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SERVEI DE CULTURA AJUNTAMENT SANT PERE DE RIBES 

Apreciats veïns i veïnes, amics i amigues, roquetencs i roquetenques,

Aquest any és, possiblement, un dels anys més singulars dels darrers temps ja que les Plataformes 
de la màxima expressió de la Cultura Popular carreguen ja a les seves espatlles 40 anys d’història. 
Estic parlant de les nostres Festes Majors.

És un any de celebracions, sí, i un any també de molts reconeixements, ja que al darrere de tots i 
cada un dels actes passats i presents intervé la mà d’aquells que han decidit o van decidir com-
partir la seva vida personal i professional amb la vida cultural i associativa del nostre municipi. Una 
relació difícil d’administrar, ja que totes elles reclamen avui una dedicació quasi  exclusiva.

Els actors principals de la nostra Cultura Popular poden estar molt orgullosos de la dimensió que 
han assolit les nostres Festes Majors, perquè avui en poden gaudir abastament tant els nostres 
veïns més propers com els que no ho són tant.

El 40è Aniversari de la nostra Festa Major coincideix en un moment difícil i complicat per a molts, 
però en cap cas aquesta desafortunada coincidència hauria de ser motiu suficient per no diposi-
tar la màxima il.lusió en tots i cadascun dels actes programats per la Festa Major de Santa Eulàlia 
i, perquè no dir-ho, pel Carnaval.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i les Roquetes i el Servei de Cultura volen agrair l’esforç, la per-
severança, el treball, el sacrifici i l’empenta de tots aquells que ho han fet possible i a tots aquells 
que avui segueixen amb la tradició heretada, la promoció i el coneixement de la nostra cultura.

Visca les Roquetes i la nostra Festa Major de Santa Eulàlia

Servei de Cultura

SALUTACIÓ
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ARA qUE TINC qUARANTA ANyS

Els roquetencs i les roquetenques som gent extravertida, alegre i sorollosa. Som gent que ens 
agrada viure al carrer, compartir a totes hores amb els nostres veïns, amics i familiars. 

I és així com ho érem fa quaranta anys. Quan les Roquetes era només carrers sense asfaltar, pla-
ces de terra i grups de cases aïllades. Era època de grans lluites veïnals, ja que tot estava per fer, 
l’arribada de la llum, les escoles, la connexió amb els pobles veïns. Es crea una munió entre els 
roquetencs i roquetenques, fruit de la qual va resultar les primeres festes majors que es van cele-
brar en aquells primers anys 70.

I ara, quaranta anys després toca agafar el relleu i mantenir aquest l’esperit. L’Associació de Festes 
de les Roquetes pren aquesta responsabilitat amb molt d’orgull i respecte. Volem oferir un progra-
ma d’actes tant per Carnaval com per Santa Eulàlia lluït i vistós, que agradi a tots els roquetencs i 
roquetenques, que els facin seu, i que surtin al carrer a gaudir de tots i cada un dels actes.

El calendari ens situa enguany primer el Carnaval i a continuació Santa Eulàlia, encara que pràcti-
cament coincideixen en el mateix cap de setmana. La presentació del programa està prevista pel 
dia 30 de gener, la rua i el ball de l’Arrivo el divendres 8 de febrer i dimarts de Carnaval coincidirà 
el dia 12, dia de la nostra patrona Santa Eulàlia, amb traca de festa major al migdia des de la plaça 
de la Vinya.

Deia la cançó renovada del Serrat “Fa vint anys que tinc vint anys. Vint anys  i encara tinc força, i no 
tinc l’ànima morta i em sento bullir la sang...”. I és així com ens sentim des de les Roquetes, amb 
moltes ganes de fer coses i de passar-nos-ho bé. I això no hi ha crisi econòmica, ni fred hivernal 
que ho aturi.

Visca les Roquetes, la nostra Festa Major i el nostre Carnaval!

Associació de Festes Populars de les Roquetes

ASSOCIACIÓ DE FESTES POPULARS DE LES ROqUETES
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PASSADA DE FESTA MAJOR

Les Roquetes encara és un poble jove, acabat de néixer si ho comparem amb els nostres veïns. 
Això ens permet, d’una banda, demostrar la valentia d’un jove, tot està per fer i podem inventar 
i crear coses noves cada any sense por. Malgrat això, les Roquetes acumula ja història sobre les 
esquenes. I aquest 2013 celebrem 40 anys de Festa Major.

Fa 40 anys, un grup de roquetencs i roquetenques, iniciaven una aventura increïble i meravellosa. 
Simplement pretenien donar als seus veïns i veïnes uns dies d’alegria i joia. Sense calés, sense 
mitjans, sense res més que les seves ganes de passar-s’ho bé i de fer-ho passar bé.

Avui, 40 anys després, també en una situació difícil, es fa més necessari viure les festes amb in-
tensitat. Perquè el més important no és que les activitats puguin ser més o menys costoses, del 
que es tracta, principalment, és de deixar-se portar per un estat d’ànim que ens permeti, al menys 
durant uns dies, que aflori el millor de cadascun de nosaltres.

El dimarts dia 12 de febrer, diada de la nostra patrona, tindrem Cercavila d’Ofici, amb ofrena floral 
a l’església, i en arribar a la plaça de la Vinya d’en Petaca, passada dels balls sota el balcó de l’edifici 
consistorial.

Traslladem la cercavila de Festa Major al diumenge següent, dia 17, per no fer-la coincidir amb 
Carnaval. Comencem en seguici rere les gralles i fem una cercavila completa pels carrers del poble 
per acabar amb una gran exhibició de balls populars a la plaça de la Vinya d’en Petaca.

Diables, bèsties de foc, gralles, bastons, cercolets, cintes, gitanes, cintes, gegants i capgrossos, ja 
estem preparats per encetar l’any dels 40 anys de Festa Major de les Roquetes. Una passada de 
Festa Major!

Visca la nostra Festa Major d’Hivern i Visca les Roquetes

Agrupació de Balls Populars de les Roquetes.

AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE LES ROqUETES
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del 21 de gener
al 18 de febrer

ExPOSICIÓ FOTOGRÀFICA FESTA MAJOR
A la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Pla i del Centre 
Cívic l’Espai
Organitza: Globalitzat-e

dimecres

30 de gener

15.30
CLUB DE LECTURA FÀCIL – NIVELL AVANçAT
amb l’Eulàlia Ribó comentant la lectura de la novel·la: 
Per un sac ple d’ossos
de Lluís Anton Baulenas
A la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Pla i del Centre 
Cívic l’Espai
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut

20.00
PRESENTACIÓ DE LA SEPARATA DEL PROGRAMA DE 
FESTES
“El mite de Teseu i el minotaure i el pas del temps”
a càrrec de Nadia Viana Pascual

A continuació
PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS 
DEL 40È ANIVERSARI DE LA FESTA MAJOR DE LES 
ROQUETES
A la Sala Polivalent de l’Edifici Institucional de la Vinya d’en 
Petaca
Coordinen l’acte: Associació de Festes i
Comissió del 40è Aniversari
Col·labora: INS Alexandre Galí

PROGRAMA 
D’ACTES

SANTA EULÀLIA 
I

CARNAVAL 
2013
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dissabte

2 de febrer

17.00

BALL DE MANTONS INFANTIL

amb DJ DARÍO

Entrada 1€ (inclou refresc)

Al Centre Cívic l’Espai

Coordina l’acte: Associació de Festes 

Col·labora: AMPA Santa Eulàlia

23.30

GRAN BALL DE MANTONS 

a càrrec de La Chatta Orquestra

Entrada gratuïta

(reserva de taula i 4 cadires a 10 €)

Es prega americana per a ells i mantó per a elles

Al Centre Cívic l’Espai

Coordina l’acte: Associació de Festes

diumenge

3 de febrer

18.00

PRESENTACIÓ DE LES ChIRIGOTAS GADITANAS

Al Teatre Principal (de Vilanova i la Geltrú)

Coordina l’acte: Casa de Andalucía Comarca del Garraf

dimecres

6 de febrer
18.00 
DE QUÈ ET VOLS PINTAR? 
Taller de maquillatge, a càrrec d’Actilude
Inscripció prèvia (màxim 50 nens/es d’edats entre 4 i 12 
anys)
A la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Pla i del Centre 
Cívic l’Espai
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut

dijous

7 de febrer

18.00
GRAN MERENGADA POPULAR
A l’esplanada del Centre Cívic l’Espai
Coordina l’acte: Associació de Festes
Col·labora: Pastisseria Roquetes

divendres

8 de febrer
19.00
ARRIVO DEL REI CARNESTOLTES I COMITIVA 
CARNAVALESCA
Recorregut: Sortida de la plaça Llobregat, per l’avinguda 
de Catalunya, l’avinguda d’en 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, avinguda de Cid 
Campeador, avinguda de Catalunya, carrer del Ter fins a 
la plaça Llobregat.
El Rei Carnestoltes llegirà el pregó a la plaça Llobregat
Coordina l’acte: Associació de Festes
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00.00
BALL DE L’ARRIVO
amb l’Orquestra Loren
Entrada gratuïta
Al Pavelló Polisportiu Miguel Meca

Coordina l’acte: Associació de Festes

dissabte

9 de febrer

17.00

BALL DE CARNAVAL INFANTIL

amb l’Orquestra Loren

Entrada gratuïta

Al Pavelló Polisportiu Miguel Meca

Coordina l’acte: Associació de Festes

Col·labora: AMPA CEIP Mediterrània 

21.00

SOPAR DE GERMANOR

porta el que vulguis!

Al Centre Cívic l’Espai

Coordina l’acte: Associació de Festes

Col·labora: Penya Barcelonista

23.00

BALL DE FESTA MAJOR I CARNAVAL

amb DJ DARÍO

Entrada gratuïta 

Al Centre Cívic l’Espai

Coordina l’acte: Associació de Festes

Col·labora: Penya Barcelonista

dilluns

11 de febrer

19.30
ACTUACIÓ DE LES ChIRIGOTAS GADITANAS
A la seu dels Dansaires (Vilanova i la Geltrú)
Coordina l’acte: Casa de Andalucía Comarca del Garraf

dimarts

12 de febrer
Santa Eulàlia

10.00
CONCENTRACIÓ DELS BALLS POPULARS
A la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars

10.15
ANADA A OFICI 
Sortida des de la plaça de la Vinya d’en Petaca cap al carrer 
de Miquel Servet, de Sagunt fins a l’església de Santa 
Eulàlia.
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
 
11.00
OFRENA FLORAL A LA PATRONA PER PART DE LES 
ENTITATS I MISSA CONCELEBRADA DE FESTA MAJOR
Organitza: Parròquia Santa Eulàlia

12.15
SORTIDA D’OFICI
Sortida de l’església de Santa Eulàlia, cap al carrer de Cid 
Campeador, d’Eugeni d’Ors, de Miquel Servet fins a la 
plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
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Col·laboren: Ball de Diables Els Diabòlics, Petits Diabòlics, 
Ball de Diables de les Roquetes, Associació de Veïns de les 
Roquetes (el Duc) i la Dragona de les Roquetes

A continuació,
PASSADA DE BALLS POPULARS
A la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars

En finalitzar;
TRACA DE FESTA MAJOR,
a càrrec de Pirotècnia Igual
Coordina l’acte: Associació de Festes

18.00
ESPECTACLE INFANTIL 
amb XIP XAP TITELLES i “El conte de la lletera”
Al Centre Cívic l’Espai 
Coordina l’acte: Associació de Festes

dimecres

13 de febrer

20.00
ENTERRO DE LA SARDINA
pels carrers del poble, amb l’acompanyament de la 
comitiva carnavalesca
Recorregut: Sortida del local de l’Associació de Festes 
a l’UA1, per carrer de Miquel Servet, d’Eugeni d’Ors, 
de Velázquez, de Miquel Àngel, de Roger de Flor, 
d’Almogàvers, d’Eugeni d’Ors, avinguda d’en Mas d’en 
Serra, avinguda de  Catalunya, carrer d’Eugeni d’Ors i de 
Miquel Servet fins al Local UA1 
Amb botifarrada final per a tots els assistents
Coordina l’acte: Associació de Festes
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dijous

14 de febrer

18.00
PLATS D’ENAMORATS

Hora del conte, a càrrec de Mon Mas

Per a nens i nenes a partir de 3 anys i públic familiar

A la Sala Infantil de la Biblioteca Josep Pla

Organitza: Serveis de Cultura i Joventut

divendres

15 de febrer

16.00 
PLANTADA DE LA DRAGONA, EL DUC, ELS GEGANTS DE 

LES ROQUETES I EL DRAC DE RIBES 

A la Plaça del Llobregat 

Organitza: Comissió del 40è Aniversari

19.30
TAULA RODONA AL VOLTANT DE LA FESTA MAJOR

A la Sala Polivalent de l’edifici institucional de la Vinya d’en 

Petaca

Organitza: Comissió del 40è Aniversari

21.30
ACTUACIÓ DE LES ChIRIGOTAS GADITANAS

Al Centre Cívic de la Collada-els Sis Camins (Vilanova i la 

Geltrú)

Coordina l’acte: Casa de Andalucía Comarca del Garraf

dissabte

16 de febrer

21.00
ACTUACIÓ DE LES ChIRIGOTAS GADITANAS
Al Centre Cívic de Sant Joan (Vilanova i la Geltrú)
Coordina l’acte: Casa de Andalucía Comarca del Garraf

23.00
SANTA EULÀLIA ROCk 2013
Amb P-Setas, Patada al Rey i Staccatum
Al Centre Cívic l’Espai 
Coordina l’acte: Ball de Diables Els Diabòlics

diumenge

17 de febrer 

8.00
MATINADES GRALLERES I TIMBALERES 
Amb “El Geganter” i els timbals de les colles de diables
Sortida i arribada a la plaça del Llobregat
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars

10.30
CONCENTRACIÓ DELS BALLS POPULARS
I SEGUICI RERE ELS GRALLERS
A la plaça del Llobregat 
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars

11.00
CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Des de la plaça Ramon Mir, enfilant carrer Eugeni d’Ors amunt, 
avinguda Mas d’en Serra avall, fins a la plaça Sant Jordi i seguint 
per avinguda de Catalunya, carrers de Velázquez, d’Ortega i 
Gasset, de Miquel Servet  fins a la plaça de la Vinya d’en Petaca
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars
Col·laboren: Ball de Diables Els Diabòlics, Petits Diabòlics, Ball de 
Diables de les Roquetes, Associació de Veïns de les Roquetes (el 
Duc) i la Dragona de les Roquetes
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A continuació,
ExhIBICIÓ DELS BALLS POPULARS

que començarà amb l’Acte Sagramental del Ball de Diables de 

les Roquetes

A la plaça de la Vinya d’en Petaca

Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars

Col·laboren: Ball de Diables Els Diabòlics, Petits Diabòlics, Ball de 

Diables de les Roquetes, Associació de Veïns de les Roquetes (el 

Duc) i la Dragona de les Roquetes

12 .00
BALLADA DE SARDANES

A càrrec de la Cobla Sabadell

A la plaça del Llobregat

Coordina l’acte: Grup Sardanista Tamborí

Patrocina: Associació de Festes

dissabte

23 de febrer 

18.00
ACTUACIÓ DE LES ChIRIGOTAS GADITANAS

A l’ATRIUM, Teatre Municipal (Viladecans)

Coordina l’acte: Casa de Andalucía Comarca del Garraf

diumenge

24 de febrer 

18.00
TARDA DE LA DANSA

Al Centre Cívic l’Espai 

Organitza: Agrupació de Balls Populars de les Roquetes

dimecres

27 de febrer 

15.30

CLUB DE LECTURA FÀCIL – NIVELL AVANçAT

amb l’Eulàlia Ribó comentant la lectura de la novel·la:

El pont dels jueus, de Martí Gironell

A la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Pla i del Centre Cívic 

l’Espai

Organitza: Serveis de Cultura i Joventut

dijous

28 de febrer 

18.00

LA CASA DELS SONS

Hora del conte per a nadons, a càrrec de Sandra Rossi

Per a nens i nenes a partir de 6 mesos i fins als 5 anys 

(acompanyats de pares o mares)

A la Sala Infantil de la Biblioteca Josep Pla

Organitza: Serveis de Cultura i Joventut

21.00

DIADA INSTITUCIONAL D’ANDALUSIA

amb brindis d’honor i cant de l’himne andalús

A la seu de l’entitat, Passatge Fluvià, 2 (Les Roquetes)

Organitza: Casa de Andalucía Comarca del Garraf
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Dimarts

12
CERCAVILA
D’OFICI

Cercavila d’Ofici
10.00 Concentració de les colles
 a la Pla de la Vinya
10.15 Anada a Ofici
 des de la Plaça de la Vinya d’en Petaca
12.15 Sortida d’Ofici
 des de la Plaça de l’Església
13.00 Passada dels Balls
 a la Plaça de la Vinya d’en Petaca

CERCAVILA DE
FESTA MAJOR

Diumenge

17

Cercavila de Festa Major
09.30 Xocolatada
 al Centre Cívic l’Espai
10.30 Concentració de colles
 a la Plaça Llobregat
 i seguici rere les Gralles
11.00 Cercavila de Festa Major
 Sortida des de la Plaça Ramon Mir
12.00 Exhibició de Balls Populars
 a la Plaça de la Vinya d’en Petaca
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PRESIDENT: Cristóbal Soto
SOTSPRESIDENT PRIMER: Manuel Espinosa
SOTSPRESIDENTA SEGONA: Ana Marín
SECRETÀRIA: Mercè Díez
TRESORER: Francisco Fernández

VOCALS: Encarna Jurado, José Olmos, Caridad Jiménez, 
Manoli Sánchez, Amparo Jiménez, Antonia Jumillas, 
Victoriano Benítez, Emilia Hermenegildo, Josefa Marín, 
María Olmos, Pilar Chaves, Eliseo Blanch, David Sellés, 
José Molina, Ángel Perona i Felipe Rodríguez

PRESIDENT: Blai Fort
SOTS-PRESIDENTA i SECRETARIA: Verònica Mur 
TRESORERA: María Olmos

Ball de Diables de les Roquetes Eloi Carreres/José Luis Llácer/Carlos Díaz
Ball de Diables Els Diabòlics Lluís Sagarra/Esteve Sánchez
Els Petits del Foc                                     Alfonso Moral
Petits Diabòlics                                        Xavi Hurtado/Xavi Martínez/José Sánchez
Dragona de les Roquetes David Prats
El Duc Sergi Candela

Gegants de les Roquetes, Joan i Eulàlia        Toni Pérez
Ball de Capgrossos Pepi Vázquez
Ball de Gitanetes                                            Judith Raventós/Celi Bau
Ball de Panderetes Petites Jéssica Gil/Jéssica Páez
Ball de Cercolets María José Sánchez/Leo Ruiz
Ball de Bastons Petits Juan Monago
Ball de Bastons Veteranes Laura González/Juani Marín
Ball de Cintes Petites i Minis Verónica Mur/Montse Salmerón
Ball de Cintes Grans Mercedes Esteban 
Ball de Cintes Veteranes                               Cristina Ríos
Ball de Bastons Joves Espe Pérez Pérez
Ball de Gitanes Sandra López/Espe Pérez 
Ball de Bastons Xics Juan M. Torrecillas/Isidre Calsina
Ball de Bastons Veterans Joan Bau/Casi García
Gralles El Geganter  Marta González/Curro Línger

COMISSIÓ DE FESTES SANTA EULÀLIA I CARNAVAL 2013

BALLS POPULARS SANTA EULÀLIA 2013

- Tots els Balls Blancs, Els Petits del Foc i la Colla de Gralles El Geganter pertanyen a l’Agrupació de Balls Populars 
de les Roquetes.

-  El Duc, la Dragona de les Roquetes, els Petits Diabòlics, el Ball de Diables Els Diabòlics i el Ball de Diables de les 
Roquetes són entitats independents.

BALLS BLANCS

BALLS CAPS DE COLLA

BALLS DE FOC
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NOTES

CRÈDITS

MESURES DE 
SEGURETAT DAVANT

LA PIROTÈCNIA

RECOMANACIONS

AGRAÏMENTS

La portada del programa de festes ha estat realitzada pel fotògraf local Pepe Cabello.

La separata “El mite de Teseu i el minotaure i el pas del temps” és obra de Nadia Viana Pascual 

L’Associació de Festes i l’Agrupació de Balls Populars agraeixen com cada any la puntualitat en els actes i la dedicació de 
les persones participants en cadascuna de les activitats de la Festa Major.

qualsevol canvi en la programació serà notificat tan aviat com sigui possible.

•	 Entitats i persones col·laboradores
•	 Agrupació de Defensa Forestal de Sant Pere de Ribes
•	 Servei de Català de Sant Pere de Ribes
•	 Parròquia de Santa Eulàlia
•	 Al personal de l’Ajuntament

•	 Per a un millor funcionament de la cercavila dels balls populars i per tal d’evitar desperfectes als vehicles, 
eviteu aparcar als carrers i places del recorregut i seguiu les instruccions de la Policia Local. L’Associació de 
Festes i l’Agrupació de Balls Populars no es faran responsables de possibles desperfectes a vehicles que no 
hagin seguit les instruccions donades.

•	 Us animem a assistir a tots els actes que organitzen les entitats i agraïm la  col·laboració de tothom.
•	 Si vols participar en la coordinació dels actes de les festes del teu poble i col·laborar, pots adreçar-te a l’Asso-

ciació de Festes i a l’Agrupació de Balls Populars.

Per evitar danys personals o materials, es recomana seguir les mesures de seguretat següents allà on es realitzi l’actua-
ció dels grups de foc:

Per al veïnat i comerciants

- Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no tenir roba 
estesa o altres elements com banderes, etc.
- No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, 
taules, cadires, etc.).
- No llançar aigua fins que no hagi acabat l’actuació atès que la pólvora mullada pot tenir efectes imprevisibles.
- No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.

Per a qui vulgui participar-hi

- Porteu roba de cotó preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs, i coll tancat.
- Porteu un barret que us cobreixi tot el cap i mocador de cotó al coll.
- Porteu un calçat adequat, còmode i tancat.
- No demaneu al veïnat que llanci aigua fins que no hagi acabat l’actuació.
- No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar cap dels seus membres.
- Seguiu en tot moment les indicacions de les integrants del grup de foc i dels serveis d’ordre públic.

Festa Major de Santa Eulàlia i Carnaval, febrer de 2013
Editen: Associació de Festes i Servei de Cultura de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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EL MITE DE TESEU I EL 
MINOTAURE

I EL PAS DEL TEMPS

 Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis 
Catalans, un mite és un relat fabulós tradicional sobre 
els déus, els orígens d’un poble, etc., que expressa, 
d’una manera simbòlica, un concepte religiós, 
filosòfic o social. Aquest tipus d’explicacions eren 
les que utilitzaven els antics grecs fins a l’aparició 
de la filosofia al segle VI aC de la mà de Tales de 
Milet.
 Cada mite es creava expressament per explicar 
un fet concret, un comportament humà, etc., i sempre 
era present a la vida quotidiana de la població 
d’aquella època. Els antics grecs tenien molt 
interioritzada la mitologia i el seu ús i funció, per 
això, encara que la filosofia va sorgir, va continuar 
influint en la vida i el pensament de les persones.
 L’objectiu del meu treball no és afirmar si el 
mite que he escollit ha evolucionat durant els segles, 
perquè és un fet innegable, sinó que mostraré aquesta 
evolució a través de la literatura, l’art i la filosofia, 
des dels temps més remots fins a l’actualitat.

1. El mite clàssic: Teseu i el Minotaure
 Tot començà quan Zeus, rei de l’Olimp, 
s’encapritxà d’una princesa fenícia, Europa. Aquesta 
va ser raptada pel déu i va ser portada fins a l’illa de 
Creta, on va quedar encinta de la divinitat. D’aquesta 
unió van néixer tres nadons, Sarpidó, Radamantes i 
Minos.
 Minos va convertir-se en rei de Creta. Aquest va 
demanar a Posidó, déu del mar, que li enviés un toro 
blanc sortit del mar que després sacrificaria en honor 
seu perquè li confirmés si Creta continuaria sota el 
seu poder. Posidó així ho va fer: va fer emergir del 
mar un magnífic exemplar de l’espècie. Tal era la 
seva bellesa que ni el propi Minos va ser capaç de 
sacrificar-lo i, en el seu lloc, va oferir al déu un brau 
del seu ramat. El déu no va caure en la trampa del 
rei i va tramar la seva venjança: Pasífae, la reina de 
l’illa i esposa de Minos, s’enamoraria bojament del 
toro blanc.
 Pasífae, desesperada per unir-se amb el brau, 
va demanar ajuda a Dèdal, un cèlebre arquitecte de 
llavors, perquè li construís una mena de maqueta 
amb forma de vaca per poder introduir-se dins i, 
així, enganyar el toro. L’animal va perdre el seny, 
s’enamorà i la montà. D’aquesta còpula antinatural 
va néixer un ésser amb cos d’home i cap de toro 
al qual van anomenar Asterió, però que era més 
conegut com el Minotaure de Creta.



 Minos, en veure l’ésser, va ordenar construir 
a Cnossos, una ciutat de l’illa, un recinte tancat on 
poder amagar el monstre i d’on mai més pogués 
sortir: un laberint.
El matrimoni va continuar i varen tenir tres fills en 
comú: Ariadna, Fedra i Andrògen.
 Els anys van passar i van arribar temps de 
guerra. Creta volia envair l’Àtica, una de les regions 
més importants de Grècia, la capital de la qual era 
la ciutat d’Atenes. Minos va enviar una gran flota i 
va aconseguir vèncer Atenes, gràcies a l’ajut del déu 
Zeus, que va enviar a la zona grega una epidèmia. 
Com a càstig per la derrota, cada any s’haurien 
d’enviar set joves i set donzelles d’Atenes a Creta 
perquè fossin l’aliment del Minotaure.
 El temps avançava i va produir-se un fet que 
canviaria tota la història: l’arribada de Teseu, fill del 
rei Egeu d’Atenes. El nouvingut va coincidir amb la 
partida dels joves que serien devorats pel monstre 
i ell no sabia l’existència del càstig que sofrien els 
habitants de la ciutat. Per tant, va voler ajudar i va 
oferir-se per ser un dels set joves que marxaria. 
El rei va oposar-se a aquesta decisió, però no va 
aconseguir que el seu fill canviés d’opinió.
 Abans de partir cap a Creta, Teseu intentà 
tranquil·litzar i convèncer el seu pare que tornaria 
amb tots els altres joves vius i amb el cap del 
Minotaure. Tan convincents varen sonar aquelles 
paraules que Egeu va entregar-li un joc de veles 

blanques, que portaria desplegades si tornava viu 
junt amb els altres joves. El vaixell, però, va salpar 
amb un joc de veles negres en senyal de dol i mort, 
que també portaria si la tornada fos desgraciada.
 Arribaren al port de Creta, on els van rebre el 
rei, Minos, la seva muller i una de les seves filles, 
Ariadna. Aquesta, només veure el príncep Teseu, 
va enamorar-se’n  i va tramar una estratègia perquè 
Teseu sortís il·lès de la trampa mortal que suposava 
endinsar-se al laberint a canvi que ell es casés amb 
ella. Teseu acceptà gustosament la proposta.
 En arribar la nit, Teseu i la resta de presoners 
van dirigir-se a la porta del laberint, però Ariadna 
va entregar al príncep un cabdell de llana perquè el 
lligués a la porta i que, a mesura que anés avançant, 
s’aniria desenrotllant. Per tant, quan volgués sortir, 
només hauria de seguir el camí que havia deixat la 
llana. El príncep va seguir totes les indicacions que 
Ariadna va donar-li. Sense armes, va dirigir-se cap 
el centre del laberint, on es trobava la criatura. Van 
lluitar, però el monstre estava tan delicat a causa de 
la seva dieta especial que Teseu va vèncer-lo sense 
gairebé dificultats: el va agafar per les banyes i li va 
girar el coll fins a trencar-l’hi.
 En sortir del laberint, l’esperava Ariadna i amb 
el vaixell a punt per escapar de l’illa i tornar a Atenes. 
Ariadna i també la princesa Fedra, l’altre germana, 
van unir-se al viatge que es dirigia cap a l’Àtica.
 La tornada va ser serena i tranquil·la. Després 



de dies de viatge, el vaixell va fer escala a l’illa de 
Naxos, on Teseu va trencar la promesa que havia 
fet a Ariadna i l’abandonà mentre ella dormia 
profundament. 
 
2. Representacions literàries
Vides paral·leles de Plutarc
 Plutarc, escriptor grec del segle I i II dC en la seva 
obra Vides paral·leles va realitzar una comparació 
de l’heroi grec Teseu amb el fundador de Roma, 
Ròmul. A causa d’aquesta comparació, també està 
relacionant i comparant les dues grans civilitzacions 
del món occidental: la grega i la romana.
 El més important d’aquesta versió és que dóna 
dos finals diferents dels que coneixíem: una primera 
versió explica que Ariadna fou abandonada per 
Teseu a l’illa de Naxos i allà se suïcidà. L’altra versió 
és que va ajuntar-se amb un sacerdot del déu Bacus, 
déu del vi, perquè l’heroi la va deixar per una altra 
persona.

La casa de Asterión de Jorge Luis Borges
 Jorge Luís Borges, escriptor argentí del segle 
XX, en la seva obra La casa de Asterión, fa una 
interpretació totalment capgirada del mite clàssic 
que tots coneixem.
 El Minotaure és representat com un ésser 
desgraciat que existeix per amagar-se i matar. Ell 
sap que és únic al món i es considera un presoner 

per culpa del seu aspecte, pel fet de ser diferent 
dels altres. Encara que el protagonista ho negui, 
és presoner del laberint i d’ell mateix. És ell qui 
s’empresona en la seva solitud.
 El Minotaure busca amb desesperació una 
persona que l’entengui, un altre Asterió. No té 
il·lusió i desitja la mort que seria l’única manera de 
salvar-se d’aquesta solitud constant que li amarga 
l’existència. La mort significaria la seva pau.

Teseu d’André Gide
 André Gide, escriptor francès de finals del segle 
XIX, escriu una versió del mite original molt més 
detallada on s’expandeix en els petits detalls que 
transcorren durant la història. 
 El narrador del mite és el mateix Teseu i ho 
fa amb el propòsit d’instruir el seu fill Hipòlit. 
Comença per la seva joventut i continua a mesura 
que va creixent i els fets succeeixen.
 En aquesta versió, hi ha un fet que destaca 
notablement: Pasífae intenta persuadir Teseu per 
aconseguir els seus objectius.
 El relat d’André Gide, on el narrador i el 
protagonista és el mateix Teseu, acaba enumerant 
les seves gestes més importants com a monarca 
quan retorna a l’Àtica.
 A tall de conclusió, podem dir que André Gide 
escriu una versió del mite molt més detallada, 
sobretot en l’explicació de l’episodi a Creta on hi 



afegeix fets que suposadament són inventats o que no 
es coneixien fins al moment de la seva interpretació. 
 No canvia l’essència pròpia del mite, però sí que 
el converteix en un escrit més emocionant i profund 
gràcies a la introducció d’interessants descripcions i 
recursos estilístics.

Los reyes de Julio Cortázar
 Julio Cortázar, escriptor argentí de meitat del 
segle XX, va escriure aquesta obra de teatre que 
té com a referència el mite de Teseu i el Minotaure 
i la cultura grega en general. Aquesta obra està 
dividida en cinc actes, la qual cosa ens fa recordar 
les antigues tragèdies gregues que estaven dividides 
de la mateixa manera.
 Aquest escriptor respecta l’ordre cronològic i 
els fets més importants, però recrea i enfoca el mite 
des d’un altre punt de vista on els sentiments dels 
personatges es canvien. A més a més, és una obra 
que tracta molt el tema filosòfic de l’ésser humà i 
l’existència, ja que els compara amb un autèntic 
laberint de dubtes i decisions.
 Un dels aspectes que més canvien és el fet que 
es deixa entreveure en la tercera escena: és tota ella 
un monòleg sencer de la princesa Ariana en el qual 
es dirigeix al seu germà, el Minotaure. Tenen un 
tracte bastant proper i amorós, fet que ens fa pensar 
en un possible sentiment d’incest.

3. Representacions artístiques
 En aquest cas, només explicaré les interpretacions 
de les obres.
Kílix àtic de Vulci (s. V aC)

 
 El segle V aC va ser una etapa on les figures 
vermelles sobre un fons negre tenien el seu 
protagonisme dins d’aquest tipus d’art. L’auge de 
la cultura clàssica va tenir lloc durant aquest segle, 
gràcies a la intervenció de Pèricles i a les victòries 
contra els perses a les Guerres Mèdiques. 
 Els antics grecs solien decorar sempre la 
ceràmica amb històries, mites, fets... No només 
aquests objectes tenien una funció decorativa, sinó 
que també els utilitzaven durant la seva vida diària. 
En aquest cas, estem davant d’una copa per beure 
vi. L’escena representa el moment en què Teseu 
arrossega el cadàver del Minotaure fora del laberint, 
representat per una columna dòrica,



Miniatura de L’Histoire ancienne jusqu’a César
(s. XIII)

 
 Durant l’Edat Mitjana, el mite del Minotaure ha 
estat representat en molts manuscrits. 
 Una de les coses que més sorprenen és que el 
Minotaure deixa de ser un toro i se centauritza, és a 
dir, adopta la forma d’un centaure. És un fet pel qual 
encara avui dia no s’ha trobat una explicació. 
 Enaquesta època, el Minotaure va sofrir un 
canvi de sexe. Fins al moment, el monstre era un 
home, però a l’Edat Mitjana es converteix en una 
dona. El monstre representa el mal, per tant, la 
moral d’aquella època senyalava les dones com a 
personificacions del Mal.

Teseu i Ariadna al costat del laberint de Creta de 
Baccio Baldini (1460 – 1470)
 Aquest gravat és molt interessant perquè narra 
una història en un mateix espai. Aprofita molt bé 
les dimensions del paper per poder introduir-hi 
tres escenes: la trobada de Teseu i Ariadna, el seu 
abandonament a Naxos i el retorn a Atenes amb el 
suïcidi del rei Egeu.
 El gravat de Baldini és l’única obra que hem 
analitzat en què el Minotaure no hi és present. Se 
sobreentén que habita dins del laberint, però no està 
dibuixat específicament. És un fet que crida bastant 
l’atenció perquè el laberint acaba significant el propi 
monstre.



Teseu vencedor del Minotaure d’Antonio Canova 
(1783)

 
 El moment que es representa en l’escultura és 
quan Teseu acaba d’assassinar el Minotaure. 
 Un dels aspectes a destacar de l’obra és que 
Canova aconsegueix que les escultures abandonin la 
fredor i la puresa del marbre mitjançant la utilització 
de la pedra tosca o travertí després d’acabar el 
treball.

El Minotaure de George Frederick Watts (1885)

 
 El Minotaure de Watts és una de les poques obres 
que mostra la figura del Minotaure d’una manera 
distinta a la del mite original. És un fet que crida 
l’atenció perquè és inusual veure que un monstre pot 
arribar a tenir més importància que el propi ésser 
humà. 
 Aquesta obra està considerada com l’equivalent 
a la versió literària del mite de Jorge Luís Borges 
titulat La casa de Asterión. Els experts en la matèria 
els comparen perquè les dues obres mostren el 
vessant del Minotaure més melancòlic i fràgil. 
L’únic protagonista de les obres és el monstre i no 
donen cap importància als altres personatges, com 
Teseu.



La Minotauromàquia de Pablo Picasso (1935)

 
 La Minotauromàquia és un resum de tota 
una sèrie d’obres. És un gravat que plasma tota 
la ideologia que Picasso havia desenvolupat fins 
aleshores.
 En aquest gravat apareixen barrejats el tema 
del Minotaure i els espectacles taurins. El conjunt 
de l’escena és tràgic i patètic, potser així és com se 
sentia l’autor.
 Els elements que apareixen inclosos a la pintura 
tenen tots un significat específic. El personatge més 
important i que més destaca és el Minotaure, un 
alter ego del pintor i és també la personificació de 
l’angoixa existencial. La mida del seu braç ens dóna 
una idea del poder de la bèstia, encara que estem 
davant d’una actitud dramàtica. 

4. El mite des d’un punt de vista filosòfic i simbòlic
 El mite de Teseu i el Minotaure conté un 
ampli fons filosòfic i simbòlic. A més a més, és un 
mite que planteja altres qüestions de caire polític, 
antropològiques, ètiques... 

L’hamartia i el càstig 
 Uns dels temes més recurrents del mite i que es 
va repetint durant tota la narració és el concepte de 
la falta i el càstig. 
 Si fem un cop d’ull a la mitologia grega, quasi 
tots els herois han comès faltes i/o errors molt greus 
i, com a conseqüència d’aquests fets, els finals solen 
ser tràgics i acaben per ser castigats. Aquests errors 
són la causa de la tragèdia en la mitologia.
 Un exemple clar d’aquesta idea és la figura de 
Minos. Primerament, aquest personatge rep un dur 
càstig perquè va ofendre el déu Posidó per no haver 
sacrificat el magnífic brau blanc. Minos encarna 
l’esperit implacable de la venjança, ja que avergonyit 
pel seu càstig diví, ordena tancar el Minotaure dins 
del laberint i exigeix el malaurat tribut als atenesos.
El laberint 
 La imatge del laberint és molt més fàcil de 
percebre. El laberint és un objecte simbòlic que 
pertany a moltes cultures. Representa el lloc on algú 
es perd i també on es “troba”. És l’estructura que 
més bé representa la vida: les dificultats per les quals 
totes les persones alguna vegada hem de passar i 
superar, la pèrdua, la desorientació... 



 Durant tota la història, el laberint ha estat una 
estructura que sempre ha cridat l’atenció, ja que 
la idea de la desorientació i la pèrdua ha resultat 
morbosa i interessant.

El Minotaure
 El Minotaure és el símbol de la perversió, de 
l’actitud animal amagada de l’home. Pasífae és una 
dona que no és capaç de sentir-se satisfeta per Minos, 
així doncs se sent atreta per un toro, fins a arribar 
al punt de necessitar-lo. Minos amaga el Minotaure 
perquè és el resultat de la perversió de la seva dona i 
el seu fracàs per satisfer-la sexualment.
 Per una altra banda, hem de dir que el mite té la 
seva simbologia política. El Minotaure és el poder 
de l’imperialisme: Creta sobre Atenes.

Teseu, un heroi espiritual i polític
 Hi ha dos perills que esperen Teseu: lluitar 
contra el Minotaure i, com a tal, contra la dominació 
de Minos i, en cas de victòria, trobar la sortida del 
laberint que simbolitza el perill del subconscient 
humà. Per poder guanyar, haurà de lluitar amb la 
força heroica, és a dir, amb puresa i franquesa. El 
combat és l’acció sublim d’un heroi.
Teseu i Ariadna: els paranys de l’amor
 Teseu enganya els sentiments de la princesa per 
arribar a aconseguir la seva finalitat. Ariadna també 
li donà el cabdell de llana perquè pogui sortir del seu 
propi laberíntic subconscient. Així doncs, el mite 

és una història de trampes d’amor. Aquest relat fa 
patent la figura de la dona enganyada i abandonada: 
ho dóna tot pel seu amor i, en canvi, aquest no la 

valora i simplement no li dóna importància.
 
5. El Parc del Laberint d’Horta (Barcelona)
 El Parc del Laberint d’Horta està situat al 
barri d’Horta de la Ciutat Comtal, proper a la serra 
de Collserola. És el jardí més antic que encara es 
conserva en l’actualitat a Barcelona. El jardí del qual 
parlem és un perfecte exemple de jardí neoclàssic 
datat del segle XVIII.

Art i arquitectura
 A l’entrada del parc, es pot observar el palau 
de la família Desvalls d’estil neoàrab i neogòtic, 
que actualment és la seu del Centre de Formació 
del Laberint i una biblioteca especialitzada en 
paisatgisme i jardineria. A més, podem trobar-hi 
una antiga torre medieval de defensa del segle XII, 
anomenada Torre Subirana. 
 Una vegada endinsats fins al cor del parc, 
trobem l’impressionant laberint de xiprers. Al centre, 
una estàtua del déu Eros, déu de l’amor juganer i 
despreocupat, descansa sobre un podi a l’espera de 
la visita dels valents que tinguin el coratge i el valor 
d’endinsar-s’hi. Un relleu de marbre que explica 
breument la història d’Ariadna i Teseu se situa a una 
de les portes d’entrada al laberint. 



 A cada costat i elevats gràcies a unes escalinates 
s’observen dos petits temples clàssics i simètrics 
dedicats a Dànae i Ariadna. 
 El Pavelló neoclàssic és una construcció elegant 
i era on se celebraven les reunions culturals i socials. 
Aprofitant els nivells irregulars del sòl, aquest 
Pavelló està construït sobre unes grans escales que li 
atorguen l’elegància que es mereix. 
 Per tot el parc es poden trobar estàtues dedicades 
a la mitologia o altres motius rústics, com també 
fonts, canals i basses d’aigua.
Curiositats 
 Aquests jardins varen ser l’escenari de 
recepcions dels reis Carles IV (1802), Ferran VII i 
Alfons XIII (1929). 
 Els petits temples clàssics foren escollits pel 
poeta Joan Maragall per realitzar representacions de 
teatre clàssic. 

 La pel·lícula El perfum (2006) del director Tom 
Tykwer va utilitzar el fantàstic laberint per gravar 
alguna de les escenes més tenebroses.

Opinió personal 
 Haver pogut endinsar-me al laberint ha significat 
moltes coses: he pogut percebre què sent una 
persona quan es perd en una estructura així; m’he 
deixat guiar pels meus sentits i instints per trobar la 
sortida; m’he deixat portar per l’essència misteriosa 
i romàntica del recinte; he pogut fer-me una mínima 
idea de la situació del Minotaure dins del seu laberint 
corresponent.

6. Conclusió
 A tall de conclusió, s’ha pogut comprovar durant 
tot aquest treball que el mite de Teseu i el Minotaure 
no ha deixat mai d’existir: ha tingut moltes versions 
i s’ha anat adaptant segons l’època i l’estil.
 Dins de la literatura, el mite ha tingut diferents 
recreacions. Cada autor n’ha fet la seva pròpia versió 
canviant-ne, tanmateix, punts de vista, maneres 
d’actuar i de pensar, etc., però sempre mantenint 
l’essència pròpia de la història.
 Ha estat un mite molt representat al món de l’art. 
La pintura, l’escultura i la ceràmica sempre l’han 
tingut present, fent aportacions culturals i influint 
sobre la mateixa vida dels autors.
 En la filosofia, molts filòsofs o psicòlegs han 
sabut interpretar d’una manera personal el mite, 



donant-li un significat i creant una manera de pensar 
i plantejar la vida.

 L’estudi d’aquest mite m’ha aportat una visió 
més completa de la història de Teseu i del Minotaure. 
He pogut comprovar la seva evolució al llarg de 
les diferents èpoques i, especialment, les diferents 
interpretacions que se n’han fet. D’aquesta manera, 
la meva pròpia visió s’ha enriquit i també s’ha anat 
modificant a mesura que m’hi anava endinsant.

 Sota el meu punt de vista, puc assegurar que 
un treball de recerca ajuda l’alumne a millorar  
acadèmicament perquè es treballa en profunditat la 
recerca d’informació, la selecció i l’anàlisi d’aquesta 
i la seva comprensió. A més, s’ha de treballar la 
síntesi i l’ordenació de les idees perquè el text tingui 
cohesió. Personalment, aquest tipus de treballs et 
fan millorar com a persona: en el meu cas, ha fet que 
em plantegés qüestions de la vida i he pogut crear 
una metàfora de l’home:

“La vida és un laberint format per molts camins 
que acaben en un mateix punt: la mort. Cada 

persona és un Minotaure diferent i ha de guiar-se a 
través del laberint amb l’objectiu de trobar el camí 

correcte que arribi al destí final. 
Pot haver-hi ocasions en què l’home s’equivoqui 

de camí, però ha de ser capaç de retrocedir, 

adonar-se dels errors i aprendre’n per no tornar-
los a cometre. A la vida, hi ha persones que 

t’acompanyen, que desapareixen i que t’influeixen. 
Aquestes persones són possiblement les víctimes 
del Minotaure. Tots els laberints tenen un fet en 
comú: el seu destí. A tota vida apareix un Teseu 

camuflat com una malaltia, un accident, etc., que 
posa punt i final a una aventura única: la vida”.

Nadia Viana Pascual










