. N’hi ha 
alguns de bastant antics i entre ells 
destaquen els dos vaixells que podeu 
veure en els calcs que acompanyen 

aquest article. Un d’ells és possible 
que el recordeu perquè es va publicar 
en una separata que va fer el meu 
cosí Xavier Miret i Mestre sobre 
els “americanos” de Ribes l’any 
1986, i després s’ha fet servir per 
promocionar les fires d’americanos 
que organitza l’Ajuntament. L’altre el 
presento en rigorosa exclusiva per als 
amics de l’Altaveu.

Dibuix d’un vaixell, possiblement una goleta, fet a la sala 
de dalt de la sagristia (calc: Josep Miret, 1977).

Dibuix d’un vaixell, possiblement una fragata, a la sala 
de sobre la sagristia (calc: Josep Miret, 1977).



·
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El periquito...

La meva mare tenia una modista. No és que fos de la seva 
propietat, és clar, però en aquells temps, qui més qui menys, 
tenia una modista, un barber, un adroguer, un forner, una 
carnissera, un sabater i, fins i tot, un farmacèutic. 

El contacte amb el petit comerç, dins de la proximitat del barri, 
feia sentir com a propis els serveis que aquest proporcionava 
als veïns i com a seus els menestrals i els artesans. 

Però tornem a la modista de la meva mare. 

La bona dona treballava a casa seva, a 
l’entresòl d’un carreró de Gràcia, i l’única 
companyia de la que gaudia, durant 
hores i hores de feina davant de la 
màquina de cosir, eren les esporàdiques 
visites de les clientes per encarregar o 
emprovar-se peces de roba, i la ràdio.

La música, el consultori d’Elena Francis 
i les novel·les sempre havien estat la major 
distracció de la cosidora, fins que un bon dia 
el seu fill li va regalar un periquito. 

Va fer-li saber que a la botiga on l’havia comprat li van 
explicar que, amb dedicació i molta paciència, podria 
ensenyar a parlar l’animaló.

La senyora, cada dia durant unes hores, seguia les instruccions 
rebudes i, mantenint tapada la gàbia del periquito perquè 

aquest es pogués concentrar millor, li repetia paraules i frases 
curtes fins que la bestioleta va començar a repetir-les com un 
lloro. En versió mini, és clar.

Tanta facilitat tenia per aprendre tot el que li ensenyava la 
seva mestressa que, en un parell d’anys, aquell ocellet de pis 
es va convertir en l’atracció de tota la clientela de la modista 
i, és clar, en l’orgull de la seva propietària.

L’espectacle vocal ofert per l’ocell s’arrodonia 
amb altres habilitats tals com estirar, amb 

el bec, del fil quan la modista enfilava 
l’agulla, o triar sense equivocar-se la 
beta del color que se li deia. Un prodigi 
de virtuosisme.

L’ensinistrament, pacient i metòdic, 
que la bona senyora li va dedicar al seu 

ocell em fa pensar en certs polítics, i 
polítiques, els quals han estat alliçonats, 

formats i instruïts per aprendre una sèrie de 
consignes i mantres que, com a bons periquitos, 

es dediquen a repetir i repetir, sense donar senyals 
d’esgotament, sempre que tenen ocasió d’obrir la boca. Els 
preguntin els que els preguntin. Ells al seu rotllo.

P. D. I per acabar d’arrodonir la metàfora penso en una ocella 
que, darrera del seu instructor, anava estirant, no amb el bec 
si no amb les urpes, d’unes modestes betes grogues...    
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