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Altaveu en aquesta edició de febrer, surt al carrer farcit d’espurnes, 
encara mantenint en la memòria recent, el que ha estat una Festa Major 
de Sant Pau memorable. Per actes, per celebracions d’aniversaris, 

i perquè les inclemències del temps han deixat molt clar que és la nostra Festa Major 
d’hivern, ja que no han pogut aturar cap celebració, de la festa que ens fa pujar plegats a 
l’ermita, tant si plou com si neva. 

Una mostra en imatges que en Miguel A. Leon comparteix amb tots nosaltres i ens il·lustra 
dels petits moments viscuts, de detalls, i ens permet reviure sensacions. També la Laura 
Bregante i l’Stanis han aportat en aquesta edició, imatges significatives de la Festa. El 
nostre reconeixement i agraïment per a ells que són els que quan ja ha passat el moment 
ens fan frepar amb les seves “captures”.

La crònica de la Bàrbara Scuderi, aquest cop més llarga del normal, felicita a totes les 
colles de Ribes que aquest any celebren el seu aniversari, 65,50,45,… anys i panys que fa 
que gaudim de colles amb una llarga i arrelada tradició, un orgull per ells i per a tots els 
que estimem la Festa.

A més, en aquesta edició, fem cap a la Festa Major de Roquetes, on ben aviat s’ompliran 
els carrers de cercaviles i de públic per gaudir dels actes de Santa Eulàlia, ja iniciats amb 
la Tabalada el passat dissabte, on també es va fer l’acte de presentació de la Dragona 
restaurada. Així doncs roquetencs i roquetenques, tingueu una Molt Bona Festa Major!

I no despertarem del somni que ja estarem al Carnaval, tan esperat per molts i on tot s’hi 
val. On tothom pot canviar d’identitat per una estona sense haver de donar explicacions. 
Ja vindrà el dejuni, però de moment qui mana al Carnaval és la disbauxa. Esperem poder-
vos oferir una bona representació del que ha estat al nostre municipi aquesta celebració, 
en la propera edició del mes de març.

Per això us animem a enviar-nos imatges del vostre Carnaval amb nom i cognom (si voleu) 
i el lloc on l’heu celebrat. 

Fins aviat.
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SANT PAU ‘17 
Res ens atura.
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Ni la pluja ni una celebració al bell mig d’una 
setmana han aturat els actes de Sant Pau. 
Des de la presentació de la separata i els 
nous cartells, obra de Natàlia Butí i el fotògraf 
Marc Bordons del diumenge 15 de gener, fins 
a les darreres notes del concert de Sant Pau 
amb l’Orquestra La Chatta el mateix dia 25 
de gener, de mica en mica, tots els actes han 
tingut el seu moment d’esplendor. 

A més, el primer dels actes de celebració dels 
25 anys  jugant amb foc del Ball de Diables 
de Ribes Colla Jove, a l’ermita de Sant Pau 
ja deixava preveure un Sant Pau especialment 
ardent. 

La nova Colla Jove fent gala del nou vestuari, 
va realitzar el seu primer Acte Sacramental, 
amb la tradicional representació dels Set 
Pecats Capitals, en l’entorn d’una ermita on 
tothom va gaudir del so dels timbals i dels 
versos interpretats.

La timbalada de convit al Pregó i les paraules 
del pregoner Miquel Muç Vall i Soler van 
donar pas a un Correfoc que serà recordat 
per tothom, per l’esclat de foc, la fogarada i la 
música dels ribetans Bugies, en una encesa 
final que ens va encisar com mai. I que ha 
estat possible per la iniciativa de les tres colles 
de foc locals, El Drac, El Ball de Diables de 
Ribes i El Ball de Diables Colla Jove. Molts 
esforços en la preparació i en la recerca de 
finançament, van lluir de forma espectacular, 
per encetar una nova encesa final, que si bé ha 
estat experimental, ha vingut per quedar-s’hi.

 A la nit el Trakasound, a l’envelat, amb 
Stombers, Miquel del Roig i el DJ MIKU per 
tancar la festa, van permetre a un públic jove 
i no tan jove, gaudir de bona música i bon 
ambient.

L’A

Fotos; Miguel A. León
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El Drac Petit, els Diables Petits i la Colla Infernal, 
Cercolets, Pastorets, Cascavells, Panderetes, 
Cintes, Bastoners, i Les Gitanes del Penedès 
infantils, van gaudir de les seves cercaviles, 
exhibicions tant el diumenge 22 de gener en 
l’Anada infantil a Sant Pau, com durant la 
vigília, després de la Baixada de Grallers i de 
la Disparada de morterets i la Traca.

Així s’encetaven els actes principals de la festa, 
on totes les colles van lluir danses, vestuari 
i melodies noves i tradicionals per estar a 
l’alçada d’una Festa Major, que ha iniciat el 
compte enrere per a unes celebracions molt 
especials, de colles que fan anys i colles que 
continuen creixent. 

La tradicional Ballada per les Masies, la 
Cercavila dels Balls Populars i la ballada 
conjunta de les colles i els versos van cloure 
una vigília en que la nit va donar pas a 
l’esperada matinal.

Entre el plugim i les emocions, gairebé a l’hora 
prevista, les colles de foc iniciaven l’Anada a 
Sant Pau. No hi faltava ningú. El foc, els balls, 
timbals i gralles van enfilar el camí romeu fins 
a l’ermita. Després de la Missa i els Goigs 
de Sant Pau, afeccionats castellers del poble 
van protagonitzar dos pilars i es donava el tret 
de sortida a la baixada de Sant Pau, que va 
acabar, com és tradició, amb les exhibicions i 
versos a la plaça de la Vila, ja sense pluja i al 
voltant d’una plaça que acomiadava la Festa 
Major amb ganes de rebre Sant Pere. 

El concert i el ball amb La Chatta a l’envelat, 
tancaven la celebració de Sant Pau, fent gala 
de la germanor i la diversió pròpies d’una 
festa que no deixa ningú sense un espai per 
a gaudir-la. La ribetana Meritxell Galan, veu 
de la Chatta, va tornar a emocionar damunt 
d’un escenari que es coneix i un públic que se 
l’estima.
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HISTÒRIES DE NAUFRAGIS
  AIIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI

Saben aquell que diu que... ? Doncs, sí. Hem sentit parlar dels 
naufragis sovint. Illes desertes, cossos marejats a la vora d’un 
mar llunyà, barques enfonsades, vaixells entre les roques d’un 
espai verge... Són històries de nàufrags envoltades d’un cert 
romanticisme o de la il·lusió del final feliç. Altres no les arribem 
mai a conèixer. 

La història d’en Jan és diferent. Ell va ser un nàufrag de ciutat. 
De ben xic jugava totes les tardes a corsaris i tresors. Amb la 
imaginació d’un infant meravellat per la literatura i les batalles 
navals, va ser capaç fins i tot d’enfilar-se damunt d’un drac 
màgic. En Puf, al seu costat, hagués gaudit com mai!

Créixer a l’Alguer, li va permetre a més, conèixer centenars 
de llegendes i mites, que anaven més enllà dels horitzons 
coneguts, per a descobrir noves terres. La seva vida, pensava 
en Jan, hauria de ser arribar allí, al final, just on tot comença. 

L’escola no va ser una experiència agradable. Limitava les seves 
hores de capità del Gran Salieri, el vaixell de les seves aventures. 
Amb un ull guerxo i cobert per un pegat, cada tarda enfilava 
cap a la platja del Lazzaret, amb la valentia d’un jove corsari, a 
la recerca de nous tresors i al retrobament amb un horitzó ple 
d’esperances. 

La joventut el va dotar amb un talent especial per a la construcció 
de tota mena d’utensilis i objectes, que acumulava i reciclava 
per la seva utilitat, a la cabana que ell mateix s’havia construït, 
entre uns matolls a peu de platja. 

Els anys no passen sigil·losament. Al cap i a la fi, l’experiència 
és el resultat de la consciència de créixer. Així doncs, conscient 
de totes les seves virtuts, un matí de diumenge va enfilar cap a 
l’horitzó. 

Un temporal, gairebé inèdit en el Mediterrani, va fer la resta. 
Set dies després de salpar, apareixia marejat a la platja de Nova 
Icària de Barcelona. Allí, va topar amb una gran manifestació 
que demanava aturar l’arribada de turistes a la ciutat. Quina 
acollida! -va pensar en Jan- , però després de tot, ell no era un 
turista. 

Afamat i amb quatre teles desfetes cobrint el seu cos, va fer 
drecera cap al centre de la ciutat. Carrers plens de gent, 
universitaris, treballadors, funcionaris, vianants gaudint de 

l’arquitectura i de la bellesa d’una ciutat, tan encisadora com 
estressant, van ser el seu primer paisatge. Ell observava. Les 
sensacions eren confoses. La gent al seu costat se n’allunyava 
i amb un esguard de rebuig semblaven convidar-lo a marxar. 

Uns carrers més amunt, una assemblea popular reclamava 
accions per a defensar l’arribada al país de refugiats del pròxim 
orient. Però després de tot, ell tampoc era un refugiat. 

Al bell mig de la ciutat, sol, desorientat, amb una estranya 
sensació al pit, però valent com mai, el capità del Gran Salieri, 
amb el seu ull guerxo i cobert amb un pegat, va esprémer 
totes les seves virtuts, i avui en dia, és ja emperador del seu 
carret. Una mena de nova cabana itinerant, refugi dels nous 
utensilis que construeix reciclant tota mena d’objectes i residus 
de la ciutat comtal. I així, dia rere dia, i nit rere nit, sobreviu, 
anònimament, al seu particular naufragi. 

La Juani

PD. Els somnis no acaben mai malament, es transformen. 
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El menú del GUERRER
Cuina de guerrers per a conquistar PRINCESES

www.elmenudelguerrero.com

Ingredients:
40 cassoletes  aprox. 

(tartaletas)

100 gr. mantega

8 formatgets

50 gr. sucre blanc

Sucre glass

2 ous 

La dramàtica llegenda dels amants de Terol, conta la història d’amor entre dos joves terolencs, Isabel de Segura i Juan Diego Martínez 
de Marcilla, comprable a la història d’amor de Romeu i Julieta. Aquests dolços són un homenatge als amants de Terol.

Preescalfar el forn a 180º. Prepara la safata del forn amb paper sulfurat i col·loca les cassoletes (unes 40 aprox.)

En un cassó posa a fondre 100 gr. de mantega. Afegeix-li 50 gr. de sucre i 8 formatgets. Remena amb una vareta fins que no hi hagin 
grumolls. Ara hi afegeixes 2 ous i no paris de remenar fins que estigui tot ben barrejat.

Omple fins dalt les cassoletes amb aquesta mescla. Millor que utilitzis la màniga pastissera.

Posa-les al forn durant uns 10 minuts.

Quan s’hagin refredat escampes per sobre el sucre glass.

Consell del GUERRER: Quan facis servir la mescla has de tenir en compte que al principi estarà molt calenta i liquida, però que si 
trigues molt en omplir les cassoletes s’espessirà. Així doncs quan vegis que la textura és l’adequada ... sense presa però sense pausa.

Bon profit!

Entra aqui per 
veure el video

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

SUSPIRS D’AMANT

Preparació:



L’Altaveu nº 120  any 2017                                     09

Del 3 al 24 de febrer
A la biblioteca Josep Pla
Exposició de còmic d’autorsdel Penedès-Garraf:
Vinyetes i bafarades.
Produïda per la Biblioteca Armand Cardona
Torrandell amb la coŀ laboració de la botiga Pow.
Ho organitza: Servei de Cultura.
Dissabte 4 de febrer
A les 18:00h, a la plaça Llobregat:
Tabalada
amb el següent recorregut: Plaça Llobregat,

Avinguda Catalunya, Eugeni d’Ors,
Miquel Servet i Vinya d’en Petaca.
En arribar acte de presentació de la Dragona
restaurada i mostra d’enceses amb les
següents colles convidades: Drac Badalot
de l’Arboç, Drac Apocaleus de Vallirana,
Bèstia de Parets del Vallès, Duc de les Roquetes
i el Drac de Ribes.
Ho organitza: La Dragona de Les Roquetes.
Dimecres 8 de febrer
20:00h, a la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Pla
Presentació del programa de festes i de la separata
“Els castellers de Les Roquetes: sis anys amunt”
a càrrec Daniel Lorenzo i de la portada
del programa a càrrec d’Antonio Pérez.
Ho organitza: Servei de Cultura.
Coordina l’acte: Associació de Festes.

ACTIVITATS PREVISTES 
SANTA EULÀLIA 2017
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Dijous 9 de febrer
18:00h, a la biblioteca Josep Pla
Hora del conte a càrrec de Sandra Rossi.
Per a nens i nenes a partir de 3 anys.
Ho organitza: Servei de Cultura.
Dissabte 11 de febrer
A les 16:45h, a la Plaça Llobregat
Tabalada
amb les colles de foc del Municipi
17:00h, a la Plaça Llobregat
Exhibició dels Balls Populars
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
A continuació,
Cercavila de vigília amb els balls blancs
Recorregut: plaça Llobregat, carrer de Miquel
Àngel, de Velázquez, avinguda de Catalunya,
avinguda de Mas d’en Serra, carrer
d’Eugeni d’Ors, d’Almogàvers, avinguda de
Catalunya, rambla de Rafael Alberti (Pirulí).
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
Hi coŀ laboren: Les colles de foc de les Roquetes
i Castellers de les Roquetes.
A continuació,
Cercavila de vigília amb les colles de foc i dels
castellers de les Roquetes.
Recorregut: rambla de Rafael Alberti (Pirulí),
avinguda de Catalunya, carrer d’Almogàvers,
d’Eugeni d’Ors, avinguda de Mas
d’en Serra, avinguda de Catalunya, carrer
de Velázquez, de Miquel Àngel i fi nal a la plaça Llobregat.
Coordinen l’acte: Les colles de foc de les
Roquetes: Castellers de les Roquetes.
Hi coŀ labora: Agrupació de Balls Populars.
A l’envelat de Les Roquetes
Santa Eulalia Fest
- Don’t stop the music -
des de la tarda fins la matinada.
Més info: facebook Roquefestes.
Coordina l’acte: Roquefestes.
23:00h, al Centre Cívic l’Espai
Ball de Festa Major amb l’orquestra La Salseta
del Poble Sec.
Coordina l’acte: Associació de Festes.
Diumenge 12 de febrer:
Santa Eulàlia
08:00h,
Matinades tronades
Sortida a la plaça del Llobregat i arribada a
la Rambla Rafael Alberti (Pirulí).
Coordina l’acte: Colles de foc de Les Roquetes

del Garraf.
09:30h,
Cercavila d’anada a ofici
Sortida des de Rambla Rafael Alberti (Pirulí),
avinguda de Catalunya, avinguda del
Cid Campeador i fi nal a l’església de Santa Eulàlia.
11:00h,
Ofrena Floral
a la patrona per part de les entitats i solemne
missa concelebrada de Festa Major.
A l’església de les Roquetes. Ho organitza:
Parròquia Sta. Eulàlia. Seguidament ConcertCoral Ginesta.
Ho organitza: Casal de les Roquetes.
Els Castellers de les Roquetes faran un
pilar dins l’església i Petits del Foc faran la seva ofrena.
12:00h,
Cercavila sortida d’ofici
Sortida de la porta del pati de l’església
de Santa Eulàlia, cap a l’Avinguda de Cid
Campeador, carrer d’Eugeni d’Ors, de Miquel
Servet fins a la plaça de la Vinya d’en Petaca.
En arribar es farà una exhibició dels balls
populars i de les colles de foc de Les Roquetes del Garraf.
Seguidament, a la plaça de la Vinya d’en Petaca
Traca de Festa Major de Pirotècnia Igual.
Coordina l’acte: Associació de Festes.
17:00h, al casal de la gent gran de les
Roquetes
Ball de Santa Eulàlia
Inclou berenar. Preu 2€
Ho organitza: Casal de Les Roquetes.
18:00h, al Centre Cívic l’Espai
Animació infantil
amb la companyia Tot Circ.
Coordina l’acte: Associació de Festes.
Dimarts 14 de febrer
18:00h, a la biblioteca Josep Pla
Taller de còmic
a càrrec del dibuixant de còmic Jorge
Fornès. Per a joves de 12 a 18 an ys.
Inscripció prèvia, places limitades.
Ho organitza: Servei de Cultura.
Dimecres 15 de febrer
17:30h, a la biblioteca Josep Pla
Laboratori de lectura
dedicat a Anthony Browne.
Per a nens i nenes de 4 a 9 anys
acompanyats dels seus pares. Inscripció
prèvia, places limitades.
Ho organitza: Servei de Cultura.
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Dissabte 18 de febrer
17:00h, al Centre Cívic l’Espai
Gran Ball de Mantons
Infantil amb DJ Darío.
Entrada 1€ (inclou refresc).
Coordina l’acte: Associació de Festes.
Hi coŀ laboren: AMPA Santa Eulàlia, Roquetesi Mediterrània.
23:30h, al Centre Cívic l’Espai
Gran Ball de Mantons amb l’orquestra Pasarela.
Es prega americana per a ells i mantó per a elles.
Coordina l’acte: Associació de Festes.
Dimecres 22 de febrer
15:30 a 17:00h, a la biblioteca Josep Pla
Club de Lectura
conduït per Eulàlia Ribó. Germà de gel, d’Alícia
Kopf. Inscripció prèvia, places limitades.
Ho organitza: Servei de Cultura.
17:30h, a la biblioteca Josep Pla
Club de lectura MEGAlectors
Per a nens i nenes de 3er a 6è de primària.
Inscripció prèvia, places limitades.
Ho organitza: Servei de Cultura.
Dijous 23 de febrer
18:00h, a l’esplanada del Centre Cívic l’Espai
Merengada Popular
Coordina l’acte: Associació de Festes i Pastisseria Roquetes.
19:30h, al Centre Cívic L’Espai
Espectacle i gala de presentació del Rei Carnestoltes
amb shows i discurs del Rei Carnestoltes.
Ho organitza: Roquefestes.
Divendres 24 de febrer
19:00h, des de la plaça Llobregat
Arrivo del Rei
Carnestoltes i comitiva carnavalesca

Recorregut: Sortida de la plaça Llobregat,
per l’avinguda de Catalunya, l’avinguda de
Mas d’en Serra, carrer d’Eugeni d’Ors, d’Almogàvers,
de Roger de Flor, plaça d’Hernán
Cortés, carrer d’Antoni Gaudí, d’Ortega y
Gasset, de Miquel Servet, de Sagunt, de
Cid Campeador, avinguda de Catalunya, de
Roger de Flor i fi nalitza a l’envelat.
Coordina l’acte: Associació de Festes.
en finalitzar, a l’envelat de Les Roquetes
Ball de l’Arrivo amb DJ Samuel Vaos
Coordina l’acte: Associació de Festes.
Hi coŀ labora: Roquefestes.
Dissabte 25 de febrer
17:30h, a l’Envelat
Ball de Carnaval Infantil amb animació i DJ Alejandro C.
Coordina l’acte: Associació de Festes.
Hi coŀ labora: AMPA CEIP Mediterrània.
Dimecres 1 de març
18:00h, a la plaça Llobregat
Espectacle i enterrament de la sardina
i a continuació
Sardinada Popular
Coordina l’acte: Associació de Festes.
Hi coŀ labora: Roquefestes.
Diumenge 5 de març
De 10 a 16:30, a la plaça Llobregat
Calçotada Popular
Ho organitza: Ball de Diables els Diabòlics de les Roquetes.
Dijous 9 de març
18:00h, a la biblioteca Josep Pla
Hora del conte a Mon Mas
Per a nens i nenes a partir de 3 anys.
Ho organitza: Servei de Cultura.

ACTIVITATS CARNAVAL 2017
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Dra. Anin

El comportament dels gats
Els gats, a diferència dels gossos, són territorials 
i solitaris. Desenvolupen  la gestió del territori per 
sobre, fins i tot, de la relació amb les persones o amb 
altres animals que els envoltin.

Són animals molt independents i amb una marcada 
necessitat de privacitat, i tot i que no necessiten un 
territori massa gran, sí que ha d’estar diferenciat en 
tres àrees.

La zona de descans, on ha de tenir la tranquil·litat de 
no ser molestat. La zona d’activitat, espai per jugar, 
caçar, i  fer les seves necessitats segons els recursos 
dels que disposi, i per últim, les zones de pas entre 
les diferents àrees que va definint amb les activitats 
d’exploració.

Els gats són molt sensibles als canvis, siguin canvis 
d’espais, de costums o d’entorn, de la mateixa manera 
que tenen percepcions i estímuls que nosaltres no 
podem ni sentir ni veure.

Tots i que tenen fama d’esquerps, els gats també 
mostren senyals d’afecte envers els altres. Per 
exemple, quan freguen el seu cap contra nosaltres vol 
dir que ens accepten com a part de la seva vida i en el 
seu territori. Si ens llepa, és la mostra d’un vincle molt 
intens, doncs està tenint cura de la teva higiene com 
si d’un fill o germà de la mateixa camada es tractés.

En el menjar, els gats són molt sibarites, quan  tenen 
la intenció de tapar el plat com si hi tiressin terra, vol 
dir que no els agrada gaire el que hi ha al plat, i a 
l’hora de veure aigua, són de vegades tant refinats 
que veuen aigua només de l’aixeta, possiblement per 
la frescor.

El seus “miaus” volen dir diferents coses segons el 
moment, un” benvingut a casa” o un “tinc una gana 
que em moro”, o també un “et pots anar llevant que 
ja és l’hora”. I per una altra banda, el seu ronc dóna a 
entendre la seva comoditat benestar. També és força 
curiós el soroll que fan darrera la finestra quan veuen 
algun animaló que els queda una mica lluny, és com 
un dir…”aquí no hi arribo quin desengany”!.

És apassionant observar a les mascotes que ens 
acompanyen i identificar en tot moment què volen i 
com se senten. De ben segur que elles reconeixen 
tots i cadascun dels hàbits, costums i estats d’ànim 
dels humans amb els que conviuen.

Les nostres

Mascotes
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La Colla Jove ha estat la primera de les 
colles en començar a celebrar la seva 
particular commemoració: 25 anys 
jugant amb foc. Tota una declaració que 
ha centrat la Separata d’enguany del 
programa de Festa Major, obra d’Andreu 
Castro i Teixidó, Magí Fortuny i Poch i 
Oriol Riera i Arnaiz, presentada el passat 
15 de gener a l’ermita de Sant Pau. Un 
repàs a la trajectòria d’un grup d’infants 
que es van fer joves i s’han fet grans. 
Una celebració que suposa recuperar la 
història dels balls de diables de Ribes, una 
història que ja és col·lectiva. 

Tot va començar com els grans inicis: 
un grup d’amics que volien fer-se sentir, 
com diuen a la seva Separata, i “volien 
mantenir-se col·lectivament com a colla 
sobirana”, prenent com a base el seu 
propi viatge, des dels Diables Mitjans i 
Petits. 

Actualment són 80 membres, entre 
diables i timbalers a parts iguals, i han 
estat treballant intensament, no només 
per a la celebració del seu aniversari 
sinó per a reorganitzar-se i enfortir la 
seva vessant folklòrica. Així, amb la 

passió que caracteritza la colla, l’Acte 
Sacramental de la representació dels 
set pecats capitals, el mateix dia que es 
presentava la Separata, els atribueix el 
mèrit de ser fidels al, també estrenat, 
canvi de nom. 

Tot plegat ha estat només l’inici, com 
explica Mauri Taulès, en nou cap de 
colla, doncs per Sant Jordi, per Sant 
Pere i per la tardor, arribaran més 
actes en que el Ball de Diables de 
Ribes Colla Jove tornarà a lluir el nou 
vestuari acabat d’estrenar. 

LA FESTA MAJOR ES GUARNEIX D’ANIVERSARIS

BALL DE DIABLES DE RIBES COLLA JOVE

Fotos Colla Jove: Miguel A. León

Els Gegants Vells celebren enguany 65 anys; la Colla Gran de Bastons, 50 anys; el Drac de Tres Caps 
de Ribes, arriba als 45 anys; el Ball de Diables de Ribes Colla Jove celebra 25 anys jugant amb foc i les 
colles del Ball de Gitanes i Cabeçuts, una dècada. 

Són més que celebracions, són la constatació d’un conjunt de tradicions, i de la conservació i divulgació 
de la cultura popular local. En tots els casos hi ha encara membres fundadors de les colles, que han 
vist passar els anys i molts canvis i han aconseguit mantenir el mateix esperit. El temps passa però no 
tot canvia. L’intercanvi generacional, el relleu entre colles infantils que es van fent grans i colles adultes 
que recuperen balls infantils, és un altre dels elements que podem destacar, d’un any que es presenta 

ple d’actes de commemoració, envoltats 
d’una especial voluntat per fer de cada una 
de les cites, una cita amb la cultura i una 
cita amb la història local.
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Els balls de bastons han estat una de 
les grans tradicions a Ribes. Els seus 
inicis es troben documentats des de 
finals del segle XIX, i han estat moltes 
les generacions de ribetans i ribetanes 
que han ballat alguna vegada i han 
format part de les moltes colles que 
han existit. La colla Gran de Bastons, 
avui per avui la més veterana, va 
començar a ballar l’any 1967, amb una 
colla de petits bastoners. 50 anys se 
celebren enguany, i per Sant Pau ja han 
anunciat una ballada multitudinària, 
pels volts de Sant Pere, convidant a 
tothom que actualment o en alguna 
ocasió, hagi participat del ball de 
bastons. 

LA COLLA GRAN DE BASTONS
A Ribes, hi va haver fins a setze 
colles i 200 balladors. Actualment 
són nou colles adultes i dues colles 
de bastoners infantils i si bé s’han 
reduït les colles, no sembla pas que el 
nombre de balladors s’hagi reduït tant. 
Només la colla gran, està formada per 
40 persones, tot i que normalment 
hi participen unes vint. Són una colla 
amb membres de diverses generacions 
compartint la mateixa tradició. A més, 
hi ha encara alguns balladors dels 
inicis, altres de més joves i altres que 
es van incorporar fins i tot fa pocs anys. 
Albert Roig, cap de la colla, comenta 
que “si bé som tot homes, estem 
oberts a les dones”. De fet la colla ha 

anat innovant i en la seva evolució ha 
anat incorporant nous balls, com la 
darrera novetat, al 2015, de la peça 
musical “El carrer Nou”, de Manel 
Rius. Abans, al 2003, van donar a 
conèixer la publicació “Ball de bastons 
a Ribes: festa, passió i tradició”, un 
títol que resumeix perfectament la 
seva història i la seva relació amb la 
cultura popular. En definitiva, una 
colla que és consolidació i renovació, 
i com a exemple, recordem com van 
recuperar músiques d’abans de la 
guerra i van arranjar la coreografia de 
“La boja de Ribes” que han popularitat 
també en les seves innumerables 
sortides. 

Per Bàrbara Scuderi
Fotos: Laura Bregante
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Els Gegants Vells de Ribes celebren 65 
anys d’història i moltes cites rellevants. 
El 28 de juny de 1952, la vigília de Sant 
Pere, es va fer la seva presentació, 
acompanyats dels seus padrins: els 
Gegants Pagesos de Vilanova i els 
Gegants de Sitges. 

Josep Coll Carbonell, aleshores alcalde 
de Ribes, junt amb els regidors Sr. Sardà 
Abelló i Sr. Milà Bertran i el secretari Sr. 
Bosch, havien decidit encarregar uns 
gegants a la coneguda Casa Ingenio 
de Barcelona. Fins aleshores, durant 
les festes majors venien els Gegants 

ELS GEGANTS VELLS DE RIBES
Pagesos de Vilanova i els Gegants de 
la Geltrú, a canvi d’una remuneració, 
com era tradició. Des d’aquella vigília, 
els Gegants de Ribes, han presidit 
la Festa Major de la mà de molts 
ribetans. 

Actualment, la colla està formada per 
25 geganters i el passat mes d’octubre 
es van constituir com a Associació, 
precisament fent un pas endavant en 
la consolidació d’una colla que llueix i 
vetlla pel patrimoni cultural local, tant 
en la seva vessant de tenir cura dels 
Gegants i ser-ne els portadors, com en 

la vessant immaterial de transmetre i 
mostrar una tradició popular que per 
Sant Pere celebrarà els seus 65 anys. 
Una commemoració que tindrà com a 
acte central una trobada de Gegants 
el proper 2 de juliol i que per Josep 
Mestre, cap de colla, “és un acte que 
els fa especial il·lusió”.

Una trobada que pretén ser un 
homenatge i al mateix temps és una 
invitació a les colles que sovint han 
convidat també als Gegants de Ribes 
a participar en trobades i cercaviles 
arreu del país. 
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La colla celebra deu anys de la seva 
recuperació. Era Sant Pau de 2007 
quan en el programa de festa major, la 
separata d’Ester Callao i Mestre, sota el 
títol de “El ball de Cabeçuts de Ribes”, 
feia un clam per recuperar una tradició 
que s’havia perdut. I així va ser, una 
colla de ribetans i ribetanes que encara 
mantenien els records de la seva 
infantesa, es van reunir i van recuperar 
el ball que avui llueix una colla amb sis 
capis i 12 cabeçuts, formada per 22 
membres. 

ELS CABEÇUTS DE RIBES
En aquest deu anys, la colla ha anat 
incorporant noves persones i nous 
balls, com la dansa que van estrenar al 
2015, amb una peça musical obra de 
Jordi Triquell i la coreografia de Xavier 
Serrat i Raquel Pradell, tal i com recorda 
Nico Gambale, actual cap de la colla. 

Els cabeçuts representen una tradició 
documentada des de 1916 i que al 
1947, ara fa just setanta anys, va 
estrenar cinc cabeçuts que van costar 
al voltant de les 800 pessetes, tal i com 
explica l’Ester Callao en la separata 

esmentada. Avui, el ball dels cabeçuts 
vol celebrar la dècada de la seva 
recuperació amb un nou naixement: 
una colla infantil. 

El desig de molts infants i famílies que 
han impulsat o acollit la proposta amb 
una gran il·lusió, fa pensar que aviat 
pugui ser una realitat. I així, després 
de deu anys es podrà assistir a una 
celebració que suposarà la recuperació 
d’un ball infantil amb cent anys 
d’història, malgrat les seves diverses 
etapes i els buits documentals. 
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El Drac de Tres Caps de Ribes, va ser 
un disseny de Lola Anglada, del 1972, 
encarregat també a la Casa Ingenio de 
Barcelona. Va ser el primer element 
bestiari de tota Catalunya amb tres 
caps, i va ser possible gràcies a 
donacions populars que va impulsar la 
Comissió de Festes d’aquell moment. 
Actualment es troba a la Biblioteca 
Manuel de Pedrolo, ja que el 1991 va 
ser substituït per una còpia de fibra de 

EL DRAC DE RIBES
vidre que facilita els seus moviments. 

La colla la formen 50 persones, 
entre nois i noies des dels 20 fins a 
més de 50 anys. És una colla oberta 
i molt participativa, que cada any fa 
alguna sortida convidada a participar 
en correfocs o trobades de bestiari 
arreu del país. Al 2016 per exemple, 
han estat a Sant Andreu del Palomar i 
també a Montcada i Reixach.

El manteniment de la bèstia i la 
consolidació de la colla, són dos dels 
principals objectius de la colla, que es 
va renovant i sumant nous membres 
cada any. Per commemorar el seu 
aniversari, un esclat de foc s’anuncia 
per Sant Pere, i és només el primer 
dels anuncis que fa el cap de colla, 
Josep Guillaumes, sota un sol lema: 
Foc a la bèstia!
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El ball de les Gitanes de Ribes, celebra 
també una dècada de danses i versos 
en les nostres festes majors. La colla, 
formada per setze persones, set noies 
i nou nois, incloent-hi els balladors, el 
capità i l’estaquirot, va néixer després 
d’un intens i il·lusionant treball 
d’assessorament de Jan Grau, aleshores 
tècnic del Departament de Promoció de 
la Cultura Tradicional i Popular; Raimon 
Casals, coreògraf i estudiós de la cultura 

LES GITANES DE RIBES
popular; i Roser Montserrat, membre 
del Ball de Gitanes de Vilafranca; junt 
amb els primers membres fundadors 
de la colla, molts d’ells, balladors i 
balladores, encara membres avui dia. 

És una colla que a més de les festes 
majors, ha participat, convidada, a 
Tarragona, Badalona i Cubelles, entre 
d’altres poblacions, on han lluït el ball 
parlat de les gitanes, una tradició que 

van recuperar i s’ha consolidat. 

Per Sant Pere de 2017 celebren deu anys 
de la seva aparició i ho commemoraran 
amb la Separata del programa, que 
recollirà la seva creació i evolució, i 
més sorpreses. Abans però han posat a 
la venda un calendari amb fotografies 
de les gitanes, per a poder finançar 
les activitats previstes i la millora del 
vestuari i el pal. 
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El cap de setmana del 11-12 de febrer, a les 18’30h 
de la tarda, a Sant Pere de Ribes, aterrarà l’obra de 
teatre “Herr, MIster & Monsieur”. 

EL grup de teatre Bell-Lloc del Centre Parroquial 
posarà en escena una adaptació de la coneguda 
comèdia de Marc Camoletti. 

L’obra exposa les peripecies que ha de fer Kyle per 
mantenir les seves relacions amoroses. L’arribada 
d’un inoportú amic, el qual farà les coses més 
complicades i d’una assistenta que fa de tot menys 
assistir, la protagonista d’aquesta obra es veurà 
superada per la situació.

Una obra d’embolics i sarau, on els membres del 
grup Bell-Lloc esperen fer riure i passar una bona 
estona al púbic.

Meritxell Tarragó

La I ªedició de la  Mostra de Curtmetratges de Festa Major de Ribes organitzada pel 
cinema del nostre municipi, té com a objectiu fomentar la producció audiovisual i la 
participació ciutadana local per la Festa Major de Sant Pere de Ribes. 

Per participar en aquesta iniciativa ha estat un requisit indispensable l’aparició d’un 
element, personatge o bestiari de la Festa Major de Ribes.

La mostra té com a propòsit donar a l’acte un caràcter festiu, obert per a totes les 
edats i amb una duració màxima de 3 minuts per curt. Totes les obres presentades que 
compleixin les condicions generals tenen garantia d’arribar al públic que podrà assistir 
a la projecció  al Cinema de Ribes el proper dijous 9 de febrer a les 20:00h.

En cas que hi hagués un excessiu volum d’obres presentades, l’organització designarà 
un comitè per a la selecció de les obres a projectar.

Els guanyadors seran escollits per un Jurat format per tres personatges relacionats 
amb el món audiovisual i la festa i s’atorgaran 3 premis:

1er Premi al millor curtmetratge, 2on Premi, 3er premi.

El lliurament de premis es farà al final de la projecció dels curtmetratges.

I MOSTRA DE CURTMETRATGES DE FESTA MAJOR DE RIBES

Una festa major més l’Esteve Molero ens va acompanyar 
amb un concert de jazz que va servir per a la presentació 
del seu nou CD “AMIGOS” i de Jordi Torrens, fet amb 
l’aportació de micromecenatge.

El gran nombre d’assitens van poder disfrutar d’un sextet 
amb Laura Simó com a convidada especial i gaudir 
també de la projecció de dos videos, un d’homenatge 

al cantant del grup que aquest estiu se’n va anar a “una 
altre vida” i d’un muntatge sobre “Amigos”.

En Jordi Torrens i l’Esteve Molero es van conèixer fa 
molts anys en una escola en què en Jordi era professor 
d’harmonia i l’Esteve alumne. Aleshores ja van conectar 
bé. Al cap de 20 anys s›han retrorbat, i fruit d’aixó han 
enregistrat un CD plegats: una selecció de melodies 
de Jordi Torrens (escrites durant anys i anys mentre 
recorria el món fent gires musicals) i arranjades per 
Esteve Molero (que posteriorment es va llicenciar en 
Composició i Arranjaments de Jazz al Conservatori de 
Rotterdam).

Enguany és ja el 5é any consecutiu que el Centre 
Parroquial obre les portes a l’Esteve i a la seva música i 
que per molts anys es pugui repetir.

Meritxell Tarragó

Esteve Molero ens presenta el seu nou CD “AMIGOS”

Herr, Mister
& Monsieur

L’A
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L’entitat ribetana SOS A LA CAPACITAT 
INTEL·LECTUAL va rebre el passat 
24 de gener a una delegació de El 
Salvador, l’associació La Casa Escuela, 
que venia a conèixer el funcionament 
dels Itineraris de Formació Específica 
(IFE) que permeten la inserció laboral 
de joves amb discapacitat intel·lectual 
i que, de forma pionera, s’ofereix a 
l’Institut Can Puig. 

La visita, fruit del contacte entre les 
dues entitats i de l’objectiu comú de 
promoure l’autonomia i capacitats 
de molts joves, va consistir en una 
sessió de presentació del projecte 
i un intercanvi de propostes i 

Les joves ribetanes, Lídia Romero 
Anguil i Cristina Martínez Olivares, 
gràcies al programa REEMPRESA 
de l’Agència de Desenvolupament 
Comarcal (NODE GARRAF), són les 
noves propietàries del Bell Gim JOPIL. 

Foto: Adrian Gazquez

El projecte reempresa consisteix en 
donar continuïtat a una empresa en 
funcionament i així ha estat que les 
joves ribetanes han assumit el traspàs 
del gimnàs i saló d’estètica que fins ara 
dirigien Pilar Pagès i Josep Gòmez. 

La Lídia Romero, coordinadora ara 
del gimnàs, de la sala de màquines 
i de l’espai de dansa, i la Cristina 
Martínez, responsable del centre 
d’estètica, expliquen que “ha estat 
una experiència enriquidora, tant 
l’assessorament de Yolanda Vallès 
(NODE GARRAF), així com de la 
mateixa Pilar, que ens ha facilitat tot 

EL BELL GIM JOPIL EN NOVES MANS I AMB MOLTA EMPENTA

Una delegació de El SALVADOR visita Sant Pere de Ribes per 
millorar el camí cap a una societat inclusiva.

valoracions amb els propis alumnes 
i els educadors. La presidenta de 
l’entitat ribetana, Teresa Garcia; la 
secretària i experta en atenció a les 
persones amb discapacitat, Mónica 
Vázquez; el director de l’institut, Lluis 
Alonso i Manel Iglesias, coordinador 
del projecte, van acompanyar la 
delegació salvadorenya formada per 
la presidenta de La Casa Escuela, 
Mirey Elizabeth Hernández i altres 
membres de la junta de l’associació de 
El Salvador. 

La possibilitat de portar al seu país la 
mateixa experiència per a aprofundir 
en una millora de la inserció dels joves 

amb la síndrome de Down, és un dels 
principals motius de la visita, en la que 
l’intercanvi d’experiències ha estat 
profitós per totes dues bandes. 

el traspàs”.  Estan molt il·lusionades 
i agraïdes per haver assolit l’objectiu 
de donar continuïtat a un espai en 
funcionament, que permetrà també 
que puguin desenvolupar les seves 
professions. De fet, dos anys en 
el cas de la Lídia i sis mesos en el 
cas de la Cristina, és el temps que 
portaven ja treballant al mateix centre 
al costat de la Pilar Gòmez, a qui 
personalment donen les gràcies pel 
tracte i l’aprenentatge. Un fet, també, 
que ha permès que la continuïtat i la 
garantia d’un tracte de proximitat i 
atenció es mantinguin des del primer 
dia. 

L’escriptor, periodista i activista polític 
Pere Pagès, més conegut amb el 
pseudònim de Víctor Alba –que va 
morir a Sant Pere de Ribes l’any 
2003–, tindrà una plaça del municipi 
amb el seu nom. Concretament serà a 
la confluència dels carrers Comtes de 
Barcelona i Cristòfol Mestre de Ribes, 
el que es coneix popularment com la 
plaça del tauró. Dissabte, a les 11.30h, 
s’hi farà allà la descoberta d’una placa 
en record a la seva persona tot just ara 
que s’ha celebrat el centenari del seu 
naixement, l’any 1916 a Barcelona.  
Amb la inscripció “Plaça de Víctor Alba 
(Pere Pagès i Elias)” aquesta serà en 
endavant  la nomenclatura oficial de 
l’emplaçament. A l’acte està previst 
l’assistència de familiars, amics i 
coneguts del personatge així com de les 
autoritats i representants municipals.

SANT PERE DE RIBES RECORDA VÍCTOR ALBA

Una estona més tard, a les 12h, la 
sala d’actes del Ger (al carrer del Pi, 
25) acollirà la xerrada i debat sobre 
Víctor Alba, un acte que se suma a 
la commemoració del seu naixement 
i que vol servir també per explicar 
i difondre l’empremta que deixà 
tant a Ribes com a l’entitat Ger. 
Hi intervindran l’historiador, Pelai 
Pagès, i el diputat de la CUP, Joan 
Garriga.

Una plaça del municipi durà el seu nom.

A aquestes activitats s’hi afegeix 
igualment la projecció, en format cine 
fòrum, del reportatge de TV3 “Operació 
Nikolai” sobre la vida i la mort d’Andreu 
Nin que organitza el Ger. L’acte, que 
estarà moderat per Pepe Gutiérrez, 
es farà divendres a les 19h, a la sala 
d’actes de l’entitat.

L’A

L’A

Departament de premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Divendres 24 febrer

Rebuda de S.M. CARNESTOLTES a la pl. de la vila 
a 2/ de 8 del vespre

Dissabte 25 a les 4 de la tarda.

CARNAVAL INFANTIL 

sortida i arribada pl. Marcer. Organitza: esplai ger i 
esplai xulius

Dissabte 25 a les 10 nit.

Rua de comparses disfreses i mascartos 

Divendres 24 de febrer 

A 2/4 de 10 del vespre a l’envelat de can Puig, 
Xatonada Popular. Inscripcions fins el dimecres 22 a 
la merceria Mª Àngels. 

A continuació, Ball de Xatonada amb “El Duet” 
Entrada gratuïta

Dissabte 25 de febrer 

A les 4 de la tarda, a la plaça Marcer, inici de la Rua 
del Carnaval Infantil. Pels carrers Fra Vicenç, Pl. de 
l’Església, Eduard Maristany, Balmes, Major, Sant 
Pere, Pl. del Centre, Pi, Ildedons Cerdà, Sant Isidre, 
Nou i pl. Marcer. Col•labora: GER

(carrosses).

Sortida i arribada davant del ger

Recorregut: c. el Pi, pl. centre, c. sant pere, c. Major, 
c. Balmes, c. Lluís Companys, Pl. Catalunya, c. 11 de 
Setembre, pl. esglèsia, c. frara Vicents, pl. Marcer, c. 
Nou, Ctra. de Sitges, c. el Pi. 

Dilluns 27 a 2/4 de 8 del vespre

Davant del ger COMPARSSES

Recorregut: c. el Pi, pl. centre, c. ajuntament, pl. la 
font, c. major, c. balmes, c. Nou, pl. marcer (finalitza 
a la mateixa pl. marcer)

Dimecres 1 de Març
a 2/4 de 8 del vespre

Davant del ger ENTERRO DE LA SARDINA

Carrers: c. el Pi, pl. centre, c. ajuntament, pl. la font, 
c. major, c. balmes, c. Nou, ctra. de sitges, c. el Pi. 

A continuació, Festival Infantil.
Col•labora: GER

A la nit, a l’envelat, després de la Rua, Ball de 
Disfresses. Entrada gratuïta. Organitza: Colla Gran 
del Ball de Bastons de Ribes



país que hem intentat recrear de la 
millor manera possible perquè puguis 
portar-la posada sempre amb tu.

La teva festa, amb les teves joies.

Magí Fortuny i Albareda 
Eusèbia Poch i Carbonell
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Diuen que la felicitat resideix en moltes 
petites coses de la vida quotidiana. 
I nosaltres estem convençuts que 
una d’elles és la immensa sort de 
poder-te guanyar la vida fent allò 
que realment t’agrada. Quan la feina 
esdevé un plaer, acostumen a passar 
coses bones. Com si es contagiés la 
positivitat.

Aquest passat mes de desembre ha fet 
36 anys que vam iniciar el nostre camí 
comercial a Ribes, i la veritat és que 
el trajecte ens ha sigut molt gratificant. 
Poder treballar al teu poble, oferint un 
servei acurat als teus veïns i aprenent 
cada dia per intentar fer-ho millor, ha 
sigut un privilegi impagable. 

L’exercici de la nostra activitat també 
ens ha brindat la possibilitat d’enllaçar 
ofici i cultura. Feina i festa. Professió 
i tradició. Amb una combinació 
així, el resultat final només podia 
ser extraordinari. Ens referim a la 
col·lecció de joies de la Festa Major. 
Una de les iniciatives de les quals ens 
sentim més orgullosos i que va néixer 
el 1991 com un petit homenatge al 
Drac de Tres Caps. 

Aquell any, la nostra fera tricèfala 
estava a punt de celebrar el seu 20è 
aniversari i va ser substituïda per la 
rèplica actual de fibra de vidre. Per 
commemorar l’efemèride, vam crear 
un catàleg de joies dedicat al Drac i 
vam acompanyar cada peça amb la 
llegenda fantàstica de Pere Carbonell i 
Grau i un esbós del disseny original de 
Lola Anglada i Sarriera.

Des d’aleshores, hem anat incorporant 
noves figures representatives de les 
nostres festes majors: les gralles, els 
timbals, les dues parelles de Gegants 
o una nova línia de joies minimalistes 
del Drac de Tres Caps. I ben aviat, si 
tot va bé, també comptarem amb els 
elements més característics de dos 
dels balls més antics i concorreguts de 
Ribes: els bastons dels bastoners i les 
maces dels diables.

A tots aquests dissenys també s’hi 
han d’afegir les joies personalitzades 
que hem fet d’altres balls populars 
(per exemple: dels Cabeçuts), les 
joies d’altres manifestacions de la 
cultura catalana (com els castellers 
o les sardanes) i les joies de símbols 
ribetans com l’escut del poble o el seu 
Castell. Cultura viva d’un poble i d’un 

La festa en joia
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Sabies
què...
ELS ANYS 1936-1939 EL MUNICIPI ES 
DEIA RIBES DEL PENEDÈS?
Josep Miret i Mestre

És prou sabut que els ribetans parlem sempre de Ribes 
per referir-nos al nostre poble. Només quan parlem amb 
forasters o quan ens volem referir a tot el municipi utilitzem 
el nom oficial (Sant Pere de Ribes). 

El nom del nostre terme prové de la unió del nom de la 
parròquia, dedicada a sant Pere, i el nom que tenia el 
castell de Ribes. Per això alguns documents antics que s’han 
conservat parlen de la parròquia de Sant Pere del terme 
del castell de Ribes, que a la llarga acabarà donant el nom 
sencer del nostre municipi. 

Hi va haver uns anys, però, que el nom va passar a ser el de 
Ribes del Penedès. M’explico: l’any 1936 un grup de generals 
espanyols fan un cop d’estat contra la Segona República 
amb la mala sort que l’exèrcit queda dividit en dos bàndols 
i comença la guerra civil de 1936-1939. A Catalunya i a les 
zones més industrials d’Espanya l’exèrcit fidel a la República 
amb el suport de les classes obreres desbaraten el cop d’estat 
i es fan amb el poder. És el que els historiadors anomenem la 
revolució de 1936.

La revolució de 1936 va suposar la col·lectivització de gran 
part de les empreses i la gestió d’aquestes per part de 
comitès de treballadors i de cooperatives. En plena guerra 
civil, entre juliol de 1936 i maig de 1937 a Catalunya el 
poder real el tenien la CNT i la FAI (anarquistes), el POUM 
i en menor mesura el PSUC, Esquerra Republicana i la Unió 
de Rabassaires. Molts d’aquests grups eren obertament 
anticlericals, d’aquí que durant els primers mesos de la 
guerra es cremessin nombroses esglésies i convents.

A Ribes amb la guerra hi va haver canvis a l’Ajuntament. 

D’acord amb un decret de la Generalitat, el 13 d’octubre de 
1936 va entrar un nou ajuntament format per tres regidors 
de la CNT, dos d’ERC, dos del PSUC, un del POUM i un de 
la Unió de Rabassaires, que va escollir com a alcalde Joan 
Cuadras Marcer d’Esquerra Republicana de Catalunya (que 
ja havia estat alcalde fins a 1934). 

Una de les mesures que va prendre el nou Ajuntament va 
ser el de canviar el nom del municipi. De Sant Pere de Ribes 
va passar a dir-se Ribes del Penedès a fi que no aparegués 
cap sant. Segons llegeixo a les actes de l’Ajuntament 

Portada de “La Veu de Catalunya” del 31 de desembre 
de 1936. A la p. 2 es dona la notícia del canvi de nom 
d’alguns municipis (Biblioteca de Catalunya).
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“s’acordà canviar el nom de Sant Pere de Ribes pel de Ribes 
del Penedès, per estar més a to amb els moments actuals”. 
A més de Ribes, molts altres municipis van demanar a 
la Generalitat de canviar el nom, entre ells Sant Boi de 
Llobregat, que va passar a dir-se Vilaboi, Sant Climent 
de Llobregat (que es va dir el Cirerer de Llobregat), Sant 
Jaume dels Domenys (Domenys del Penedès) o Sant Martí 
Sarroca (Castellsarroca). Fins i tot va caure algun topònim 
“monàrquic” com Molins de Rei, que va passar a dir-se 
Molins de Llobregat.

També hi va haver canvis en la nomenclatura dels carrers. El 
24 de novembre de 1936 el carrer de l’Ajuntament va passar 
a ser carrer de Pere Camps Gabaldà, en homenatge a un 
ribetà del POUM que va morir al front d’Aragó. I el carrer 
del Dr. Ramon Puig va dir-se oficialment de Joaquim Maurin, 
líder del POUM.

No cal que digui que amb l’arribada de les tropes franquistes 
l’any 1939 tot això va canviar. Com havien fet els republicans, 
van treure els noms dels altres i van posar els seus. 

Bitllet d’una pesseta editat per l’Ajuntament de Ribes l’any 1937 (Biblioteca Pavelló de la República)

Llibre d’actes de l’Ajuntament del 6 d’octubre de 1936 
on surt l’acord de canviar Sant Pere de Ribes per Ribes 
del Penedès (Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes).

L’altaveu creix, i amb ell els seus   
     anunciants i col·laboradors,   
            creix tu també...   

93 023 40 68L ’A
Sant Pere de Ribes
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Girar la truita
Recordo que era un jovenet amb cabells molt llargs al cap 
i pocs pèls a la barba. Amb altres tres companys havíem 
format un grup de rock, conjunt en dèiem aleshores, i 
frisàvem, com tants d’altres, per triomfar. Assajàvem 
hores i hores i començàvem a sonar bastant bé. 

Desprès d’una bona actuació al “San Carlos Club”, un 
local de moda d’aquells temps a Barcelona, vam tenir 
una discussió que gairebé acaba amb el grup i què, de tan 
absurda, encara a hores d’ara se’m fa difícil d’explicar.

Teníem la possibilitat de participar en un concurs a 
Navarra, estrenant la bona adaptació que el meu amic 
Àngel havia fet d’una cançó popular d’aquelles terres. 
Fixeu-vos que he escrit “la possibilitat”. Ni tan sols 
estàvem segurs d’anar-hi però, tot i així, aquell dia vam 
discutir perquè no ens posàvem d’acord amb què faríem 
amb els diners del premi que, la veritat, era una quantitat 
bastant considerable. 

Tant se li en fotia que no estiguéssim encara seleccionats, 
tant era que no haguéssim guanyat el premi. La qüestió 
és que la batussa va ser per defensar aferrissadament, 
uns i altres, diferents maneres d’invertir els guanys. Dos 
estaven disposats a repartir equitativament els calés, els 
altres dos érem partidaris de compar millors amplificadors 
i millorar l’equip de so... Un dels bàndols va parlar bé i 
amb eloqüència i, com que l’altre bàndol també va parlar 
bé i amb eloqüència, no s’entenia ni Déu. Vaja que, tant 
uns com altres, ja dèiem blat abans de tenir-lo al sac i ben 
lligat. 

Com podeu imaginar, no vàrem guanyar el concurs. Ni 
tan sols hi vàrem participar...

Aquesta història tan simple, aquell comportament 
tan ingenu, em feia somriure quan la recordava. Però 
darrerament, quan em ve al cap, se me’n van les ganes de 
riure perquè se’m presenta com la caricatura d’alguna de 
les coses que estan passant al nostre país.

Tot i que la majoria estem a favor de tirar endavant cap 
a un estat propi, els diferents partidaris  d’aquesta bella 
aspiració continuen esbatussant-se de valent per tal 
d’imposar els seus punts de vista. 

Crec que ara és el moment de ser forts traient partit d’allò 
que ens uneix. Treballem junts i esperem a guanyar. Si 
ens en sortim, ja discutirem amb democràcia les nostres 
pròpies diferències i decidirem com volem viure. Això és 
la mare dels ous.

P.D. Parlant d’ous... Per fer una truita cal trencar els ous, 
segur. Però més que fer-la, el que ens convé és girar-la. I 
deixar de ser, per sempre, uns somiatruites. 




