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bril i Sant Jordi són un. Un gran esdeveniment cultural i popular, amb 
una tradició ben arrelada. Les roses i els llibres es converteixen en 
protagonistes als nostres carrers i tothom surt a gaudir la diada, uns 
per romàntics, altres per lletraferits i plegats per donar continuïtat a un 

dia que, amb llegenda inclosa, forma inevitablement part de les nostres històries vitals.

Tot i que no és el cas de l’últim any i potser tampoc ho serà d’aquest. A tancar d’aquesta 
edició, i amb coneixement de la intenció de celebrar la diada seguint les instruccions que 
ofereix el Procicat, no podem publicar la programació com era habitual, ja que hi ha un 
grau alt de prudència davant possibles noves restriccions. 

Però sí que podem promoure la literatura local, els nostres autors. Veïns, amics, coneguts 
o família del nostre municipi, i és per a nosaltres un privilegi divulgar les seves novetats 
editorials.

Entrevistem a Andreu Miret, jove tenor, compositor, apassionat del cant i ribetà. Impulsor 
de la creació de Lírica Ribes, una nova secció del Centre Parroquial que promou concerts 
i espectacles per divulgar la música i el cant líric, amb una programació per a l’abril 
força interessant i plena de talent, que no ens perdrem.

L’ermita de Sant Pau reviu dins un nou projecte proposat per l’Ajuntament i els nous 
gestors. Una proposta en què el medi natural, el valor patrimonial, la cultura i la salut van 
de la mà per fer d’aquest espai un lloc per compartir, per cuidar i valorar com es mereix. 
Una de les primeres accions són les jornades de portes obertes que podem consultar 
per fer visites guiades, fins i tot combinades amb el Castell de Ribes quan s’obri, amb 
una passejada per l’entorn natural. Aquest entorn del qual estem tots tan orgullosos i ja 
està fart de tantes deixalles. Quan hi anem a caminar, en bici, corrent, o com sigui que 
ho gaudim, siguem curosos. Fa molta pena veure certs llocs a la muntanya. I si us plau, si 
feu pipí al bosc, el clínex a la butxaca, a la vostra butxaca. És de justícia, no?

Fins aviat!
Cristina Perelló
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Cada nou llibre mereix viure el seu Sant Jordi, així com 
tothom mereix celebrar una diada que vesteix aparadors, 
places i mans de llibres i roses. Encara es desconeix si aquest 
2021 es viurà una celebració especial, que sigui com sigui, 
no serà la desitjada, però sí que permet donar a conèixer les 
novetats editorials locals, que en alguns casos, arrosseguen 
la cita ajornada de 2020. 

Fins a divuit novetats són les que s’han presentat, 
telemàticament o presencialment, en el darrer any. Potser 
no hi són totes, però les que hi són representen l’empenta de 
la literatura i la il•lustració amb denominació d’origen local. 

Malamant

Dani Alba

Editorial El Cep i la Nansa

Maig 2020 

La darrera novel•la de Dani Alba 
és molt més que un triangle amorós. És una història 
d’històries, amb amors, desamors, passions i infidelitats. 
Puresa i enginy sobre les vides d’uns personatges que 
sobresurten de la ficció per esdevenir protagonistes reals, 
a tocar de la lectura. 

Novel•la, assaig, narrativa juvenil, llibre infantil i poesia 
són les propostes de quinze autors i autores de Ribes i les 
Roquetes que enceten el camí a viure el seu primer Sant 
Jordi. I en virtut d’una il•limitada creació, de ben segur 
arribaran moltes altres. 

L’A

Sant Jordi 2021
Novetats literàries locals

50 escletxes i un raig de 
lluna (Lola Casas)
Laura Borràs Dalmau 
(il•lustradora)
El Cep i la Nansa
Març 2021

La il•lustradora ribetana, Laura Borràs Dalmau, és la 
creadora de l’univers dels poemes de la vilanovina Lola 
Casas. A través dels versos sobre les escletxes de què la 
vida es dota per enfilar el camí, Borràs hi situa elements 
subtilment entrelligats amb el text, que atorguen cos i 
ànima a diferents situacions i emocions. 
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Krakauer esencial (Jon Krakauer) 

Laura Borràs Dalmau 
(il•lustradora)

Editorial GeoPlaneta

Setembre 2020

Una segona novetat de Borràs 
apareix a les llibreries acompanyant 

un recull de diferents articles del conegut periodista i 
muntanyenc nord-americà Jon Krakauer. Una publicació 
amb la narració de les aventures més intenses viscudes 
arreu de paratges de tot el món, des de l’Everest fins a 
Nuevo México. 

Encantada de conocerme

Cristina Callao

Editorial Planeta

Març 2021

Psicòloga i sexòloga, Cristina 
Callao desplega en aquesta nova publicació els elements per 
trencar amb els mites i els tabús d’una sexualitat que defensa 
lliure i plena. El llibre inclou test i consells, amb grans dosis 
d’humor, per descobrir el sexe des de l’autoconeixement i 
desaprendre, en el camí, falses creences. 

Y vivo porque me toca

Marta Estrada

Ed. IP (i versió Kindle)

Juliol 2020

La història de Lori Carton, és 
la vida d’una nena d’onze anys que l’autora ribetana 
situa al centre d’un conte per a petits i grans. A més, es 
tracta d’un llibre solidari dins el projecte Hospital Amic; 
un programa d’humanització de l’estada dels infants a 
l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

Dos horas para que sea mañana

Marta Estrada

Europa Ediciones

Març 2020

Una novel•la amb què l’autora se 
situa rere el personatge de Lucas Guerrero, un home que 
haurà d’afrontar la decisió més important de la seva vida 
en un espai de temps curt. Sense embuts, el protagonista 
–malalt de càncer– reflexiona sobre la vida i la mort, la 
dignitat i les soledats. 
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Bosquejo de Indalecio María y 
otros apuntes

Jorge Rodríguez Hidalgo

Stonberg Editorial

Novembre 2020

Un recorregut entre el surrealisme 
i la versemblança, a través de diferents relats, nascuts de 
la mirada sobre la vida des d’una finestra. L’autor ribetà 
harmonitza el contrast de l’existència, relata històries 
amb singulars protagonismes i convida a sentir la vida 
des d’una nova perspectiva. 

100 coses que has de saber de 
la música clàssica
David Puertas
Cossetània Edicions
Gener 2020

Perquè anomenem clàssics als 
‘clàssics’? Per què emocionen 

encara avui? David Puertas recull 100 aspectes relacionats 
amb la música, com les orquestres, les partitures, les 
compositores i els auditoris, entre altres, que fan que ‘la 
clàssica’ esdevingui un embruix digne de la seva magna 
història. 

El menú del guerrero

Jordi Hidalgo 

ViveLibro

Octubre 2019

El ribetà Jordi Hidalgo va publicar 
a finals de 2019 aquest recull de receptes i sorprenents 
propostes culinàries. Una novetat que viurà el seu primer 
Sant Jordi, després d’un 2020 en què la diada de llibres 
i roses es va ajornar. Hidalgo combina ingredients per a 
tota mena de paladars de bon gust 

La crisálida del capullo de seda 

Carole Prince 

Ediciones Albores

Juliol 2020

Valentia i enginy envolten una 
publicació que relata el periple de la seva protagonista 
per fer justícia davant un acomiadament. L’autora hi 
afegeix sentències, amb base jurídica real, per resseguir 
les perícies, les emocions i les diferents situacions en què 
una dona s’enfronta a una multinacional.

Una caixa 
(Eduard Flores i Raquel Garrido) 
Rodrigo Mattioli (il•lustrador)
Apila Ediciones
Gener 2020 

Un conte sobre el poder de la imaginació. Qui no ha 
viscut una experiència de fantasia amb el possible 
contingut d’una caixa? Es tracta del segon volum de la 
col•lecció Alina, i és una història en què petits i grans 
es podran sentir identificats. La il•lustració del ribetà 
Mattioli dóna vida a fantasies i il•lusions en originals 
imatges. 

El pianista cec 

David Puertas 

Pagès Editors

Juny 2019

Una novel•la que transita en la 
vida del seu protagonista –un 

pianista de creuers– i la història de grans mestres de 
la música clàssica. La publicació, el juny de 2019, 
ha fet que dos anys després, el llibre pugui viure 
(si les dades ho permeten) el seu primer Sant Jordi. 
Història i ficció per reivindicar i conèixer la música. 
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Melodies de l’ànima
(en quatre estacions) 
Aina Vega
Angle Editorial
Novembre 2020

Un viatge per les emocions a 
través de la música. L’autora, doctora en Humanitats i 
musicòloga ofereix una simfonia en 52 moviments (que 
són les setmanes de l’any) per caminar per les diferents 
estacions de l’any al compàs de les celebres músiques 
d’una història de pensament i art imprescindible. 

Cuando nadie te ve

Montse Santó 

Edicions Forment

Febrer 2021

Montse Santó narra les pors i les 
decisions de Shía, la protagonista de Cuando nadie te ve. 
Una novel•la eròtica, explícita, que trenca estereotips i 
tracta l’amor i l’amistat des de l’honestedat; un primer 
pas per reconèixer els veritables desitjos i caminar, 
lliures i sense embuts, per a fer-los realitat. 

#poesiabarbariana & 
#pianoTriquell

Bàrbara Scuderi i Jordi Triquell

Sarbide

Juny 2020 

Inèdit treball de poesia i piano, amb 
versos i composicions originals. Un recorregut poètic i 
musical contra els paranys de la vida, les violències i la 
màgia de l’art. Un treball realitzat a quatre mans, que 
inclou fotografies de Laura Bregante i el bagatge de tota 
una vida entre poesia i notes.

Com la vida mateixa

Rous Sarrias

Quòrum Llibres- Cossetània

Gener 2021

Un cant a la vida a partir d’un diari 
vivencial. Poemes, cartes, reflexions i reivindicacions són 
els ingredients d’un singular passeig per l’experiència de 
viure i les seves emmirallades emocions. A més, inclou 
entrevistes que l’autora va realitzar amb motiu del seu 
primer projecte literari. 

The More We Get Toghether 
(Celeste Cortright)   

Betania Zacarías (il•lustradora)

Barefoot Books

Març 2020

La prolífica il•lustradora ribetana, Betania Zacarías, 
té publicades diferents obres i en diferents idiomes 
aquest darrer any. Una trajectòria amb diversitat de 
reconeixements i mencions ha portat els seus llibres 
infantils il•lustrats arreu del món. Títols com Jo vaig a 
l’escola i Abrazo de oso, entre d’altres.

La Mare

Anna Taulé

Edita.cat

Octubre 2020

Un conte per viure en família. Taulé relata la relació entre 
l’Aina (de 10 anys) i la seva mare, que pateix un càncer. 
Una experiència, nascuda de la realitat, que esdevé una 
màgica vivència de la maternitat i el càncer. Els beneficis 
del llibre es destinen a la investigació contra el càncer 
d’ovaris.  

Diferent, 
però seguim 
celebrant
Sant Jordi!!! 

No perdis l’oportunitat 
d’aconseguir un exemplar 
del conte 1,2,3 Patapam 
a la Papereria Ninfa, la 
Llibreria Gabaldà o a la 
nostra pàgina web!!!

www.balldediablesderibes.cat
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L’ermita de Sant Pau es podrà visitar el primer cap de 
setmana de mes i tots els dilluns a partir d’abril. L’obertura 
al públic forma part del projecte de recuperació d’aquest 
emblemàtic espai pel seu valor patrimonial i cultural, 
vinculant, a més, amb la natura i la salut. Per participar 
en aquesta activitat no caldrà inscripció prèvia, però 
l’aforament serà limitat a un màxim de 6 persones per 
visita.

Paral•lelament, s’oferirà una visita guiada el primer cap 
de setmana de cada mes. Quan obri el Castell, a més, hi 
haurà la possibilitat d’efectuar visites combinades a tots 
dos equipaments, amb passejada per l’entorn natural de 
la zona.

La Fundació Miranda, que en l’actualitat té la concessió 
d’ús de l’ermita de Sant Pau, promourà aquest element 
patrimonial i el seu entorn amb activitats agrupades al 
voltant del projecte Sant Pau: patrimoni, cultura i natura. 
La voluntat de la iniciativa, adreçada a públic local i 
visitants, és posar en valor la història, el patrimoni cultural 
i l’entorn natural d’aquest indret vinculant-los amb el 
paisatge, la natura i el concepte de municipi saludable. 
Entre d’altres, es preveuen visites guiades, la consolidació 
de la plaça de Sant Pau com a espai de programació, la 
creació d’un hort educatiu per la diversitat i la coordinació 
d’activitats de salut holística (ioga, meditació, woman 
trainig o gi gong).

Segons l’alcaldessa, Abigail Garrido, “des de l’Ajuntament 
estem compromesos en donar visibilitat al nostre patrimoni 
cultural i, en el cas concret de l’ermita de Sant Pau, a més, 
tot el seu entorn natural. De la mà de la Fundació Miranda, 
que en aquests moments custodia aquest espai, hem estat 
treballant el projecte, que busca obrir aquest espai a la 
ciutadania i donar a conèixer la història, tan magnífica, de 
l’indret i també mostrar la vinculació molt directa que té 

L’ermita de Sant Pau
s’obre al Públic

amb la cultura i, sobretot, la cultura popular de Sant Pere 
de Ribes”.

La presidenta de la Fundació Miranda, Rosa Galindo, 
ha assenyalat que “Sant Pau és un punt de trobada 
emblemàtic i, en aquest sentit, per a nosaltres és una gran 
responsabilitat i un privilegi custodiar-lo”. A més, ha 
ressaltat que “aconseguir que les persones vinguin aquí i 
aquest sigui un espai de calma i reconnexió amb la natura 
és molt important”. Galindo ha avançat que en els mesos 
vinents “activarem actuacions molt concretes”, alhora que 
apostaran pel voluntariat, en una activitat que busca “no 
només treballar amb els voluntaris de la Fundació, sinó 
també amb persones del municipi que vulguin vincular-se 
activament amb aquest espai”.

Divulgar la història de Sant Pau i donar suport a les entitats

En l’àmbit del patrimoni històric i cultural, el projecte 
treballat per la Fundació Miranda busca, entre d’altres, 
divulgar la història de Sant Pau i la vinculació del lloc amb 
la cultura popular (Festa Major de Sant Pau), i donar suport 
a les entitats per programar actes culturals i de convivència 
a l’ermita i el seu entorn. Les primeres accions concretes 
que s’han contemplat són:
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Obertura per a visita lliure:
El primer cap de setmana de cada mes:
Dissabtes, de 10h a 13,30h i de 16,30h a 20h.
Diumenges, de 10h a 13,30h i de 16,30h a 19h.
Dilluns, de 10h a 13,30h i de 16,30h a 19h

Visites guiades:

Una visita guiada el primer cap de setmana de cada mes.

Quan obri el Castell també hi haurà la visita combinada 
Castell-Sant Pau, amb passejada per la natura.

Custòdia agrària, valors saludables i sostenibilitat

Pel que fa al vessant del projecte vinculat amb la salut 
i la natura, la iniciativa aposta per iniciar un projecte 
permacultural (és a dir, de creació d’una producció agrícola 
sostenible) i de custòdia agrària; divulgar els valors 
saludables i de la natura, especialment orientat al públic 
escolar, i aplicar criteris mediambientals i de sostenibilitat 
en l’entorn. Entre altres, es preveuen les següents accions:

•  Delimitar l’espai agrari per a acollir-hi un hort educatiu   
    per la biodiversitat

•  Recuperació del pou

•  Dia de visita especial guiada i gratuïta als cavalls amb     
    els quals treballa la Fundació Miranda per a les persones                                 
de Sant Pere de Ribes

•  Desbrossament dels espais naturals habilitats

•  Instal•lar papereres de reciclatge i cartellera d’educació 
    ambiental

•  Detergent, sabons i paper reciclat quilòmetre zero als  
    banys

•  Organització d’accions de voluntariat per la neteja de    
    l’espai agrari

•  Realitzar dues activitats del Projecte natura i salut de    
    Ribes: caminades de presència del Castell a l’ermita

L’A

Anuncia`t



08                                 L’Altaveu nº 164 any 2021

CARTES A LA JUANi

Benvolguda Juani, si no m’equivoco, una vegada vas 
mencionar la data del teu aniversari. Un 23 d’abril de 
1968. Celebrada ocasió perquè aquest any sí que espero 
viure una diada de Sant Jordi com ens mereixem. En el 
meu cas, un sant que sempre m’ha deixat de banda, però 
que a casa hem viscut amb estima, al costat de llibres i 
roses i amb els anys sembla que la gent s’ha adonat que 
nosaltres també existim. Saps si deixaran fer actes? Hi 
haurà la canalla venent roses? Imagino que no. Que no 
són temps de venda al carrer o de fires. Però crec que amb 
les mesures adients, igual que hi ha mercat cada divendres, 
cinema o concerts els caps de setmana i la biblioteca ja 
està oberta, podríem celebrar-ho, oi? [...] Perquè no sé 
si ens veurem a la plaça, felicitats pel teu aniversari i que 
tinguis una bona diada! Jo l’espero! (Jordina, 24 de març 
de 2021)

Benvolguda Jordina, 

Gràcies! I felicitats per a tu també! T’avanço que a 
L’Altaveu –amb celebració al carrer o no– em diuen que 
s’ha dedicat un espai a les novetats editorials de Sant Jordi, 
totes elles d’autors i autores locals. Un primer motiu per 
celebrar el teu sant, envoltades de llibres! 

Cert que les Jordines, dècades enrere us heu vist relegades 
a viure la celebració a casa, a l’ombra d’un santoral sense 
heroïnes sinó màrtirs, i amb una imatge del flagrant 
cavaller que no us ha fet mai justícia. Com tampoc ho ha 
permès la seva patètica llegenda d’amor, que acaba amb 
un matrimoni forçat per una batalla contra un imaginari 
Drac, que amaga una lluita de classes, gairebé indecent. 

Només en la darrera dècada s’ha reivindicat una figura 
oblidada per la tradició i silenciada. Invisible. Una mena de 
reflex de la societat que ha estat durant segles contraposant 
una imatge d’herois davant grans gestes i oblidant les 
dones, relegades a un paper secundari i poques vegades 
protagonista. Reivindicar és reescriure també la història. 

Crear noves llegendes si cal, per dotar de visibilitat tot allò 
amagat, o fins i tot negat. 

Celebrem Sant Jordi i Santa Jordina, perquè d’aquesta 
màgia neix un racó de justícia, d’equitat i de reconeixement. 
Imaginem-la. 

I ara sí, demanem que amb distàncies, mascaretes i seient 
reservat –si s’escau– puguem celebrar una diada que és tota 
ella fantasia, desig i compromís amb la cultura. Proposo 
crear la nostra petita història d’amor, a través d’un llibre o 
d’una rosa. Desemmascarar els oblits i potenciar melodies 
que facin honor a la certesa d’una vida que és plena si no 
s’oculta una meitat. No creus? 

Felicitats, Jordina! 

La Juani

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. 

Felicitats, Jordina!
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L’A

Una vinya, una diada i una cita. El celler de Can Pagès 
proposa viure un Sant Jordi especial, entre Malvasia, 
rosats, negres, poesia i piano. La proposta és gaudir d’un 
tast dels vins del celler ribetà, maridats amb productes de 
la terra i una lírica nascuda arran dels marges de la vida. 

La cita, el pròxim 18 d’abril, és una invitació per conèixer 
i tastar els vins del celler al costat de la música en viu de 
Jordi Triquell, al piano, i Bàrbara Scuderi en la veu i la 
poesia. Una invitació per als cinc sentits, per compartir 
al costat del paisatge de Les Torres. Un paratge particular 
que es vestirà de diada per fer costat a la cultura local i 
presentar un nou format de tasts dels vins d’elaboració 
pròpia. 

La família Pagès va encetar l’elaboració de vins als anys 
80 del segle XX, en un context de dificultats derivades de 
la venda de la verema. L’any 2004 va recuperar la varietat 
autòctona de raïm Malvasia de Sitges, de la qual avui és un 
dels principals productors, a mans de l’enòleg ribetà Pau 
Pascual Puig. 

L’obertura de portes es farà a les 11.30 hores. L’acte té 
la voluntat d’acostar les varietats del celler de Can Pagès 
a un públic amant del vi, del patrimoni, la tradició i la 
cultura. L’aforament serà limitat i per un preu de 10 euros. 

Sant Jordi
al Celler Can Pagès

El públic podrà gaudir d’un recital poètic i musical, amb la 
presentació del treball #poesiabarbariana i #pianoTriquell, 
que el duet ribetà va estrenar en el mateix celler el passat 
12 de juliol. A més, es podrà degustar la varietat de vins 
del celler que –amb la insígnia d’identitat i qualitat que 
li mereixen més de quatre dècades d’experiència– és una 
mostra del valor enològic i patrimonial de Ribes. 

L’organització ha previst una reserva prèvia amb motiu de 
les restriccions i normatives vigents. Per aquest motiu cal 
adreçar una reserva per telèfon (Whatsapp: 677571261) o 
bé per correu electrònic o de forma presencial al mateix 
Celler. Es tracta d’una jornada especial, amb motiu de Sant 
Jordi, que representa un maridatge entre el vi i les lletres. 
I tot, ben a prop, a tocar de casa, entre les vinyes i camins, 
que apleguen segles de tradició i dècades d’innovació.

El recital de poesia del passat 12 de juliol al Celler 
Can Pagès
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Aquella actuació amb 
9 anys em va despertar 
una passió que encara 
conservo”

Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb...

Andreu Miret és un jove tenor ribetà. Actiu compositor i apassionat del cant, el 2018 va impulsar la 
creació de Lírica Ribes, una nova secció del Centre Parroquial, dedicada a la promoció de concerts, 
espectacles i divulgació de la música i el cant líric. Mogut per un esperit vocacional, s’obre camí en la 
professió, amb nous projectes personals. A més, coordina la gestió de la nova temporada de Lírica Ribes, 
que ha aconseguit atraure el públic local i portar a l’escenari ribetà una variada selecció de propostes per 
a tots els públics, malgrat un context d’incerteses, en què es reivindica la necessitat de mantenir viva la 
cultura. 

L’Altaveu: Andreu, quan vas descobrir la teva 
passió pel cant? 

Andreu M. Miret: Ho recordo perfectament. Tenia 9 anys 
i vaig interpretar amb el cor de l’escola Diaula de música 
la Bohème de Puccini al Gran Teatre del Liceu. Aquella 
actuació em va despertar la passió que encara conservo. 

L’A: Abans, però, ja formaves també 
part del Cor Infantil de l’Orfeó Català? 

A.M: Sí, hi vaig entrar als 5 anys, gràcies 
a uns familiars que formaven part del Cor 
que em van animar. Vaig fer una prova amb 
una peça i després de 24 anys encara en formo part. 

L’A: Recordes la peça que hi vas interpretar? 

A.M: (Riu) La veritat és que no, però si li demano a l’àvia 
o la mare, segur que ho recorden! 

L’A: La família ha estat un pilar en la teva formació.

A.M: Sempre m’han acompanyat i amb els 
anys valores tot l’esforç i tota l’empenta 
que sempre m’ha donat la família. La meva 
àvia materna em portava sempre arreu i 
ha estat un suport imprescindible. El pare 
és un excel·lent guitarrista i la mare ha fet 
cant coral també. A més de ser-hi, és just dir 

Andreu Miret, tenor
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que han format part del meu somni des de sempre. I els hi 
agraeixo tot i molt. 

L’A: No haurà estat fàcil. Sempre has 
compaginat estudis escolars i musicals?

A.M: Sí. Des de petit. Anava a l’Orfeó, 
quan encara no hi havia l’escola que és ara, 
i també aleshores vaig anar a altres escoles 
de cant, mentre feia l’escola i també la 
Universitat, on vaig fer el Grau de Cinema i Comunicació.

L’A: Quan decideixes fer el pas al cant? 

A.M: La formació l’he anat fent sempre, però després de 
la Universitat vaig decidir fer el Grau Superior a l’ESMUC 
en Interpretació i Cant Líric. La formació i l’experiència 
com a solista al Cor de l’Orfeó van ser decisius perquè ara 
em concentri en aprendre més.

L’A: I més escenaris. També has actuat molts anys 
en un Piano Bar? 

A.M: Això m’ha donat experiència, i molta. Des de 2014 
he actuat en un piano bar, i això m’ha fet cercar nous 
repertoris, aprendre més, i aprendre a dialogar musicalment 
amb el públic i gaudir-ne. Encara ho faig. 

L’A: El camí a la professionalització no és senzill. 

A.M: No, però t’ensenya. Professionalitzar una passió 
és tot un repte. La meva intensió és compaginar els nous 
projectes amb més formació. 

L’A: Nous projectes personals relacionats amb el 
cant? 

A.M: Sí. Aviat presentarem el programa Catalunya, 
terra de concerts, amb la Cobla Maricel, que hem estat 
temps treballant. Es tracta d’un repertori líric per a cobla, 
en què a banda de sardanes, hem arranjat altres cançons 
especialment i hem incorporat peces pròpies. 

L’A: Tot un projecte! I entre les peces hi ha la sardana 
Festa i Ermita que has dedicat als balls populars de 
Ribes? 

A.M: Sí. És una peça especial, que a més vam estrenar 
el passat Sant Pau a la plaça de l’ermita i va ser com 

un homenatge musical als balls absents. 
És una obra amb molts símbols i molt 
pensada per al 25 de gener. La presentació 
va ser emotiva, però també té un punt de 
reivindicació, que ja vam clamar durant 
la celebració dels 111 anys de Sardana a 
Ribes, i és que hi hagi més presència de la 
sardana en la Festa Major. No et sembla? 

 “Les actuacions al Piano 
Bar m’han ensenyat molt 
com dialogar amb la 
música”

Festa Major de Sant Pere de 1994, amb els avis Jaume 
Miret i Rosa Maria Mas. 

1997, l’any en què es va incorporar al Cor Infantil de 
l’Orfeó Català.
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L’A: Hi tens una relació estreta amb la Festa Major 
també com a geganter? 

A.M: Sobretot com a geganter! Sempre 
he gaudit la festa, retornar-li el goig amb 
música ho havia de fer; i també vaig tenir 
l’honor i l’oportunitat de compondre una 
peça especial, el Ball de Protocol dels 
Gegants, que vam estrenar durant una 
Festa Major. 

L’A: Andreu, has parlat de la passió pel cant com a 
impuls a la teva carrera, què hi ha rere un infant o un 
jove que troba el seu somni en la lírica? 

A.M: Suposo que l’art. Sempre he tingut inquietuds 
artístiques, amb la música, però també el dibuix, són 
constants en la meva vida. No ho entendria d’una altra 
manera i he tingut la sort de trobar amics pel camí amb qui 
hem compartit les mateixes passions. 

L’A: Gairebé 30 anys, 24 dedicats al cant, i engegues 
Lírica Ribes. Quin va ser l’origen d’aquesta iniciativa? 

A.M: Va ser una conversa amb en Lluís Milà, president del 
Parroquial. Va sorgir parlar d’impulsar concerts i divulgar 
la música i el cant i finalment va néixer Lírica Ribes, com a 
una secció de l’entitat amb un programa anual de concerts 
i espectacles, també per divulgació. Vam començar la 

temporada 2018/2019 i la segona va quedar interrompuda 
per la pandèmia. El 15 de març de 2020 volíem estrenar a 
Ribes una primera òpera i es va haver de cancel·lar per la 
pandèmia. 

L’A: Així i tot va tornar a arrencar una temporada 
2020/2021 amb força! 

A.M: Sí! I amb èxit. Les dues sessions del mes de març 
han esgotat totes les entrades disponibles i això és un goig 
i fa que pensem en la possibilitat d’ampliar el programa 
fins el mes de juny. 

L’A: Ara, però, les dues cites fixades són aquest mes 
d’abril. Què es podrà gaudir? 

A.M: Tindrem una primera sessió amb un documental 
sobre Beethoven, amb presentació a càrrec de David 
Puertas i una taula rodona. I una sessió especial per a mi, 
ja que vull regalar tot un laboratori de cant dedicat al segle 
XIX. Sota el títol Sons i salons presentarem un repertori 

d’homenatge a la compositora Pauline 
Viardot, de qui es compleixen 200 anys 
del seu naixement i va ser inspiradora per 
a molts compositors i intèrprets de la seva 
època i també de Francesco Paolo Tosti, 
de qui es commemoren 175 anys del seu 
naixement també. És tot un repertori de 

cançons d’una època que han arribat als nostres dies i s’han 
internacionalitzat. 

“Sempre he gaudir de la 
Festa Major, retornar-li 
amb música el goig, ho 
havia de fer”

A la Casa Beethoven de Barcelona, on hi ha anat 
habitualment a tocar el piano. 

Andreu Miret en una gala lírica al poble de Graus (Osca), 
on va guanyar un premi. 
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L’A: Tornant enrere, quan vas actuar com a solista 
per primera vegada? Ho recordes, oi? 

A.M: I tant! Va ser una gran oportunitat. Aleshores ja 
formava part del Cor Jove de l’Orfeó Català. M’havia 
canviat la veu –com a molts joves una mica quan tocava– i 
va anar bé! Sempre els estaré molt agraït, perquè va ser la 
primera vegada que em vaig escoltar com a solista i em va 
convèncer que volia aprendre més i volia cantar més. Va 
ser amb el Rèquiem de Gabriel Fauré i no l’he oblidat mai. 

L’A: Andreu, un dels concerts també molt especials 
del passat 2020 va ser amb motiu de l’homenatge i 
record de les víctimes de la Covid a Ribes i les Roquetes. 

A.M: Molt especial. Vaig compartir escenari amb Carlota 
Corbella, cellista ribetana. Ens ha tocat tan i tan de prop 
aquesta pandèmia, que vam sentir la 
necessitat de fer un petit repertori que fos 
pensant en tothom. També va ser difícil 
no emocionar-se. Érem cantant i tocant a 
les persones que ens han deixat, i tothom, 
gairebé tothom en coneix algú o té un 
familiar que ha patit la malaltia i les seves 
conseqüències. 

L’A:Acabem amb premis. Ara que anomenaves la 
Carlota, amb la família Corbella Rigual hi tens una 
bona relació musical, premiada i tot, oi? 

A.M: Sí! El passat estiu amb Bru Corbella 
al piano, vam guanyar els Premis Lied 
Conxita Badia de Camprodon. Amb en 
Bru vam estudiar junts i de seguida vam 
treballar repertoris de cambra per a piano 
i veu. Però també he tocat amb la Carlota, 
com deies i amb en Marcel (violinista) i en 

Jan (clarinetista). Tenim un luxe de músics a Ribes! 

L’A: I un gran tenor. 

A.M: Moltes gràcies! 

“El 18 d’abril estrenem 
Sons i salons, un espectacle 
dedicat a la lírica del segle 
XIX”

Andreu Miret de solista amb l’Orquestra Simfònica del 
Vallès amb el Cor Jove de l’Orfeó Català.

A l’Auditori Eduard Toldrà, amb la Cobla Maricel, amb 
l’estrena de la sardana Festa i ermita.

Els geganters i els Gegants de Ribes, colla amb la qual 
participa a la Festa Major. 
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Anuncia’t 655 960 320

Ens ajudem entre tots?

Una passejada profitosa vam fer Teresa Tort, filòloga i 
poetessa i Quima Albalate, infermera i amant de la poesia. 
Al llarg de la caminada van anar donant forma a una 
manera senzilla i digna de celebrar el Dia Mundial de la 
poesia. 

El diumenge 21 de març, un públic també amant de la 
poesia, va respondre al seu convit. Els assistents van tenir 
el privilegi de visitar l’Església Vella de Ribes, escoltant 
un bon grapat de poemes en un ambient relaxat i tranquil. 
L’acte va constar d’una primera lectura en braille del 
poema seleccionat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat: “No em despulleu”, de la poetessa Felícia 
Fuster. A continuació alguns lectors han fet una tria molt 
equilibrada de poemes propis i aliens, i finalment un grup 
nombrós van llegir uns haikus de Joana Raspall. 

Les organitzadores van agrair al públic assistent, als 
rapsodes i al rector de Ribes que l’acte hagi estat possible. 
Amb totes les mesures de seguretat sanitàries vigents i 
bonics detalls que van fer la rebuda molt acollidora, el 
públic va marxar satisfet, somrient i amb ganes de tornar-
hi. Una agradable sorpresa veure que la poesia té poder de 
convocatòria.

Collita poètica                                                  De la Cova negra a l’Església Vella
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Ens ajudem entre tots?
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

Les Parellades (Ribes)
El barri de les Parellades es troba al nord del nucli 
de Ribes, a l’antiga carretera de Vilafranca del 
Penedès un cop passat el pont que travessa la 
riera. Oficialment es dona el nom de carrer de les 
Parellades a la zona de cases situades als carrers 
antics i a la plaça, mentre que les cases que toquen 
a la carretera tenen com a adreça carretera de 
Canyelles i les vivendes noves corresponen als 
carrers de Margarida Xirgu, d’Abelard Trenzano, del 
mestre Mesía...

La parellada o jovada és una “extensió de terra 
que llaura normalment un parell de bous en un 
dia”, segons el Diccionari català-valencià-balear. 
Aquesta antiga mesura de superfície va donar nom 
a molts carrers de tot arreu. Hi ha carrers de les 
Parellades a Sitges, Viladecans, Salou, Valls, etc.

Actualment és un veïnat dormitori que no té 
comerços però antigament tenia molta activitat 
agrícola i ramadera. Les cases més velles tenien 
cups i premses de vi, i algunes disposaven de corral, 
com can Carbonell o can Lluís de les Cabres.

Els noms de les cases antigues que recordem ara 
mateix són can Miret, can Geló (casa desapareguda 
que es trobava al costat de la carretera on ara hi 

ha el pont vermell), can Carbonell, can Zidret, can 
Xiconet, can Tineta, can Lluís de les Cabres, can 
Castellà, can Guillem, can Campana, can Toni del 
Forn...

Per la Festa Major de Sant Pere de 1948 es va 
arreglar la plaça de les Parellades i es va inaugurar 
la font. El nucli antic va ser remodelat l’any 1999 per 
l’Ajuntament de Xavier Garriga i es van pavimentar 
els carrers. Al ser un barri antic, les cases només 
poden ser unifamiliars amb una estètica d’estil 
rústic amb parets blanques o de colors terrosos i 
teulades de teules.

Les Parellades cap als anys 1950 (foto: Jaume 
Gómez i Puig. Postal Garriga nº 12)
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14 anys i el ball de gitanetes, creat l’any  2010 i 
integrat per infants a partir  de 10 anys.

Per tenir més informació podeu consultar la 
separata de Raimon Casals El ball de les gitanes, 
pinzellades d’una dansa teatral publicada al 
Programa de la Festa Major de Sant Pau de 2008. 
També l’article d’Isabel Mestre i Dolors Torrents Ball 
de les gitanes publicat el mes de juliol de 2007 a la 
revista l’Altaveu.

El carrer del Ball de gitanes és en una zona 
parcialment urbanitzada a tocar de l’escola 
Mediterrània. És un carrer paral·lel al passeig de 
Santa Eulàlia i al carrer del Ball de Sant Ferriol.

El ball de gitanes és una dansa tradicional dels 
Països Catalans que en el Penedès i Camp de 
Tarragona es balla sobretot en les festes majors. 
Aquesta dansa gira al voltant d’un pal de fusta 
vernissada i coronat per flors, des d’on surten unes 
cintes que agafen els balladors, que van amb uns 
vestits que volen recordar a un grup de gitanos del 
segle XIX. 

Al compàs de la música de grallers, els gitanos 
i gitanes van creuant i descreuant les cintes al 
voltant del pal, que és l’emblema del grup. Aquest 
pal es relaciona amb la tradició de l’Arbre de 
Maig que es remunta a  l’època medieval, quan 
era un ritual destinat a venerar els esperits de la 
natura perquè donessin un any de prosperitat  en 
agraïment al sacrifici d’un arbre. 

Al ball de gitanes cal sumar-hi també una vessant 
teatral, al recitar-se versos de caire satíric 
relacionats amb l’actualitat del poble. Aquí hi juga 
un paper important la “gitana xula” que està al 
corrent de tot. El capità, qui decideix quan i on es 
balla; l’estaquirot, la persona que aguanta el pal; 
els galerons, parella que balla al voltant del pal 
sense dur cintes representant teatralment l’estira 
i arronsa d’una parella, i la resta de gitanos i 
gitanes, integren els personatges d’aquest ball de 
llarga tradició.

A la pàgina web de l’agrupació de balls populars 
de Les Roquetes  consta que hi ha tres grups de 
balls de gitanes: les veteranes, creat l’any 2001 i 
integrat per majors de 18 anys; les gitanes joves, 
creat l’any 2017,  amb nois i noies a partir de 

Colla de gitanes veteranes de les Roquetes 
ballant l’any 2019 (tret de https://www.facebook.
com/gitanesvetera

Ball de gitanes (Les Roquetes)
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La deixalleria mòbil de Sant Pere de Ribes torna a 
estar operativa, evitant a les persones usuàries haver de 
desplaçar-se a la deixalleria municipal, ubicada al carrer 
Boters, sense número, del polígon industrial Vilanoveta. 
Aquest punt s’emplaça a diferents espais del municipi 
per a petites quantitats de residus. És un servei 
complementari al principal, pensat per acostar la recollida 
selectiva de residus (especialment, en els casos en què no 
hi hagi recollida domiciliària) a la ciutadania en general.

El punt de recollida de residus s’ubica a la plaça de 
l’Església de Ribes, dilluns; el carrer del Carç, dimarts; 
la plaça Llobregat, dimecres, i la plaça de la Vinya d’en 
Petaca, dijous. Els divendres i els caps de setmana, va 
alternant els carrers Santíssima Trinitat (Vallpineda), 
Veneçuela (Rocamar), Mirador (Els Cards); les avingudes 
Montseny (Mas d’en Serra) i Sant Pere de Ribes (Mas 
Alba), i la urbanització Can Lloses. 

El servei s’ofereix sempre de matins, a partir de les 9h, 
excepte els divendres i caps de setmana. Puntualment, es 
podrà ubicar en esdeveniments que ho requereixin.

LA DEIXALLERIA MÒBIL TORNA A ESTAR OPERATIVA
El servei s’emplaça a diferents espais del municipi per recollir petites quantitats de residus.

Les deixalles que s’hi poden portar

El punt de deixalleria mòbil accepta, en petites quantitats, 
els següents tipus de fraccions i residus:

•	 Olis domèstics vegetals usats (oli de fregir, oli 
de tonyina...).

•	 Cables, petits aparells elèctrics i 
electrodomèstics (ràdios, batedores, ventiladors, 
ordinadors, microones...).

•	 Roba i sabates.

•	 Fluorescents.

•	 Bombetes (dues tipologies).

•	 Bateries i piles.

•	 Radiografies.

•	 CDs i DVDs.

•	 Cartutxos d’impressores i tòners.

•	 Telèfons i carregadors de telèfons mòbils.

•	 Aerosols i esprais.

•	 Càpsules de cafè.

•	 Ferralles (bicicletes, paelles, tisores...).

•	 Fustes (petits mobles, estris de fusta...).

Les restes que no són objecte de recollida domiciliària 
també es poden portar a la deixalleria municipal. 
En els mesos de novembre a abril, obre de 9h a 13h i de 
15:30h a 18h, de dilluns a divendres, ampliant en dissabtes 
els horaris de matins fins les 14h i oferint servei els 
diumenges només de 9h a 13h. De maig a octubre, amplia 
els horaris de tarda de 15h a 19h.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha posat en marxa uns 
nous plans d’ocupació mitjançant empresa d’inserció d’una 
durada de 6 mesos, que donaran feina a 30 persones aturades 
fins al dia 14 de setembre. D’aquest total, 12 treballaran 
com a operaris de via pública, 12 més com a empleats de 
jardineria i 6, com a agents cívics. En paral·lel, se’ls oferirà 
formació i un pla de treball per poder inserir-se en l’àmbit 
laboral posteriorment. En tot aquest procés, treballaran 
competències transversals i professionals, i aprendran a 
identificar-ne d’importants a l’hora de desenvolupar un lloc 

ELS NOUS PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPALS DONEN 
FEINA A 30 PERSONES ATURADES
Desenvoluparan tasques de via pública, jardineria i agents cívics durant un període de 6 mesos. 

de treball i de millorar les eines per afrontar processos de 
recerca de feina.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha assegurat que els plans 
d’ocupació “arriben en un moment difícil, en què tenim 
una taxa d’atur en augment fruit d’aquesta crisi sanitària 
que ha desembocat en crisi econòmica. En conseqüència, 
la nostra idea és convocar diferents edicions de 
plans d’ocupació al llarg d’aquest 2021, alguns d’ells 
promoguts per l’Ajuntament, tot i que també esperem 
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JOVES DEL MUNICIPI EXPRESSEN LES 
PREOCUPACIONS PER LA PANDÈMIA EN ELS 
CURTMETRATGES RODATS AL TALLER DE CINEMA

La Mostra de Curtmetratges Joves va projectar dues 
pel·lícules rodades per joves del municipi, una a Ribes i 
l’altra a les Roquetes, el passat dissabte, 20 de març, al 
Cinema de Ribes. Els curts es van rodar el juliol passat, 
com a activitat del Taller de Cinema programat per l’Espai 
Jove. La programació incloïa activitats formatives i de 
lleure adreçades a joves, prioritzant la franja d’edat de 12 
a 18 anys.

La projecció va comptar amb la presència de molts dels 
joves que van participar en el curs, així com familiars i 
amics. També hi van prendre part l’alcaldessa, Abigail 
Garrido, i el regidor de Cultura de les Roquetes i Joventut, 
Adrià Solà, que van adreçar unes paraules d’agraïment 
a la feina feta pels i les joves participants en el taller i 
van animar a seguir treballant per fomentar expressions 
artístiques entre el jovent. També hi van intervenir els 
nois i noies participants en el taller, així com els seus 
formadors. En acabar l’acte, es va lliurar un DVD amb els 
curtmetratges a cada participant i es va poder visualitzar 
un petit tràiler del making off de les diferents pel·lícules.

La Mostra de Curtmetratges es va celebrar el dissabte, 
20 de març, després que prèviament s’hagués d’ajornar a 
causa de la pandèmia. De fet, les pel·lícules es van rodar 
en un moment difícil, amb un jovent amb moltes preguntes 
i preocupacions davant la situació viscuda, però amb ganes 
de treure tot el que havia passat.

El Servei de Joventut impulsa formacions i tallers 
relacionats amb l’art com a eina d’expressió i emancipació 

per als joves i les joves de Sant Pere de Ribes. En aquests 
moments, s’està duent a terme un taller de teatre i a partir 
del 20 de maig se’n farà un de rima. L’Espai Jove acull, 
a més, la secció d’activitats puntuals Per fi divendres, en 
el marc de la qual es farà una xerrada sobre feminisme 
islàmic, a càrrec de Sabiha Belm, aquest divendres, 26 de 
març, de 18h a 20h.
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Dues pel·lícules, una rodada a Ribes i l’altra, 
a les Roquetes, formen part de la Mostra de 
Curtmetratges Joves. 

que la Generalitat posi en marxa d’altres. A l’espera 
que es reactivi l’economia, disposem d’un temps per 
treballar plegats, nosaltres i altres administracions, per 
oferir programes que donin ocupació a persones que, 
d’aquesta manera, gaudeixin d’un ingrés per arribar a 
finals de mes”.  

La regidora d’Ocupació, Ana Herrera, ha explicat que “en 
aquesta edició hem apostat per contractar més persones 
per a un període de 6 mesos i és, amb aquestes xifres, un 
dels plans d’ocupació més nombrosos que hem convocat 
fins ara. Això és una notícia agredolça, perquè per una 
banda ocupem 30 persones, però alhora tot aquest volum 
de contractes demostra la necessitat d’ocupació existent 
a la comarca, en general, i al municipi, en particular”.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes



20                                   L’Altaveu nº 164 any 2021   

L’Ajuntament dona suport al projecte de circ 
estable al municipi amb una aportació de 90.000€ 
corresponents al quadrienni 2018-2021. 

El  Festival Fes+Chapeau celebrarà la seva novena edició del 
28 d’abril al 2 de maig, adaptat a les condicions imposades per 
la pandèmia. Els espectacles es podran seguir tant a la Carpa 
Revolució com a l’entitat GER, amb la qual l’organització 
del certamen ha establert una col•laboració. L’esdeveniment 
cobrirà enguany un àmbit comarcal i programarà, a més, 
espectacles de circ, dansa, teatre i música a Sant Pere de 
Ribes, al teatre de la Societat Recreativa El Retiro (Sitges) i a 
La Daurada (Vilanova i la Geltrú).

El festival internacional de les arts en moviment en risc vol 
posar en valor l’art del circ i donar suport a la creació artística 
i a l’esforç dels artistes per tirar endavant els seus propis 
projectes en les actuals circumstàncies de crisi sanitària. 
Per aquest motiu, el Fes+Chapeau es planteja una novena 
edició que representi un abans i un després en la història del 
festival, esdevenint aparador de moltes de les companyies 
que han passat prèviament pel programa de suport a la 
creació i de residències artístiques Celler de Creació 21’. 
D’aquesta manera, el certamen apostarà per la nova creació 
i el públic podrà gaudir per primera vegada a la comarca 
d’espectacles en fase de creació (work in progress), en un 
esdeveniment interactiu que demanarà l’opinió i participació 
dels espectadors.

La novena edició del Fes+Chapeau comptarà amb la 
participació dels artistes i companyies Francisco Rojas y 
Benny; Veronica Capozzoli; Churry La Clown; Anónima 
Teatro; Ferran Orobitg; Viral Circ; Cia Cai; Janika, Iron 
Skulls co; Michele y Francisca; Rata and the Whiteys; Tot 
Toc Birds; Rauxa; Maximiliano Yeinner; Uta Circ; Payaso 
Loco, i Albert i Joan. 

Les entrades ja estan disponibles a https://entradium.com, 
amb aforaments reduïts i limitats seguint els protocols 
sanitaris vigents. Es pot trobar més informació al lloc web del 
Festival Fes+Chapeau i al compte de Facebook del certamen.

EL FESTIVAL FES+CHAPEAU ARRIBA A LA NOVENA 
EDICIÓ ADAPTAT A LES MESURES COVID-19

Espectacle amb motiu del Dia Mundial del Circ

Prèviament a la novena edició del certamen, el Fes+Chapeau 
ha programat l’espectacle Cabaret Save The Circus, el dia 17 
d’abril, a les 18.30h, a la Carpa Revolució, amb motiu de la 
celebració del Dia Mundial del Circ. Les entrades, a 10€, ja 
es poden comprar en línia.

L’espectacle presenta un cabaret que aglutina un conjunt de 
disciplines de circ completament diferents i espectaculars 
amb el Payaso Loco i Karkocha i 10 artistes de circ que 
oferiran tècniques com la suspensió capil•lar, la roda CYR i 
el trapezi, entre moltes altres. L’aforament és limitat.
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El discurs infinit 
Vista la decrepitud de l’economia i atès que el col•lectiu 
polític és dels que menys han sofert la crisi actual, us 
aconsello que procureu entrar en política. Ja triareu el 
partit en funció de les vostres idees o de la facilitat que 
trobeu per incorporar-vos a un o altre. La resta us serà 
molt fàcil.

Per agrair-vos el seguiment d’aquest raconet de l’Altaveu, 

us regalo un quadre màgic que us servirà per bastir un 
discurs polític infinit i irreprotxable. Col•loqueu-lo al 
faristol i el vostre futur estarà assegurat. Trieu qualsevol 
frase de la columna 1 (per començar us aconsello la 
primera) i seguiu llegint qualsevol frase de la 2, de la 3 i 
de la 4 i torneu a començar. Aixequeu la veu, imposteu-la, 
afirmeu amb rotunditat aquesta dissertació ad nauseam i el 
vostre futur i la vostra economia estaran garantits... De res.




