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D

esprés de les vacances de Setmana Santa, emprenem camí cap el bon temps
i les activitats que ens procura. Més carrer i fins més tard, que el canvi d’hora
també ajuda a que no trobem l’hora de recollir-nos cap a casa. Lluny queda
la foscor de l’hivern.

I d’activitats, tota la programació de Sant Jordi n’és plena. Exposicions, tardes literàries,
tallers, la Feria d’Abril, la II Mostra d’entitats… i per tancar el mes, des del 26 d’abril fins
l’1 de Maig el Festival de Circ i Arts escèniques Fes+Chapeau que se celebrarà a la Carpa
Revolució i també pels carrers i places del poble.

Redacció

L’entrevista en aquest número ens presenta a sis persones i el seu parer i la seva
experiència envers la diada de Sant Jordi. Una diada que no tothom celebra igual, amb
més o menys intensitat i amb diversitat de criteris però el que és clar és que a ningú deixa
indiferent.
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I recomanem llibres, aquest any d’àmbit comarcal. Tenim bons autors a la vora i és bo
promoure el que es cou, en aquest cas allò que s’escriu a la vora de casa. Novel·la, no
ficció, relats, i poesia… per a tots els gustos.
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Llibres i flors, primavera, canvi d’armari i d’actitud. La pluja dels darrers dies ha fet que
el bosc i les vinyes facin un goig especial, i a tot això, també vull compartir amb vosaltres
una tristor que sento des de fa mesos, perquè visc en un país on hi ha innocents a la
presó. Pares i mares de família, com jo em sento, treballadors, honrats i cabals. I no parlo
de política, perquè a aquestes alçades ja no em colpeix gaire, parlo d’injustícia pura i
dura.
Encara que sigui per un instant aquesta primavera faré una reflexió diària al respecte,
perquè no ho entenc.
Fins aviat!
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Com vius la Diada de Sant Jordi?

Per Bàrbara Scuderi

Des de l’Altaveu enguany el protagonisme de la Diada de Sant Jordi, més enllà dels llibres i les roses, el recullen
les persones que ens expliquen com viuen la Diada, quins records tenen de la infantesa o bé quines són les
seves predileccions, per una jornada festiva, que omple els carrers i les places de color i bons costums. Una
festivitat, que com veurem, cada persona viu i recorda amb la seva particular forma de viure-la.
Míriam Pujol

Damià Margalef Galán

L’Altaveu.- Com vius la Diada de
Sant Jordi?

L’Altaveu.- Què és el que més
t’agrada de Sant Jordi?

M.P.- Doncs... no gaire. Potser sobretot
a l’institut o quan anava a l’escola.

D.M.- M’agrada tot! Es fan regals a
les persones que estimes i et regalen
llibres i a mi m’agrada molt llegir!

L’A.- Diuen que en l’adolescència no
celebreu gaire aquesta festa?
M.P.- Crec que més aviat no. No regalem roses ni llibres, tot i
que algun regal ens cau! De la família bàsicament.
L’A.- I com ho celebreu a l’Institut?
M.P.- Es fan uns Jocs Florals, com fèiem a l’escola. Però a
primària era obligatori i ara com no ho és, la veritat és que hi
participa poca gent.
L’A.- Alguna vegada hi has participat en alguna activitat de
Sant Jordi?
M.P.- El més implicada que he estat és quan vam fer tercer, que
vam vendre roses pel viatge de fi de curs de quart. I la veritat és
que en vam vendre moltes. Fins i tot un home em va donar els
diners i em va dir que em quedés amb la rosa, que era només
per a col·laborar.
L’A.- I coneixes les tradicions al voltant de la Diada de Sant
Jordi?
M.P.- Sí. Com tothom conec la llegenda i sé que es fan diferents
activitats i sobretot les parades de llibres i de roses. Tampoc sé
gaire més.
L’A.-I què et sembla la tradició del llibre i de la rosa?
M.P.- Em sembla una... bé el que no em sembla bé és el tema
de la rosa a les noies i el llibre als nois. Jo mateixa prefereixo
un llibre.
L’A.-T’agrada llegir?

L’A.- Quin curs fas?
D.M.- Estic a quart. Ara tindré deu
anys quan surti la revista, oi? Perquè en pocs dies és el meu
aniversari.
L’A.-Sí! I digues, què és el que més t’agrada llegir?
D.M.- Ara estic amb diferents col·leccions, alguna cosa de
còmics i el Diari d’en Greg. A més tinc un amic, que es diu
Hugo, que també li agrada llegir i hem pensat intercanviar-nos
llibres. Per això demanaré algun que també li agradi a ell.
L’A.- Com celebres Sant Jordi?
D.M.- Ho celebrem molt al cole. A Costarets. Fem un Jocs
Florals, fem dibuixos i tallers durant uns dies. A més, saps?
L’any passat vaig guanyar un premi amb un poema d’aquests
gràfics i es va publicar a la revista del cole i vaig guanyar un
llibre i tot!
L’A.- La llegenda de Sant Jordi la coneixes, oi? Quin
personatge t’agrada més?
D.M.- La llegenda està bé la primera vegada, m’agraden tots,
el Drac, la Princesa, Sant Jordi, però ja quan la llegeixes moltes
vegades...
L’A.- (riures) Fas algun regal per Sant Jordi?
D.M.- Jo no tinc diners, però he regalat alguna rosa de paper
o dibuixos que he fet, a la mama. I m’agrada que ens regalem
llibres i roses. Si he de regalar roses, amb totes les cosines que
tinc hauré de trencar la guardiola!

M.P.- Sí. Tot i que reconec que de més petita llegia molt més,
ara és diferent. Hi ha més distraccions.

L’A.- Alguna cosa que no t’agradi de Sant Jordi?

L’A.-Com ara què?

D.M.- Em crida l’atenció que només es facin coses aquí a la
plaça de la Biblioteca per Sant Jordi, haurien de fer-se més!

M.P.- El mòbil, sortir... però bé, també llegim per watpad.

L’A.- Així t’agrada la festa a la plaça?

L’A.- Et refereixes a l’aplicació en la que hi ha històries que
escriuen diferents persones, oi?

D.M.- És molt xula! Hi ha paradetes de moltes coses, sobretot
llibres i roses i es fan jocs. A més al Pupurri hi ha més xuxes
perquè fan roses de xuxes també i m’agraden.

M.P.- Sí. Ara ja la tinc més abandonada. Són històries personals
i hi ha de tot... també molta gent que se li va l’olla...
L’A.- Saps què faràs aquest any per Sant Jordi?
M.P.- Doncs potser em presento als Jocs Florals aquest any!
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Madeleine de Wit

Magí Fortuny

L’Altaveu.- Coneixies la Diada de
Sant Jordi abans de venir a Catalunya
de la teva Holanda natal?

L’Altaveu.- Celebres la Diada de
Sant Jordi?

M.W.- La veritat és que no. I de fet la
primera vegada que estava a Barcelona
o a Sitges i vaig veure les roses i els
llibres pels carrers, no li vaig donar
gaire importància.
L’A.-Com vas descobrir, doncs, la celebració de Sant Jordi?
M.W.- Va ser el meu marit, l’Ezequiel, que em va explicar la
llegenda i la tradició dels llibres i les roses i va ser molt especial.
Aquell mateix any li vaig fer un llibret artesanal, fet a mà,
explicant la nostra pròpia història i va ser el meu regal de Sant
Jordi per a ell.

M.F.- Naturalment! A més penso que
és una festa transversal que, a banda
de la llegenda, acull a tothom i fa
que tothom es faci seva la festivitat,
en part perquè no és un dia festiu, i
això d’alguna manera fa que cadascú
busqui la seva pròpia manera de celebrar-ho.
L’A.- I en Magí Fortuny com acostuma a celebrar aquesta
Diada?
M.F.- Com acostumo a treballar, el primer que faig al matí és
anar a buscar les roses que regalo. M’agrada regalar roses a
totes les persones que m’estimo i que tinc ben a prop.

L’A.- Com definiries o descriuries aquesta tradició?

L’A.- Més de roses que de llibres, doncs?

M.W.- A mi em sembla que totes les tradicions que són
constructives, com aquesta, que a més tot són llibres i roses,
són bones. A més, et diré que com a holandesa, tenim la
virtut (o el defecte) de ser sensibles i flexibles amb totes les
tradicions, així que de seguida que tenim contacte amb altres
cultures assumim costums i les fem com a pròpies, sigui amb la
gastronomia o ara amb festes com Sant Jordi.

M.F.- Sí, tot i que algun llibre sempre cau!

L’A.- Regales llibres o roses?
M.W.- M’agrada que els regals siguin espontanis. Així que potser
si... o potser un altre dia!
L’A.-Coneixes les activitats que es fan al poble?
M.W.- Quan vivia a Sitges havia vist la fira de llibres i aquí sé
que es fan coses també i he vist que algunes botigues posen
parades a la plaça, oi?
L’A.- Sí! Hi ha activitats també durant aquests dies a les
Biblioteques i les entitats organitzen diferents actes.
M.W.- Doncs haurem de sortir a celebrar-ho!
L’A.- Per acabar, si haguessis de triar entre el llibre o la rosa,
que triaries?
M.W.- No puc triar totes dues coses! (riu)

L’A.- Com definiries la Diada?
M.F.- Com et deia és una festivitat que cadascú fa seva. Sí que
en els darrers anys hi ha qui ho viu com un dia dels enamorats,
tot i que trobo que no és tan així. Però és una festa de tothom i
es veu als carrers i als aparadors. Però sobretot perquè és una
festa que es viu de persona a persona, pell a pell, petó a petó,
no amb un simple missatge de bona Diada.
L’A.-A la joieria feu alguna cosa especial?
M.F.- De sempre durant tota la setmana la botiga està guarnida
i a més aquells dies tothom que fa alguna compra s’emporta
algun detall en forma de rosa. És una manera de celebrar des
de diferents àmbits. Així és com tothom pot celebrar Sant
Jordi, cadascú a la seva manera, penso. Cadascú tria el seu
Sant Jordi.
L’A.- Algun record de Sant Jordi en especial?
M.F.- Ara que ho dius, recordo una frase del periodista
Carles Costa, d’un Sant Jordi de 1980. Aleshores la policia va
carregar contra una parada de llibres infantils, perquè alguna
pancarta consideraven que no era oportuna. Costa va dir: “Així
celebraran encara més aquest dia”. I recordo la primera rosa
que vaig regalar, a qui va ser i és la meva dona, i era l’any 78!
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Víctor Redondo

Anna López Chica

L’Altaveu.- Celebres la Diada de
Sant Jordi?

L’Altaveu.- Com vius la Diada de
Sant Jordi?

V.R.- Sí, és clar! Comprant llibres i
visitant parades. Primer a Ribes, a
la plaça Marcer, davant la Gabaldà i
per la plaça de la Biblioteca, on fa uns
anys també se surt al carrer, i després
m’agrada sempre anar a Barcelona

A.L.- És una festa que m’agrada
perquè està relacionada amb la
cultura i celebrem el Dia del Llibre,
per la commemoració de les morts de
Cervantes i Shakespeare, i em sembla
un bon motiu de celebració.

també.
L’A.-Llibres o roses, o bé llibres i roses?
V.R.- Sempre he regalat roses, però sóc més de llibres, ho
reconec. Tinc la meva llista de novetats i m’agrada remenar, tot
i que acostumo a tenir clar els llibres que compraré.
L’A.- Tens recomanacions per aquest any?
V.R.- Vaig mirant les novetats, de moment ja sé que aniré a
buscar la darrera novel·la de Maria Dueñas Las hijas del capitán;
Por encima de la lluvia, de Víctor del Árbol i la darrera novel·la
d’Almudena Grandes.
L’A.-També s’aprofita el descompte de Sant Jordi, oi?

L’A.- Tens records de com vivies la Diada en la infantesa?
A.L.- Sí! Recordo que a l’escola fèiem manualitats per a portar
a casa, com ara flors en paper i dibuixàvem la llegenda. A més,
era la manera d’acostar-nos a la poesia. Normalment sempre es
llegien novel·les durant el curs i per Sant Jordi la poesia estava
més present. Era difícil la poesia i ens la presentaven de forma
que l’entenguéssim.
L’A.- Hi celebràveu Jocs Florals?
A.L.- Sí, però ja quan estava a l’Institut. Aleshores per Sant Jordi
es feia tota una setmana cultural, amb diferents activitats al
centre. I mira, recordo un any que vaig guanyar un Primer Premi
per un còmic, deuria ser cap als quinze anys.

V.R.- Doncs sí. De fet és el dia que compres quatre o cinc llibres,
després la resta de l’any ja vas d’un en un.

L’A.- De què tractava el Còmic?

L’A.- Què és el que més t’agrada de la festa?

A.L.- (riu) Doncs era una història inspirada en la balada The
Unforgiven de Metallica. M’havia oblidat i em fa gràcia ara
recordar-ho!

V.R.-M’agrada que ha anat a més. Que hi ha color i vida per tot
arreu, tot i que trobo que hauria de ser un dia festiu, que la gent
no hagués d’anar a treballar. A més, m’agrada que en els darrers
anys s’hi ha afegit un component reivindicatiu de la festivitat,
amb nous moviments, i és que Sant Jordi és una Diada Cultural
però també social i de la gent.
L’A.- Recordes alguna Diada en especial?

L’A.- Llibres o roses?
A.L.- Sempre prefereixo llibres. Tot i que he rebut també roses.
L’A.- Participes o has participat activament en la celebració
de Sant Jordi en alguna ocasió?

V.R.-Tinc dos records especials. D’entrada la primera Diada de
Sant Jordi del 76, jo vivia a Barcelona, i va ser especial perquè
per primera vegada eren a la Rambla els partits polítics i es
respirava un ambient més que festiu.

A.L.- Activament quan estava a l’Ampa de Costarets, a la
Comissió de Biblioteca, ens implicàvem en la celebració de
l’escola, el jurat i els premis dels Jocs Florals que s’hi fan. Va ser
tota una experiència! I a més, la veritat és que si puc m’agrada
anar a remenar les parades de llibres.

L’A.- I el segon record?

L’A.- Alguna preferència per enguany?

V.R.- Doncs va ser quan va morir Josep Pla. Era Sant Jordi i va
ploure, aquell Sant Jordi va ploure...

A.L.- Doncs sí, m’agradaria el darrer llibre d’Stephen i Owen
king, Sleeping beatius (Les belles dorments).
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Laura Borràs i Salvat-Papasseit, un binomi floral per Sant Jordi

il·lustradora, arrel de l’obra “A flor de piel”, que es presentarà a
la ciutat italiana.
A més, Borràs, continuarà amb les presentacions del
“Sembrador d’estrelles”, llibre del que explica que “no ha estat
fàcil, doncs en la mateixa història hi ha diferents temes”. De fet,
es tracta d’una història de dol, d’un infant que perd el pare,
però també hi ha aspectes socials i personatges màgics, “tot
plegat per transmetre que, com en els jocs d’ombres, les coses
es transformen” i és que les aparences no són sempre el que
semblen o no semblen sempre allò que són.

La il·lustradora Laura Borràs, que fa pocs dies presentava a
la Llibreria Gabaldà, El sembrador d’estrelles de Rodolfo del
Hoyo (Editorial Mosaics), amb les seves il·lustracions i un taller
d’ombres, estrena nova publicació per Sant Jordi. Es tracta del
llibre de Joan Salvat-Papasseit, “El Poema de la Rosa als llavis”
(Angle Editorial) que compta amb una quarantena d’il·lustracions
de Borràs. El cert és que aquesta és una primavera especialment
enriquidora per les persones que vulguin gaudir de l’obra de la
Laura Borràs. Al costat de les cites amb la presentació del recital
del llibre “El camí de Marwan” (Ed. El Cep i la Nansa) -al costat
de la guitarrista Laura Villa i la violinista Anna Smith-, Borràs
presentarà a la Fira del Llibre infantil i juvenil de Bologna, el
seu segon projecte amb l’editorial xilena Amanuta. “Un llibre
sensorial, que m’ha permès experimentar tots els sentiments
i sensacions possibles i expressar-los en imatges”, comenta la

Tres bones notícies per a la il·lustradora ribetana, que estarà el
proper 23 d’abril, pel matí en un taller a l’escola la Riera de Ribes
i per la tarda a la plaça Maria Mercè Marçal, dins del programa
de la Biblioteca Manuel de Pedrolo per Sant Jordi.
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CELEBREM EL DIA INTERNACIONAL
DE LA DANSA

Arreu del món es reuneixen en aquest dia a tots
aquells que estimen, admiren i/o practiquen la dansa
en qualsevol de les seves modalitats per a donar
reconeixement i fer homenatge a aquest art, que és
mitjà d’expressió de tantes i tant diverses persones.
Cada any, des de 1982, se celebra el Dia Internacional
de la Dansa el 29 d’abril, com una forma d’atraure
l’atenció sobre aquest art, i aquest dia, les escoles
de dansa, organitzacions i particulars, duen a terme
activitats dirigides a una audiència fora del seu àmbit
habitual.
Així doncs, ens trobarem el proper 28 d’abril a les
11 del matí a la Plaça Marcer per a celebrar,
gaudint d’un espectacle obert a tothom, que ens
oferiran Bell Gim Jopil i Centre Artís, amb actuacions
de diferents estils interpretats pels alumnes de totes
dues escoles del municipi.

L ’A
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El Centre d’Atenció Primària (CAP) Josep Bertran i Miret, de
Sant Pere de Ribes, va entrar en funcionament el 19 de març

Aquest nou centre esdevindrà un equipament estratègic,
innovador i de referència per a Sant Pere de Ribes i substitueix
l’antic centre del carrer Sant Antoni Maria Claret.

El dia 19 de març va entrar en funcionament el nou Centre
d’Atenció Primària (CAP) Josep Bertran i Miret, situat al passeig de
Circumval·lació, 86, de Ribes. Aquest nou equipament substitueix
l’antic centre del carrer Sant Antoni Maria Claret i suposa una
gran millora en les infraestructures sanitàries del municipi, ja que
és molt més ampli, modern i confortable.
El nou CAP, gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS), ha
estat adaptat tecnològicament a les noves necessitats i adequat
al creixement de la població dels últims anys; té una superfície
construïda de 1.713 m2 i ha tingut un cost de 2.650.316 euros
per a l’execució de les obres i de 333.791 euros per a la renovació
total de l’equipament. Disposa dels serveis de medicina general,
pediatria, odontologia, consulta de salut mental de suport a
l’atenció primària, i atenció a la salut sexual i reproductiva. Tot
plegat permetrà una resposta integral i integrada de l’atenció
primària de salut.

L’obertura del nou CAP també suposa un canvi en l’organització
de l’atenció primària en el municipi amb la voluntat de millorar
els serveis per a tots els residents. D’aquesta manera el
Departament de Salut, d’acord amb l’Ajuntament, ha creat dues
àrees bàsiques de salut (ABS). D’una banda, el nou CAP Josep
Bertran i Miret donarà servei a l’ABS Salut Ribes-Olivella, que
comprèn la població de Ribes (amb els nuclis de Puigmoltó,
Les Torres, Vallpineda, Can Lloses-Can Marcer, Can Pere de la
Plana i Mas Alba) i el municipi d’Olivella, i d’altra banda el CAP
Les Roquetes donarà servei a l’ABS Les Roquetes-Canyelles, que
comprèn la població de les entitats dels Cards, els Colls, Rocamar,
les Roquetes, Mas d’en Serra, Torre del Veguer i Vilanoveta i el
municipi de Canyelles.
Al mateix temps, s’està treballant el projecte d’ampliació del
CAP de les Roquetes, una actuació que permetrà pràcticament
duplicar el seu espai actual i millorar els serveis de la població de
tot el municipi.
Us recordem que, en cas de dubte o consulta, podeu trucar al
telèfon 061 CatSalut Respon, que funciona les 24 hores al dia,
els 365 dies de l’any. Aquest telèfon ajuda en qualsevol demanda
d’informació sobre salut, malalties i serveis sanitaris.

L.B

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Editorial Paidotribo
Cristina Cañadas Romero - EQUINOTERAPIA. Terapias asistidas con Caballos
No Ficció. Aquest llibre, il·lustrat amb fotografies a tot color, explica les teràpies assistides amb cavalls més
utilitzades avui dia, i la seva aplicació en persones amb alguna discapacitat psíquica o motora: la hipoteràpia,
l’equitació adaptada i l’equitació social-terapèutica. Una obra eminentment pràctica. Recull 20 casos reals
d’equinoteràpia amb persones que presenten alguna diversitat funcional (autisme, paràlisi cerebral, hemiplegia,
retard en el desenvolupament, síndrome de Gravet...). Al llarg de l’obra, diversitat de fotografies recullen
moments únics, d’experiències viscudes per genets, cavalls i terapeutes, que per sí mateixes parlen de les virtuts
d’aquest tipus de teràpia.
S’inclou un capítol amb el marc teòric i pràctic pel terapeuta, en que s’expliquen els conceptes bàsics que cal
tenir en compte, el pla de diagnòstic, el pla d’actuació i de valoració, i finalment, com realitzar un esquema de
la sessió.
Editorial . El Toll
Josep Mesia Nin -“AMORS ENEMICS”
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Relats. Inclou els relats: “Carrer estret”, “La senyora del cotxet”, “A veure quan te la clavo”, “L’immortal”,
“La muntanya russa”, “Hora congelada”, “La mirada funesta”, “Les calcetes verdes”, “Soc el que menjo”,
“Multiplicitat”, “El nadó impertinent”, “La Moneda”, “Guerra de bojos”, “Camí d’Estocolm”, “El diable en
crisi”, “Hola, Rudy”, “S’ho treia tot”, “El forat de l’Erika”
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Doctor Marcos Hourmann - MORIR VIVIENDO VIVIR MURIENDO

Aquesta és la història real del Dr. Marcos Hourmann, el primer metge sentenciat a Espanya per aplicar l’eutanàsia.
Un relat on es poden entreveure totes aquelles sensacions i sentiments que es produeixen en ell des de l’inici de
l’audiència per part de l’hospital, i les seves conseqüències, viatjant en el temps del dolor provocat, descrivint
amb tota mena de detall cada succés fins el judici i la seva segona caiguda a Gran Bretanya. El llibre s’endinsa
en les situacions humanes i les seves conseqüències, per què un acte d’amor i compassió es transforma en un
malson. I si aquesta història d’amor i de dolor pot servir per a que s’escolti a aquelles persones que desitgen una
mort digna, aleshores aquest llibre haurà aconseguit el seu objectiu.

C
E

Editorial Letrame

M
O

Josep Maria Tubau Gallinat - ELS LLADREGOTS D’ALMOÏNES

R

Novel·la. El protagonista d’aquesta novel·la, ambientada entre els anys de 1920 a 1977, creix entre els senders
obscurs de la violència, la criminalitat i l’engany. El context converteix el llibre en un thriller històric i costumista.
L’ambició i les misèries de la societat del moment enmig de les filigranes per la supervivència d’un personatge
que es mou entre Barcelona, Hospitalet, Sevilla i Sitges. Històries familiars i d’amor són també els ingredients
d’una novel·la que pot fer pensar i reflexionar sobre el període històric de que tracta i el paper de la burgesia
catalana.
Edicions Saldonar
Mercè Foradada - PERLES CULTIVADES
Novel·la. La darrera novel·la de Foradada s’endinsa en una reflexió sobre la bondat. A partir de la història de
la seva protagonista, una psicòloga que inicia un estudi sobre la bondat des del camp de Zaatari (Jordania), la
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novel·la aporta una doble reflexió humana i social. Al mateix temps, doncs, a partir d’un retrat psicològic de diferents persones l’obra
permet fer un retrat de la ment més col·lectiva, a partir de conceptes tan universals com el bé i el mal, sovint, no sempre depenen de la
perspectiva amb la què es mirin.
Siníndice Editorial
Eugènia Kleeber - LA HECHIZADA

I
R

S
E

Relats. La Hechizada és el darrer llibre d’Eugenia Kléber, escriptora i guionista, que ha publicat també en els
darrers dos anys Lo que quede después y Marie Valentine. En aquest cas el llibre el conformen un conjunt de
relats, a través dels que l’autora ens condueix a diferents paisatges, tant ambientals com personals, al mateix
temps que ens permet gaudir d’una literatura fresca, dinàmica, vitalista malgrat les penúries i sobretot elegant.
Editorial Meteora
Joan Duran i Ferrer - ANIMAL IMPUR

E
T

À
R

Poesia. El nou llibre de poemes de Joan Duran i Ferrer, va ser l’obra que va guanyar el darrer premi de poesia
Cadaqués Rosa Leveroni (2017). Ara en una acurada edició, es publica una obra que promou l’esperit de
les impureses, de la salvatgia. Un poemari amb tres protagonismes, el poeta Dafnis, Ariadna i Simurgh, tres
personatges mitològics que en cada vers evoquen allò que entre la natura i els mites, les persones i el pas del
temps, ha esdevingut l’essència d’emocions, desitjos i anhels, fins i tot més enllà de l’imaginable.
Editoria Pàmies

I
L

Nacho Zubizarreta - NADA ES CIERTO
Novel·la. Es tracta d’una ficció, un thriller ambientat pels carrers de Sitges, que explora en les vides de diferents
personatges i els seus misteris. Una poderosa família, una història de poder i ambicions, un detectiu i una història
d’amor, són part dels ingredients per a un relat de sòrdides vides que resulta trepidant, i que empeny a seguir el fil
des de l’inici fins al final. Humor i dolor, ràbia i pors, són altres dels elements, al costat d’una història costumista,
actual i que el propi autor presenta amb la intenció d’oferir una novel·la entretinguda i divertida, malgrat tingui
moments de tot tipus.

MATALASSERIA

BASES

ROBA DE LLIT

CORTINA TÈCNICA

LLITS ARTICULATS
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Sant Jordi 2018
Dijous 12 d’abril
A les 18 hores: Hora del conte: Precisament així, dedicada als
contes de Rudyard Kiplig, autor del Llibre de la selva, a càrrec de
Sandra Rossi.( a partir de 3 anys acompanyats)

Ribes / Les Roquetes
poeticomusical de Jaume Calatayud i Vicente Monera. 2018
Any Pedrolo.
Biblioteca Manuel de Pedrolo Ho organitza: Servei de Cultura i
Joventut

Biblioteca Josep Pla Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dijous 19 d’abril

A les 19 hores: Presentació de la novel·la L’Esborrany, de Sílvia
Romero i Olea

A les 18 h Hora del conte per a petitons: Qui viu aquí?, a càrrec
de Sandra Rossi

A càrrec de l’autora i de Teresa Fort, filòloga. Amb la col·laboració
d’Editorial Gregal

(a partir de 6 mesos i fins a P5 acompanyats )

Biblioteca Manuel de Pedrolo Ho organitza: Servei de Cultura i
Joventut

Biblioteca Josep Pla Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dijous 12, divendres 13 i dissabte 14 d’abril

A les 18.30h Conferència: “John Ford, més enllà del western”, a
càrrec de José Maria Álvarez. Dins el cicle “Històries del cinema
clàssic”

Dijous a partir de les 15 h i divendres i dissabte a partir de les
8 h Feria de abril

Biblioteca Manuel de Pedrolo Ho organitza: Servei de Cultura i
Joventut

Sales Sol i Mercuri del Centre Cívic l’Espai de les Roquetes Ho
organitza: Casa de Andalucía de la Comarca del Garraf

Divendres 20 d’abril

Diumenge 15 d’abril
De 12 a 14 h Potage del Hermano Mayor i Pregón Rociero
Sales Sol del Centre Cívic l’Espai de les Roquetes Ho organitza:
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Comarca del
Garraf

A les 15.30 h Lliurament dels Premis del III Concurs “Relats per
al Cafetó” i presentació delapublicació que en recull els relats.
La Trobada (c. de Lluís Companys 64) Ho organitzen: Fem Ribes
i Servei de Català de Sant Pere de Ribes (CNL de l’Alt Penedès i
del Garraf).

De 10 a 22 h Exposició de Pintura “Panoràmiques del Garraf”

A les 18 h. Inauguració de l’exposició de treballs artístics dels
alumnes d’ESO de l’Institut Alexandre Galí de les Roquetes,
exposada del 20 d’abril al 4 de maig a la sala polivalent de la
Biblioteca Josep Pla.Ho organitzen: Institut Alexandre Galí i
Servei de Cultura i Joventut

Vestíbul Centre Cívic l’Espai de les Roquetes Ho organitza:
Acarte

A les 18h. Tardes Literàries, a càrrec de Sílvia Romero:La Mort a
Venècia, de Thomas Mann

Dimarts 17 d’abril

Biblioteca Manuel de Pedrolo Ho organitza: Servei de Cultura i
Joventut

Des del 16 d’abril fins al 15 de maig

A les 17.30h Trobada amb José Ignacio Valenzuela, autor de La
iaia no hi toca (a partir de 8 anys) Amb la col·laboració de
Birabiro Editorial i Llegir en Català
Biblioteca Manuel de Pedrolo Ho organitza: Servei de Cultura i
Joventut

Dimecres 18 d’abril
A les 18.30h Manuel de Pedrolo: mai no és de nit, composició
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De 20 h a 2 de la matinada FERIA DE ABRIL
Envelat de les Roquetes Ho organitzen: Servei de Cultura i
Joventut amb entitats de les Roquetes

Dissabte 21 d’abril
A les 12 h. Presentació de la segona part de la trilogia iniciada amb
el títol Siempre lo supe, a càrrec de l’autor local Juan Carlos Blas.

Biblioteca Josep Pla Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
A les 12 h. Taller infantil en anglès “Vols aprendre a fer la teva
flor de Sant Jordi?”
Per a nens i nenes de 3 a 10 anys Ho organitza: Kids&Us Sant
Pere de Ribes
A les 12 h. Xerrada-col·loqui amb Liz Castro i presentació del seu
llibre Els carrers seran sempre nostres.
Sala Martinet del Centre Cultural El Local Ho organitza: MES
Moviment d’Esquerres, agrupació local de Sant Pere de Ribes
A les 23 h. Geranis Party. “Músiques del segle XX” per ballar,per
compartir, per solidaritat.
Preu entrada: 3€. Recaptació per al CDR. A la Nau Pere Vall i
Soler Ho organitza: GER
De 20 a 2 de la matinada. FERIA DE ABRIL
Envelat de les Roquetes. Ho organitzen: Servei de Cultura i
Joventut amb entitats de les Roquetes

Diumenge 22 d’abril

literari i de dibuix Sant Jordi-Ucer 2018. Ho organitza:
UCER
Parades de les entitats i comerços, a la plaça Maria Mercè
Marçal de 16 a 20 hores, amb les activitats següents:LA
BIBLIOTECA SURT AL CARRER
Paradeta de la Biblioteca a la plaça Maria Mercè Marçal
de 16 a 20 h
De 17 a 18h, Taller de punts de llibre
A les 18h, espectacle de màgia Màgic Music, amb “¾ de 15”
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
Dimecres 25 d’abril
De 15.30 a 17 h. Club de lecturaconduït perl’Eulàlia Ribó
comentant Guadalajara, de Quim Monzó, 50è Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes 2018.
Biblioteca Josep Pla Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
A les 18 hores
Hora del conte, amb Moi Aznar

A partir de les 11 h fins a les 13 h. Matalaranya i parada de
llibres, tallers per a infants i joves i edició de la revista infantil i
juvenil Matalaranya.

Contes de la lluna, sota les estrelles Per a nens i nenes a partir
de 3 anys

A la plaça MarcerHo organitza: Esplai GER

Biblioteca Manuel de Pedrolo Ho organitza: Servei de Cultura i
Joventut

D’11 h a 21 h. II MOSTRA D’ENTITATS DE SANT PERE DE RIBES
A la plaça Marcer, carrer de Fra Vicenç i plaça de l’Església Ho
organitza: Servei de Cultura i Joventut amb les entitats del
municipi

Dilluns 23 d’abril. Dia de Sant Jordi
Parades de les entitats i comerços, a la plaça Llobregat
de 16 a 20 h, amb les activitats següents:LA BIBLIOTECA
SURT AL CARRER
Paradeta de la Biblioteca a la plaça Llobregat de 16 a 20 h
De 17 a 18h tallers de Sant Jordi per a nens i nenes

Dijous 26 d’abril
A les 18 h
Hora del conte, a càrrec de Mon Mas
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Biblioteca Josep Pla Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
A partir de les 18 i fins al dia 1 de maig. Festival Fes+Chapeau
A la Carpa Revolució, pont de la Palanca i places i carrers del
poble. Ho organitzen: Endorfina Teatre i Malabars

A les 18 h sorteig de les paneres culturals de Sant Jordi
A les 18.05 h Espectacle Quin desastre de Sant Jordi!a
càrrec de Moi Aznar de la Cia. Jomeloguisjomelo.com
A les 19h. Lliurament dels Premis del VIII Certamen

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
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ES VOL RECUPERAR L’AUTÒDROM TERRAMAR PER CONVERTIR-LO
EN UN CENTRE D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I LLEURE
Un grup empresarial vol preservar-lo i organitzar-hi competicions internacionals de
salts d’hípica i esdeveniments vinculats al món del motor, entre d’altres activitats.
L’Autòdrom de Terramar es projecta com un centre
d’esdeveniments i de lleure integrat a l’entorn
i vinculat als salts d’hípica a nivell internacional,
el món del motor i la promoció d’una àmplia
varietat d’actes i presentacions. Amb una inversió
de 20 milions, el grup empresarial francoespanyol Grand Prix d’esdeveniments esportius
vol recuperar l’equipament per preservar el seu
valor històric, potenciar el paisatge del lloc i
promoure la polivalència d’activitats. Per això, a
l’espai central preveu ordenar un gran recinte amb
zones d’aprofitament que compren la pista, les
esplanades multifuncionals al centre, terrasses al
nord i els espais d’implantació de quatre hotels que
se situarien als perímetres.
La iniciativa, que es porta treballant conjuntament
amb l’Ajuntament des de fa tres anys, es planteja
des dels paràmetres del respecte i la sostenibilitat
i pretén restaurar i preservar el circuit, la masia
de Can Sidós, els edificis Champions i Palau dels
Frares, les grades i els boxes de sota per integrarlos al projecte. També es vol fer una passarel·la o
passeig amb arbres a l’eix central que uneixi els
diferents espais de l’esplanada interior del recinte
i es concep globalment com una espai de lleure
obert a la població, on es pugui anar el cap de
setmana a menjar o a passejar. En total està previst
construir 43.000 m2 de sostre dels 90.000m2
edificables que permet el Pla General, s’utilitzaran
materials i sistemes de construcció sostenibles i el
reaprofitament de recursos naturals. La superfície
total del recinte és de 69 hectàrees.
Durant la presentació del projecte la setmana
passada, l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail
Garrido, va dir veure “amb bons ulls” la iniciativa,
doncs “aportarà activitat econòmica, aposta
per la qualitat i el respecte amb l’entorn i
posa en valor una peça històrica patrimonial
molt important”. “Ens agrada que respecti
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aquesta peça històrica, la restauri i la posi
al centre de l’activitat que desenvoluparà”,
ha afegit. L’autòdrom de Terramar, un dels primer
circuits construïts a tot el món, datat del 1923, és
l’únic autòdrom d’aquestes característiques que
manté intactes tots els seus elements originals.
El director del projecte, Vincent Goehrs, considera
que l’Autòdrom Terramar “té un potencial que
va més enllà de l’activitat que desenvolupi,
sobretot per a molts organitzadors que
busquen llocs especials i originals. Haurem
de buscar els límits per veure què es pot
fer i què no es pot fer (...) i que no generi
contaminació de cap tipus”. La idea és que duran
els mesos d’hivern es concentrin les activitats més
relacionades amb el món eqüestre i els mesos amb
més bon temps la resta d’activitats.
Goehrs ha explicat que “ens vam enamorar
de l’Autòdrom de Terramar i vam veure que
podria acollir i compaginar tant el món del
motor com el món eqüestre perfectament, i
no només en el lloc sinó també en el calendari
anual”.
A falta dels tràmits urbanístics que s’han d’aprovar,
els promotors volen posar en funcionament el
centre d’esdeveniments temporals l’any 2020.

Abans, però, caldrà dur a terme unes obres amb una
durada prevista de quinze mesos. En una segona
fase, es construiran els quatre hotels previstos que
tindran un total de 260 habitacions. D’aquests, dos
seran de quatre estrelles (un patrimonial vinculat
a l’edifici de Can Sidós i un de nova construcció),
hi haurà un cinc estrelles tipus bungalows i l’altra
serà un petit hotel-boutique. L’any 2022 podria
estar a pler rendiment i donar feina a 120 persones
permanents i a una setantena de temporals més.
L’impacte econòmic estimat xifra entre els 6 i 8
milions d’euros les despeses en estudis i construcció
i d’1 a 3 milions anuals pel manteniment, seguretat,
neteja i subministraments. També es calcula que
deixarà d’1 a 3 milions d’euros en nits d’hotel i
més de 10 milions en despeses turístiques anuals.
L’alcaldessa ha dit que “celebrem que hi hagi un
projecte amb aquesta empenta i amb aquesta
projecció internacional així com els llocs de
treball que s’hi podran promoure”
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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PER QUÈ JA NO CONEIXEM ELS
VEÏNS I VEÏNES DEL PRIMER?

CARTES A LA JUANi

Benvolgut Roger,
Com ja saps, la teva carta ha esdevingut una nova
oportunitat per a intercanviar propostes i per a iniciar
diàlegs, que en el millor dels casos esdevinguin un
espai comú per a noves veus. També he de confessar
que n’han arribat més i ben diverses. Veus que
reclamen un espai propi i d’altres que reivindiquen
un espai lliure de fums, o de caques, o de tristor...
Sense voler anar més enllà del que una
conversa permet, goso respondre a la
teva crida obrint aquest nou espai
que ens pot permetre, amb humilitat
i sinceritat, respondre diferents
inquietuds. Anem per la primera.
Per què ja no coneixem els veïns
i veïnes del primer?
Probablement siguin els del
primer, o del segon, o del
tercer... tot i que més amagades
acostumen a ser les persones de la
planta baixa, malgrat ignorem el motiu.
La individualització i la crispada necessitat
d’intimitat, que en el món de les exhibicions en xarxes
socials resulta contradictòria, potser ens ha portat a
ignorar el veí o la veïna, i en canvi, saber-ho tot del
Brad Pitt de torn.
Les portes i les parets, que podrien obrir-se i ser tant
sols la imatge d’una petita barrera per a superar,
esdevenen veritables murs contra la convivència
i la tolerància, que serien tan fàcilment superables
amb tan sols un gest. Una benvinguda o potser una
salutació de bon dia. Què et sembla, Roger? Potser
si canviem els hàbits de la indiferència i el silenci
podríem arribar a conèixer els veïns i veïnes del
primer. I òbviament exigir el mateix. Totes les coses
en la vida tenen el privilegi de l’anada i el retorn. De
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la reciprocitat i allò del viceversa... no creus?
Seria fantàstic que la família fos el conjunt de tothom
que ens envolta i les obligacions tinguessin la virtut
de salvar-nos de tanta crueltat. Seria meravellós tenir
la llibertat d’expressió que ens permetés anar més
enllà de la cordialitat, i sobretot tenir la certesa
de que en qualsevol cas, poden comptar
amb nosaltres.
En fi, Roger. Crec que el primer pas
és que obrim les portes, piquem els
timbres del costat i convidem a passar
a casa nostra. D’aquesta manera
potser podrem donar a entendre que
ens encanta la nostra intimitat, però
que la mateixa és compatible amb la
seva, i que en podem parlar i conviure,
de la mateixa manera que compartim les
despeses de la comunitat i cada qual paga el
seu rebut de la llum.
Confio que les meves paraules hagin estat el que
volies, que tan de bo la gent ens escrivíssim més
sovint, confiéssim en la paraula de l’altre, i ens
permetéssim somniar que tot és possible si les
voluntats caminen, potser no plegades, però si sense
obstacles.

La Juani
PD. Sabies que per la propera parlarem de música?
Diuen que ressonen pels carrers melodies de tota
mena...

SALUT
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Mandonguilles de be

Preparació:

Ingredients:
½ kg. carn picada de be
1 ou
100 gr. rull de formatge de cabra
1 ceba
1 gra d’all
50 gr. pa ratllat
Coriandre
Julivert
Comí
Menta
Sal
Pebre negre

Primer picarem el ½ kg. de carn de be. Afegirem sal i pebre al gust i ho reservarem.
A part picarem la ceba a trossets ben petits o directament amb una picadora. La reservarem.
Tot seguit posarem a la picadora un gra d’all, 50 gr. de pa ratllat (si hem picat la ceba amb la picadora afegirem 50 gr. més
de pa ratllat per compensar l’aigua que haurà deixat anar), una culleradeta de cafè de comí, una mica de julivert, coriandre
i menta. Ho picarem tot i ho reservarem. Per últim agafarem 100 gr. de rull de formatge de cabra i el trossejarem ben petit.
Preescalfarem el forn a 220º (dalt i baix). Mentre el forn agafa la temperatura desitjada, en un bol mesclarem la carn
picada amb l’ou, la ceba picada i la resta d’ingredients que prèviament haurem reservat. Un cop estigui tot ben mesclat
farem unes mandonguilles de uns 4 cm i les posarem al forn durant 15 minuts en una safata amb paper adient per a forn.
BON PROFIT

El menu del guerrero
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VOLUNTARIS DEL GARRAF VISITEN GÀMBIA PER
INICIAR UN PROJECTE DE SANITAT

“Divendres dia 6 abril a les 19h estarem a El Local de Ribes (Plaça Esglèsia) explicant el projecte i el viatge amb els
voluntaris, amb pase de fotografíes i videos.”
La Fundació Kalilu Jammeh desenvolupa la seva activitat
des del 2007 al municipi de Jirong i la seva comarca, Upper
Baddibu, Gàmbia. La seva activitat s’ha centrat en el suport
a l’agricultura i educació, i fa un any que ha iniciat el seu
primer projecte sanitari.

511 individus en cinc municipis, amb l’ajuda d’un traductor
de les llengües comunes: mandinka, wolof i fula al angles.
Es van realitzar un total de 1438 mesures de tensió arterial.

Aquest mes de gener 2018 hem anat a Gàmbia un grup
del Garraf, principalment de Ribes, per iniciar un Projecte
Sanitari amb l’objectiu d’identificació i control d’Hipertensió
en adults.

Les conclusions de l’estudi son: prevalença elevada de la
Hipertensió arterial en la població estudiada, que justifica
una actuació immediata per a la detecció i control de la
malaltia. Per tot això la Fundació Kalilu Jammeh, amb el
tècnic del projecte, i amb Conveni amb el Ministeri de
Sanitat de Gàmbia, inicia el Projecte de Detecció, diagnòstic,
tractament i control de les malalties cròniques en adults de
la zona d’Illiasa (Gàmbia). I en un futur iniciarà un projecte
de control i tractament oftalmològic i deontològic en infants
a la mateixa zona.

El grup érem una metgessa, dues infermeres, un farmacèutic
i una antropòloga, i 7 persones més. Tot l’equip ha ajudat
moltíssim a realitzar les tasques, amb molt bon humor,
alegria i molta sensibilitat. L’equip sanitari ha atès un total de

Necessitem Voluntaris: metges, infermeres, auxiliars, i
Col·laboradors, us podeu posar en contacte amb l’email:
fundaciokalilujammeh@gmail.com. I a les xarxes Facebook,
Instagram, Youtube i blog.

A la regió de Baddibu només hi ha un hospital principal
de referencia, a Farafenni, amb condicions precàries i de
desproveïment crònic de material i de medicació, per una
població superior als 100.000 habitants.
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Sabies
què...
ELS ANYS 1890 VAN SER DE
PROFUNDA CRISI SOCIAL?
Josep Miret i Mestre

Permeteu-me que comenci amb una
nota del dietari del meu besavi Joan
Milà i Giralt escrita el 26 de febrer de
1897: “Estamos prontos á llegar á
una crisis y una miseria espantosa.
En Villanueva han cerrado dos o tres
fábricas. Esto unido á la encalmación
del negocio de vinos y la devastación
de nuestros viñedos por la terrible
filoxera presenta un aspecto algo
alarmante para la tranquilidad del
país”.

18

De resultes d’aquesta crisi es
produeixen tensions entre amos i
parcers que sovint acaben als jutjats. En
el dietari de Joan Milà, que va ser jutge
de pau, he trobat dades dels judicis
de conciliació o de desnonaments
de Josep Llampallas i Cuadras (febrer
i abril de 1896), de tres parcers de
ca l’Almirall de la Font (27 de febrer
de 1897) i de Joan Grau “Muç” (22
d’octubre de 1898). Dels tres judicis,
el més ben documentat és el de Josep
Llampallas, ja que a més dels dietaris
he pogut consultar el sumari del judici
dins de la documentació de can Milà
del carrer del Pi.

la vinya, entre altres raons perquè els
propietaris no li van donar la part del
sofre i sulfat que els corresponia. Els
amos van considerar que l’home no
portava les terres “a ús i costum de
bon pagès”, com diuen les escriptures
antigues, i van posar demanda al
jutjat de Vilanova i la Geltrú. En Josep
Llampallas, que era de la Federación
de Trabajadores Agrícolas de la Región
Española, va avisar els seus companys
que havia estat demandat i dies més
tard, abans de començar el judici, van
anar uns quinze homes a ajudar-lo i en
un sol dia van llaurar, cavar i podar la
vinya i els garrofers.

El plet entre el propietari de can Milà de
la Clivillera (actualment urbanització
Mas Milà a Olivella) i Josep Llampallas
va ser llarg. L’any 1892 Josep Llampallas
va arrendar unes terres plantades de
vinya i garrofers a can Milà, però per
diferències entre amo i parcer l’any
1894 el pagès no havia llaurat ni podat
els garrofers ni ensofrat ni ensulfatat

El judici començà a Vilanova el
24 de desembre de 1894. El jutge
sentenciava a favor dels propietaris i
obligava Llampallas a pagar les costes
del judici. L’advocat de Llampallas
presenta recurs a l’Audiència de
Barcelona, però la cosa acaba un any
més tard amb una sentència que no
s’allunya gaire de la que havia dictat
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Llampallas i una partida de vi que
guardava a casa d’un amic. Finalment,
sembla que a causa d’unes “palabras
inconvenientes” que va dir al jutge,
en Josep Llampallas és empresonat
durant els mesos d’abril i maig de
1896. Els seus amics de la Federación
van muntar una subscripció a la revista
“El Campesino” per ajudar a la seva
família.
A causa d’aquests judicis i
empresonaments les relacions entre
amos i parcers seguien bastant
tenses. Els pagesos rabassaires havien
aconseguit algun avanç puntual però
els contractes nous seguien obligant el
parcer a pagar una part important de
les despeses de l’explotació i a donar
Sumari del judici de desnonament
la meitat dels raïms al propietari.
de Josepa Giralt i Josep Milà
El 20 de març de 1898 es produeix
contra Josep Llampallas l’any 1895
una reunió de propietaris al Centre
(Col·lecció de can Milà)
Recreatiu, on decideixen deixar en
el jutge de Vilanova i la Geltrú. El estat latent la seva associació, ja que
febrer de 1896 el jutjat embarga consideraven que havien cessat les
algunes coses de valor de la casa de causes que havien motivat la seva

Revista “El Campesino”, editada al
Vendrell, òrgan de la Federación de
Trabajadores Agrícolas de la Región
Española (Biblioteca Víctor Balaguer)
creació. Tornava una certa calma,
però en un poble considerablement
empobrit.
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Quatre sinistres
Recordeu el cinema espanyol del anys setanta? Al marge
d’excepcions com les pel·lícules de Buñuel, Berlanga o Saura,
la majoria eren comèdies de “destape” i sal gruixuda. La gent
reia de les seves pròpies misèries i, com encara no es podien
dir les coses pel seu nom, es disfressava la pobresa de felicitat
resignada, la repressió sexual de “canitas al aire” i l’emigració
d’alegres aventures que, a més, omplien Espanya de divises.
Era l’època del “landisme”.
Una de les pel·lícules que va fer més fortuna va ser “Vente
a Alemania, Pepe”, on el protagonista, seduït pels cants de
sirena, se’n va a buscar les llonganisses amb què els europeus
lligaven els gossos. Calia anar-se’n d’un país assolat pel
franquisme. Curiosament, els nets d’aquells emigrants han
canviat la boina i la maleta de cartró per un títol universitari
que, quaranta anys després, en el mateix país ara assolat pels
hereus del franquisme, no serveix per a res.
I com res no ha canviat a casa dels veïns en tots aquests anys,
la gent continua conformada i rient malgrat les seves misèries:
el salari mínim més baix, el preu de l’aigua i l’electricitat més
alt d’Europa, una nova bombolla immobiliària que ja s’albira
i unes futures jubilacions que es veuen en globus... Sort que
els queda la Feria de Abril, la selecció espanyola i l’“A por
ellos” contra els catalans.
Ah! I els quatre sinistres de l’Apocalipsi. La sinistra de
defensa, el sinistre de justícia, el sinistre de l’interior i,
“cágate lorito”, el sinistre de, entre altres coses, cultura!, es
van dedicar a cantar mentre desfilava la “Legión”, cos militar
que va lluitar a favor del feixisme i que encara existeix (què
no us ho creieu? Us dic que sí, cony, els de la cabra!)... Bé,
com deia, es van dedicar a cantar “Soy el novio de la muerte”
en una processó de Setmana Santa a Còrdova.
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“Soy el novio de la muerte” Quins pebrots! “De la muerte”
de qui? Això ho canta un català que no sigui el Rafael Catalá
Polo i l’acusen d’amenaces, terrorisme, “kale borroca”,
nocturnitat, “alevosia”, “escalo” i de ser del Barça.
Feia una llàstima veure’ls parrupar. Pobrets, com el seu
himne no té lletra i només poden fer allò del “Na na, na
na”... Semblaven la Marisol i tres Joselitos, “Los pequeños
ruiseñores”, però encebats.
I que me’n dieu de la Cospedal, que ha manat que les
banderes espanyoles onegin a mitja asta per la mort de
Jesús... Però no diu la sacrosanta constitución española que
“el estado español” és aconfessional? Clar que també diu que
tothom té dret a una vivenda digna i també això s’ho passen
pel forro. Ai!
I allò que deia del cinema d’abans... Com hagués gaudit en
Berlanga filmant aquesta patuleia, ara, quaranta anys després!
P.D. Disculpeu... No sé que li passa a aquest ordinador que a
vegades em canvia algunes lletres, sobretot l’ema per l’essa.
Quin serdé!
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