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esembre, inevitablement, va lligat al Nadal, l’època de l’any en què ens 
omplim de regals; ens mengem tot el que puguem imaginar, dolç i salat; ens 
retrobem amb la família i els amics, o no; i de vegades, viatgem per fugir 
precisament d’aquestes celebracions o per viure-les d’una manera diferent.

Decorem la casa, fem extres de totes les modalitats i felicitem per les dates a tothom, 
fins i tot al que no ens mirem, ni poc ni gens, durant tot l’any. Cosa lletja de fer, però 
normalitzada en aquestes dates.

Pintem un somriure a les nostres cares com a mostra de la plena disposició per gaudir de 
les festes, i de manera extraordinària, busquem una bona obra per donar-nos importància 
en les converses de sobretaula.

Tot plegat és el mateix, any rere any, i seria bo de tenir en compte i pensar-hi, matisant 
una miqueta, que les faltes, les persones estimades que ja no hi són, es troben a faltar 
més que mai. Per tradició, perquè la historia de les nostres vides són dates, celebracions, 
paisatges, moments i persones importants, i de vegades gairebé imprescindibles. Persones 
que potser l’últim Nadal hi eren i ja no hi són. Per elles i pels que senten la falta…
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L’Altaveu és un mitjà plural i 
no comparteix sempre l’opinió 

dels seus col·laboradors

E d i t o r i a l
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D

L’equip de L’Altaveu desitja 
el bo i millor per a tothom, que 
cadascú pinti el Nadal del color 
que més li agradi i en gaudeixi.
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artesania local compta des de fa temps 
amb l’associació DO Ribes, que aplega 
diferents artesans i artesanes locals, 
per promoure una àmplia diversitat de 

productes fets a mà, elaborats amb diversitat de 
materials reciclats o naturals, exclusius i sempre 
amb un resultat original. Stephanie Besson és la 
presidenta de l’entitat i Loli Calleja i Ingrid Escoda 
dues de les artesanes sòcies. En són gairebé 40, i 
totes les propostes estaran a la Fira de Nadal, els 
dies 14 i 15 de desembre al seu punt habitual, de 
cada primer diumenge de mes: la rambla de la 
carretera del Carç, tot un passeig d’artesania. 

Per Bàrbara Scuderi

L’artesania local gaudeix des de fa tres anys d’una 
iniciativa consolidada de presència al carrer cada mes. 
És la fira d’artesania DO Ribes. El col·lectiu d’artesans 
i artesanes locals, que d’una forma professional o per 
afició, però sempre vocacional, reuneix un ampli ventall 
de productes elaborats a mà. Es tracta d’una entitat amb 
una quarantena de membres, que va néixer el 2014 i ha 
anat creixent, tant en participants com en el nombre 
d’activitats, amb presència al carrer. 

Els dies 14 i 15 de desembre arriba la tercera edició de la 
Fira de Nadal. Una fira en què també hi participen comerços 
locals amb productes d’artesania i altres expositors 
convidats. Es tracta d’una de les cites temàtiques anuals. 
Una altra és al voltant de la Fira dels Indians i enguany 
van estar durant la Festa Major també. Així i tot, la cita 
més consolidada és la de cada primer diumenge de mes, 
sempre a la carretera del Carç, on tindrà lloc també la fira 
aquest Nadal. 

Productes per a la llar, elements de decoració o 
complements per a totes les edats i especialment per a 
nadons i per a infants, són alguns dels treballs artesanals 
que en aquesta ocasió es vesteixen de temàtica nadalenca, 
per guarnir unes festes que serveixen per donar a conèixer 
la creativitat de cada una de les propostes d’artesania 
local. 

L’

Un passeig per l’artesania DO Ribes 

Cartell de la Fira 2018, que aquest any se celebra els 
propers 14 i 15 de desembre. 
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El col·lectiu està format per un ampli ventall de persones, 
que sovint de forma autodidacta, han passat de gaudir en 
la intimitat d’una vocació, a explorar el difícil camí de la 
comercialització dels seus productes, tots ells elaborats 
manualment, amb una acurada selecció dels materials, i 
amb una excelsa dedicació. El resultat són productes d’una 
gran bellesa, originals i exclusius, a més de personalitzats 
en molts casos. 

Les fires, com la de Nadal, suposen un gran esforç per tenir 
a punt una àmplia mostra del seu treball, que acabarà 
lluint-se com a centre de taula per les festes, sota l’arbre 
en forma de regal o lluint-se a les mans, com a polsera. 
Rere l’esforç també hi ha aprenentatge i una important 
inversió en materials de qualitat, que enllesteixen a poc a 
poc, en alguns casos en el temps lliure i en algun racó de 
casa que fa la funció de petit taller. En la majoria de casos, 
però, la dedicació és plena i disposen de tallers, a casa o 
no, des d’on creen els seus treballs. 

Art i artesania es fonen en els seus productes. Així, per un 
costat són treballs d’artesania, elaborats amb les mans, 
amb una variada funcionalitat; com veritables peces d’art, 
delicadament elaborades, amb tècniques tan diverses 
com possibilitats il·limitades té la imaginació. 

Els articles en moltes ocasions es fan a partir d’elements 
reutilitzats, reciclats i aprofitant retalls, si s’escau, per a 
fer robes o complements en patchwork o llibretes, fetes 
a mà d’scrap. 

L’art i la natura en l’artesania

Loli Calleja és un dels exemples d’art i natura en l’artesania. 
És agent d’assegurances, amb tota una vida de “manetes”. 
El seu vincle amb l’artesania va néixer com una afició. “El 
meu primer bateig va ser per a la Fira de Nadal de 2018. 

Elabora productes de decoració per a la llar i compta amb 
un ampli grup de fans dels seus centres de taula. La bellesa 
i la delicadesa de cada article es percep en la cura, què 
hi posa a l’hora d’explicar el seu procés d’elaboració. Un 
ampli catàleg de materials es complementa amb troncs 
de garrofer naturals, retalls de roba, flors de tota mena de 
materials i “els de temporada no hi falten mai”. 

La Loli és autodidacta i va ser la família (i amistats) els qui 
la van empènyer a vendre els seus treballs. “Fins aleshores 
decorava casa meva, i per ser honesta, moltes d’altres!”. 

La seva afició per centres de taula ha anat creixent i 
compta amb un taller des d’on c r e a 
totes les seves peces. 
Moltes d’elles per 
encàrrec i d’altres 
“que sorgeixen 
si em trobo 
una capsa que 
veig que puc 
convertir en un 
centre de taula, 
per exemple”. 
La fusta és un 
dels materials que 
utilitza, pintats o al 
natural, com a part 
d’alguns treballs, que un 
ebenista li prepara, també 
manualment, en cada ocasió que ho requereix. 

Quan arriba el Nadal, els vermells, el rosa i els verds més 
nadalencs són presents en els seus elements decoratius. 
Es tracta de productes per guarnir la llar i també aparadors 
de diferents comerços a què assessora i que té 
com a clients. 

La Loli recorda un lema, 
que s’escau com 
cap altre: si vols 
comprar amor, 
compra artesania. 
Perquè reconeix, 
que és sobretot 
la compensació 
emocional i l’estímul 
personal el que 
permet un treball 
original i elaborat a 
mà, que difícilment es 
compensa econòmicament. 



04                                  L’Altaveu nº 149  any 2019

De fet, com en el seu cas en molts d’altres, coincideixen 
en assenyalar com a principal satisfacció el treball manual. 

El repte de la professionalització de l’artesania rau 
en aquí, en la difícil tasca de convertir en un benefici 
econòmic una activitat que requereix temps i diversitat 
de materials. Però es pot i es fa. Ho fan amb un preu 
assequible i amb esforç. Però l’artesania local ja ocupa un 
espai dins el comerç de proximitat que es coneix, tot i que 
cal potenciar encara més. 

Aprendre a fer de manetes

L’Ingrid Escoda és artesana i tallerista. El seu catàleg és 
eclèctic, ja que compta amb una infinita varietat d’articles, 
però sobretot perquè treballa amb una gran diversitat de 
tècniques, que  coneix i a més ensenya a través de tallers. 

Durant la Fira de Nadal a Ribes, precisament, presenta 
quatre tallers, oberts a totes les edats, per elaborar peces 
nadalenques. “Així, a més d’un regal tens una peça feta 
amb les teves mans”, explica, tot enllestint els encàrrecs 
d’aquestes festes. 

L’Ingrid és una de les professionals de l’associació DO Ribes, 
que es va incorporar la passada primavera al col·lectiu, 
tot i que ja feia anys que s’hi dedica. Per l’Ingrid, un dels 
valors afegits de l’artesania està lligat tant a la passió dels 

professionals com a l’exclusivitat dels resultats. A més, 
puntualitza la necessitat de comptar amb materials de 
qualitat, que sempre suposaran un distintiu a la producció 
industrial. El secret és que no es busca el màxim benefici 
sinó la màxima satisfacció i la qualitat del resultat. 

En el seu cas, les tècniques que utilitza són el decoupache 
en paper o tela, o fins i tot vidre; l’scrapbookin, 
personalitzant tota mena de publicacions i fins i tot s’ha 
endinsat en l’artesania a la cuina, amb originals cupcakes. 
“Embrutar-se les mans per deixar anar la imaginació no té 
edat”, confessa. I així són els tallers que ofereix, tant per 
infants com per a joves i adults, que realitza durant tot 
l’any i que per Nadal oferirà a la Fira de la DO Ribes. 

L’artesania local és una fàbrica de petits follets màgics, 
que manualment elaboren múltiples productes, que 
seran un regal, un element decoratiu, un complement per 
a la llar, o una peça de roba. Un quadre o una ceràmica. 
L’oferta és molt àmplia i la qualitat i l’originalitat de totes 
les propostes també és infinita. Un passeig per l’artesania 
local és un passeig per gaudir de l’art i per sumar-se al 
comerç de proximitat. 

La Fira d’Artesans de Nadal, a la carretera del Carç.

 Loli Calleja, davant la seva parada de 2018.
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Fem una bola de Nadal! 
Ingrid Escoda avança un dels tallers que s’oferiran durant la Fira d’aquest any. La decoració 
de boles per l’arbre de Nadal o com a element per a completar un altre guarniment. 

1-Els materials per elaborar una original bola de Nadal:  
1 bola de pòrex , 2 pinzells, 1 tovalló de paper amb el
dibuix que es vulgui (pot ser més d’un) 
1 pot de cola decoupage, 1 pot silicona freda , 2 o 3
pompons decoratius, Neu artificial
Cinta decorada (en aquest cas és també feta a mà) 

2-Obrir el tovalló i retallar les figures per a la decoració 
de la bola, tantes com es vulgui i segons la mida de la 
bola. 

3-Agafar un dels pinzells i cobrir la bola, a poc a poc, 
amb la cola de decoupage i anar enganxant les figures 
retallades, amb molta cura i sempre amb petits tocs del 
pinzell. Així seguir fins tenir la bola tota coberta amb la 
figura escollida per a la decoració, i es deixa assecar uns 
cinc minuts. 

4-Afegir amb l’altre pinzell la neu artificial o altres 
elements decoratius, per completar el disseny escollit. 
També a poc a poc. I després deixar assecar. 

5-Ja tenim la bola, només cal afegir la cinta i els 
pompons per penjar la bola de l’arbre. I gaudir d’una 
peça elaborada amb les pròpies mans.      

Un secret: 
Una capa final de la cola pot ajudar a mantenir la
conservació de la bola.

Bon Nadal
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La Masia del Carç es el lloc triat per una nova edició del 
Pessebre Vivent Parlat de Ribes, organitzat per l’entitat Els 
Xulius-CSR. Una masia perseguida per la gent del pessebre 
i que finalment tindrà el seu pessebre vivent.

El Carç és un caseriu proper a Puigmoltó on hi ha la 
casa dels amos (Ca l’Almirall) i diverses cases on vivien 
els masovers i parcers de la finca, com can Vidaló, can 
Virolat o can Sebastià. És una masia molt antiga que ja 
surt en una llista de masies del terme de Ribes dels segle 
XIII amb el nom de “manso Petri de Carz” i també en un 
document de l’any 1333. Els primers propietaris que es 
coneixen portaven el cognom Company, després va ser la 
família Romeu i finalment va passar als Almirall l’any 1571 
per casament de Violant Romeu amb Jaume Almirall. 
Actualment es propietat de la Família Rabasa. El nom de 
la masia deriva de la planta anomenada “carç”, freqüent a 
les nostres muntanyes.

Les tasques de treball per tirar endavant el nou pessebre 
ja fa setmanes que van començar. La direcció teatral ja fa 
temps que treballa en els quadres i textos, on cada any 

en funció de l’espai, es trien unes escenes o unes altres, 
comencen de zero cada any. L’equip tècnic, ja fa uns quants 
caps de setmanes que estan adequant i preparant l’espai 
per poder tenir l’espectacle a punt el dia de Nadal. Des 
de l’organització un anys més, s’ha renovat completament 
el pessebre per oferir espectacle diferent i únic, gràcies 
sobretot el potent equip humà, que forma tot el pessebre.

Un total de 200 persones, actors, tècnics, muntadors, 
modistes, atrezzo, col·laboradors... formen l’elenc que 
portarà a terme aquesta gran representació nadalenca.

Un pessebre itinerant amb un muntatge espectacular

L’espectacularitat del muntatge, llum, so i efectes, i el 
caràcter itinerant (cada any es fa en un indret diferent) 
són dues de les principals característiques del Pessebre 
Vivent Parlat de Sant Pere de Ribes, que organitza l’entitat 
Els Xulius - Centre Social Ribetà. També el caràcter 
popular i participatiu. L’essència del Nadal convertida en 
una experiència que farà sentir a tots els assistents la joia 
i la màgia pròpia d’aquestes festes.

La Masia del Carç serà el lloc del Pessebre Vivent Parlat de Ribes
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Quatre dies de representacions
Les representacions previstes són els següents dies:

25 de desembre, a partir de les 18:30h., 

en sessions cada 30 minuts.

26 de desembre, a partir de les 18:00h., 

en sessions cada 30 minuts.

27 i 28 de desembre, a partir de les 17:45h., 

en sessions cada 30 minuts.

La durada de les representacions és de 75 m. aproximadament.

Les entrades es podran adquirir on-line, a través del web

www.pessebreviventparlat.ribes.org

També de manera anticipada al Bar Ca La Nisa (c/ Major 13)

per les tardes i els dies de representació de 12h a 14h i de 17h a 19.

Recordem que al lloc de representació no es venen entrades.

Que gaudiu del Pessebre Vivent Parlat de Ribes!

CORTINA TÈCNICA

DESCANS

MOBLES DE JARDÍ

ROBA DE LLIT

TENDALS I PÈRGOLES

Bones Festes
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CARTES A LA JUANi
Hola Juani, quina cagada! De vegades no sé si és postureig o 
ideologia. Que això que el Nadal ja no és el que era, ho sabem. 
Però crec que no s’ha de perdre l’esperit d’aquestes festes, 
d’acollida, de reunió i també de diversió. Escric, perquè per 
primera vegada a la vida, després de passar per un temps a 
l’atur i haver treballat en diferents empreses, més petites i 
més grans, em trobo per primera vegada que no hi ha sopar 
de Nadal. S’ha decidit suspendre perquè era difícil trobar una 
data, perquè alguns companys trobaven la proposta molt cara 
(26 euros) i per no sé quantes coses més. Total, que farem festa 
els dies que toca. Perquè ens obliguen. I anirem i vindrem de les 
celebracions familiars a la feina, sense res a celebrar. Crec que 
és un error, tampoc sabria dir perquè, però aquestes trobades 
informals fan equip, permeten parlar de temes més personals 
i que tothom es conegui una mica més. M’ha sorprès i m’ha 
cridat l’atenció saber si això està passant en general, o he anat 
a parar a l’empresa més rància del nostre voltant, i no diré 
quina. [Ramon, 23 de novembre de 2019].

Benvolgut Ramon, 

Com pot semblar evident, no he tingut temps de fer cap 
enquesta i desconec l’estadística. No puc respondre si això està 
passant en general o realment es tracta d’un tema puntual. Però 
he intentat buscar anuncis d’aquells tan esperats en aquestes 
dates, de restaurants que ofereixen (oferien) sopars per a grups 
durant aquests dies... i per sorpresa meva, no he trobat més de 
tres o quatre. I restaurants, al nostre voltant, n’hi ha molts més! 

Potser no interessa perquè no té públic. Potser sí que 26 euros 
és car. I potser també és difícil trobar una data. També és cert, 
que el Nadal no és el que era. I que amb el que costa arribar a 
final de mes... 

Els centres comercials (ofertes a banda) s’omplen cada 
diumenge molt més que les esglésies. Ara bé, a favor, o en 
contra, amb voluntat o sense, en nom dels infants o en nom 
del comerç de proximitat, en nom de Déu o en nom de tenir un 
motiu per ser més amables i menys hipòcrites... estic amb tu. 
És una gran cagada. 

Els sopars d’empresa, o dels grups d’amics, d’aquells que 
només es reuneixen per Festa Major, Carnaval o Nadal, són 
una profitosa i entranyable tradició. Més enllà de l’esperit, qui 
no té alguna anècdota d’aquest tipus de sopar? Allò de veure 
com el company més tímid, de sobte és un gran humorista. O 
comprovar que el director també té texans! 

Sense que sembli que podria parlar en contra de sortir a sopar. 
Se m’acut que es podrien organitzar els sopars a casa d’algú. 
Podries començar tu. Si no hi ha sopar oficial... fes-ne un 
d’oficiós a casa teva. Què et sembla? 

Tornant al Nadal. Cagades n’hi ha moltes, de grans i de xiques. I 
sort que alguns torrons són molt bons! És cert, que el que hi ha 
per davant (com els orígens),  i per darrera (el consumisme), són 
“temas de guardar”. Però l’alegria que es contagia amb els llums 
decorant els carrers, la gent amunt i avall, els infants amb totes 
les seves expectatives als ulls i les cares que posem quan obrim la 
porta i la persona que esperàvem arriba per fi, són imperdibles. 

És part de la casuística dels temps moderns. No importen els 
motius, el fet s’ho val. Llàstima que s’apliqui el mateix en massa 
coses, que no, no s’ho valen. Perquè torna un Nadal més, amb 
més cadires buides, a casa nostra i en moltes altres cases, 
que des de la nostàlgia (i també entre reixes) no viuran cap 
retrobament, més aviat comptarem les pèrdues i comptarem 
fins a deu, tot esperant que fos un somni, per despertar, com 
quan érem infants i el Nadal, amb motiu o sense, sempre tenia 
un sentit. 

Ara, toca dir-ho: Bones Festes! 

La Juani

Caga tió

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. 
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Dijous 12 de desembre
-a les 19h als Xulius,

Presentació de la nova gestió del bar social Ca la Nisa, 24 a
càrrec de Beerretans.

Divendres 13 de desembre
-a les 20h als Xulius,

Inauguració de l’Exposició de pessebres artístics i del pessebre
de borra de l’entitat.

Dissabtes i vigílies de 6 a 8 de la tarda;
Diumenges i festius de 12 a 2 del migdia i 6 a de 8 de la tarda.

Entrada gratuïta; oberta fins el diumenge 5 de febrer

Diumenge 15 de desembre
- A les 8’00 hores des de la plaça de l’Església,

Portar el pessebre al Montgròs
Cal portar esmorzar, aigua i calçat adequat.

Del 9 fins el 24 de desembre
Inscripcions per al concurs de pessebres populars i postals de

Nadal.
Trobareu la butlleta al web de l’entitat.

De dimecres 25 a dissabte 28 de desembre
-a la masia del Carç,

31è Pessebre vivent parlat de Ribes
Informació i entrades a pessebreviventparlat.ribes.org

Dijous 26 de desembre
-a les 11’00 hores a la plaça Marcer,

Cantada de nadales pels pessebres de Ribes
A càrrec dels nens i nenes de l’Esplai (*pessebres inscrits al

concurs de pessebres populars)

Dimarts 31 de desembre
-a les 17’00 h al pont de les Parellades,

Silvestrada al Montgròs
Més informació a farraiaccio@gmail.com

Dimecres 1 de gener
-a 2/4 de 2 de la matinada a la Carpa Revolució,

Gran Festa de Cap d’Any 

Dies 2, 3 i 4 de gener
Quinto dels Xulius, al Local (C/Eduard Maristany cantonada

onze de setembre)
Tradicional joc d’aquestes dates nadalenques

Desembre - Gener

Diumenge 5 de desembre
-a les 12 del migdia als Xulius

Entrega de premis dels concursos nadalencs
-a continuació,

Concert de la Coral dels Xulius

-de 18’00 a 19’00 als Xulius,
Portar la sabata als Xulius

Els nens i nenes de l’esplai poden portar la sabata perquè
SS.MM els Reis de l’Orient els deixin algun regal.

Dilluns 6 de gener
-de 12’00 a 13’00 hores als Xulius

Anada a buscar els Reis
per part de les nenes i nens de l’esplai

Dies 7, 8, 9, 14, 15 i 16 de gener
-de 20 a 22 hores al centre cívic El Local

Torneig amateur de tennis taula 
Sabre de Sant Pau

Inscripcions fins el 3 de gener a Sicu Mesia
(dracicavall@gmailcom)

Divendres 17 de gener
-a les 19’00 h a la Sala Gran dels Xulius,

Presentació del llibre Breu història dels Castells i la Muixeranga
als Països Catalans, a càrrec del seu autor, Jordi Bertran.

Diumenge 19 de gener
-a les 13’00 h al pati dels Xulius,
Concert vermut de Festa Major

Diumenge 2 de febrer
-a les 8’00 del matí des de la plaça de l’Església,

Anar a buscar el pessebre al Montgròs

-a les 11’00 h a la plaça de l’Església,
Trobada de gegants i capgrossos infantils

-en arribar a la plaça Marcer,
Exhibició i esclat de la traca dolça

PARTICIPA A 
LA GROSSA DE CAP D’ANY 

AMB ELS XULIUS
TROBAREU LES BUTLLETES A DIVERSOS COMERÇOS DE RIBES

PROGRAMACIÓ NADAL 2019
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Com cada any ELS PASTORETS DE RIBES, CAMÍ DE 
BETLEM, a la renovada sala del Centre Parroquial.

Els Pastorets de Ribes, Camí de Betlem, és fruit gràcies a 
l’esforç de més de 80 persones que fan possible que es 
pugui gaudir d’aquest l’espectacle per grans i petits. Una 
representació tradicional nadalenca de pastors, dimonis 
i personatges bíblics, molt entranyable i de caire familiar 
que, si bé conserva l’essencia de la obra de Josep M. Folch 
i Torres de Els Pastorets o L’Adveniment de l’Infant Jesús, 
Camí de Betlem incorpora escenes senceres i fragments 
de creació própia de Joan Rosquellas. Tanmateix la 
renovació del text, escenografia, música i il.luminació, 
està sent una constant en els darrers anys amb l’afany 
d’aconseguir unes representacions més amenes i de més 
qualitat sempre amb l’objectiu de que l’espectador passi 
una estona agradable i surti amb un bon regust de boca. 

El nou equip directiu de Els Pastorets, encapçalat per 
Gustau León continua amb la mateixa línia dels últims 
anys de renovació des de totes les àrees. Enguany 
s’estrenarà: la nova indumentària de les Fures Infernals, 
una revisió i adecuació de tot el vestuari dels personatges 
de l’obra, un nou decorat de rompiment per a les escenes 
de l’infern i un nou aplic en relleu 3D per a l’escotilló: “la 
trampilla”.

El gran CONCERT DE NADAL.  

El Concert d’enguany de la coral Levare i el cor infantil 
Xic Levare, sota la direcció de Meritxell Tarragó, 
comptarà amb la col.laboració de músics de l’orquestra 
del conservatori de Vilanova, juntament amb músics 
ribetans com els germans Corbella, en David i Ferran 
Puertas, el tenor Andreu Miret que encapçala la secció 
lírica de l’entitat i el percussionista Víctor Laguna. El 
concert serà variat en forma: podrem gaudir de peces 
orquestrals, cançons corals, altres amb cor i solista, etc. 
i variat en contingut: sentirem nadales tradicionals i 
d’altres indrets, cançons de bressol i temes clàssics. El 
gran èxit de públic fa que aquest concert esdevingui una 
de les activitats clau de les festes nadalenques del nucli 
de Ribes. 

Concert de cambra

La flauta com a solista és el títol del proper concert 
que es farà el 12 de gener a les 12h a la sala de teatre 
i cinema Bell-Lloc de l’entitat on s’interpretaran peces 
de Händel i Bach. La flauta anirà a càrrec de la solista 
Mariona Baulies.

El passat 13 d’octubre es va iniciar la temporada de 7 
concerts de clàssica de la ma de la Simfónica de Sant 
Cugat, un acte presentat pel divulgador musical, el ribetà 
David Puertas. 

NADAL AL PARROQUIAL
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Ja tenim l’oli novell
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FESTIVAL DE DANSA SIENTE EL RITMO
Sala Sol del Centre Cívic l’Espai
7 de desembre
Festival de dansa de nadal al centre cívic l’espai a partir
de les 17:30h de la tarda
Organitzador: Siente el Ritmo

EL MÓN DEL PARE NOEL
Millenium Espectáculos
Sala Sol del Centre Cívic l’Espai
13-14-15 de desembre
ESPAI Centre cívic l’espai a Les Roquetes de
Sant Pere de Ribes 
DATA I HORARIS
Divendres 13: 17h a 21h
Dissabte 14: 15 a 21h
Diumenge 15: 11 a 14h
ORGANITZADOR
Millenium Espectáculos

RECITAL DE VILLANCICOS
Sala Sol del Centre Cívic l’Espai
21 desembre, 21 hores
A càrrec de la coral de la Casa de Andalusia.

QUINTO DE NADAL
A la Sala Sol del Centre Cívic l’Espai.
27 i 28 de Desembre de 18:00 a 22:00. 
Organitzadors: Entitats que formen les Nits de l’estiu
a Les Roquetes.

TORNEIG DE VIDEOJOCS
Sala Sol del Centre Cívic l’Espai
4 de gener
Organitza: Penya Barcelonista de les Roquetes

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFÍES DONES DE GAMBIA
Sala Puput
Del 3 al 28 de desembre
Inauguració, dia 3 de desembre, a les 19,30h. amb pica pica

Aquesta exposició pretén rendir un homenatge a totes 
elles, fer-les visibles i conèixer-les una mica més. Casi 
totes les fotografies son de les dones de Jirong, Upper 
Baddibu, Gàmbia.

Organitza: Fundació Kalilu Jammeh (www.fundaciókalilu.org) .

DIA DE L’IMMIGRANT
8 de desembre - Sala Merla
ACARI
Commemoració d’aquesta data, amb intercanvi cultural
de gastronomia i tradicions.

XERRADA - LAS SUBVERSIVAS
Presenta el llibre l’editor Pepe Gutierrez Álvarez
Sala Martinet
Divendres, dia 13 de desembre, a les 19h

Llibre que narra la història de dones representatives del 
feminisme i del món obrer des de la Revolució francesa 
fins a la Guerra civil espanyola, dones com La Pasionaria 
i Frederica Montseny.
Organitza: Globaliza’t-e

FOX RIBES
Sala Merla
21 de desembre
Festival de ball esportiu organitzat per l’entitat CBE Fox Ribes 

Dies 2, 3 i 4 de gener 
Quinto dels Xulius, al Local 
Tradicional joc d’aquestes dates nadalenques

EXPOSICIÓ TIMBALS
Ball de diables de Ribes
10-26 de gener - Sala Puput

CENTRE CIVIC L’ESPAI CENTRE CULTURAL EL 
LOCAL DE RIBES

ACTIVITATS NADAL 2019
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Ingredients:
5 figues
100 grs. pernil serrà
Oli d’oliva verge extra
Pebre negre

Pela 5 figues de la varietat “coll de dama”. Posa-les en el centre d’un plat 
pla i gran. Cobreix-les amb film transparent. Aixafa-les amb el palmell de 
la mà fins que quedi una capa fina en el plat. Retira el film transparent i 
reparteix el pernil en encenalls petits sobre la capa de figues. 
Finalment amaneix amb una mica de pebre i un rajolí d’oli d’oliva. 

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

Preparació:

BON PROFIT i BON NADAL

NATILLES AMB CAQUIS

Ingredients:
(natilles de vainilla)
1 iogurt natural
1 caqui madur
Essència de vainilla

(natilles de xocolata)
1 iogurt natural
1 caqui madur
Cacau en pols

Aquesta recepta és molt fàcil i ràpida de fer. No cal utilitzar foc ni deixar 
reposar a la nevera. Un cop feta ja es pot menjar.

Si volem les natilles amb sabor a vainilla, hem de posar en el túrmix un iogurt, un 
caqui pelat i una culleradeta d’essència de vainilla. Ho batem i a punt per degustar.

Si les volem amb sabor a xocolata, posarem en el túrmix un iogurt, un caqui 
pelat i una cullerada ben plena de cacau en pols. Ho batem i ja estaran 
llestes.
Es pot decorar amb una galeta Maria.

Preparació:

CARPACCIO DE FIGUES AMB PERNIL SERRÀ
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El Ball de Diables de Ribes presenta 1,2,3 Patapam! 
Un conte de foc i baquetes, per a llegir tota la família i 
especialment infants 

Els contes tenen la màgia de durar per sempre. 1,2,3 
Patapam ha nascut per romandre en l’imaginari tradicional 
de Ribes. El Ball de Diables de Ribes publica aquest llibre, 
ideat en grup, per diferents membres de la colla, cada 
un i cada una amb diverses tasques. La coordinació i 
administració del projecte ha anat a càrrec de Mònica 
Gallardo i Cristina Perelló; en marxandatge i vendes, 
Carme López i Anna Ayora. Un conte amb fantàstiques 
il·lustracions de Jordi Inglada i el text original de Clàudia 
Raventós. Tot un equip de persones que han treballat 
conjuntament, per dur a terme el projecte i per divulgar 
un ball arrelat des de 1882 a Ribes, que continua creixent 
i evolucionant. 

La colla està sent valorada per entrar a formar part 
de la Coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de 
Catalunya, pel que s’han d’ajustar a diversos requisits. 
Un d’ells són els nous tabals de fusta, que ja van ser 
incorporats l’any passat. La colla ara ha de continuar 
invertint en estris i elements per continuar amb tot el 
procés. Per aquest motiu, i per promoure la Festa Major 
de Sant Pau, presenten un llibre infantil, per llegir també 
tota la família, que relata la petita història d’un dels nous 
tabals, acabats d’arribar. 

El protagonista, és un tabal. Quan Jordi Inglada va 
acceptar el repte de fer el conte, aquest, precisament, va 
ser el primer repte. Donar vida, expressions, moviment 
i sentiments a un tabal. El resultat és exquisit. El conte, 

confessa la Clàudia Raventós que el va escriure, al lloc on 
ha escrit anteriors importants projectes: el seu treball de 
final de grau i la separata, el 2016. En un racó del Cabaler 
Café. Tant per la Claudia com per en Jordi, es tracta del 
seu primer llibre infantil. I reconeixen el treball de tot 
l’equip, en el seguiment, en la dedicació i en l’esforç de 
tirar endavant, que ho han fet possible. “M’ha fet molta 
il·lusió que comptessin amb mi, com a ribetà, com a diable 
i com a il·lustrador”, confessa Jordi Inglada, que com la 
Clàudia, i la resta de l’equip, s’ha divertit també durant la 
realització de les il·lustracions. 

En la redacció han participat també la psicopedagoga Rosa 
Antolín, i l’assessorament lingüístic ha estat d’Anna Vidal. 
També han participat i aportat coneixements i contingut, 
altres membres de la colla, coneixedors de la Festa com 
l’Albert Coll i en Peco. I és que 1,2 3 Patapam, va més enllà 
de la fantasia i la lectura i té un doble contingut didàctic i 
pedagògic. Per un costat, el rerefons de la història d’un dels 
nous tabals, desplaçat, que gràcies a la mediació i al suport 
d’una maça, s’enforteix al costat del grup. I per un altre, en 
les darreres pàgines del llibre hi ha una relació de tots els 
estris i elements del Ball de Diables, rigorosament il·lustrats 
i amb les corresponents explicacions. Un conte per gaudir 
i per aprendre, amb un acabat i una presentació de gran 
qualitat i professionalitat. 

El projecte va néixer fa més de dos anys. Fins i tot abans de 
l’arribada dels nou tabals. Tot i així, fins a principis d’estiu 
no es va acabar de definir i es va optar per presentar per la 
Festa Major de Sant Pau. De totes maneres a partir del 14 de 
desembre ja es podrà aconseguir, durant la Fira de Nadal i a 
través del web del Ball de Diables i de les seves xarxes socials. 

Un conte
per fer-la

petar
D’esquerra a dreta Jordi Inglada, Albert Coll, Carme López, Cristina Perelló, Mònica Gallardo, Anna Ayora i Claudia 
Raventós, l’equip que ha dut a terme el projecte.
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Es tracta d’un llibre especialment divulgatiu, de qualitat 
i que ha comptat amb diferents col·laboracions, totes 
elles des de la Colla del Ball de Diables de Ribes. És una 
oportunitat per gaudir de la lectura i de les il·lustracions, per 
conèixer per dins els estris del ball i la Festa Major de Sant 
Pau, inclosa al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. 

El procés de creació ha estat intens i tots els membres s’han 
esforçat en donar vida a un entranyable tabal, que aixeca 
emocions i empatia, que pateix, però aconsegueix... caldrà 
llegir el conte, per conèixer el final i fer-la petar! 

Bàrbara Scuderi

Portada del conte amb el tabal protagonista Ilustració amb els eixerits personatges de la història
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Decidides a explicar el nostre entorn més immediat a 
través del circ, volem fer més visible el treball de veremar i 
l’elaboració del vi a casa nostra. La Carpa Revolució presenta  
l’espectacle ‘Un bon vent, un bon vin’ que es materialitzarà 
durant el 1r. Hivern de Circ i que suposa la primera creació 
auto produïda de la Carpa Revolució.

El projecte traça els paral·lelismes entre els processos 
d’elaboració d’un bon vi i d’un espectacle de circ. Ambdós 
són processos de creació enèrgics, exigents i a vegades feixucs 
que impliquen feina individual així com també un treball 
col·lectiu. Alhora són processos que depenen d’aspectes que 
s’escapen del control dels seus creadors. Així, el clima en el 
cas del vi, o la resposta del públic en el circ determinaran 
l’èxit del resultat.

Sota la direcció artística d’Isaac Domínguez, l’espectacle 
compta amb diferents llenguatges escènics i estètics, música 
conceptual a través d’enregistraments sonors de la collita del 
raïm i de l’elaboració del vi, videoprojeccions i Circ amb un 
fort treball de mà a mà i bàscula, portant el moviment com a 
fil conductor de l’experiència.

L’equip artístic el composen David Badia, creador de Le 
Quatuor i Circ Trànsit, entre molts altres projectes, Diana Pla, 
una artista amb una llarga trajectòria forjada en el teatre de 
carrer i en la creació col·lectiva i la Companyia Balusca, un 
duet acrobàtic especialitzat en bàscula amb equilibris de mà 
a mà format per Núria Puig i Marc Muñoz.

Compta també amb la mirada externa de Pau Portabella, 
director de circ contemporani i amb l’assessorament de 
l’artista mexicà Cuau Exal, pel que fa al muntatge musical i 
de la ballarina i coreògrafa Anna Feliu pel que fa a l’expressió 
corporal.

Calendari

El projecte es troba actualment en la recta final de la 
seva creació, iniciada l’11 de novembre. Es presentarà al 
públic els dies 20, 21 i 22 de Desembre a l’espai de la Carpa 
Revolució.

L’espectacle és la primera creació de producció pròpia de la Carpa Revolució.

La Carpa Revolució ha rebut l’any 2019 el reconeixement com a centre de creació i producció d’arts escèniques 
per part de la Generalitat de Catalunya.

Horaris: 

20 de Desembre: 20h 

21 i 22 de Desembre: 18h

Entrades:

Anticipades: 7€ + taxes a http://bit.ly/2pWkQYd Taquilla: 10€
Més informació: fespluschapeau.org facebook.com
FesPlusChapeau instagram.com/fespluschapeau

‘Un bon vent, un bon vin’ explora els paral·lelismes entre 
el procés de creació d’un bon vi i el d’un espectacle de circ.



CARRER NOU, 17  -  villahelena16@hotmail.com   -  Tel. 679 496 247   

SABATERIA DONA, HOME (talles grans) i INFANTIL

PRIMERES MARQUES NACIONALS

Peu delicat
Amples especials

Plantilles extraíbles

NO BUSQUIS MÉS...
SABATES A LA TEVA MIDA
TRIA MODEL, TALÓ I COLOR

BOSSES I
COMPLEMENTS

PREUS ESPECIALS AL DESEMBRE

Sant Pere de Ribes

Bones Festes

Dona i jove talles de 38 a 60
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Bon Nadal

Obsequis, lots i cistelles
 a la mida del teu pressupost

Per Nadal seleccionem els millors 
vins i productes per a la teva taula.



S
A

LU
T
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Sabies
què...

Josep Miret i Mestre

L’ANY 1919 ES FUNDA LA SOCIETAT 
D’AGRICULTORS OBRERS?

Enguany s’ha complert el centenari d’un dels centres 
socials i culturals més importants d’abans de la guerra 
civil de 1936-1939, la Societat d’Agricultors Obrers, més 
coneguda com “El Local”. Segons una font que no he 
pogut contrastar, la Societat d’Agricultors Obrers es va 
fundar el 8 de desembre de 1919, ara fa cent anys.

Un dels iniciadors del projecte va ser Josep Ricart i 
Rovira (1884-1959), pagès rabassaire que va ser alcalde 
de Ribes els anys 1922 i 1923, substituint els alcaldes 
de la Lliga Regionalista, anomenats “cacics” pels pagesos 
del Local. En Ricart va néixer a Avinyonet del Penedès i 
l’any 1917 va entrar de masover a la masia de can Macià 
(actualment urbanització “Los Viñedos”). Ell mateix ho 
explica al setmanari vilanoví “Democracia”: “vingueren a 
trobar-me uns companys de la localitat i de fora, dient-me 
que veurien amb bons ulls que la pagesia de Sant Pere de 
Ribes dongués proves d’entrar a la nova vida societària: 
i van indicar-me a mi, per a donar començ als treballs 
preparatoris del seu funcionament” (“Democracia”, 11 
d’agost de 1923, p. 2).

La Societat d’Agricultors Obrers pretenia agrupar els 
pagesos per pactar unes millors condicions en els 
contractes de conreu que es feien amb els propietaris de 
les terres. També volien ser un centre cultural i recreatiu 
que oferís actes de teatre, cinema, balls, conferències, 

etc. I finalment pretenien crear una escola progressista 
on els fills i filles dels pagesos es poguessin instruir, 
malgrat que aquesta proposta, com la de crear un celler 
cooperatiu, no va arribar a prosperar.

A la Festa Major de Sant Pere de 1920 es va muntar un 
envelat en uns terrenys propers a l’església parroquial, 
on el dia 4 de juliol es va posar la primera pedra del local 
que pretenien edificar. Pere Bertran Milà (conegut per 
“Matxo Vell”) va obrir l’acte i hi va haver parlaments, 
entre d’altres, de Josep Ricart Rovira i de Francesc Layret, 

Manifest “En defensa pròpia. Per la dignitat d’un poble” 
de Josep Ricart, escrit el setembre de 1922, quan ja era 
alcalde (Col·lecció de can Milà del carrer del Pi)
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un advocat que pocs mesos després seria assassinat pels 
pistolers dels anomenats “Sindicats Lliures” (Democracia, 
11 de juliol de 1920; El Diluvio, 6 de juliol de 1920, p. 12).

Les obres van començar a bon ritme amb paletes com en 
Joanet Paleta, en Pau de la Gralla, en Pau Muntanyès i un 
picapedrer de Vilafranca anomenat Güell. L’arquitecte 
era Miquel Madorell i Rius, constructor del teatre Tívoli i 
de la seu del Banc Hispanoamericà de Barcelona. Part de 
les obres es van fer per prestació personal dels socis del 
Local. Es preveia que les obres durarien pocs mesos però 
a la pràctica es van allargar fins a finals de 1921, malgrat 
que no he trobat la data exacta de la inauguració. 

Poc després, el febrer de 1922, hi va haver una forta 
ventada que es va endur part de la teulada del Local 
de Pagesos. Es va haver de refer una paret i part de la 
teulada (La Veu de Catalunya, 4 de febrer de 1922, p. 5).

A partir de la construcció del Local la Societat d’Agricultors 
Obrers inicia una intensa activitat que inclou balls, 
xerrades, mítings, teatre, etc. Al Local van venir a 
parlar gent com Basilio Álvarez, agrarista gallec, o Lluís 
Companys, llavors dirigent de la Unió de Rabassaires. 

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

Concurs d’arada de 1949, amb el Local al fons. El que 
llaura és Sebastià Camps Gabaldà (Foto: Jaume Gómez i 
Puig. Col·lecció de Miquel Bertran i Milà)

La família Guillaumes de can Mestre dels Clapers en 
un casament amb el Local al fons els anys 1940 (Autor 
desconegut. Col·lecció de Josep-Lluís Palacios)

L’església parroquial i a l’extrem dret la Societat 
d’Agricultors Obrers en construcció, l’any 1921 (Foto: 
Ramon Claret Artigas. Arxiu Nacional de Catalunya)

Però de tot això ja en parlaré en els propers articles de 
l’Altaveu.

NOTA: El setmanari “Democracia” va ser editat a Vilanova 
i la Geltrú pels republicans federals entre els anys 1907-
1930, mentre que “El Diluvio” era un diari republicà 
d’esquerres editat a Barcelona. “La Veu de Catalunya” 
era un diari afí a la Lliga Regionalista.



·
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- Fa trenta-set anys que la Generalitat de Catalunya va 
encetar la campanya “El català, cosa de tots”, la primera 
campanya institucional per sensibilitzar sobre l’ús de la 
nostra llengua. Una iniciativa que recollia la necessitat de 
preservar una llengua maltractada pel franquisme i que es 
va convertir en un model d’èxit malgrat els atacs del govern 
espanyol i de la caverna mediàtica, en el seu afany de no 
reconèixer la personalitat política, cultural, lingüística i 
nacional de Catalunya. 

Doncs a aquestes alçades, quan encara la llengua que 
predomina al nostre país és el castellà (televisions, diaris, 
llibres publicats...) apareix el senyor Iceta demanant canvis 
a la immersió lingüística, argumentant que el nacionalisme 
ha manipulat el català... I tot per l’afany de guanyar quatre 
vots dels difunts Ciudadanos, partit del qual ja volen heretar 
abans d’enterrar-lo del tot. 

Miri, senyor Iceta, vagi a ballar a la via, si us plau.

- “Good bye, Lenin!” és una pel·lícula tragicòmica on una 
dona que viu a l’Alemanya de l’Est cau en coma i desperta 
després de la caiguda del mur de Berlín i de la reunificació 
del país. Segons els metges, la més mínima excitació podria 
ser fatal per a la salut de la dona i, per tant, els seus fills 
tracten, amb grans esforços, d’ocultar-li el canvi polític. Al 
país veí, si algú despertés avui d’un coma produït abans de la 
mort de Franco, no caldrien gaires esforços per persuadir-
lo que tot continuava de la mateixa manera. Veuria per 
televisió (en un aparell ultramodern i en colors, és clar) 
l’enterrament del Caudillo, amb la bandera franquista i 

els “Viva Franco”. I donant-li a llegir el ABC, El Mundo 
i La Razón veuria que poques coses han canviat: la família 
del dictador amb els seus títols nobiliaris, homenatges a la 
Falange amb salutacions feixistes i, fins i tot, anuncis (en 
color, oh) d’un lot de vins i caves (no catalans, és clar) amb 
el nom de Millán-Astray, fundador de la Legión i de la seva 
cabra.

- De vegades, els catalans no estem massa afortunats posant-
li nom a les coses. Ens va passar amb els arxius republicans 
que ens van arrabassar després de la guerra i que quan vam 
gosar reclamar ho vam fer com a Papers de Salamanca. 
“Hombre, si son de Salamanca, ¿para qué los quieren?”. 
Segur que anomenant-los Arxius de la Generalitat o Papers 
catalans, els polítics espanyols s’haurien oposat de la 
mateixa manera, però almenys molta gent que només sent 
tocar campanes, no s’haurien fet la pregunteta dels nassos.

Una altra badada en qüestió de “naming” (que diuen els 
moderns) té a veure amb una beguda molt nostrada... Quan 
els francesos van dir que s’havia acabat dir-li Champagne 
al nostre vi escumós, els caps pensants de les famílies 
que remenaven les cireres van decidir dir-li Cava, malgrat 
l’opinió d’experts que aconsellaven, seguint l’exemple 
francès, batejar-lo com a Penedès o Penedès-Anoia. Em 
consta de bona font que quan un dels experts va assegurar: 
“Si li diuen Cava, fins i tot a Extremadura podran fer Cava”, 
les riallades dels escumosos patricis van ser d’escàndol. Ai 
las!

Més pindoles



·




