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osta d’arribar el fred, a tancar d’aquesta edició encara hi ha estones del 
dia que passem amb màniga curta. Panellets i castanyes d’entretemps. 
L’any passat per aquestes dates érem plens de fred i pluja. Potser quan 
aquestes línies arribin a les vostres mans anem tots abrigadets i amb 

paraigües però a hores d’ara no és pas així.

El Cava i la Tapa, en part pel bon temps del cap de setmana en què es va celebrar, ha estat 
un èxit tant en nombre d’expositors com per la quantitat de públic que ha gaudit d’un 
esdeveniment que guanya, any rere any, en adeptes.

El programa d’activitats de Lletres i Vins 2019 omple un novembre d’actes celebrats a 
les biblioteques del municipi, relacionades amb els llibres i la cultura del vi, tan arrelada 
en el nostre entorn. També al Ger ens proposen diversos temes d’actualitat social en les 
trobades programades a les xerrades de tardor.

L’entrevista celebra el 40 aniversari dels Diables Petits de Ribes, la colla infantil de diables 
de Ribes. De la mà d’en Josep Graells i la Dolors Pascual, els caps de colla de diables 
i timbals en els últims anys, fem un repàs de la seva participació, des dels inicis fins a 
l’actualitat. La colla, que en molts casos els pares dels membres actuals o bé hi han 
participat en alguna etapa, com en Joan López, que dels inicis de la colla guarda el record 
i el vestit de diable.

Rosquellades arriba aquest cop tan dins d’un mateix, que no és fàcil no coincidir amb 
l’autor en sentir, per un instant, la nostàlgia d’algun moment viscut i retrobat. Un exercici, 
que la majoria de vegades, el ritme de vida que portem tots plegats, no ens permet.

I ben aviat tornen les urnes a les nostres vides. Les eleccions generals el pròxim 10 de 
novembre. Sembla que volen posar un cop més a les mans dels incrèduls ciutadans la 
sort d’un país. Tots al racó de pensar... Difícil escoltar tanta mentida i tanta farsa, difícil, 
mentre arreu ens observen per veure de què i fins on, som capaços d’arribar. Quan la 
realitat supera la ficció, no resta més que parar i pensar, per començar de nou amb allò 
que anomenem experiència viscuda. Res és perquè si, només cal aprofitar la ben entesa.

Fins aviat.
Cristina Perelló
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Ingredients:
1 placa de pasta de full
150 grs pernil serrà 
1 ou
Sal

Escalfarem  el forn a 180º (dalt i baix)

Agafarem la placa de pasta de full, l’estirarem i la tallarem en 8 tires 
iguals (d’uns 2 dits d’ample)

Batrem l’ou. Un cop batut i amb l’ajuda d’un pinzell o d’una brotxa 
de cuina envernissaremles tires de pasta de full.

Tot seguit cobrirem 4 de les tires amb una capa generosa de pernil 
serrà i les taparem amb les altres 4 tires que no tenen pernil posant-
les de manera que la cara que conté l’ou toqui el farcit de pernil.

D’aquesta manera tindrem 4 tires amb dues capes de pasta de full farcides de pernil. Envernissarem amb ou les tires per 
les dues cares. 

Posarem paper sulfurat en la safata del forn i a continuació les 4 tires, però hem d’anar en compte, ja que si volem que 
quedin com a palets, caldrà agafar-los pels extrems i recargolar amb molta cura a fi i efecte d’aconseguir que semblin 
tirabuixons. Hi tirarem una mica de sal i deixarem els palets al forn (mitja altura) durant uns 10/12 minuts.

Un cop trets del forn s’han de deixar refredar, doncs cal menjar-los freds.

CONSELL DEL GUERRER: S’ha d’anar en compte a recargolar els palets, ja que és molt important que quedin ben bonics. 

BON PROFIT

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Preparació:

PALETS DE PERNIL 
SERRÀ
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La darrera edició del Mercat del Cava i la Tapa, celebrat 
a les Roquetes, va ser un èxit de participació, amb més 
de 6.000 tiquets de degustacions venuts. Una xifra que 
supera les vendes de l’edició anterior, consolidant la cita 
amb els restauradors i productors del territori. 

Les degustacions, de vi, cava i un assortiment de productes 
de proximitat es va acompanyar de diferents activitats 
d’animació i lúdiques durant tot el cap de setmana. A 
més, les botigues al carrer i la mostra d’entitats. 

Al costat de l’alta participació, que per primera vegada s’ha 
comptabilitzat amb la instal·lació d’un sistema innovador, 
el missatge per la sostenibilitat i el reciclatge i un consum 
amb reducció de l’ús de plàstics, han protagonitzat 
aquesta edició del Mercat del Cava i la Tapa. 

El sistema de comptar persones, s’ha realitzat a través de 
dos aparells que han permès una valoració quantitativa 
del volum de participants, a través dels telèfons mòbils. 
En total, 5.690 visites (sense tenir en compte infants, 
o persones sense mòbil), de les quals, un 62 per cent 
es consideren visites de qualitat, és a dir que visiten 
els espais de la fira durant un temps superior als cinc 
minuts. Respecte de les visites, s’ha arribat a la xifra de 
650 persones com a màxim per hora, en els moments 
de màxima assistència. Sobre tot dissabte per la tarda i 
diumenge al migdia. 

La reducció de l’ús de plàstics es va realitzar amb l’exemple: 
tots els materials dels tastets eren fabricats amb material 
reciclat i biodegradable (incloent plat, forquilles...) i 
les bosses, tant de l’organització com de les botigues al 
carrer, de paper. A més, es van instal·lar illes i contenidors 
per facilitar la recollida de residus selectiva. 

En conclusió, la fira ha tornat a estar un èxit, recollit en 
l’enquesta als expositors, que majoritàriament han elogiat 
la decoració i la ubicació i l’ambientació, així com han 
mostrat la voluntat de tornar l’any vinent, en una nova 
edició, que tindrà el repte de superar les bones xifres 
aconseguides enguany. 

L’A

Una gran participació i un missatge de sostenibilitat 
protagonistes del Mercat del Cava i la Tapa
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El Servei Local d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes està preparant una nova oferta formativa que 
començarà al novembre i ja ha dut a terme diverses accions 
i activitats per afavorir la formació i la inserció laboral de 
persones que tenen la necessitat d’incorporar-se al mercat 
laboral, professionalitzar-se o ampliar coneixements. Un 
dels principals objectius és millorar l’ocupabilitat de les 
persones aturades que hagin exhaurit la prestació per 
desocupació o subsidi.

Els cursos que s’ofereixen són gratuïts per a aquelles 
persones que estan inscrites al Servei Local d’Ocupació. 
Hi ha previst un curs de monitor/a de lleure infantil 
i juvenil; de conductor de carretó elevador; de 
manipulació d’aliments; de gestió emocional; 
d’atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials; i d’operacions auxiliars de serveis 
administratius i generals (organitzat pel SOC). Per a 
més informació, es pot consultar el web municipal www.
santperederibes.cat/municipi/formacioitreball/servei-
local-d-ocupacio/que-oferim-. També us podeu adreçar 
a l’OAC de Ribes o de les Roquetes.

ÀMPLIA OFERTA FORMATIVA DEL SERVEI LOCAL 
D’OCUPACIÓ AQUESTA TARDOR
Després de dos cursos i la celebració de la Setmana del món laboral, es preparen mitja dotzena més de propostes.
EL SLO també ha col·laborat en els processos de selecció de personal de dues empreses establertes al municipi.
En total 130 persones han participat en les primeres activitats i accions dels mesos de setembre i octubre.

Les persones interessades en participar-hi poden 
escriure un correu electrònic a serveilocalocupacio@
santperederibes.cat on constin les seves dades personals 
i telèfon i es contactarà amb elles per tal de formalitzar les 
inscripcions.

Igualment, al gener s’iniciarà al municipi el curs 
d’Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i 
generals del Servei d’Ocupació de Catalunya (formació 
100% subvencionada), amb una durada de 430 hores més 
40h de pràctiques (que es faran en finalitzar el curs al mes 
de juny en una horari de matí (de dilluns a divendres de 9 
a 14h). Per accedir-hi cal ser major de 16 anys, inscrit/a 
com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) 
abans de l’inici del curs (o actualitzada). El curs s’adreça 
prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden 
accedir persones que estiguin en actiu. Les preinscripcions 
es poden fer a https://www.oficinadetreball.gencat.
cat/socfuncions/DetallCurs.do?idCurs=357531#.
XaXUVlCvcM0.gmail.

En aquests moments el SLO està realitzant un curs de 
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CORTINA TÈCNICA

DESCANS

MOBLES DE JARDÍ

ROBA DE LLIT

TENDALS I PÈRGOLES

“Recerca de feina per competències” que finalitzarà 
el dia 6 de novembre. Anteriorment s’ha fet un curs de 
“Coaching per la recerca de feina” i també els dies 15, 16 i 
17 s’ha celebrat la Setmana del món laboral a la Biblioteca 
Manuel de Pedrolo, amb un xerrada sobre processos 
de selecció amb la participació de les empreses AKO, 
ADECCO i la Fundació Formació i Treball; una Jornada 
Speed Dating amb ETT’s on han participat Eurofirms 
i Adecco; i un taller de motivació i casos d’èxit. També 
la setmana passada el SLO va finalitzar el procés de 
preselecció de personal per a l’empresa Casa Shops, que 
obrirà una botiga al nostre municipi, i a finals de setembre 
es va organitzar una altra jornada de proves i entrevistes 
de contractació en col·laboració amb Mercadona. Des 

del SLO es van derivar 26 candidates a Casa Shop de les 
quals 9 seran contractades i les finalistes del procés de 
Mercadona ja formen part de la borsa que l’empresa té per 
cobrir suplències i futures vacants.  En total han estat 130 
persones les que han participat de les activitats i accions 
d’aquest inici de temporada.

El SLO de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes és un bon 
recurs per a les persones que busquen feina i està adherit 
a la xarxa XALOC de la Diputació de Barcelona, que 
gestiona diàriament més de 1.000 ofertes de feina i dona 
cobertura al 95% del territori de la província de Barcelona.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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CARTES A LA JUANi
Benvolguda Juani, escric entre indignada i sorpresa. Saps allò, 
que no vulguis als altres el que no vols per a tu? Per què en una 
comunitat de veïns és impossible que es respecti? Les queixes 
van i venen, com l’ascensor, amunt i avall i sovint sense sentit. 
Vaja, com buit. Els sorolls ni et dic, i ara, mira... no sé com dir-
ho, la merda dels gats m’ha envaït el pati, enlloc de la queixa he 
anat primer al pis del costat (on hi ha fins a sis gats i dos gossos) 
i sense resposta. Ara em giren la cara. M’acosto a la gestoria 
de les finques, i em diuen que no hi poden fer. I finalment vaig 
a l’ajuntament i em diuen que ho solucioni parlant. No et dic el 
què en penso... [Mercè, 21 d’octubre de 2019]

La carta de la Mercè continua i finalment diu el què pensa i 
explica, pas a pas, cada un dels moviments i dels intents de diàleg 
què ha fet. Ara, li recomanen presentar una denúncia, perquè 
no està permesa, per salubritat i per cura, que convisquin tants 
animals i en pèssimes condicions, en un pis que no supera els 
45 metres quadrats. Això, creu, li portarà encara més malestar 
entre els veïns. I està pensant en vendre o llogar el seu pis i 
marxar. 

Entretant, ha rebut amenaces, ha hagut de netejar merda de 
gat del seu pati en més d’una trentena d’ocasions, i deixar 
d’estendre-hi la roba per evitar netejar-la dues vegades. A tot 
això, afegeix, que el veí del segon té una mena d’aparell de 
gimnàs que engega cada matí a les sis i no fa més soroll perquè 
no es pot. A ella no li molesta, perquè es desperta a la mateixa 
hora. Però el del primer ha trucat a la policia fins que l’han 
cridat l’atenció per queixar-se sense raó, doncs el soroll, que 
tant li molesta, no supera els límits de decibels permesos de 
bon matí. 

La del segon, té quatre criatures d’edats entre els dos i els set 
anys. I són canalla dinàmica, juganera i... millor no afegir res 
més. En la segona porta del primer, ningú sap qui hi viu. De tant 
en tant hi ha llum, però no se sent res, excepte el timbre, que 
sobtadament, de matinada, sona, gairebé tres cops per nit. I 
cada dia, comenta la Mercè. 

Viure en comunitat genera uns drets i deures estranys. Mentre 
cadascú és responsable de portes a dins, l’exterior, allò que 
sobre el paper són els espais comuns, en realitat semblen més 
aviat, allò que abans anomenaven, terra de ningú. Això sí, fins 
que algú descobreix que hi pot deixar les bicicletes, els cotxets 
dels infants o ara els patinets. Sempre i quan confien que no els 
hi prendran. 

Les coses han canviat molt. Fora de casa tothom parla de diàleg, 
de convivència, de fer pinya davant les injustícies i de construir 
un món millor. Sembla quasi més senzill que viure en segons 
quines comunitats de veïns. Però en conec alguna en que les 
portes són sempre obertes. La gent continua celebrant Sant 
Joan al carrer i se saluda cada dia amb un bon matí, i cada 
vespre amb un bona nit. Hi ha comunitats silencioses i d’altres 
que són veritables centres neuràlgics de creació i festes. Algunes 
autogestionades i d’altres en mans de foscos administradors. Hi 
ha qui encara netegen entre els veïns l’escala i altres brutes. Es 
podria dir que és qüestió de sort i que la diversitat és positiva, 
però hi ha casos... i cases... Igual, Mercè, no et podria donar un 
bon consell, només crec que quan es vol marxar, cal marxar. 
Com diria aquell... senyals no en falten. 

A mi, em ve al cap la pel·lícula d’Àlex de la Iglesia, de fa prop 
de vint anys. La comunidad. Un folklore de personatges 
impossibles, amb un rerefons interessat (no interessant) i 
sarcàstic. Potser el director basc no anava tant equivocat. 

La Juani

La comunitat

Aquesta és una 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. 



40è Aniversari

Gràcies a tots
salut, Foc i timbals!

Celebrem el

1979-2019

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Amb la col·laboració de
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Per Bàrbara Scuderi

L’Altaveu.- Com i des de quan, arribeu a la Colla de 
Diables Petits de Ribes? 

Josep Graells: Al voltant del 2005, en vigílies de Sant Pere, va 
haver una reunió de la Comissió de Balls Populars de Ribes per 
notificar als pares i mares dels nens i nenes, que per motius de 
manca de responsables, la colla de Diables Petits no sortiria per la 
Festa Major. La Dolors, conjuntament amb algun pare i mare van 
decidir de organitzar-se per no deixar de sortir per la Festa Major. 

Una conversa amb

Dolors Pascual i Josep Graells

40 anys dels Diables Petits de Ribes
Els Diables Petits de Ribes han arribat als 40 anys. 
La Dolors Pascual i en Josep Graells, que porten al 
capdavant més d’una dècada, ens parlen de la colla 
i de l’entitat, de com va renéixer i de l’evolució d’una 
de les colles amb més membres dels balls populars 
infantils de Ribes. Ara fa una dècada, el 2009, 
coincidint amb el 30 aniversari, van publicar una 
separata per la Festa Major de Sant Pere, explicant 
els orígens i les diferents fases viscudes per la colla. 
Ara, en fan una petita valoració de la seva tasca al 
capdavant, en el 10è aniversari del Correspurnes, 
quan Josep Graells, fa un pas al costat. 

Des d’aleshores, la colla va començar a organitzar-se amb 
la participació d’alguns pares i la consolidació de la colla de 
timbals.

Dolors Pascual: En Josep, que hi tenia també els fills, hi era. I fins 
avui. Com ja va avançar, després del 40è aniversari, fa un pas 
al costat per a la incorporació d’altres pares, que segurament 
aportaran noves energies i idees, tot i que seguirà donant 
suport en tot el que calgui.

Dolors Pascual i Josep Graells. 
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Josep: Ah! I la Dolors continuarà com a presidenta fins trobar 
una consolidació de la junta de l’entitat.

L’A.-Quins van ser els primers reptes?

Josep: El primer va ser organitzar-se com entitat, per poder 
deixar-ho establert de manera que no fos fàcil que desaparegués 
la colla, i deixar de tenir una caràcter tan personal. Així també 
tots els pares i mares poden participar. Després vàrem voler 
fer sortides a altres pobles i ciutats, per compartir diferents 
maneres d’entendre el món del Ball de Diables.

Dolors: En aquest sentit a la colla sempre hem volgut promoure 
tot el que sigui gaudir de la cultura del foc, ensenyar als més 
petits a viure una tradició i aprendre el què significa formar part 
d’una colla. El resultat, que ens satisfà, és quan des de les colles 
dels més grans ens han felicitat pel coneixem i experiència que 
té la canalla quan fan els 14 anys i es van incorporant a les colles 
dels grans. 

L’A.- S’ha dit que sempre hi ha llista d’espera. Des de quan, 
i com es gestiona?

Dolors: Des del protocols de la Comissió de Balls Populars 
s’ha fixat sempre el procediment per accedir a les colles. Tot 
i que nosaltres també hem fet suggeriments i aportacions, a 
més, el fet de ser una entitat pròpia, ens ha permès treballar 
conjuntament en la llista que gestiona la Comissió. Som 
conscients que sovint queden infants fora, però tard o d’hora hi 
poden accedir. I hem anat creixent. Ara les normatives de foc i 
la pròpia dinàmica, però, obliguen a fixar uns límits. 

Josep: Fixa’t, ara som 70 diables i 50 timbalers de 6 a 14 anys, 

segurament una de les colles més nombroses. 

L’A.- Actualment qui són o qui és cap de colla?

Josep: La Dolors és la cap de colla i primera presidenta de 
l’entitat, des del primer dia i encara avui. En Rafa Artís, a més, ja 
fa anys que és el màxim responsable dels timbalers i jo sempre 
he procurat fer certa la frase que darrera d’una gran dona hi 
ha un gran home! (riu) No... he estat, també des del primer 
dia treballant per organitzar els balls, les sortides... I també cal 
destacar que tenim com a monitors joves que havien estat de 
la colla. 

Dolors: Ara estem animant a d’altres pares i mares a participar 
més! 

L’A.- Hi ha relleu al capdavant, quan els pares i mares deixeu 
de tenir la canalla a la colla?

Dolors.- Això procurem. De fet ha de ser així! 

Josep.- Un element positiu que ens hem trobat és, com et deia, 
que els que s’han fet grans (fills nostres o no) i que formen 
part ara de les colles dels grans, venen també a col·laborar, a 
ensenyar el ball als infants, tenir cura del foc. És el millor que 
pot passar! 

L’A.- Com es viu la colla, des de dins? 

Dolors: Realment és prou complicat, però també satisfactòria. 
Hem d’entendre que és una activitat cultural, d’esbarjo i 
voluntària. I que tot i ser 120 nens i comptar amb l’ajuda de 
molts pares i mares a l’hora de les sortides, cal aplicar una certa 

La colla de Diables Petits de Ribes el 1981. Una de les primeres baixades de Sant Pau de la colla. 



12                                    L’Altaveu nº 148  any 2019   

disciplina i un ordre... que no sempre és fàcil! Però la il·lusió de 
la canalla i la seva fascinació pel foc ens impulsa a portar-ho 
endavant. Ara bé, també és cert que quan hi havia més pares 
ajudant, havíem organitzat pedalades i tallers de màscares, per 
donar una visió més compartida de la colla amb tota la població. 
Esperem tornar-hi. 

Josep: La veritat, és que conscient de tots els esforços i les hores, 
la millor recompensa d’aquesta dedicació és veure la cara amb 
què et mira la canalla quan estem amb el foc; la seva il·lusió 
quan comencen a sortir per primera vegada, i l’entusiasme dels 
que porten temps i viuen la festa del foc com tots els malats que 
som i serem sempre diables! 

L’A.- Quines són les prioritats?

Dolors.-- Viure i gaudir del món del foc, dels balls, aprendre a 
compartir i fer colla, sempre organitzadament, com et deia, que 
som molts! 

Josep: També un dels aspectes al què hem donat la Dolors i jo 
prioritat, és la visibilitat de les nenes en la colla, sobretot amb el 
lluïment de la figura de la Diablessa. Això en ha comportat una 

incorporació cada cop més nombrosa de nenes a la colla.

L’A.-Els 30 anys es van commemorar amb una separata i el 
primer Correspurnes. Una dècada després, quina valoració en feu?

Josep i Dolors: Creiem que tots aquest anys han servit per 
consolidar la manera de fer de la Colla de Diables Petits de 
Ribes, així com el reconeixement, després de deu anys del 
Correspurnes, de la colla infantil més antiga de Catalunya i les 
seves peculiaritats.

L’A.- De petits a grans... Com es fa el traspàs d’una colla a 
una altra?

Josep i Dolors: Des de fa uns anys, amb la reestructuració per 
part de la Comissió de Balls de les colles de foc, els Diables Petits 
de Ribes vàrem assumir la gestió de la colla Infernal de Ribes, i 
això ens permet tenir canalla de 6 a 10 anys com Infernal, i de 10 
a 14 anys com Diables Petits. Aquest fet ens permet una gestió 
més ordenada, de tan gran nombre de canalla. Quan ja fan 14 
anys, tal i com es va acordar amb totes les colles de foc, per una 
successió ordenada i natural, els nens i nenes què volen, tenen 
preferència per entrar en la colla de Dimonis de Ribes, formada 
per joves de 14 a 18 anys.

L’A.-Moltes gràcies i per molts anys!

Josep i Dolors: Gràcies a vosaltres! 

Una de les darreres sortides a Centelles. En Rafa Artís, al capdavant dels timbals de la colla. 

L’encesa durant la Festa Major de Sant Pere 2014. Una imatge durant els versos a la plaça de la vila. 

Fotos: Diables petits de Ribes
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En Joan López, com altres ribetans, va ser un dels primers petits 
diables. Diuen, que quan s’ha estat diable... s’és diable tota la 
vida. Però ell, ja adolescent, va deixar la maça per fer ballar els 
bastons, i ara entre cercavila i cercavila, apaga focs, amb l’Adf de 
Ribes. Tot i així també recorda els inicis de la colla del Diables 
Petits de Ribes, de la que en va formar part. 

Era l’any 1978 quan es va posar fil a l’agulla per crear una colla 
de diables petits. En Joan recorda que era a l’escola, aleshores 
al Pi, quan va venir algun dels impulsors per donar a conèixer 
el projecte. 

A diferència del que passa actualment, que és molta la canalla 
que vol formar part de la colla, en aquells anys, no eren pas 
tants, i la necessitat de sumar membres al nou ball de diables 
infantil, va córrer... com la pólvora. En Joan confessa que 
abans del primer contacte amb el foc –i això que no eren pas 
carretilles– va plorar i no tenia pas tan clar que volgués formar 
part de la colla. Però les pors i els dubtes es van esvair aviat, 
només arribar a la primera sortida. Les maces no eren pas com 
ara i el vestuari va anar a càrrec de les famílies. 

En els primers anys el cap de colla va ser en Manuel Martínez 
(cap de colla de 1979 a 1981), i en Joan recorda també en 
Nemesi  Mestre (de 1981 a 1986) , que en va ser el continuador. 
Els primers versos els va escriure el poeta i fotògraf Jaume 
Gómez i Puig i la primera colla la van formar infants entre els 
quatre i els sis anys, tal i com recullen els testimonis que van 
servir de font per la separata de 2009, sobre els Diables Petits 
de Ribes. 

En aquells temps, amb l’estrena dels ajuntaments democràtics 
i canvis en la societat, els balls populars van contribuir a la 
recuperació d’un llegat històric i patrimonial immaterial, que 
avui celebra el seu arrelament i persisteix amb més força que 
mai. 

Cal situar-se, 40 anys enrere a Ribes, i tothom ho sap, els 
principals balls populars que atreien grans i joves eren els balls 
de bastons i la canalla volia fer-se un lloc. Tant és així, que avui, 
tot i ser majoritàries les colles de bastoners i bastoneres, els 
balls de foc apleguen molts més membres, entre infantils, 
adolescents i les colles adultes. 

Els temps canvien i són temps de foc. Temps enrere també. El 
Ball de Diables de Ribes és una de les colles més antigues, més 
que centenària, i els Diables Petits de Ribes, de les colles de tot 
el país, també és la colla infantil més antiga.

Han passat quaranta anys i alguns dels primers petits diables 
han vist créixer els seus fills i filles  entre maces i timbals. 
Enguany l’aniversari s’ha celebrat amb un acte molt més proper 
en el temps, el Correspurnes, que ha arribat als deu anys. 
Però ja fa una dècada, quan la colla arribava als trenta anys, 
es va publicar la separata del programa de Festa Major, amb 
un recull dels inicis i dels tombs, amunt i avall, d’una colla, 
que no sempre ha estat tan nombrosa ni tan celebrada, però 
que mereix, a més dels records, un reconeixement a una tasca 
que han desenvolupat desenes de persones al llarg de quatre 
dècades, fent protagonistes a uns infants, que ballen, toquen el 
timbal i llueixen les maces com a grans diables que són i seran. 

Joan López, un dels 
primers petits diables

En Joan López conserva, com alguns altres, imatges de la 
seva etapa als Diables Petits de Ribes, quan amb prou feines 
tenien entre els cinc i els vuit anys molts dels seus membres. A 
més, té en bona cura encara el vestuari que va lluir durant els 
primers anys i que va publicar en les xarxes amb motiu del 40 
aniversari de la colla. Tot un llegat i molt més que un record. 
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Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Hi ha tantes coses que fas al llarg del dia o de la setmana pels 
altres que no et queda temps per a tu. Saps que la millor inversió 
que pots fer és en tu mateixa?

Perquè si tu estàs bé, transmets felicitat, alegria, positivitat i 
energia a les persones que estan al teu voltant.

Quan va ser l’última vegada que vas pensar en fer alguna cosa 
per a tu? Estic segura que inverteixes temps en altres persones: 
fills, pares, amics, parella ... Però, quan va ser l’última vegada 
que vas invertir en tu?

Estic segura que hi ha moltes coses que t’agradaria fer. I algunes 
no les portes a terme perquè no acabes de atrevir-te. Perquè 
creus que no pots. O perquè algú t’ha dit que no pots. O perquè 
no t’ho permets.

Moltes de les nostres creences, encara que et sembli mentida, 
les hem heretat dels nostres pares. Has heretat les seves idees, 
els seus pensaments negatius, les seves pors. Igual que l’ésser 
optimistes o pessimistes.

També heretes altres característiques, és clar. Però, sobretot, 
el que més et paralitza són les herències negatives. Creus que 
aquests temors que sents són teus?. Que no pots fer alguna 
cosa perquè no ets prou bona o no tens els coneixements 
necessaris?. T’infravalores sense cap justificació. Perquè estic 
segura que alguna vegada, encara que sigui en una època molt 
remota, has fet una cosa que, a priori, pensaves que series 
incapaç de fer. Pensa-hi.

La millor manera de ser feliços és trencant les cadenes que ens 
lliguen a aquestes creences que ens frenen. Desaprendre per 
aprendre a tenir una ment oberta. A ser nosaltres mateixos i fer 
el que realment ens fa feliços.

Segur que quan eres petita tenies un somni. Potser volies ser 
model o pilotar un avió o ser atleta.

Ara, que ja has crescut, quin és el teu somni? L’has aconseguit 
o continues en el camí? Has deixat de buscar o el persegueixes 
amb totes les teves forces? Estàs on vols estar? 

Contesta sincerament: T’agradaria estar en un altre lloc? Fent 
altres coses? Amb altres persones?

Si has contestat SÍ, és hora de plantejar-te què és el que et frena. 
Inconscientment qui posa frens a la teva vida ets tu mateixa. 

Sé que tens por. La por és una emoció que et paralitza. Però 
tenir por és bo. T’ajuda a sobreviure. I la teva ment t’ajuda a 
mantenir-te sana i estàlvia. 

Però ja no ets a l’època de les cavernes. Ja no hi ha animals 
salvatges que poden perseguir-te. Encara que sí pots enfrontar-
te a situacions que requereixen que prenguis acció, que siguis 
proactiva en lloc de reactiva.

La teva ment, com a bon escut de seguretat, et dirà que et 
quedis en aquest lloc tan confortable en el qual estàs. Que no 
et moguis. Perquè el que hi ha a l’altra banda és desconegut 
per a tu. Per què cridar el mal temps quan estàs protegida de 
la pluja?

Però les autèntiques oportunitats estan sota la pluja. Per 
aconseguir allò que vols hauràs de mullar-te una mica. I, a més, 
recorda que existeixen els paraigües i els impermeables. 

Per avançar, per ser més feliç, cal que surtis de la teva zona de 
confort. Que t’enfrontis a les teves pors. Un cop ho hagis fet, 
t’adonaràs que això que et paralitzava, aquest monstre que 
imaginaves, no era tan gran com creies.

I és que, de vegades, els monstres cal deixar-los només per al 
cinema.

La millor inversió és la que fas en tu mateixa
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Ja tenim l’oli novell
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Més de 350 jugadores i jugadors d’handbol es van aplegar 
a la tradicional presentació dels equips que es va celebrar 
al pavelló municipal de Ribes el passat diumenge 20 
d’octubre. Des dels primers equips masculins i femenins 
(destacats líders en solitari a la tercera I primera catalana, 
respectivament), fins als nens i nenes de 5 anys, que ja 
entren cada cap de setmana al pavelló amb una pilota a la 
mà. Animats pel millor ritme possible a càrrec del ribetà DJ 
Rulu, després de fer-se la fotografia conjunta, els diferents 
equips i escoles d’handbol de l’entitat, van anar desfilant 
per la pista, pel goig dels seus amics i familiars que van 
omplir de gom a gom la graderia. Tot seguit l’alcaldessa 
de Sant Pere de Ribes Abigail Garrido, i el directiu de la 
Federació Catalana d’Handbol, Joan Alcoberro van fer els 
respectius parlaments, tot desitjant una temporada plena 
de bones vivències i èxits esportius.

L’actualitat de l’Handbol Ribes passa per comentar el 
lideratge en solitari dels primeres equips femení i masculí, 
que després de sendes victòries com a visitants, davant 
de dos rivals molt complicats, presenten fermament la 
seva candidatura a lluitar per les places d’ascens a lliga 
i segona catalana, respectivament. 2 equips molt joves, 
amb una gran projecció, que s’estan mostrant d’allò més 
sòlids en aquest inici de temporada, en el que ja porten 4 
victòries en 4 partits.

Per altra banda, cal fer esment de la fita que ha assolit 
el Club Handbol Ribes aquest inici de temporada pel que 
el projecte d’handbol femení es refereix, tot colant els 
4 equips de base formatius de segon any, a la màxima 
competició de l’handbol català: la lliga catalana aleví, 
infantil, cadet i juvenil; fita només assolida aquesta 
present temporada, per clubs amb tanta tradició com el 
BM Granollers, el BM La Roca i el Sant Joan Despí.

Club Handbol Ribes

HANDBOL RIBES,
EL CLUB DE MODA AL GARRAF



S
A

LU
T



18                                    L’Altaveu nº 148  any 2019   

Sabies
què...
Josep Miret i Mestre

ABANS TOTS ELS RIBETANS 
TENIEN UN MOT?

Antigament, quan Ribes era un poble agrícola de només 
dos mil habitants, la majoria de la gent es coneixia pel 
nom de la casa on va néixer i els mots s’anaven passant 
d’una generació a l’altra. A vegades hi havia alguna cosa 
que aparentment no quadrava, com per exemple que el 
metge Pere no es deia Pere sinó Josep, però s’havia casat 
amb la pubilla de can Pere de la Plana. Vet aquí alguns 
exemples de mots de personatges populars que m’han 
explicat o que he trobat en documents.

Fèlix de la Calç, de nom Fèlix Mata Colom, va néixer 
l’any 1885. Durant molts anys es va dedicar a fer forns de 
calç per aquestes muntanyes, d’aquí el seu mot. Vivia al 
Palou i com que va morir molt gran va participar en els 
homenatges a la Vellesa que es van fer els anys 1950. 

Peret Mariquíndol o Peret d’en Mariquildo, Pere 
Albareda i Milà, va néixer l’any 1890. Se’l coneix sobretot 
perquè va ballar bastons des de 1911 a 1939, uns vint-i-
cinc anys, en una època en què els nois ballaven només 
des de l’adolescència fins que feien el servei militar. Va fer 
molts forns de calç i carboneres pel carbó. 

Pela-i-vint o Pelivint (pronunciat “pèlibín”), es diu d’un 
pagès que feia forns de calç i un dia que va cobrar va 
anar amb uns amics a dinar a Vilafranca del Penedès. El 
dinar va ser de categoria, i com que ell va anar explicant a 
tothom que el dinar li havia costat una pesseta amb vint 
cèntims li va quedar el mot. Can Pelivint és al final del 
carrer de mossèn Andreu Malgà.

Pepe Murici, Josep Rafel Radrigales, va ser molt conegut 
a Ribes per diversos motius. De professió era ebenista i en 
algunes cases velles encara es poden veure llits, armaris 
i finestres fets per ell. D’altra banda, era músic i tocava 
el violí, la trompeta, el saxo i el fiscorn. Formava part 
d’algunes orquestres i solia tocar a l’església. Finalment 
en Murici era molt bon actor i durant molts anys va 
interpretar papers de tot tipus dins del grup “Teatre 
Íntim”.

Tereseta de can Murici, Teresa Rafel Radrigales, germana 
d’en Pepe Murici. Vivia al carrer del Pi, a can Murici. 
Era una dona molt devota que col·laborava amb moltes 
activitats de la parròquia. Malgrat que era una persona 
que calia vigilar quan anaves pel carrer —era molt xerraire 
i no et deixava marxar— tothom coincideix que tenia un 
gran cor.

Xic dels Vinyals, Isidre Brauet. De jove va marxar a Cuba 
i s’hi va estar diversos anys. Sabem que fa una estada a 
Ribes el 21 de maig de 1896 i marxa a l’Havana amb la 
seva dona uns mesos més tard. Vivia al carrer del Calvari 

El carrer de Sant Pau el 28 de setembre de 1896. En 
primer terme l’americano Isidre Brauet “Xic dels Vinyals” 
i l’agutzil Pau Carbonell “Pau Guineu” (Foto: Josep 
Bertran i Miret. Col·lecció de Miquel Bertran i Milà)



però tot i ser americano no va aconseguir gaire fortuna.

Pau Guineu, Pau Carbonell i Montaner, agutzil de 
l’Ajuntament, morí el 3 de març de 1899. Ell i el Xic dels 
Vinyals surten en una foto del carrer de Sant Pau que va 
fer el farmacèutic Josep Bertran i Miret l’any 1896.

La Cotorrita. Es deia Consuelo i vivia a Puigmoltó. Era 
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valenciana i s’havia casat amb un home que li deien “el 
Cotorrito”, que li va traspassar el seu mot. Era una dona 
una mica especial que vivia sobretot de la caritat.

Sóc conscient que hi ha molts més motius dels que he 
posat aquí, però m’haureu de perdonar perquè s’acaba 
l’espai que tinc destinat en aquesta revista. Potser un 
altre dia hi tornarem.

L ’A
Sant Pere de Ribes

9 3  1 2 8  4 1  1 4
6 5 5  9 6 0  3 2 0

laltaveu@laltaveu.com - www.laltaveu.com

ANUNCIA ’T

Pere Albareda i Milà “Peret Mariquíndol”, que va ballar el 
ball de bastons des de l’any 1911 fins al 1939 (Foto treta 
del Programa de la Festa Major de Sant Pere de 1964)

Àngels Miret i Massó “Angeleta de can Miret” i Josep 
Rafel Radrigales “Pepe Murici” tocant a la parròquia 
(Col·lecció de can Miret de les Parellades)



·
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Tornar

De molt petit solia estiuejar a prop del poblet de la Franja on 
hi va nàixer la meva mare. Al mas de l’Arboleda, la casa de lo 
tio Ramon i la tia Encarna, oncles de la meva mare, on hi vivien 
amb els seus tres fills: una xica i dos sagals, que eren els meus 
companys de jocs, aventures i malifetes. 

Després van venir els estius a l’estranger per la feina del meu 
pare. Aleshores les visites als tios es van anar distanciant 
en el temps, cosa que passa a les millors famílies. 
A més, les trobades familiars en què coincidíem, 
de tard en tard, es van anar produint a casa 
d’altres familiars i, per tant, vaig estar molts, 
molts anys sense tornar al mas de tants 
bons records.

El dia que vaig regressar a l’Arboleda 
havien passat més de trenta anys des de 
la meva última estada. Com sempre passa 
quan tornes a un lloc on hi has estat essent 
un nen, tot sembla haver-se encongit. 
Aquell gran casalot, l’era del davant de 
l’entrada, on amb l’ajut del macho es trillava 
el blat, l’enorme paller on amb els meus cosins 
jugaven a cor que vols, el forn on es coïa el pa, les 
coques i les casquetes, els corrals de les ovelles i de les 
cavalleries, fins i tot, la basa d’aigua on caçàvem granotes... Res 
de tot allò coincidia, gens ni mica, amb les mides gegantines dels 
meus records d’infantesa.

La casa estava en molt mal estat. Los tios havien mort, dos dels 
cosins van marxar a Barcelona i lo Miquel, el més gran es va fer 
càrrec de les terres, però li era més pràctic viure amb la seva 
família a una còmoda casa del poble a prop de les botigues i del 
col·legi pels fills, que no pas al mas.

Amb el cor encongit, vaig entrar a la gran cuina amb el foc 
a terra i em va semblar tornar a veure lo tio, fort i colrat pel 
sol, il·luminat per les llums de ganxo i la resplendor del foc, 
enfeinat omplint cartutxos d’escopeta per anar a caçar conills 
o a una raposa carnussa que a les nits se l’esmunyia al galliner. 
I a la tia, pastant farina o escalivant delicioses menges. Vaig 

pujar a l’habitació que compartia amb lo Pep i a les golfes, 
ara buides però abans curulles de canyissos on hi 

guardaven pomes, tomàquets, carbasses, patates 
i panís.

Aquest recorregut nostàlgic va arribar 
al seu punt àlgid quan vaig entrar al 
menjador. Damunt mateix de la llar 
de foc hi penjava emmarcada la meva 
fotografia, vestit de primera comunió. 
En tots els anys que havien passat, 
quantes vegades vaig pensar en aquella 
família? Segurament moltes però tan 

escampades en el temps... en canvi els 
oncles m’havien tingut sempre present. 

Allò em va commoure profundament. 
Tornar al mas de l’Arboleda va ser tornar a mi 

mateix. 

P. D. Quan abandonem un indret, allà hi deixem part 
de nosaltres. Ens hi quedem. Encara que marxem, hi 
ha coses nostres que només podem recuperar si tornem a 
aquest lloc. Viatgem a nosaltres mateixos quan anem allà 
on hem recorregut un tram de la nostra vida, per molt breu 
que hagi estat l’estada. Pascal Mercier: “Tren nocturn a 
Lisboa”. 

És bo tornar. És bo saber que hem estat estimats.






