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Editorial

U

na edició amb un miler més d’exemplars, quaranta
pàgines de gruix i un farciment molt festiu, indiquen
que aquest número és l’especial de Nadal.
La portada és obra d’en Xus Duran, que ha recreat un
Nadal amb els elements que el fan màgic sobretot per als
més petits.
Fem un curt però curiós recorregut pel Nadal del món per
adonar-nos de la diversitat de tradicions que ens envolten. A la cuina, les recomanacions s’ajusten a la cuina
tradicional i mediterrània sense recorre als plats típics
nadalencs.
Mel i ametlla són els ingredients bàsics per als dolços
més característics d’aquestes dates, la seva procedència
i la seva elaboració ens són desvelats per artesans
d’Alacant bressol del producte. Per concloure un àpat
res millor que...te o cafè.
Una explosió de colors determina les tendències en la
decoració, les més tradicionals i les més agosarades,
depenent del gust de cadascú.
Gent de Ribes ens presenta l’exemple d’un home treballador i apassionat de la seva família que passa per la
vida sense perdre el somriure ni l’afabilitat.
Informació d’activitats d’entitats, les noticies d’El Cancell
i narratives formen L’Altaveu de desembre.
Tot sense oblidar que és possible gràcies als comerciants
i industrials, que són qui fan realitat la continuïtat de la
revista de Ribes. Hem d’aproﬁtar també per agrair, a les
persones que col·laboren aportant escrits, imatges, experiències, i a vegades la seva pròpia història per fer que
L’Altaveu sigui de tothom i per a tothom.
Gràcies a tots i gaudiu de les Festes!
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Nadal, Navidad, Chistmas, Natal, Noël, es pot
anomenar de moltes maneres i celebrar-ho amb
tradicions i ﬁns i tot dates ben diferents. Però Nadal
es celebra arreu i de cada lloc en rebel·larem alguna
curiositat. El que destaca en general és que sigui
quina sigui la religió, l’estatus social i econòmic, el

clima, i d’altres factors, en tots els casos el lloc on
segur que la gent hi es convocada és a taula. Pot
ser una taula amb un saló amb llar de foc o sobre la
sorra de la platja però la gastronomia lidera els actes de celebració en tots els països del món.

Brasil.
Les platges carioques d’Ipanema i Copacabana s’il·luminen amb els impressionants
focs d’artiﬁci per Nit Vella.
El mar juga un paper molt important com a punt de concentració de gent en aquest
país. Les “ﬁlhas do santo” (sacerdotesses africanes) tiren al mar petites barquetes
de ﬂors i regals i encenen espelmes. Si la marinada se les endú és un bon presagi.
Representa que Yemanjá, deessa dels mars, dóna la benedicció per al nou any.

Noruega
Els actes comencen el dia de Santa Llúcia. Les cases es decoren amb cistells
trenats, branques de lli i ﬁguretes de follets amb bases de pinyes i nous.
Nit Bona comença a les cinc de la tarda del dia 24 de desembre.
Salmó, bacallà, mandonguilles de carn, paté de ren amb nabius (arandanos),
crema de baies. Tot regat amb cervesa i akevit (aiguardent noruec).
Julenise és el follet que després d’encendre l’arbre s’encarrega dels regals.

Mèxic
El 16 de desembre comencen amb les Posadas (és una representació dels infortunis
de Josep i Maria en el seu camí a Betlem per trobar lloc on dormir). Durant els nou
dies ﬁns arribar a Nit Bona, les famílies més proclius a respectar aquesta tradició
s’encarreguen de festejar una Posada a casa seva. Després de la representació els
nens trenquen una pinyata que representa a Satanàs, plena de taronges, canya de
sucre, mandarines i cacauets.
El sopar de Nit Bona no es celebra ﬁns passada la missa. La missa del Gall es celebra també l’últim dia de l’any. És costum en aquest dia escombrar la casa perque la
sort hi entri neta
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Austràlia
Nadal amb temperatures que van entre els 25º i els 38º. Hi ha una tradició que es
celebra en estadis esportius, parcs públics i platges de tota Austràlia passat el 25 de
desembre. Una multitudinària cantada de nadales a la llum d’espelmes.
Aquesta cantada acaba en un pic-nic que combina, marisc, pernil dolç, carn freda,
varietat d’amanides i natilles amb púding.
A les Antípodes, Santa Claus és ben diferent. Vesteix samarreta de tirants blau marí,
barret i uns amples pantalons curts. S’anomena Swang Man.

Rússia
El calendari ortodox que segueixen fa que els dies de les celebracions siguin més
tard que les nostres. El sopar de nit bona es composa de dotze plats, un per cada
apòstol. Peix i sopa de remolatxa són els plats més típics del país.
És en el dia d’any nou on els nens russos reben la visita de l’Avi de Gel anomenat
també Maroz que vestit igual que Papa Noël, viatja acompanyat de la seva ajudant,
la Nena de Gel i reparteix joguines, Matriuskas (les típiques nines russes), i pastisos
de gingebre només per als més petits.

Itàlia
La Cenone reuneix a la taula per Nit Bona a les famílies italianes. El menú presenta
pasta farcida cuita en caldo de capó, espaguetis amb cloïsses, verdures i torró.
Aquest mateix dia els nens reben la visita de Papa Noël.
La Nit Vella italiana substitueix el raïm per les llenties per atraure la bona sort. També
es regalen roba interior vermella pel mateix motiu, i és una costum molt antiga entre romans i napolitans de tirar trastos vells per la ﬁnestra com a símbol d’un passat “ﬁnito”
Una bruixa bona s’encarrega de repartir regals el 5 de gener. El seu nom, Befana.
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Japó
Omisoka o Gran Dia Final de l’Any es com s’anomena el 31 de desembre. Dia
en què els japonesos fan una neteja rigorosa de la casa. Tot seguit passen a
compartir amb la família les tradicionals tasses de ﬁdeus, signe de longevitat.
Quan les campanes dels temples senyalen l’inici del nou any els ﬁdels a la tradició es reuneixen en els santuaris sintoistes. Aquestes celebracions acaben per
als nipons el 4 de gener.

Tonga
Són les famoses illes que per la seva situació geogràﬁca, just al costat de la linia internacional del canvi de data, són el primer lloc on es pot celebrar l’arribada del nou any.
Les platges de les illes s’il·luminen amb la llum de torxes i es converteixen amb l’escenari
d’un concert de tambors que comparteixen nadius i turistes.
Els plats típics per aquestes dates són, gall d’indi rostit, púding de fruites i el pavlova (un
postre típic que s’elabora amb ous frescos)

Etiòpia
El Nadal és també la festa per excel·lència dels més petits que estrenen kemise, el
vestit tradicional .
El pa de Nadal, és un pa que es comparteix amb família com a tradició. Anomenat el
“defo davo” és una massa de tres o quatre quilos que s’embolica amb fulles de fals
bananer i es cuina al caliu de les brases. Es serveix en una cistella especial que es
diu “masobe” i es menja després de la benedicció del pare espiritual o amb carència
d’aquest, per el cap de família.
Compartir el “defo davo” és un privilegi de pocs. Recordem que tres quartes parts d
‘aquest país viuen en pobresa.
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Alemanya
La nit del 5 al 6 de desembre un matiner Sant Nicolau porta els regals a les
cases alemanyes i els deixa sota un arbre encara apagat.
No es ﬁns el dia 24 que després d’encendre les llums de l’arbre i cantar les
pertinents nadales els nens descobreixen els presents. Les cases es decoren
amb branques de Santa Bàrbara, molsa.i nous pintades. Taules engalanades
que ofereixen oca farcida de poma, carn de porc rostida, pèsols, peix, pomes al
forn i rom. Sant Silvestre és el protagonista de l’últim dia de l’any i els castells
de foc que es celebren serveixen per foragitar els mals esperits.

Índia
Vint milions de cristians que viuen al país celebren el dia 25 de desembre com
a festa nacional, segons les costums occidentals.
L’Any Nou ve marcat pel calendari lunar hindú, per tant es celebra el 20 d’abril
amb grans fogueres i banys rituals en llocs considerats sagrats.
Hi ha una festivitat hindú que potser té una estètica més semblant al Nadal. És
diu Diwali. Lakshmi, deessa de riquesa i prosperitat, és adorada, amics i parents es reuneixen per jugar a les cartes i intercanviar regals.

L’Illa de Nadal
La Christmas Island, és una illa sense autogovern que depèn d’Austràlia. Té
com a cap d’estat a S.M. Isabel II, com a idioma oﬁcial l’anglès, amb una superfície de 135 km2, uns 1500 habitants i ubicada al Oceà Índic a 500 km al sud de
Yakarta capital d’Indonèsia.
El dia de Nadal de 1643 el Capità William Mynors de l’East Índia Ship Company
va arribar a la illa, motiu que li va donar el nom.

A N U N C I A’ T
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El bon menjar
AMANIDA TÈBIA DE VIEIRES I GULES A LES DUES
REDUCCIONS DE PEDRO XIMÉNEZ I MÒDENA
Ingredients:
Enciams variats
3 vieires per persona
50 gr de gules
200 ml de Pedro Ximénez
200 ml de mòdena
all
1 bitxo

Començarem reduint els dos vinagres. Per això els posarem en una
paella i els reduirem ﬁns a carameritzar-los. En un plat farem un
bouquet d’enciams i salpebrerem. Apart, en una paella farem les gules
amb una mica d’all i el bitxo. Ho saltejarem. Un cop fet marcarem les
vieires a la planxa a foc viu poc temps.
Muntem les gules per damunt dels enciams i les vieires al voltant i ho
ratllarem amb ﬁls de vinagre caramelitzat.

TRONC DE PALANGRE AMB FIDEUS
DE CALAMARS I CLOÏSSES SOBRE
LLIT DE VERDURETES
Ingredients:
300 gr. de lluç
4 cloïsses per persona
1 calamars
verdures al gust
farina
all
julivert
50 ml. de vi blanc
50 ml. d’aigua

En una olla posarem l’oli, l’all, el julivert, una mica de farina, sal, el tronc de lluç, el vi i l’aigua. Ho farem bullir a
foc lent durant uns 8-10 minuts.
Tallarem la verdura tipus juliana (ﬁnes i llargues). Les saltejarem i reservarem.
També tallarem en juliana el calamars. Recomanem que estigui congelat, us serà més fàcil.
Quan estigui a punt el lluç, a l’olla, hi afegirem les cloïsses ﬁns que s’obrin. Quan s’hagi aconseguit apagarem el foc.
Muntem el plat col·locant les verduretes al fons del plat. Posarem a sobre el tronc del lluç i les cloïsses al voltant.
A sobre, els ﬁdeus de calamars que haurem saltejat prèviament amb all i julivert a foc fort. Hi afegirem una mica
del suc de la cocció del tronc.
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per a Nadal

MILFULLES DE FILET I FOIE A L’OPORTO
AMB XIPS DE MONIATO.
Ingredients:
250 ml d’oporto
100 gr. de foie
250 gr. de ﬁlet de vedella
1 moniato
sal i pebre
Reduirem l’oporto. Pelarem i tallarem el moniato el més ﬁ possible. Fregirem en abundant oli a foc ben fort ﬁns aconseguir una
textura de xips. Per altra banda farem dos medallons de ﬁlet i
els marcarem en una paella prèviament escalfada. Després en
la mateixa paella hi marcarem el foie que haurem empolsat amb
farina. Cocció forta poc temps.
Muntarem el plat disposant un medalló de ﬁlet, un tros de foie,
l’altre medalló i l’altre tros de foie. Decorarem amb els xips de
moniato i amb la reducció d’oporto.

Bon proﬁt i bones festes !!!
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D E S P E R TA R S
Somie molt i, com que em desperte sense
preàmbuls i sense pietat, molt sovint em costa diferenciar el món oníric del món despert.
Somiar de la manera en què jo ho faig i despertar de cop té la particularitat d‛haver de
compartir la higiene matinal i el primer te amb
qualsevol que haja tingut l‛ocurrència de colarse en els meus somnis. Si venen amb respostes
a preguntes complicades els deixe quedar-se
una estona i compartir les torrades. Si només
venen a molestar els ventile ben aviat i sense
esmorzar. Si és Eva, observe com creix feliç,
cada vegada més lluny, sense mi i sense el seu
pare, com aprén a caminar i a menjar fruita.
Quan jo era petita, tenia molts monstres en
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l‛habitació. Per sort tenia també molts nomonstres que m‛ajudaven a escapar. Un dels
pitjors monstres era el que es menjava els

Catorze Llunes
dits de les criatures durant la nit. Durant molt
de temps vaig dormir amb guants per evitar
quedar-me‛n sense. Per això els visitants onírics que més m‛agraden són els que abans de
deixar-me eixir del llit em conten els dits de
les mans per assegurar-se que els tinc tots.
També són molt valorats els que s‛asseguren
que durant la nit no ha vingut la bruixa dolenta del bosc per a robar-me ni afegir-me
cap costella, els que comproven amb delicadesa que el meu cap no es desengaxarà del
coll quan intente pentinar-me, els que porten el compte de les pigues ocultes del meu
cos i mentre estic en la dutxa s‛asseguren
que el número és parell, sempre parell.
Una vegada feta la revisió corporal, guanyaran
molts punts les presències oníriques que no intenten preparar el meu te perquè això és cosa
meua, les que miren de reüll les portes de l‛armari

per a comprovar que ningú les ha obert durant la
nit, les que m‛amaguen una nota personal a la butxaca de la jaqueta recordant-me en quina fase
està la lluna o qualsevol altra cosa important.
Hi ha altres coses molt valorades com ara
la capacitat d‛improvisació, l‛originalitat,
la facilitat per a trobar la música apropiada en cada moment i saber fer la llista de la compra de manera coherent.
Per agrair totes les seues atencions, balle per a
ells, els comprove els dits i les costelles i els colls i les pigues i faig una llista de la compra que
només és coherent si tens sis anys. Me consta
que són molt valorades a l‛altre costat de l'espill.
Els dies que no puc entretenir-me, els deixe en
el llit amb la promesa de tornar a la nit.
Júlia Zabala
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%XPLOSIØ DE COLORS

Aquest any les tendències a l’hora de decorar les
nostres llars, s’obren com un ventall de materials,
formes i colors que ens donen la possibilitat de redecorar fugint del que és tradicional o no.
Els materials són innovadors. Els lluentons són els
protagonistes de la temporada, es combinen en
centres de taula en grans boles per fer guirnaldes,
ﬁns i tot hi ha avets plens de petits lluentons que el
transformen en un arbre ben psicodèlic.
Per als més joves i agosarats hi ha unes combinacions
extremes de colors: taronges, daurats, fucsies, roses
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i coures, esclaten per oferir una decoració
d’allò més minimalista.
Passem a un estil on la combinació ens
dóna llum. Negre, blanc, plata i festuc,
lluny dels colors habituals són molt frescos. Els materials com els esquelets de
fulles, les bases de plàstic amb
purpurina, les angelicals plomes
blanques, les branques de cotó i
els cons (símbol de l’avet) donen
un caire modern, i sobretot innovador per la gamma de colors i els
materials.
Encara que si som d’aquelles persones que el que ens agrada és

QUAN S’HA DE CONSULTAR UN LOGOPEDA?
És molt important consultar amb un professional
logopeda, sempre que el pediatre o el professor de
l’infant ho cregui convenient. Però sens dubte els
observadors més directes són els pares, i davant de
qualsevol dubte és aconsellable consultar amb un
logopeda col.legiat.
Existeixen alguns símptomes que són indicadors d’un
problema real o potencial de la parla d’un infant, com són:
 Mutisme: que l’infant no parli o parli poc a
partir dels tres anys, i aquest fet li suposi un
aïllament.
 Inintel.ligibilitat del llenguatge: que no se
l’entengui quan parla.
 Que substitueixi sons per altres que no són els
apropiats.
 Que amb freqüència “es mengi” sons en parlar
o que els afegeixi.
 Que no sigui capaç de pronunciar alguns
sons.
 Sempre que respiri per la boca.
 Quan presenti una parla massa infantil per a
la seva edat.
mantenir les tradicions modiﬁcant el menys possible,
no hem de renunciar a la modernitat ni a la innovació. Els colors, vermell, or i verd. Animalons de llauna guarnits amb boles i vímets, es converteixen en
elements decoratius amb moltes possibilitats. Grans
boles fetes de petites boletes de Nadal que a més
de curioses són molt decoratives. Tot sense oblidar
el tradicional centre de taula on les branques de boix
grèvol l’espelma, les pinyes i les llaçades han guarnit
tantes i tantes taules de Nadal a totes les cases.
Sigui com sigui el tipus de decoració que posem a
casa per Nadal, el més important es gaudir-lo amb
il·lusió. BONES FESTES.
Floristeria GONFLOR

 Si presenta algun problema a la boca que no
li permeti articular correctament els sons.
 Si està afònic amb freqüència.
 Si presenta constipats o otitis de repetició
 Si presenta canvis en la veu.
 Si creu que no sent correctament.
 Si té una veu molt nasal
 Qualsevol altre problema de la parla.
Dolors Zapater i Gea
Logopeda-Pedagoga
Còl. Núm.1247
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les reunions familiars, a mi m’inundaven unes terribles
ganes de fugir corrent o de posar-me a plorar.

2%&,%8)»

Després amb els anys me’n vaig adonar que hi havia
moltes persones que igual que jo tenien sentiments
d’alegria relativa per aquestes dates.
Vaig intentar esbrinar els motius pels què em sentia
d’aquella manera, i en el meu cas ho vaig descobrir.
Nadal fonamentalment és una festa religiosa, es
celebra el naixement d’un líder. Només hi tinc una
relació de consentiment en aquest aspecte.
Totes les tradicions estan lligades a l’excés: el gastronòmic, el vestit, el consum de regals, i sobretot en
la obligació de complir-les.
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ensar en el Nadal m’entristeix, des de sempre,
no sé perquè. Res dolent no m’ha passat en
aquestes dates. No tinc mals records. Però recordo
la tristor com a sentiment relacionat estretament
amb el Nadal.

De petita no ho entenia, de més gran tenia mitja vergonya d’explicar que mentre tothom es felicitava i gaudia de
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Sento que les tradicions són maques de mantenir
per gaudir-les, no perquè siguin el motiu que escanya l’economia d’una família durant els següents
mesos.
Les famílies es retroben en dies ben concrets tant si
la resta de l’any es preocupen uns dels altres com si
no. Penso que la majoria de vegades només queden
per menjar o per recollir regals que intercanvien, ﬁns
i tot amb pressupostos estipulats, o bé amb regals
ja pactats. Si només es volen veure ho poden fer
qualsevol dia que no sigui per Festes.

Els missatges de la tele i dels mitjans en general inciten al consumisme tot felicitant les festes,
missatges que es barregen amb reclams de ONG’s
demanant diners, sense oblidar la loteria què ens
dona la possibilitat de fer-nos rics.
Aquí ja perdo el nord. Com hem de ser per Nadal?
Consumir tant com puguem i ja patirem si hem de
patir, menjar, estrenar vestits i sabates, comprar els
millors regals per demostrar la quantitat d’estimació
que tenim per qui els han de rebre.
Passem de tot tipus de celebració o de les que no
ens convenen, i ho dediquem a ajudar als altres,
oblidant aquesta opció la resta de l’any i justiﬁcant
així la nostra falta de participació en segons quins
aspectes.
Obligatòriament hem d’estar atents el dia del sorteig
per veure si pessiguem alguna cosa? Jo pensava
que comprar loteria era una opció. Tant estrany és
que no en tingui cap dècim?
Tot plegat, entenc el meu sentiment, és de
culpabilitat.
Ja de petita, encara que fos inconscientment sabia
que no em mereixia tot el què rebia. Que la roba
que estrenava provenia d’un esforç què no sé si es
podia permetre. Que potser jo no estimava de veritat

tothom a qui abraçava. Que el motiu principal de les
Festes a mi no m’importava gaire. I sobretot, que
vivia en un món on no tothom passava el Nadal de
la mateixa manera, que la fam, les enfermetats, la
pobresa, les guerres, la falta de persones estimades... em posava en una situació incomoda, ﬁngida,
i de forma natural transformava la meva frustració
amb tristesa.
Avui que ja sé què em passa, miro de reconduir
aquest sentiment. Com a mínim transmetre als altres que potser el Nadal ja serveix per això, que potser és un mitjà perquè cadascú descobreixi alguna
cosa més d’un mateix. Encara que sigui a través de
sentiments no sempre agradables.
Per concloure positivament les deduccions obtingudes.
Passar el Nadal només amb persones estimades de
veritat. Regalar a qui es desitgi i mai per compromís. Consumir el que es necessiti, i reconduir una
part dels diners a altres accions, poden fer que les
nostres consciències no es sentin culpables de tanta
festa i tan poc altruisme. Hi ha vegades que donar
reconforta tant o més que rebre. Sobretot quan es fa
de forma continuada, i no oblidem que a vegades no
són només diners el que les persones necessiten.
Tampoc estant sempre en un altre continent perquè
vegades són tan a prop que no els veiem.
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Bon viatge

MÈXIC

El nostre viatge comença a Mèxic D.F., ciutat que es caracteritza
per tenir una arquitectura religiosa, és a dir, d’antics convents
i esglésies, com ediﬁcis principals.
Destaquem la plaça Bandera en la que hi podem trobar molts
venedors ambulants que ens volen vendre quasi tot. Ens va
cridar l’atenció els taxis. Són tots escarabats (Volkswagen)
d’un color verd ben cridaner i s’ha d’anar molt en compte
perquè molts són il·legals, cal preguntar el preu abans de
demanar el servei. Per cert, espanta la manera de conduir.
La ciutat va ser fundada pels asteques l’any 1325. Segons
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explica la llegenda havien d’instal·lar
el poble en un lloc determinat. El
requisit per fer-ho era que havien
de seguir a una àliga que portés
una serp a la pota i que es posés
en un cactus. I així va ser. Aquest
lloc era un petit illot que amb el
temps va anar guanyant terra a
l’aigua. Van anomenar a aquesta
ciutat Toxland, que després la va
conquerir Hernán Cortés en 48
dies. Hi va trobar moltes riqueses
i grans ediﬁcis que ben aviat els va
fer seus. Destaquem el palau de
Moctezuma que en l’actualitat acull
un meravellós mural on s’explica
tota la cultura asteca que va pintar
Diego Ribera.
Després de contemplar el mural
ens dirigim a la famosa església de
la Verge de Guadalupe. Per cert,
se’ns oblidava dir-vos que passeu

per la “plaza de los Mariachis”,
és espectacular i divertida on
es pot escoltar la tìpica música
mèxicana, contractant si es vol
un grup. Demanar abans una
petita demostració, la fan sense
compromis. La verge fou trobada
per un camperol (Juan Diego) el 12
de desembre de 1531 i uns anys
després el 12 d’octubre de 1976
fou inaugurada la nova església.
Destaquem la seva grandiositat.
Per veure el “ájate” (capa típica) on
està la imatge de la verge, s’ha de
passar per una cinta transportadora
per evitar aglomeracions.
Us recomanem visitar una mina
d’oxidiana, una pedra típica de
moltes utilitats pels asteques i
maies, especialment per fer ﬁgures
i adorns. Varem conèixer també
un simpàtic indígena que ens va
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explicar les diverses propietats
de l’aloe vera. Ens comentà que
d’entre altres propietats, del cor
d’aquest cactus extreuen un suc
anomenat aigua mel que després
d’una fermentació de 24 hores es
converteix en “pulque” una beguda
típica d’uns 4/6 graus d’alcohol.
Sóc del parè que no ès rès de
l’altre món. També ens varen
donar a tastar el famós tequila
amb un cuc dins de l’ampolla que
creiem que és més ﬂuix que el que

consumim nosaltres aquí.

Guiats per Alejandro, un tipus
grasset i molt amable, que no
parava d’explicar acudits durant
tot el recorregut, vam arribar a
San Cristóbal de la Casas on vam
visitar una església en la que hi
feien uns rituals molt estranys i a
la vegada ben curiosos, com tallar
el coll dels galls. Vam sortir-ne ben
aviat i una mica espantats. Ens van
comentar que ben a prop d’aquesta
zona hi vivia el mundialment
conegut guerriller Marcos. Allà
ens va causar curiositat que hi
havien molts nens que per un
“peso” (moneda mèxicana) feien
de improvisats guias, en un petit
museu.

Seguim cap a Tiotiguaca, una
antiga ciutat asteca on destaquem
les seves imponents piràmides,
Cal pujar a una d’elles per gaudir
de les impressionants vistes de
la selva. També vàrem visitar el
Cañon de Sumidero, un passeig en
llanxa a gran velocitat, envoltats de
cocodrils. Destaquem els penyasegats de 500 a 1.000 metres. Fou
declarat parc nacional el 1980.

Sense perdre més temps, ens
dirigírem a San Lorenzo a
través d’unes carreteres bastant
perilloses, ja que en alguns trams
ens trobàvem nens als costats que
estenien una corda per tal de fer
parar el vehicle. No és recomanable
parar-se. En aquest petit viatge
podreu trovar grans plantacions de
ﬂors així com petits poblats formats
per famílies senceres. Un cop
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arribats hi vam trobar un mercat
típic, on intercalaban d’una manera
molt curiosa les parades, està clar
que us recomenem no beure rès
que no estigui ben embotellat.
Tot seguit ens van portar a Iguazú,
una falla geològica plena de grans
salts d’aigua. Ens van comentar
que s’hi va rodar la pel·lícula
“Depredador”. Seguidament vàrem
anar a Palenque, una altra ciutat
maia, d’una gran extensió i per a
nosaltres, la més maca de totes,
sense cap mena de dubte. Després
d’escoltar les explicacions del guia,
l’imaginació anava sola. Allà ens
varen donar a provar un fruit petit,
“chili macho”, que ens va deixar la
boca cremant. Sort que el guia es
va recomanar xuclar una fulla de
llima que ens va alleujar la cremor.

A Palenque, hi pots comprar
artesania, això si regatejant molt,
sempre us sortirà molt millor de
preu que fent-ho al propi hotel.
A punt de ﬁnalitzar el viatge ens
vam retirar a descansar a l’hotel
on vam gaudir d’espectacles, bon
menjar, beguda, sense oblidar-nos
de les platges amb sorra blanca,
aigües blau turquesa i palmeres.
Una excursió recomenada pot ser
la de Xel-Há on disfrutareu fent
“snorkel” (nedar per sota l’aigua
sense bombona), nedar amb els
doﬁns i altres esports d’aventura.
Fins aquí un petit resum d’un
viatge que per a nosaltres ha estat
inoblidable.
Remedios Quintero
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TE O CAFÒ

El cafè i la tia Pepa
En aquestes dates i com cada any, a les nostres
llars és ón es viuen les imatges dels millors àpats. Tots a
taula i bon proﬁt !
Les nostres mares i àvies ens sorpenen amb les
carns i peixos més frescos i millor preparats que mai.
Ens fan gaudir de les postres, acompanyades de neules i
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torrons, remullat tot amb els millors beures... és clar! de
les nostres comarques que d‛això ja en sabem prou, però...
i la infussió de Cafè ó Te?
Després d‛un menjar pesat no hi ha rès millor que una
bona infussió que a la vegada ens ajudarà en tasques digestives. Per tots és sabut que tant el Cafè com el Te
tenen una gran quantitat d‛aromes i sabors, acompanyats
d‛unes propietats naturals donades per alguns dels seus
components.
Parlem primer del Te. Els grans productors de Te
del món són la Índia, Xina i les zones orientals de l‛Àfrica
com Kenia. La planta necessita alçada, aigua i no massa
fred, per això es conrea en latituds tropicals. Les seves
fulles verdes i tendres un cop recollides s‛assequen i depenent de la varietat que volem les deixem fermentar ó
no. Això ens dóna les diferents varietats com Te verd i
negre, del que s‛el·laboren el semi-fermentat, el vermell,
etc... La manera de beure un Te ens ha ensenyat tot un
ritual en païssos com la Xina, ó el mateix Regne Unit, però
el que recomanem és que es deixi reposar amb aigua ben
calenta entre 3 i 5 minuts. És molt recomenable després
de qualsevol menjar a la nit.
Els verds són Tes sense fermentar amb un gran
contingut en vitamines i minerals que fa que continguin
bones propietats calòriques i antioxidants. Alguns dels
més coneguts són: Gundpower, Yunnan, Gessamí, Sencha.

El Te negre és el més conegut a Occident. De
color intens amb un alt contingut en cafeïna (teïna). Les
varietats més conegudes són Earl Grey (perfumat amb
bergamota), Assam (fosc i de sabor intens), Ceylan (molt
aromàtic i afruïtat) i Darjeeling, un dels més apreciats
(sabor delicat amb barreja de moscatell).
És el torn del Cafè. El Cafè s‛ha convertit en
beguda clau en la nostra societat. A qualsevol hora i
moment l‛hem convertit en indispensable. Actualment és
darrera petroli, blat i ferro un dels volums de negoci més
importants del món. Es cultiva entre el tròpic de Càncer i

Capricorn essent per tant exclusiu del clima tropical. Les
varietats que predominen són l‛Aràbica i la Robusta, donant uns fruits anomenats cireres amb dos grans de cafè
al seu interior i de característiques ben diferents, que
quan es barregen ens dónen uns resultats sorprenents.
Millor sempre que sigui cafè cent per cent natural i fresc.
Acabat de torrar. Amb una molturació correcta i sobretot, aigua de bona qualitat.
Si volem un bon Cafè cal que ens deixem assesorar pels
experts, doncs no és fàcil fer un blend equilibrat. En una
tassa de Cafè hem de trobar a part de les ja conegudes
propietats estimulants de la pròpia cafeïna un equilibri
entre aroma (millor perfumat), un bon cos (rodó) i una
lleugera sensació d‛acidesa (frescor). Una barreja com
aquesta la trobem al Cafè: Gourmet Gran Sel·lecció Venècia de Cafè Brik, recomenat pel matí i després del dinar.
Servir-lo curt en tassa.
Quan sentim a parlar dels millors Cafès del món
són els que provenen de comarques concretes que s‛han
especialitzat en el conreu d‛una sola varietat (principalment Aràbica) i són anomenats monovarietals, que
normalment destaquen molt en alguna de les qualitats
abans esmentades però mancats d‛alguna de les altres,
això sí, molt apreciats pels experts i evidentment amb
una cotització més alta. Alguns d‛aquests són Jamaica
Blue Mountain (suau i perfumat), Alta Mogiana (Cafè de
Brasil molt aromàtic), Ethiopia Mocca (suau, amb notes
ataronjades), Kènya AA (mólt apreciat, de bona acidesa i
equilibrat d‛aromes), Caracolillo (varietat d‛un sol grà a la
cirera, suau).
Caldrà recordar aquests consells per fer un àpat
complert. Hem de cuidar del primer a l‛últim plat i si tant
el Cafè com el Te són de bona qualitat i estàn ben fets
segur que les felicitacions seràn majors i “ara que vé Nadal i matarem el gall, a la tia Pepa li donarem un tall ...! i
un bon cafè és clar ! “
Comercial Brik, S.L.

½Ì>ÛiÕÊ¨ÊÓäÊ>ÞÊÓääÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£

TORRONS
TRADICIÓ CENTENÀRIA
L’elaboració del torró es remunta a l’Edat Mitjana.
El lloc d’origen es situa a la zona mediterrània i
la seva fabricació es concentra a la comarca de
Xixona (Alacant), àrea especialment dotada, per
la seva climatologia, per a la producció dels seus
dos ingredients bàsics: la mel i l’ametlla.

ELABORACIÓ ARTESANAL
Després de segles de cultura i tradició torronera,
els xixonencs amb el seu estil d’elaboració propi
i artesanal han anat perfeccionant, generació
rere generació, la qualitat dels torrons. El torró
es composa d’una massa cuita de mel i sucre
a la que s’hi afegeixen, generalment, ametlles
pelades i torrades. Les varietats d’ametlles més
utilitzades en els torrons són la marcona, la
comuna i la mollar pel seu sabor dolç. La mel,
de romaní i tarongina. Després, la bona manera
de fer del Mestre Torroner.

ÓäÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ½Ì>ÛiÕÊ¨ÊÓäÊ>ÞÊÓääÈÊÊÊ

UN TASTET PER A QUALSEVOL
OCASIÓ
El torró és el dolç tradicional espanyol per antonomàsia
per a les festes nadalenques. El seu consum forma part
de la cultura i costums hispanes. Aquest aliment, consumit
per més de 300 milions d’hispanoparlants, està reconegut
també a tot el món com un perfecte dolç molt apropiat per
acompanyar caves, vins dolços, cafè o te.

Des de XIXONA “Bressol del torró” treballem avui per
endolcir demà el seu Nadal.
LA XIXONENCA
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$E $ØLAR A 2IBES
PASSANT PER LA VIDA

'ENT DE 2IBES

*OSÏ (UETE AMB ELS SEUS NÏTS LA .ÞRIA L!LBERT I EN BRAÎOS EL MÏS PETIT L%DUARD

Aquest tros de història que expliquem a continuació no és pas
excepcional, potser una de tantes. Però aquesta és un tros de
la vida d’en José Huete.
Nascut a Dólar, província de
“Granà” l’agost del 35, va viure
una postguerra fet i “fotut” com
tots els de la seva quinta, amb
gana i necessitats. Potser per això
recorda de bon gust el “potaje” de
carbassa que li feia sa mare, a la
que ell anomena “potaje de pata
negra” no pas carbassa.

Quant va fer 18 anys va anar
a treballar a Cartagena i
concretament a Llano del Beal, a
les mines de plom, pirita i blenda
a la província de Murcia, on amb
uns companys gallecs passaven
molta calor a 900 metres sota terra
(encara es pregunta perquè feia
tanta calor si estaven tan lluny del
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sol). Aquells companys de fatigues
el van portar més tard a treballar
a Catalunya, concretament a
Guardiola de Berga, a unes altres
mines, aquestes de carbó, mines
què el veuran poc, ja que el seu
pare a través de carta li reclamà
a principis d’estiu, que tornès a
casa per ajudar a segar el blat. I
aquí entra la providència o l’atzar
de la vida, ja que tot passant per a
la estació de Sitges camí del poble
es va trobar amb Rafael Navas, el

culpable o el responsable principal,
de què a en José li canviés el destí.
En Rafael el va convèncer, sense
massa esforç, que es quedés
a Sitges a treballar per 3.000
“peles” al mes, menjat i dormit.
Ell va pensar que era el triple del
què li esperava del seu poble. En
ﬁ, que hi anés un altre, que ell es
quedava. Va llençar la maleta, va
fotre un bot i ja va ser a terra.
En Rafael no l’havia pas enganyat.
A Sitges va estar treballant al
restaurant Nautilus, des del matí
ﬁns a les onze de la nit rentant
plats i en sortint, a quarts de dotze,
es dirigia al Bar Oliva on seguia
rentant, però en aquest cas gots
(fet i fumut) ﬁns a les quatre de la
matinada, però hi havia un al·licient
i és que el Bar Oliva no era un bar
qualsevol. En aquella època era
l’ única discoteca que hi havia a
Sitges, tot un luxe per a un xaval
de 21 anys. Sempre tenien, ell
i els seus companys, un pot de
“Simpatina” per ajudar a suportar
la son, bé, diguem-ho així. Era la

ﬂoració del turisme de Sitges on hi
feien cap les primeres sueques... i
suecs, és clar.
A ﬁnals d’aquell estiu sí que va
tornar a casa, però aquesta vegada
amb la butxaca una mica més
plena, cosa que al seu pare no li va
anar gens malament, tot al contrari.
Li va servir per tapar uns quants
“foradets” que en aquells temps
tenien quasi totes les famílies
treballadores, per suposat.
Un cop el Nadal ja havia passat
a ell ja li picava el cul de estar a
Dólar. Només pensava en tornar
cap a Sitges, i el seu pare no li va
fer cap lleig, tot al contrari.
Ja de tornada a Sitges va seguir
treballant de paleta, on tothom
l’anomenava “el granada”, ﬁns que
la família Carbonell li va demanar
que construís les pistes del Chic
Golf Sitges. Un cop acabada la
feina va ser quant li van proposar
fer-se càrrec del negoci amb un
deu per cent de comissió, una
bona quantitat, tot tenint en compte

*OSÏ 0EPE A LA BARRA DEL PETIT BAR DEL #HIC 'OLF

*OSÏ QUAN TREBALLAVA AL 2ESTAURANT .AUTILUS A
MITJAN DELS ANYS  AMB POC MÏS DE  ANYS

l’ època de la que parlem, ﬁnals
dels cinquanta, fer caixes de cent
mil pessetes de promig, era tot
un capital en aquells temps. I “en
granada” va passar a ser “Pepe el
del Chic Golf”.
Ens explica anècdotes del golf
i realment eren els principis del

0RACTICANT EL MINI GOLF ESPORT QUE ESTË CLAR QUE NO VA SER EL SEU FUTUR
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tan sols una petita part que ell va
portar de Dólar els anys seixanta.
D’alguna forma ell també va ser
culpable o responsable, com en el
seu moment ho va ser en Rafael
Navas, de la sort de tota la seva
família fent cap a Catalunya.

$ESQUERRA A DRETA .ICOLÈS !YBAR SOGRE DEN *OSÏ %DUARDO (UETE *OSÏ (UETE !MADOR (UETE I
!NTONIO -ARTINEZ SOGRE D!MADOR AL BAR BODEGA 6IVØ ALS VOLTANS DUN .ADAL

turisme dels “guiris”, Les pessetes
de aquell temps eren de paper
i una mica malmeses i segons
ell, amb una pudor a peix degut
a les peixeteres del mercat, i als
“guiris” no els hi feien molta gràcia.
Per això, sempre les deixaven de
propina. Diu què, ﬁns i tot ell feia
malbé els bitllets, (tot una guineu).
Tot anava bé. És per això que en
José va tornar a Dólar a busca

la seva promesa Dolores (Lola),
hores d’ara la seva dona i segons
ens confessa amb molta passió, el
millor que li ha passat en aquesta
vida és tenir a la Lola com a dona
i companya de camí. Està clar que
un home que pensa així, el més
important per a ell, és la unitat
de tota la família, les ﬁlles, els
néts, els germans. Ens comenta
que no sap si suportaria que per
qualsevol cosa, es desmembrés ni

Ó{ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ½Ì>ÛiÕÊ¨ÊÓäÊ>ÞÊÓääÈÊÊÊ

L’any 1961 és quan arriben a
Ribes, comprant el terreny (a
pesseta el pam) on ara tenen la
seva casa i el seu hort, (comprat el
1984, i que ens assegura que mai
no el vendrà). D’aquest hort ja en
vàrem parlar en l’anterior número
de L’Altaveu.

%N *OSÏ I LA SEVA ,OLA AMB LES DUES FILLES
,OLA I !MËLIA AQUESTA EN BRAÎOS DEL PARE

Una de les anècdotes que ens explica
en José és la sort que va tenir quan
en un sopar al bar Siro de Ribes, amb
uns set o vuit amics paletes de Les
Roquetes tot menjant-se uns conills
amb salsa, que li havia fet la seva
Lola, entrà un gitano amb barret (com
no?) venent lotería. Ell va ser l’únic
que en va comprar i ja us ho podeu
imaginar, “tres quilos”. Amb aquells
diners va comprar un pis a Comarruga
a l’exjugador de la selecció espanyola
de futbol Marcelino, (qui no recorda
qui és Marcelino amb les vegades que
ens ho han recordat en les televisions
estatals), una molt bona persona,
segons ell.
$UES INSTANTËNEAS DEN *OSÏ A LA PLATJA DE 3ANT 3ALVADOR AMB UNS ANYS DE DIFERÒNCIA

Les coses li anaven força bé, tant
que varen decidir deixar el mini
golf i muntar un negoci amb deu
patins aquàtics a Comarruga amb
el seu germà Amador, i tot seguit
demanant permís a l’Ajuntament
del Vendrell per instal.lar a la
platja de Sant Salvador, un negoci
més ampli d’hamaques, parasols,
gelats i un “xiringuito” que el
portava la seva ﬁlla gran, Lola, ﬁns

que es va casar, i el va deixar a la
seva germana petita, Amàlia. Un
negoci que ens confessa li va anar
d’allò més bé, tot i que era una
feina molt, però que molt cansada;
camina contínuament per la sorra
de la platja amunt i avall venent
gelats, per pujar una família com
cal i tenir ara una bona jubilació
de la que en gaudir tot el que pot i
potser una mica més.

Bé, d’aquest bon home que té una
quantitat d’anècdotes per escriure
tot un llibre, i és evident que no ens
cabrien en aquestes poques pàgines,
només podem dir per acabar, que
hem estat molt a gust al seu costat
xerrant durant una bona estona i
que esperem, per molts anys, seguir
trobant-lo passejant per Ribes amb
aquesta afabilitat i amb aquest bon
sentit del humor que té.
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DES DE LA PLAÇA
És diumenge al matí, si, un diumenge més
d’aquest any que ja s’acaba.
Des del ﬁnestral del cafè veig passar als meus
veïns, avui sense presses, amb el seu diari i el
pa calent. El sol encara escalfa com si l’hi fes
mandra fer cas al calendari i deixar que l’hivern
s’instal·li deﬁnitivament, deu ser per això que
a la terrassa s’hi han aposentat encara uns
“prenedors de sol” impenitents tot enyorant la
platja.
Mentre el tallat i el croissant esperen sobre la
meva taula observo a la gent que entra, uns,
encara amb cara de son cerquen quasi desesperadament la dosi de cafeïna que els hi faci retornar plenament la consciència: “la festa d’ahir
va ser heavy”, l’hi diu un jove al seu “col·lega”;
d’altres, encara amb les botes plenes de terra,
reposen forces de la caminada matinera mentre
prenen el seu bocata recent fet de xoriço.
La gent, els meus veïns de Ribes i de fora van
entrant, escolto el que diuen i quasi unànimement, com si d’un eslògan predeterminat es
tractes, brolla de tots ells una frase: “uff...ja
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som a Nadal i fa quatre dies encara érem al
estiu”. Si, ja arriba Nadal, és aquesta data que
sembla que faci de frontera entre dos períodes
del nostre quotidià, a uns els hi produeix, soledat, melangia, ganes de fugir, a d’altres caliu,
eufòria, vida, però a ningú indiferència.
Em poso a pensar tot intentant reviure aquells
“Nadals” de petit, quan el meu poble ni tant sols
sortia en els mapes de carretera, en el “caga
tió”, en les neules i els pessebres, en les ﬁres
de galls d’indi, en el “xampany semi-dolç” que
bevíem només aquell dia senyalat... però aviat
m’ho trec del cap, no sigui cas que caigui en la
melangia que no du enlloc.
No obstant, no puc deixar de pensar que a les
darreres dècades les festes de Nadal semblen
poc més que un aparador de grans magatzems,
tot ens condueix al consum desaforat i qui no
fa un regal sembla que no sigui d’aquest món,
ens hem abocat sense donar-nos comte, en tant
que uns pobres “nou rics”, a la societat del “tenir” i oblidem la de “l’esser”, hem oblidat que
el millor regal és el nostre somriure, l’escalfor
d’una encaixada de mans sincera, la paraula
càlida, la mirada clara i la xerrada oberta a tots
els horitzons, hem oblidat mirar al cel i quan ho
fem la pol·lució, tan la lumínica com la dels nos-

tres cors, ens priva de mirar els estels i cercar
en aquest oceà de l’univers qui som i on som.
Mentre els estereotips de les festes parlen de
“pau” i “concòrdia”, els “media” no deixen de
comunicar-nos la realitat de les coses que no
volem mirar, segurament per por o mala consciència, per això ens amaguem darrera de les
lluminàries i la vida de “cartró pedra” en la que
el nostre esperit l’hi toca subsistir.
Certament podeu pensar que el que he escrit
abans no són més que “reﬂexions de cafè”, pot
ser sí que ho son, però qui no té contradiccions
ben profundes avui en dia? i... si hi penséssim
de tant en tant?, per això, darrera aquesta taula, encara amb el cafè fumejant m’agradaria
que acceptéssiu el meu regal nadalenc, l’únic
que puc fer-vos, aquest no és d’altre que donarvos des d’aquestes quatre mal fetes frases tot el
caliu d’una encaixada de mans i un desig sincer:
que per ﬁ puguem mirar al cel tot parant els
nostres rellotges i obrir els nostres cors els uns
als altres sense pors ni angoixes, per tot això us
desitjo de tot cor un “BON I VERITABLE NADAL”
per a cada un dels dies d’aquest any.

“EL CABALER”
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Les festes nadalenques estan a
punt d’arribar a casa nostra, i Els
Xulius, com cada any, organitza tot
un seguit d’actes per tal de celebrar-les en comunitat.

l’Església la secció excursionista
fa la ja tradicional anada a portar
el pessebre al Montgròs. El mateix
dia, després de la Missa del Gall,
als Xulius, s’inaugura l’exposició
de pessebres artístics. Aquesta
serà la seva 27 edició. Tot aquell
qui ho vulgui hi podrà admirar un
total d’onze diorames reproduïts
amb guix mitjançant la tècnica dels

El primer motiu nadalenc i que
serveix per anar fent boca, són les
inscripcions al concurs de pessebres de borra, treballs manuals i
postals nadalenques que es poden
realitzar de l’11 al 24 de desembre
a la perfumeria Mª Àngels i al bar
Ca La Nisa. Si teniu dots artístics,
no dubteu a apuntar-vos-hi.
Per anar fent més gana pel dia de
Nadal, el diumenge 24 de desembre a les 8 del matí a la plaça de

motlles de fang que esceniﬁquen
a petita escala diverses escenes
bíbliques. Aquesta exposició rep
visitants d’arreu de l’estat i val la
pena que no deixeu de veure-la.
Al mateix temps s’hi podrà veure
una mostra de treballs d’art ﬂoral
japonès realitzats per les alumnes
d’Ikebana. L’exposició estarà oberta amb caràcter gratuït ﬁns el 14 de
gener tots els dissabtes i vigílies
de 6 a 8 de la tarda. Diumenges i

festius de 12 a 2 del migdia i de 6 a
8 de la tarda.
I en ple dia de Nadal arriba el Pessebre Vivent Parlat que cada any
es realitza en un indret diferent del
nostre poble degudament ambientat. Es representarà els dies 25, 26,
27 i 28 de desembre. Les entrades
anticipades es poden aconseguir a
la perfumeria Mª Àngels i al bar Ca
La Nisa, i els dies de representació
a la mateixa entitat de 12 a 2 del
migdia i de 5 a 7 de la tarda.
També el dimarts 26 de desembre, dia de Sant Esteve, els nens
i nenes, monitors i monitores de
l’esplai Els Xulius es troben a les
11 del matí a la plaça Marcer i fan
la cantada de nadales per aquells
pessebres del poble que s’han
apuntat al concurs.
Per ﬁnalitzar els actes nadalencs,

el diumenge 7 de gener de 2007,
a les 12 del migdia, a la Sala Gran
de Els Xulius, es fa l’entrega de
premis dels concursos nadalencs
esmentats anteriorment.
Esperem trobar-vos a tots i totes
en aquests actes i poder-nos felicitar un bon Nadal.
Els Xulius, CSR
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µXIT DE LA FESTA DE LARBRE
,A PRESÒNCIA DE NOMBRØS PÞBLIC I DE FORÎA POLÓTICS VAN MARCAR LA &ESTA DE Lg!RBRE DE 2IBES QUE VA TENIR LLOC EL DIA  AL MATÓ I VA CONS
TITUIR UN GRAN ÒXIT ,A CELEBRACIØ ES VA DIVIDIR EN DUES PARTS LA PRIMERA VA SER UNA PLANTADA DgARBRES I UN ESMORZAR AL COSTAT DEL 0ONT DE
#AN #OLL ,A SEGONA PART DE LA FESTA VA CONSISTIR EN UNS ACTES DIRIGITS AL RECICLATGE AMB ACTUACIONS PENSADES PER ALS INFANTS TALLERS DE
RECICLATGE REPARTIMENT DE BOSSES I CASTELL INmABLE %L BON TEMPS I UN EXCELqLENT AMBIENT VAN MARCAR UNA DIADA QUE PER PRIMERA VEGADA
ES PORTAVA A TERME ALS DOS NUCLIS 2IBES I LES 2OQUETES
,!JUNTAMENT DESAFECTA %L ,OCAL I PRESENTA UN 0LA D%QUIPAMENTS
%N UN 0LE FORÎA CONVULS EL DIA  DE NOVEMBRE EL 'OVERN LOCAL VA RESOLDRE DESAFECTAR %L ,OCAL I CEDIR LO AL $EPARTAMENT DE 3ALUT PER
A LA CONSTRUCCIØ DUN NOU #!0 ,A DECISIØ ES VA TIRAR ENDAVANT A PESAR DE LOPOSICIØ DE LES ENTITATS CULTURALS I ESPORTIVES DEL POBLE
QUEIXOSES PER LA DESAPARICIØ DE LÞNIC ESPAI CULTURAL PÞBLIC DE GRANS DIMENSIONS QUE HI HA AL POBLE 4AMBÏ SHI VAN OPOSAR LES FORCES
POLÓTIQUES DE LOPOSICIØ
0OCS DIES ABANS DAQUEST 0LE L!JUNTAMENT HAVIA PRESENTAT DAVANT LES ENTITATS UN 0LA D%QUIPAMENTS #ULTURALS QUE VA SER REBUT AMB
ESCEPTICISME PER LA MAJOR PART DENTITATS PRESENTS %N EL DOCUMENT ES PREVEIA LA CONSTRUCCIØ DUN GRAN COMPLEX CULTURAL A #AN 0UIG CAP
A LANY 
%S CONSTITUEIX UNA 0LATAFORMA #ÓVICA
,ES !-0! DE LES QUATRE ESCOLES DE PRIMËRIA DE 2IBES %LS #OSTERETS %L 0I ,ES 0ARELLADES I 2IERA DE 2IBES I DE L)NSTITUT DE SECUNDËRIA
)%3 #AN 0UIG ELS CLUBS ESPORTIUS "ËSQUET 2IBES #LUB $EPORTIU 2IBES 0ATINATGE !RTÓSTIC 2IBES #LUB 0ATÓ 2IBES 0ENYA 2IBES LES
ENTITATS CULTURALS #ENTRE 0ARROQUIAL 'ER %NTITAT #ULTURAL %SPORTIVA %LS 8ULIUS #ENTRE 3OCIAL 2IBETË #ORAL "ITXAC I !MICS DEL "ALL DE
3ALØ SHAN CONSTITUÕT EN UNA 0LATAFORMA #ÓVICA 3EGONS UN COMUNICAT PRESENTAT ALS MITJANS LA PLATAFORMA TÏ UN DOBLE OBJECTIU CREAR UN
ESPAI DE COMUNICACIØ I DE RELACIØ ENTRE LES DIFERENTS ENTITATS I COLLABORAR DES DELS PROPIS ËMBITS DACTUACIØ EN LA DINAMITZACIØ CULTURAL
I SOCIAL DE 2IBES
4OT I QUE EL MALESTAR DE LES ENTITATS CULTURALS I ESPORTIVES DEL MUNICPI ENVERS Lg!JUNTAMENT FA TEMPS QUE DURA UNA DECISIØ MUNICIPAL HA
ESTAT LgAGLUTINANT QUE HA VERTEBRAT AQUEST PODERØS MOVIMENT SOCIAL LA DESAFECTACIØ DE %L ,OCAL PER CONSTRUIR HI UN AMBULATORI DEIXANT
EL POBLE SENSE CAP ESPAI CULTURAL PÞBLIC DE DIMENSIONS RAONABLES MENTRE A LES 2OQUETES ON SÓ QUE DISPOSEN DgESPAIS DgAQUESTES CARAC
TERÓSTIQUES JA SgHAN COMENÎAT ELS TRËMITS PER CONSTRUIR UN NOU TEATRE MUNICIPAL
,A CORAL "ITXAC TRIOMFA INTERPRETANT -OZART
,A INTERPRETACIØ DE LA -ISSA DE #ORONACIØ DE -OZART A L%SGLÏSIA 0ARROQUIAL DE 2IBES EL DIVENDRES  DOCTUBRE VA CONSTITUIR UN ESDE
VENIMENT SOCIAL I CULTURAL DE PRIMER ORDRE %L TEMPLE ES VA OMPLIR DE GOM A GOM PER ESCOLTAR UN CONCERT EN QUÒ VAN INTERVENIR LA CORAL
"ITXAC DE 2IBES I EL COR )SQUIONE DE 6ILANOVA ACOMPANYATS DE L/RQUESTRA DE #AMBRA DEL 'ARRAF ,ES CORALS VAN SER DIRIGIDES PER )SABEL
0LA I L/RQUESTRA PER 3ALVADOR "ROTONS DOS MÞSICS DINCONTESTABLE PRESTIGI 0OCS DIES DESPRÏS DEL CONCRET LA CORAL "ITXAC VA ENCETAR
UN PERÓODE DINCORPORACIØ DE NOVES VEUS QUE ENCARA ESTË OBERT %LS INTERESSATS PODEN TRUCAR AL    
0ARES I POLÓTICS INDIGNATS PER LA SITUACIØ EDUCATIVA AL MUNICIPI
%L NIVELL DACOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS EDUCATIVES DE L!JUNTAMENT DURANT LÞLTIM MES HA ESTAT OBJECTE DE DURES CRÓTIQUES TANT DE
PARES COM DE POLÓTICS ,ES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DE 2IBES VAN PRESENTAR A INICIS DE NOVEMBRE UN MANIFEST EN QUÒ ES QUEIXAVEN
DE LA DEIXADESA MUNICIPAL %LS PARES DELS #OSTERETS ALARMATS PER LA SITUACIØ DE MANTENIMENT I ALTRES DElCIÒNCIES DE LA SEVA ESCOLA
VAN ARRIBAR A MANIFESTAR SE UN UN 0LE %LS POLÓTICS DE LOPOSICIØ VAN COMPARÒIXER ALS TERRENYS ON SHA DE CONSTRUIR LA FUTURA ESCOLA ,ES
0ARELLADES I VAN CONSTATAR QUE ENCARA NO SHI HAVIA FET RES A MÏS DE POSAR SOBRE LA TAULA ALTRES CARÒNCIES I EXPLICAR LA SOLqLICITUD DE
CONVOCATÛRIA DUN 0LE EXTRAORDINARI SOBRE AQUESTA QàESTIØ
,ES XERRADES DE TARDOR TORNEN AL '%2
!LBERT 3ÈNCHEZ 0I×OL ANTROPÛLEG I AUTOR DEL BEST SELLER CATALË ,A PELL FREDA VA ENCETAR LES 8ERRADES DE 4ARDOR DE LgENTITAT 'ER 3ÈN
CHEZ AUTOR TAMBÏ DgUN EXCELqLENT LLIBRE SOBRE ELS DICTADORS AFRICANS 0ALLASSOS I MONSTRES VA TRACTAR DE Lg®FRICA A LgIMAGINARI EUROPEU
!LTRES CONVIDATS A LES XERRADES DENGUANY SØN LgEXCONSELLERA DE "ENESTAR I &AMÓLIA !NNA 3IMØ QUE VA EXPOSAR LES RAONS DgUNA NOVA
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LLEI DE SERVEIS SOCIALS %L DIA  DE NOVEMBRE &ELIP 3OLÏ 3ABATÏ VA TRACTAR DEL -),
-OVIMENT )BÒRIC Dg!LLIBERAMENT EL GRUP ANARQUISTA ON MILITË 3ALVADOR 0UIG !NTIC
3OLÏ TAMBÏ EN FOU MILITANT %L  DE NOVEMBRE EL PSICÛLEG /TGER !MATLLER TÏ PREVISTA
UN XERRADA SOBRE DROGUES I FAMÓLIA MENTRE EL  DE DESEMBRE HO FARË EL DOCTOR 2AMON
5SALL SOBRE ELS CONmICTES NACIONALS A LA -EDITERRËNIA %L  DE DESEMBRE SgEVOCARË LA
lGURA DE *OSEP - #ARANDELL VINCULAT AL 'ER I MORT FA UNS ANYS

I TAMBÏ

,AND 2OVER DØNA  EUROS A Lg!JUNTAMENT PER A LA &ESTA DE Lg!RBRE
$ESENES DE ,AND 2OVER TRESQUEN PELS CAMINS PRÛXIMS A LA 3ERRA DES DE FA QUASI UN MES
  
%L 2IBES CAU DAVANT EL 3UBURENSE
,gEQUIP ACUSA LES BAIXES I EN  MINUTS FATÓDICS PERD LgENCONTRE DAVANT ELS SITGETANS
  
#ONTINUEN LES SESSIONS DE CINE FÛRUM DE GÒNERE
,A PELqLÓCULA %N LA PUTA VIDA PROTAGONISTA DE LA SESSIØ DE DIMECRES
  
%L 'ER TREU EL PROGRAMA DE TARDOR
,gENTITAT ORGANITZA ACTUACIONS MUSICALS TEATRALS I LÞDIQUES DE GRAN INTERÒS
  
%L N CICLE DE PROJECCIONS DAVENTURA COMENÎA AMB ÒXIT
%L PÞBLIC VA OMPLIR LA 3ALA 'RAN DELS 8ULIUS EN LA SESSIØ SOBRE Lg!CONCAGUA
  
%L BALL DE BASTONS EN UN ALTRE #$
%L RECOPILATORI ,A TRADICIØN MUSICAL EN %SPA×A INCLOU UNA MOSTRA DEL FOLKLORE RIBETË
  
2ECULLEN lRMES PER TANCAR LA PLAÎA -ARCER AL TRËNSIT RODAT
*A SgHAN FET CAMPANYES PER DEMANAR HO EN DIVERSES OCASIONS
  
$IES DE #ORRELLENGUA A 2IBES
3gORGANITZEN ACTIVITATS DURANT TOT UN CAP DE SETMANA
  
/RGANITZEN UN TALLER PER A DONES IMMIGRADES
%L 'RUP DE $ONES %L 2ACØ DE LA $ONA HA PROMOGUT LgACTIVITAT PER DONAR A CONÒIXER
EL REGLAMENT DE LA ,LEI DgESTRANGERIA
  
2IBES POT PERDRE DUES SUBVENCIONS DE LA 'ENERALITAT
!NAVEN DESTINADES A LA RESTAURACIØ DE 3ANT 0AU I A FRANGES DE PROTECCIØ PER A
URBANITZACIONS
  
0RESENTEN UN ESTUDI SOBRE LA GENT GRAN
"LANCO MANIFESTA QUE PRIORITZARË LES NECESSITATS DgAQUEST COLqLECTIU
  

!QUESTES NOTÓCIES ESCRITS DOPINIØ EL TEMPS EN VIU CRÛNIQUES ESPORTIVES
MULTIMÒDIA I MOLTES MÏS LES TROBARËS CADA MATÓ A WWWELCANCELLINFO 2IBES
A )NTERNET CADA DIA
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aire... artístic
L’A- Quins continguts escènics contenen
aquestes obres i per que aquests temes?
XD- M’agrada molt la cultura oriental i hi ha
moltes escenes d’aquesta temàtica en la meva
obra, però no és l’única. Qualsevol tema és susceptible de poder realitzar: la cultura, la tradició, no tinc temes exclusius. Tinc per exemple
algun ventall fet amb ﬂors, això si, són ﬂors
silvestres com la ginesta. L’únic tema que vull
excloure és el de la folklòrica i el brau. Ja estan
representats a les botigues de” souvenirs”.

Com a suport un ventall, que dóna un aire
pràctic a les obres pictòriques d’en Xus Duran,
un pintor amb idees romàntiques.
Va néixer a Badajoz i se sent un català
nascut fora de Catalunya, és per tant un ribetà
d’adopció.
En Xus Duran, dibuixant de còmics, il·lustrador
en editorials, creatiu publicitari, i com no, pintor
de ventalls, on la diﬁcultat de la tela no venç la
capacitat de creació i adaptació de l’artista.
L’A- Per què ventalls? És un espai difícil i
petit.
XD- És la reivindicació d’una tradició cultural
també dels països catalans. S’ha convertit en
un souvenir per als turistes. Quan vas al teatre
o a qualsevol acte públic, la majoria de gent es
venta amb el programa. Jo el reivindico com a
complement en el vestir i també com element
decoratiu. Era un món desconegut per mi ﬁns
que m’hi vaig interessar i vaig descobrir els
inconvenients de pintar el tipus de gasa especial
que és la tela de l’obra. La pintura d’aigua dóna
força problemes, sobretot en espais reduïts com
poden ser petits objectes o parts del cos humà.
Però el resultat compensa l’esforç.
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L’A- També has fet ventalls per algun personatge concret o per alguna promoció
publicitària.
XD- Si, a vegades m’han fet encàrrecs per algun famós, i d’altres per gent en concret sense
ser famós. També per encàrrec he fet ventalls
promocionals.
L’A- Són igual, o més vendibles que un
quadre?
XD- El públic objectiu del ventall es més reduït,
tot i que hi ha un interès ornamental tant de
col·leccionistes com de particulars per donar
espais ben concrets en la decoració d’interiors.

És un element que requereix complements, si
més no, clàssics.
L’A- Qui compra un ventall sap reconèixer
la diﬁcultat de l’obra o es deixa portar més
pel fet de adquirir-la com element curiós?
XD- Hi ha una anècdota que crec que pot respondre la pregunta per si mateixa. En les exposicions que he fet de ventalls, o porten o em
demanen una lupa en moltes ocasions. No es
valora només la pintura. Les barilles del ventall
són absolutament artesanas, nobles materials
com fusta, nacre, os, són utilitzats amb una
precisió exquisida. Els artesans i jo compartim
el mateix ﬁ, fer del ventall una joia artistica.
L’A- Fins on han arribat els ventalls d’en
Xus Duran?
XD- Encàrrecs n’he rebut de molts llocs. Un que
m’agrada recordar és un homenatge a Rembrant
a qui jo admiro moltisim. Es feia una exposició
en el museu nacional d’Holanda.
L’A- Tens d’altres projectes relacionats
amb la pintura?
XD- Properament faré una exposició a Ribes.
La Biblioteca Manuel de Pedrolo, i el cau d’art
La Premsa seràn els escenaris d’aquest nou
projecte que vol difondre el paisatge urbà
del nostre municipi per fer-lo proper. També
m’agradaria recopilar aquesta exposició en un

llibre on les imatges estarien acompanyades de
textos amb tocs històrics, anecdòtics, i culturals
que permetran que la gent tingui petits bocins
de Ribes a les mans. Crec que seria una bona
eina per fer promoció del nostre municipi, per
als turistes i mantenir l’estima pel nostre poble
dels que hi vivim.
És evident que la creació de l’artista és dóna
segons el seu estat d’ànim. En Xus, ple d’il·lusió
parla amb la mateixa alegria i orgull de la feina
ben feta, del que ha fet en un passat com del
que té en projecte.
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Podrem trobar a tots els comerços associats de “l’ACIR”, la carta de SSMM
Reis Mags. Els carrers dels comerços associats estaran iluminats i amb més
motius nadalencs que mai.
A més el dia 29 de desembre hi haurà una activitat molt especial. Ribes des
de l’aire. Un globus aerostàtic ens donarà la possibilitat de veure el municipi
des d’una perspectiva ben diferent, gràcies a la col·laboració de la Caixa de
Manresa.
Els dies 3 i 4 de gener de 17 a 19.h.a EL Local, amb la col·laboració del
Centre Parroquial, tots els nens i nenes de Ribes podran lliurar la carta als
patges de SSMM Reis Mags.
L’Associació de Comerciants de Ribes ha organitzat amb els comerços adherits
a aquesta campanya, una sèrie d’activitats per a les festes de Nadal.
Aquests comerços adherits oferiran:
• tiquets per a la ludoteca, tallers per
a nens/es de 3 a 10 anys (maquillatge,
titelles, manualitats, ball, jocs ...) que es
realitzarà a EL LOCAL de Ribes de 11 a
13 hores i de 17 a 19 hores el dia 22 i 23
de desembre. També al gener, els dies
2, 3, 4, i 5 (el dia 23 i 25 només al matí,
2 de gener només a la tarda).
• butlletes per participar en el sorteig
de tres premis molt llaminers coincidint
amb la “Loteria del niño”:
1er. Premi: Creuer per a dues persones.
2on. Premi: TV plana (LCD) 32”
3er. Premi: Ordinador portàtil.
Esperem que també la web de l’Associació estigui en funcionament per
aquestes dates. www.ribescomercial.cat
L’Associació de Comerciants i Industrials de Ribes “ACIR” us desitgen
Bones Festes!

ACIR
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!DREÎA 0L 0OETA -ARIA -ERCÒ -ARÎAL       3ANT 0ERE DE 2IBES
#ORREU ELECTRÛNIC BSTPERERIBESMP DIBAES
(ORARI $E DILLUNS A DIVENDRES DE  A  H $IJOUS DE  A  H I DE  A  H $ISSABTE DE  A  H

DESEMBRE
%XPOSICIØ !$MIRAN4 LA FIGURA
NOTES DIBUIXOS I OLIS
DE ,AIA &ORNS
$E L AL  DE DESEMBRE
)NAUGURACIØ DIVENDRES  DE DESEMBRE
A LES  HORES
$ISSABTE  DE DESEMBRE A LES  HORES
#ONTES A LA SALA INFANTIL AMB EN &ERRAN -ARTÓN
#ONTES DHIVERN
0ER A NENS I NENES A PARTIR DE  ANYS

$IMECRES  DE DESEMBRE A LES  HORES
4ALLER DE MANUALITATS DE .!$!,
AMB L!NNA -ONGAY
0ER A NENS I NENES DE  A  ANYS
)NSCRIPCIONS PRÒVIES 0LACES LIMITADES
(ja està ple!!)
$ISSABTE  DE DESEMBRE A LES  HORES
#ONTES A LA SALA INFANTIL AMB LA *ORDINA "IOSCA
%L FILL DEL SABATER CONTE POPULAR POLONÒS
0ER A NENS I NENES A PARTIR DE  ANYS
$IVENDRES  DE DESEMBRE A LES  HORES
4ARDES LITERËRIES A CËRREC DE LA )SABEL ,ASO
!MARSE CON LOS OJOS ABIERTOS DE *ORGE "UCAY

#/22%,,%.'5! @ 8%22!$%3 $% 4!2$/2 ) #!.±/.3 !-!'!$%3
,ES ÞLTIMES SETMANES A 2IBES HAN ESTAT PROTAGONISTES DACTES
DAQUELLS QUE VALEN LA PENA %L #ORRELLENGUA @ VA CLOURE
LES SEVES ACTIVITATS AMB XERRADES ESPORT I UNA ACTUACIØ MUSICAL
A LA PLAÎA PER A NO OBLIDAR #ANÎONS AMAGADES QUE EREN
JOIES  ,A CONFERENCIA DE -IQUEL ®NGEL 0RADILLA PROFESSOR
NOSTRE A LA 5NIVERSITAT 2OVIRA I 6IRGILI I MEMBRE DE L)NSTITUT
D%STUDIS #ATALANS VA TRACTAR
DE DOS ASPECTES ELS LLUMS I
LES OMBRES DE LA LLENGUA ) EN
DElNITIVA ELS ELEMENTS PER A
LA ESPERANÎA TENINT EN COMPTE
LA POTENCIALITAT DEMOGRËlCA
QUE VIVIM 3ØN COSES QUE TOTS
HAURÓEM DE SABER JA .OMÏS
-IQUEL ®NGEL 0RADILLA LINGàISTA HI HA  LLENGàES AL MØN QUE

ÎÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ½Ì>ÛiÕÊ¨ÊÓäÊ>ÞÊÓääÈÊÊÊ

TENEN MÏS PARLANTS QUE EL CATALË PERÛ EN TOTAL EXISTEIXEN
UNES  ²S MOLT IMPORTANT TREBALLAR AMB SENY PER A QUÒ
EL CATALË SIGUI UNA LLENGUA COMUNA UNA LLENGUA DE COHESIØ
,ES 8ERRADES DE 4ARDOR DE LENTITAT 'ER JA HAN COMENÎAT
AMB !LBERT 3ÈNCHEZ 0I×OL LANTROPÛLEG I ESCRIPTOR QUE VA
PARLAR SOBRE ®FRICA A LIMAGINARI COLLECTIU !NNA 3IMØ I
#ASTELLØ QUE VA SER #ONSE
LLERA DE "ENESTAR 3OCIAL DE
LA 'ENERALITAT LA PASSADA
LEGISLATURA VA PARLAR SOBRE
EL PERQUÒ DUNA NOVA LLEI DE
SERVEIS SOCIALS I &ELIP 3OLÏ
3ABATÏ EXMILITANT DEL -),
VA EXPLICAR LA (ISTÛRIA DEL
!LBERT 3ÈNCHEZ 0I×OL ESCRIPTOR
-),

per David Puertas

sidoku 08

L’Altaveu, desembre 2006
0ER RESOLDRE UN 3)$/+5 CAL POSAR EN CADA CASELLA UNA NOTA MUSICAL
DO RE MI FA SOL LA SI TENINT EN COMPTE QUE LES SET NOTES HAN
DAPARÒIXER EN CADA COLUMNA EN CADA lLA I EN CADA ZONA UNA ZONA
QUEDA DELIMITADA PER VORES MÏS GRUIXUDES  ,ES NOTES QUE JA ESTAN
POSADES SØN LES PISTES QUE TAJURARAN A COMPLETAR AQUESTA PARTICULAR
COMPOSICIØ MUSICAL ) ENCARA ET DONEM UNA ALTRA PISTA SI XIULES LES
NOTES QUE HI HA A LES CASELLES MÏS FOSQUES EN ORDRE DESQUERRA A
DRETA I DE DALT A BAIX SONARAN ELS PRIMERS COMPASSOS DE LA PEÎA
MUSICAL QUE SINDICA AL PEU DEL 3)$/+5 "ONA SORT I BONA MÞSICA

6ISITEU EL WEB WWWSIDOKUSCOM

(IMNE DE LALEGRIA "EETHOVEN

Participa al concurs!
La primera persona que resolgui el SIDOKU
de L’Altaveu i el porti a la Llibreria-Papereria
CAN GAVALDÀ (Pl. de la Font núm. 3 de
Ribes) rebrà de regal el llibre “Sidokus: el
sudoku musical”.

Fixa’t-hi bé, n’hi han 7
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CTRA DE SITGES, 42

RAMBLA SAMÀ, 7

Tel. 93 896 0272 - FAX 93 896 1866

Tel. 93 893 2501

08810 SANT PERE DE RIBES

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

E-mail: fonoll@fonoll.es

