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ctubre, per norma general, sempre compleix amb el mèrit al canvi d’estació, 
de l’estiu a la tardor. Deixem enrere els geladets i els gaspatxos per donar 
pas als caldets, les castanyes i els moniatos. Fruites i verdures també canvien 
d’estació com ho fan els nostres costums, i esperem la temporada de bolets 

per gaudir del sabor de bosc a taula.

La Cuina del Guerrer proposa uns farcellets de col, que ja s’hi adiu pel temps, amb un 
farcit de carn picada, cuinat amb calma i delicadesa, que ens dona una oportunitat per 
compartir cuina i taula amb qui més ens estimem.

Quan l’humà canta, diuen que el seu mal espanta. Doncs així deu ser perquè l’entrevista 
a Meritxell Tarragó, directora de la Coral Levare, en aquesta edició d’octubre té màgia, 
emana optimisme i bona vibració. La Coral Levare, amb un recorregut prop d’una dècada, 
aplega una seixantena de persones de Ribes i de Sitges que canten per vocació.

Els Carrers en aquesta ocasió ens donen a conèixer a Ribes la plaça Marcer, en honor 
a Francisco Marcer i Oliver, propietari de Can Coll, qui va comprar uns terrenys per 
construir-hi l’església. I a Les Roquetes, el carrer per tots conegut Miquel Angelo dona 
nom a un carrer en aquest cas traduït al català com a Miquel Àngel: escultor, pintor, 
arquitecte, escriptor i poeta que va ser una figura cabdal del Renaixement.

Les Rosquellades titulen Tribulacions d’en Terenci Miramon i per variar el parany fustiga 
al crèdul i dona que pensar a l’incrèdul, però si trobeu al Terenci, abraceu-lo i…

La Juani parla de soroll, o de com poder fer que ens soni el soroll. Ens diu en algun moment: 
T’imagines exportar aquesta mateixa màgia a tot allò que ens molesta i convertir-ho en 
una manera nova de gaudir de la vida? 

Obrim secció, Som de Llegenda, si més no curiosa, perquè la història n’és plena de 
llegendes i arreu, per petit que sigui un poble, de ben segur que tot avi, àvia o ben llegit, 
en sap alguna.

Us convido a passar pàgina i acabar de descobrir tot això i la resta de contingut que omple 
aquest nou número de L’Altaveu. 

Fins aviat.
Cristina Perelló
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Un any més, tot i la pandèmia, els Xulius han 
celebrat la festa de sant Miquel a la plaça del Castell. 
Tradicionalment aquesta festa ha estat l’activitat que 
inaugurava el calendari de l’entitat després de la 
pausa estival, però des de fa uns anys aquest honor 
recau en el Festivalet del Monocicle.

Des de l’any passat, quan Els Xulius van portar en 
Peyu, la festa de Sant Miquel s’ha ampliat a dos dies. 
Enguany s’ha pogut gaudir de l’espectacle musical 
“Les cançons seran sempre nostres”, un projecte 
liderat per l’Arnau Tordera i en Magí Canyelles que 
el 2018 va rebre el premi Teresa Rebull al millor 
projecte de producció musical en Cultura Popular i 
tradicional. Aquest espectacle havia d’haver arribat 
a Ribes pel Cicle de Música al Castell 2021, però 
el naixement del fill d’en Magí Canyelles obligà a 
posposar-lo fins aquesta nova data.

Aquest és un espectacle que vol recuperar i 
normalitzar l’ús popular de la cançó tradicional, un 
patrimoni que, de generació en generació, ha recollit 
les històries, inquietuds i sentiments de la gent. En 
ell es fa un recull de música d’arrel i música moderna 
a partir d’una instrumentació innovadora i una actitud 
desacomplexada. Amb Arnau Tordera, a la veu i 
guitarra elècrica, Magí Canyelles, a la tenora, Joana 
Gumí al violí i acordió diatònic, Arnau Burdó a la 
veu i teclats i Maribel Rivero a la veu i contrabaix, 
el concert va ser tot un èxit i la gent va poder gaudir, 
entre d’altres, amb cançons com “El Cant dels 
Ocells”, “La presó del rei de França”, “Rossinyol que 
vas a França”, “En Pere Galleri”, “Caterina de Lió”, 
“No en volem cap”, “En Jan Petit” i, com a cloenda, 
“Els Segadors”, que va ser acompanyada per crits 
d’independència, independència,  independència per 
bona part dels assistents.

El diumenge, tot i la presència de núvols durant tot 
el dia, es va poder gaudir dels actes més tradicionals 

Els Xulius celebren la festa de
Sant Miquel a la plaça del Castell
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de la festa de sant Miquel, la ballada de sardanes 
i el concurs de melmelades i confitures casolanes. 
El restaurat castell de Ribes també fou un reclam 
per pujar a la plaça del Castell i van ser molts els 
que van apropar-se al pati per gaudir de les vistes o 
preguntar a l’encarregada del castell com ho havien 
de fer per visitar-lo.

La ballada de sardanes va anar a càrrec de la 
cobla Catània, habitual d’aquesta festivitat. Amb les 
mesures covid establertes es va poder gaudir d’una 
agradable ballada de sardanes. 

Durant la mitja part de la ballada de sardanes va tenir 
lloc la degustació, també amb mesures covid, de les 
melmelades i confitures que s’havien presentat al 
concurs. Enguany es van presentar 26 confitures 
amb sabors tan diferents com el meló, el cabell 
d’àngel, el codony o els nispros i amb la figa com a 
producte més utilitzat. Amb tot, la clara guanyadora 
d’aquesta edició va ser una confitura d’albercoc a 
l’aroma de taronja elaborada per la Neus Milà, de 
can Manel d’en Lluís. 

Aquest mateix cap de setmana també va tenir lloc 
la inauguració de l’esplai setmanal i en propers dies 
començarà el curs de pessebrisme per a infants, 
així com les caminades del grup d’excursionisme tot 
resseguint el camí dels Pastors.

Pere Coll Milà
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Amb la modificació puntual del Pla General en 
l’àmbit de Can Jove es preveu potenciar l’oferta 
sociosanitària com a pol d’activitat econòmica, donar 
resposta a la necessitat d’habitatge públic i oferir un 
model de desenvolupament respectuós amb l’entorn 
paisatgístic i el medi ambient en aquest sector. 
L’ordenació prevista contempla la construcció de 
331 habitatges assequibles (HPO), 221 habitatges 
tutelats sociosanitaris i 114 de renda lliure, a la 
vegada que integra criteris mediambientals, de 
preservació (respecta els marges de pedra seca, 
les masies, les vinyes i la bosquina de Can Jove) i 
aposta per la filosofia de l’arquitectura orgànica.

Sobre els motius de la modificació a Can Jove, 
l’alcaldessa, Abigail Garrido, ha recordat que Sant 
Pere de Ribes “és un municipi amb una forta 
demanda acreditada d’habitatge. Els preus del 
lloguer han pujat i cada vegada hi ha més gent 
jove i famílies que necessiten una opció per 
viure digna i assequible”. A més, ha destacat 
que s’aposta pels habitatges sociosanitaris “per 

CAN JOVE ES PROJECTA COM A ESPAI SOCIOSANITARI I RESIDENCIAL
La proposta potencia l’oferta sociosanitària com a pol d’activitat econòmica, dona resposta a la 
necessitat d’habitatge públic i ofereix un model de desenvolupament integrat a l’entorn.

reforçar i potenciar el pol sanitari de l’Hospital 
Sant Camil i perquè hi ha molta necessitat, a la 
nostra comarca i les dels voltants, d’habitatges 
per a persones que han de ser ateses en la seva 
vida diària”. 

Les persones que vulguin rebre els ajuts municipals 
per l’ús del transport públic interurbà durant l’any 
2021 poden sol·licitar-los fins al 15 de novembre. La 
subvenció cobreix part de la despesa de les persones 
usuàries de la T-10 per a la línia de bus Sitges – Sant 
Pere de Ribes – Vilanova i la Geltrú. La sol·licitud i 
justificació presencial per efectuar els tràmits es pot 
demanar mitjançant el sistema telemàtic de gestió de 
cita prèvia o bé trucant al 93 896 73 00.

Per rebre els ajuts per l’ús del transport públic 
interurbà per a 2021 cal complir amb els següents 
requisits:

•	 Ser una persona jubilada o amb carnet de 
pensionista municipal, o bé tenir certificat de 
discapacitat.

•	 Estar empadronat a Sant Pere de Ribes.

•	 Tenir ingressos inferiors o iguals a 1.138,24€ 
mensuals.

ELS AJUTS PER L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ DURANT 
2021 ES PODEN DEMANAR FINS AL 15 DE NOVEMBRE
La subvenció cobreix part de la despesa de les persones usuàries de la T-10 per a la línia de 
bus Sitges – Sant Pere de Ribes – Vilanova i la Geltrú.

L’atenció per tramitar els ajuts s’oferirà a les 
dependències de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC), a la Casa de la Vila de Ribes i a l’edifici 
institucional de la Vinya d’en Petaca, a les 
Roquetes.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

El sector de Can Jove delimita amb el nucli de Ribes 
per la banda de la riera i arriba fins a l’Hospital Sant 
Camil. Per la seva proximitat amb aquest equipament 
de referència comarcal, es contempla la combinació 
de l’ús residencial amb el sociosanitari. La modificació 
posa al dia el planejament, donant resposta a la 
forta demanda acreditada d’habitatge assequible, 
reforçant l’ús sociosanitari com a pol d’activitat 
econòmica i oferint una solució més integrada amb 
l’entorn natural i respectuosa paisatgísticament.

Tanmateix es vol que Can Jove atregui activitats 
econòmiques vinculades a l’àmbit sociosanitari amb 
la previsió de 221 habitatges tutelats i 112 places 
de residència i centre de dia. A més, es contemplen 

altres equipaments terciaris  per donar servei a la 
zona i dues àrees d’aparcament. Tota aquesta 
activitat es traduirà en la generació de llocs de treball 
i formació, donant resposta, així, a la important 
necessitat d’ocupació existent al municipi.

Un altre dels aspectes destacats de la modificació 
és l’aposta per la mobilitat sostenible i es contempla 
una reserva de sòl per a la futura estació ferroviària 
del tren orbital entre l’Hospital de Sant Camil i Can 
Jove. També pretén desenvolupar sinèrgies amb 
l’Institut de la Robòtica i universitats.
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Dins dels actes del “DIA MUNDIAL CONTRA EL 
CÀNCER DE MAMA”, la Junta Local de Sant Pere 
de Ribes organitza una trobada el pròxim dia 17 
d’octubre, de les 11 h del matí fins a les 14 h a la 
Plaça Marcer, amb informació i productes de l’AECC.

Aquest any tindrem un gran llaç rosa de foam perquè, 
tothom que ho vulgui, pugui deixar el seu missatge 
solidari.

En la lluita contra el càncer, com més siguem millor.

Per altra banda, al pati del Centre Parroquial (Cinema 
Ribes) es farà una classe de Zumba Solidària a 
càrrec de JOPIL RIBES - DANSA & FITNESS.

Diumenge dia 17 d’octubre.

Horari: d’11h a 12:30 h

Lloc: al Pati del Centre Parroquial (Cinema Ribes) - 
Sant Pere de Ribes

Venta d’entrades a taquilla del Cinema Ribes o en 
línia: centreparroquial.com/entrades

Amb aforament limitat, les mesures oportunes 
vigents i entrada anticipada.

Part dels diners obtinguts aniran destinats a la 
mateixa associació AECC.

Requisits: Anar vestits de color rosa i amb moltes 
ganes de ballar.

Us hi esperem a tots!

Junta Local Sant Pere de Ribes

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA
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CARTES A LA JUANiTant de soroll per a no res?

Benvolguda Juani. [...] Em vaig instal·lar a Ribes en una 
casa còmoda, espaiosa, amb alguns defectes per antiguitat 
que vaig fer restaurar, no fa pas gaire, però sí que en fa més 
de dos anys. La meva plàcida llar es va veure envoltada de 
grues en poc temps. En el lloc on hi havia un desemparat 
solar hi van començar a construir un monument a l’esport 
i a la disbauxa. Evidentment parlo del pavelló on ara s’hi 
apleguen crits fins entrada la nit i és insuportable. Crec 
que hi ha hagut més queixes. No sé per què no aconseguim 
que la convivència sigui més gran en un poble on tampoc 
som tanta gent i volia exposar la meva queixa. Crec que 
s’entén, oi? (Filomena, 1 d’octubre de 2021). 

Apreciada Filomena, 

Lamento no compartir la teva queixa. No visc gaire més lluny 
i reconec que tornar a sentir els crits de satisfacció i ànims del 
públic en el pavelló i els aplaudiments a l’esforç del jovent, 
m’ha reconfortat amb l’anomenada nova normalitat. El soroll 
pot tenir diverses tessitures i aquesta n’és agraïda. 

Després d’haver viscut un inhòspit confinament amb un 
silenci gairebé empresonat, penso que és emocionant que, a 
poc a poc, es recuperin aquells sorolls que són exemples de 
vitalitat, de retrobament i de sociabilitat. Em sembla un gran 
pas endavant i un èxit de la comunitat. 

La convivència és una via d’anada i de retorn. Els dies 
clamen moments de tota mena i la llibertat és respectar totes 
les expressions d’entusiasme, no creus? 

Per un altre costat, la zona a què fas referència fa dècades 
que està fixada com a àrea d’instal·lacions esportives, i 
realment a Ribes hi ha una gran afició entre el jovent (infants 
i no tan joves, també) que gaudeixen del seu temps de lleure 
en competicions de bàsquet, handbol, hoquei o futbol, entre 
altres esports. De fet, tenim grans campiones i campions que 
han forjat la seva trajectòria al camp del Ribes o bé entre les 
parets i en la pista oberta del teu pavelló veí. I vaig una mica 
més enllà, crec que cal fer un reconeixement molt gran cap a 
les persones que entrenen els equips de cada modalitat i tot el 
voluntariat que hi ha darrere de l’organització de cada club. 

La queixa és legítima, no creguis que no m’ho sembla. Però 
sí que hi ha un però i la informació en aquest sentit és tota 
una lliçó. Els horaris i el tipus d’activitat són perfectament 
a l’abast de tothom. Conviure és també conèixer el nostre 
voltant. 

La màgia –que podríem entendre com la perspectiva amb què 
s’observen les coses– és capaç de convertir aquesta mena de 
sorolls en una melodia sonora que evoca felicitat en forma de 
somriure en l’equip guanyador i en forma de repte en l’equip 
que hagi perdut i sap que pot recuperar-se en l’oportunitat 
següent. 

T’imagines exportar aquesta mateixa màgia a tot allò que ens 
molesta i convertir-ho en una manera nova de gaudir de la 
vida? 

Al cap i a la fi, cada soroll pot esdevenir un camí nou cap a la 
felicitat i nous reptes. De tota manera, confesso que en el meu 
cas encara em costa aixecar-me a ballar un reggaeton, perquè 
encara no em sona a música. Què hi farem.  

La Juani

Aquesta és una secció a la que podeu escriure i 
dirigir la vostra carta a través del correu electrònic:  

laltaveu@laltaveu.com. 

Un consultori, un intercanvi d’inquietuds, o bé 
una manera de recuperar aquell enyorat costum 
epistolar. Si m’escrius amb l’adreça de casa, 
allí també rebràs la teva carta personalitzada 
i manuscrita. A més, podràs veure la resposta 
publicada. 

Fins a la propera. 
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Un total de 33 persones han participat en els 
darrers plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes desenvolupant tasques d’agents 
cívics, jardineria i construcció i manteniment durant 
un període de 6 mesos. A banda de les tasques 
encomanades, se’ls ha ofert formació i un pla 
de treball per poder inserir-se en l’àmbit laboral 
posteriorment. Les persones participants havien 
d’estar en situació d’atur per poder ser contractades.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha destacat que “la 
competència en ocupació la té el Govern de la 
Generalitat però nosaltres, conscients que hem 
encadenat dues crisis econòmiques que ens han 
afectat, hem decidit fer tot el possible per baixar les 
taxes d’atur, aprofitant programes que arriben del SOC 
i d’altres que fem nosaltres conjuntament amb l’Escola 
d’Adults, i intentant extreure recursos d’allà on sigui”.  

La regidora d’Ocupació, Ana Herrera, ha ressaltat que 
“a les persones que han participat en aquests plans 
d’ocupació, a banda de la formació pràctica i teòrica 
dels oficis, se’ls ha ofert un empoderament personal 
i motivació perquè creixin i puguin enfrontar-se a 
la vida i a la situació laboral que tenim en aquests 
moments al municipi”. Herrera ha anunciat que “que 
s’estan preparant nous plans d’ocupació, que es 
posaran en marxa en breu i de cara a l’any vinent”.

Sis persones han trobat feina abans d’acabar la 
contractació

Els plans d’ocupació han donat feina a 12 persones 
fent tasques de jardineria, 12 en construcció i 
manteniment i 6 com a agents cívics. Durant els 6 
mesos que han estat vigents, s’han registrat 6 baixes 
del projecte per inserció laboral, el que ha permès fer 
substitucions amb noves persones contractades.

En l’àmbit de construcció i manteniment, s’han 
efectuat tasques de recuperació, reparació de 

UNA TRENTENA DE PERSONES FINALITZEN ELS DARRERS 
PLANS D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT
Han desenvolupat tasques de via pública, jardineria i agents cívics durant un període de 6 mesos.

voreres, paviments, escocells i altres als carrers Dr. 
Fleming i Montardo; les places Ramon Mir i Pirineus; 
la Rambla Polígon de la Vilanoveta i l’accés al Castell 
de Ribes. A més, s’han adaptat passos de vianants 
a Can Puig i al CAP de les Roquetes, i s’ha efectuat 
reparació de mobiliari urbà i canalitzacions a la font 
de la Riera i al carrer del Carç, entre d’altres. 

En jardineria, s’ha treballat en el manteniment i 
millora dels diferents espais verds, rotondes i camins 
de Ribes i de les Roquetes i de les urbanitzacions, 
efectuant tasques de sega, desbrossat i neteja viària. 
S’ha actuat a les Roquetes, l’entorn de les rieres, la 
Rambla del Garraf, la zona de pícnic i barbacoes 
de la Vilanoveta, el Parc Pompeu Fabra, el barri de 
Puigmoltó i les urbanitzacions de Mas Alba, Minivilles 
i Els Cards, així com al pati de l’edifici institucional de 
la Vinya d’en Petaca, l’accés a la deixalleria i l’escola 
Els Costerets, entre d’altres.

Tasques informatives en la prova pilot de nous 
contenidors

Els agents cívics han realitzat bustiades d’interès 
general per a la ciutadania en diferents espais i 
urbanitzacions, així com campanyes de sensibilització 
mediambiental. Com a tasca destacada, han efectuat 
tasques informatives en la prova pilot de recollida 
de residus amb contenidors intel·ligents al sector 
Sitges-Carç del nucli de Ribes.

Des dels plans d’ocupació, a més, s’ha donat suport 
a alguns departaments de l’Ajuntament realitzant 
tasques de trasllat de material i mobiliari de la casa 
de colònies de Can Pere de la Plana a l’Aulari Blanc 
de les Roquetes; del Casal de la Gent Gran de les 
Roquetes a la plaça de la Vinya d’en Petaca per 
l’espai de vacunació; en el servei de buidatge d’un 
pis social, i del carrer Villarroel a la Vinya d’en Petaca.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes    
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Per Bàrbara Scuderi
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L’Altaveu.- Comença una nova temporada 
i potser convida a mirar enrere. Com arriba 
Meritxell Tarragó a dirigir la Coral Levare?

Meritxell Tarragó.- El projecte va néixer, com saps, 
gairebé fa una dècada. Vaig venir a viure a Ribes i 
com ja tenia present la idea de crear un cor dirigit 
a persones amb i sense coneixements musicals o 
experiència, però amb un entusiasme immens per 
cantar, em vaig llançar a promoure la iniciativa. 

Meritxell Tarragó és la directora de la Coral Levare, que ella mateixa va impulsar fa gairebé una 
dècada. El setembre de 2022, precisament, la coral –que aplega una seixantena de persones 
de Ribes i de Sitges– celebrarà el seu 10è aniversari. Tarragó és mestra de Música en Educació 
Primària, professió que compagina amb la direcció coral i els arranjaments musicals per a dur 
a l’escenari un nou repertori cada nova temporada. El passat 13 de setembre el cor reprenia 
els assajos, després de mesos d’incertesa. La situació derivada de la pandèmia, però, no ha 
limitat ni la seva passió ni les seves activitats, ja que el 2020 es van enregistrar i divulgar dos 
audiovisuals en confinament i desescalada i el 2021 es va publicar el seu primer disc.  

Recordo que vaig penjar alguns cartells, primer a 
Sitges. La primera convocatòria, el setembre de 
2012, va reunir set persones i el desembre del 
mateix any ja érem 25 en el primer Concert de 
Nadal! 

L’A.- Sembla fàcil! Quins van ser els primers 
passos? 

M.T.- Oh! Els primers passos van ser cercar 
ubicació, que no és fàcil! A Sitges vam començar en 

M
e

ri
tx

e
ll

 T
a

rr
a

g
ó



L’Altaveu nº 170  any 2021                                     11

“El Centre Parroquial 
ens va obrir les portes 
des del primer dia”

un espai que llogàvem al Prado, però de seguida es 
va fer petit. Creixíem molt! I va ser amb el Centre 
Parroquial de Ribes que vam trobar 
les portes sempre obertes. Tota una 
descoberta. Pensa que al Parroquial, 
temps després vam impulsar la Xic 
Levare, ara aturada per la pandèmia i 
tota la normativa d’extraescolars, però 
que és un gran projecte també. També 
en començar calia fer grup, cercar actuacions i 
com tot projecte que comença consolidar les bases 
perquè avui encara estigui viu. 

L’A.- Així, una directora coral fa de tot, 
promoure, ensenyar, dirigir, organitzar sortides, 
localitzar espais. Em deixo algun aspecte? 

M.T.- Bé, no sempre és així! Ara, per exemple, he 
començat a dirigir la Coral Moixaina de Vilanova i 
la Geltrú, que es va crear fa 30 anys i allí només 
dirigeixo; tot depèn del funcionament, l’impuls o 
el projecte. En el nostre cas, com vaig ser-ne la 
impulsora, m’encarrego de tot, el cant i la gestió per 
tirar endavant la Coral!

L’A.- Tot un repte, que segur té les seves 
compensacions i els seus maldecaps, oi? 

M.T.- Les compensacions són infinites, a tocar. I jo 
no parlaria de maldecaps, però sí que cal anar rere 
les possibles actuacions i aleshores si fem sortides 
organitzar els autocars i tenir present tota mena 
d’imprevistos, però amb tot plegat ja s’hi compta 
i com el resultat ens encanta, tots els esforços o 
l’activitat al voltant de fer possible que la Coral 
llueixi són una satisfacció. 

L’A.- I tirant pel dret, en què consisteix la 
direcció pròpiament dita d’una coral? 

M.T.- A banda de tot això que comentàvem, en la 
direcció de cant cal primer escoltar. S’ha d’escoltar 
el grup, el conjunt de les veus i d’aquesta manera 
neix el repertori i el repte de dur-lo a terme. Tot 
plegat és un procés amb un aprenentatge que ens 
enforteix. 

L’A.- Quina és la clau de l’èxit d’una coral? 

M.T.- El conjunt. El treball en grup 
i ser conscients que a diferència 
d’altres àmbits, aquí sí que tothom és 
imprescindible! Els cantaires prenen la 
responsabilitat d’acudir a cada assaig 
i no faltar el dia del concert. La meva 
feina és que la nota s’aconsegueixi, 

que facin la nota, i ho fan. 

Primer assaig de la Coral Levare, al Prado de 
Sitges, el setembre de 2012.

Edició del CD de la Coral Levare amb David 
Casamitjana i Meritxell Tarragó.
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L’A.- Un treball en equip, que segurament no 
ha estat exempt d’imprevistos. 

M.T.- Pocs. A banda que el treball és exigent, i 
som exigents, el compromís és molt 
gran. Així i tot hem viscut moments 
en què més que imprevistos hem 
viscut moments molt emotius i que 
desprenen el nostre esperit de grup i 
com ens agrada sortir a cantar. 

L’A.- Explica, explica. 

M.T.- Una vegada, un cantaire va patir un accident 
just abans d’arribar al concert que el va retindre 
a urgències de l’hospital. La seva parella, també 
cantaire, un cop ell es trobava millor i estabilitzat, 
va arribar a temps a l’actuació. Va ser un gest tan 
gran... que en acabar vaig voler dedicar-li el concert 
i el públic va respondre amb un aplaudiment i un 
reconeixement excepcional. Aquell dia, no només 
ens mancava una veu, sinó que una 
altra veu havia fet un esforç immens 
per mantenir-se dempeus durant tota 
la sessió. Veus com és de gratificant? 

L’A.- Sí, sí. Sou gent magnífica! 
I en les vostres actuacions es 
percep alegria sempre. 

M.T.- És que la nostra empenta és que sempre els 
dic que un cop hem assajat i està la peça a punt, 

només cal sortir a passar-ho bé! I ens ho passem 
molt bé!

L’A.- Tothom, qualsevol persona, pot formar 
part d’una coral com Levare? 

M.T.- Com t’he dit, el nostre projecte 
no exigeix ni coneixements ni 
experiència prèvies. El més important 
és el compromís. Algunes persones 
s’hi apropen perquè els han dit que 
canten bé, o són conscients que tenen 

facilitat o simplement els agradaria aprendre. Hem 
tingut moltes sorpreses i és increïble tot el que es pot 
aconseguir en grup. És, sobretot, un cant en grup. 

L’A.- Es fa una prova? 

M.T.- Sí. Sempre fem una prova, que sobretot és 
perquè la persona conegui la seva veu i l’encaix 
en la corda que li correspon. Alguna vegada he 

escoltat algú amb una veu greu, una 
veu contralt, que en canvi, provant, 
podia arribar a soprano, més aguda. 
I també al revés. Nosaltres a la coral 
tenim quatre veus: sopranos, contralts 
i en els homes, tenors i baixos. Hi ha 
més tessitures, però aquesta és la 

regla general de corals que seguim. 

L’A.- Has hagut d’excusar algú, és a dir, de no 
admetre? 

Gravació dels Goigs de Sant Pau, el 12 gener 2021. Concert a Ribes, el juny de 2021.

“S’ha d’escoltar el 
conjunt de les veus i 
d’aquesta manera neix 
el repertori”

“Hem viscut moments 
en què més que 
imprevistos hem viscut 
emocions”
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M.T.- Mira, en aquests gairebé deu anys, alguna 
vegada he recomanat a algú que treballés abans 
l’afinació. Perquè l’afinació es treballa i permet que 
tothom pugui cantar. Hi ha una discriminació auditiva, 
però que es pot treballar. També una, només una 
vegada, he hagut de recomanar a una persona que 
volia ser cantant, que per la seva carrera era millor 
que només fos solista. Té una veu magnífica i podia 
ser contraproduent forçar el cant coral per empastar 
amb el conjunt. Però són excepcions, la realitat és 
que la resta de persones que s’hi ha apropat ha 
format part de Levare. 

L’A.-Fa poques setmanes encetàveu la nova 
temporada. Molts canvis? 

M.T.- El context acompanya. Hem 
començat amb l’aplicació de totes les 
mesures i el protocol que indica la 
Federació Catalana d’Entitats Corals, 
la FCEC i amb tot l’entusiasme per 
preparar el Concert de Nadal, que porta novetat! 

L’A.- Un nou repte? 

M.T.- Doncs sí. Si bé fins ara tot el repertori estava 
muntat sobre quatre veus, ara incorporarem una 
peça a cinc veus, que significa incloure barítons, 
que és una nova veu masculina, una nova tessitura, 
entre els baixos i els tenors. 

L’A.-Sempre endavant. També durant el 
confinament, i posteriorment, la Coral Levare ha 
fet passes sempre avanti.

M.T.- Va ser molt dur. Ens vam acomiadar d’un assaig 
per a quinze dies de descans, una mica com va fer 
tothom. I van passar els dies, en silenci. Aleshores, 
va sorgir Bella ciutat. Cada membre de la coral va 
enregistrar el seu cant i va enviar algunes fotografies 
des de la seva finestra en diferents hores del dia. 
Així va sorgir el primer audiovisual confinat, cantat, 
el 25 de març de 2020. Jo continuava faltant a trobar 
les seves veus. No ho sabria dir més clar. Mentre 
nosaltres érem a casa sempre igual, era fàcil veure 

com la Lluna evolucionava cada dia, 
ara minvant, ara plena... i va sorgir el 
segon vídeo amb una peça dedicada, 
precisament a la Lluna, era Boig per 
tu. Vaig córrer a fer els arranjaments 
i els hi vaig enviar. Finalment, van ser 
35 enregistraments que es van fer en 

confinament, vaig editar i muntar i el treball es va 
publicar per les xarxes el 6 d’abril. Tot era una lluita 
per recuperar-nos i mantenir-nos vius i en veu alta. 

L’A.- Després va arribar la Festa Major de Sant 
Pere i la Coral Levare va esclatar. 

M.T.- D’alguna manera calia retrobar-se i anar 
endavant. Així que amb mascareta, distància de 

Concert a Camprodon de la Coral Levare el passat mes de juliol.  

“Un cop hem assajat 
i està la peça a punt, 
només cal sortir a 
passar-ho bé”
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seguretat i fent ús de la màgia de la tecnologia, també 
amb el cant enregistrat a les cases, la imatge amb 
un dron i un sac de col•laboracions musicals i de 
muntatge, vam publicar l’audiovisual dels Goigs de 
Sant Pere per no faltar a la nostra cita amb la Festa 
Major, en què hi participem des de 2016 cada any. 

L’A.- I com se sol dir, després què? 

M.T.- Després va arribar el setembre de 2020 i torna 
que es posen restriccions a les activitats. Em vaig 
negar al naufragi. La Coral Levare és un vaixell que 
en començar a navegar va requerir esforços i ja anava 
sol quan la Covid ens va aturar. La 
sensació d’enfonsament era plausible 
i l’hem guanyat. Així que davant la 
impossibilitat de reprendre els assajos 
vaig fer una proposta, un clam: “Artistes, 
haurem d’estudiar virtualment –en un 
web creat amb la pandèmia– però 
anirem a estudi!”. I així va sorgir el disc que vam fer 
en lloc del Concert de Nadal de 2020. 

L’A.-Un disc ple de cant i solidaritat. 

M.T.- Sí, per a nosaltres era un nou repte. Vam 
convertir el Parroquial en un estudi de música, amb 
22 micròfons, tècnics i tots els nervis i l’entusiasme 
d’una nova experiència, però el nostre afany era el 
de sempre: compartir. I ja que no podíem compartir 
escena, ens vam sumar a la Marató de TV3 de 2020, 
un gest de solidaritat i d’acompanyament. Dos trets 
molt nostres, també. 

L’A.-Fareu un nou disc per al 10è aniversari? 

M.T.- No! La Levare sempre cerca nous 
reptes i per celebrar els deu anys hem 
proposat diferents accions i finalment 
hem optat per cantar en un auditori! 
Sempre hem estat en parròquies, 
esglésies i petits escenaris, ara el 
repte és cantar en un espai nou. Ja 

anirem informant! 

L’A.- I tant! Esperem aquest concert i tots els 
que vindran abans i després! 

M.T.- Moltes gràcies! Us hi esperem! 

L’A.- Acabem així? 

M.T.- No. Acabem animant tothom a cantar, a anar al 
teatre, als concerts, al cinema i recuperar la cultura. 
Recuperar l’alegria en primera persona i recuperar 
allò de pensar en què ens ve de gust fer i fer-ho. 
Somiar, que és font de futur i materialitzar, que és 
fruit del present. 

L’A.- Gràcies, Meritxell.Gravació del CD per a la Marató, al Centre Parroquial.

“La Levare sempre 
cerca nous reptes i 
hem fet passes sempre 
endavant”

Fotos en confinament, des de casa, per a l’enregistrament virtual de Boig per tu, l’abril de 2020. 
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a primera llegenda parla de la bruixa de la Mata. 
No era una d’aquelles bruixes i bruixots malvats que 
cavalcaven tempestes i desfeien els camps que pagesos 
i pagesos havien treballat amb esforç, habituals en el 
folklore popular de tota Europa. La de la Mata és una 
clàssica bruixa mediterrània, cosina llunyana de Circe i 
Medea. La tradició del poble localitzava la seva llar en una 
cova del llogarret de Puigmoltó, a dins del terme de Sant 
Pere de Ribes. Al damunt de la cova hi havia un enorme 
llentiscle —Pistacia lentiscus—, arbust que també és 
conegut simplement com a «mata», d’aquí el seu nom. El 
llentiscle el trobem per tot el Garraf i les costes catalanes, 
fa una resina que gaudeix de multitud d’usos terapèutics 
i culinaris arreu del Mediterrani, a més a més d’unes 
boniques i espectaculars flors roges i fruits vermells i 
negres. La bruixa de la Mata era requerida pel poble per 
a la confecció de pocions i ungüents per rejovenir, atreure 
l’esquiva Fortuna o matar un rival. Però la seva especialitat 
eren els afers d’amor, tothom anhelava els potents filtres 
de la bruixa de la Mata, i la seva fama d’alcavota arribà 
més enllà del Foix, fins a Calafell i al nord, a Vilafranca. 
El seu final no va ser tràgic, un dia com qualsevol altre 
va deixar la cova a sota del seu benvolgut llentiscle i va 
marxar amb la butxaca ben plena. Podríem dir que ja havia 
fet prou  feina i que gaudiria d’una bona jubilació. Amb el 
temps, damunt la cova va construir-se el mas de la Mata, 
proper a l’espectacular mas del Carç.

Com tot el Penedès, el Garraf és una terra amb 
abundants coves i túnels. Potser una de les coves mítiques 
més famoses és la del túnel d’Olèrdola. El poble deia que 
els habitants de la ciutat mil·lenària mai van poder ser 
conquerits, perquè rebien menjar i aigua per un túnel molt 
profund que connectava Olèrdola amb la costa, sortint per 
unes coves que suposadament hi ha en uns penya-segats 
entre Vilanova i Sitges; túnel que passava pel costat del 
castell de Sant Pere de Ribes i que, sempre d’acord amb la 
llegenda, fou emprat com a mínim d’ençà d’època ibèrica 
fins a l’edat mitjana. Qui sap si aquesta cova-túnel és 
l’anomenada «cova de Sitges», que també gaudeix d’una 
llegenda pròpia força original. La primera vegada que fou 
recollida va ser el 1888, per Teodor Creus i Corominas 
(1827-1921), alcalde de Vilanova i la Geltrú, lletraferit 
i folklorista pioner. La publicà a Set contalles dels temps 
vells, on recull folklore oral de la contrada del Garraf, amb 
pròleg d’un dels escriptors catalans més importants de 
l’època, Víctor Balaguer (1824-1901), qui gaudeix d’un 
fascinant museu a Vilanova. Creus i Corominas les elabora 
literàriament seguint el gust romàntic, com també ho feu 
Maria del Pilar Maspons i Labrós (1841-1907) amb les 
lleves Llegendes catalanes de 1881, important obra molt 
propera en intencions i estil a la de l’alcalde vilanoví. Creus 
esmenta que entre Sitges i Vilanova hi ha una cova on a 
l’interior hi creixia una flor màgica, que només es podia 
prendre al bell punt de les dotze de la mitjanit de la Revetlla 
de Sant Joan. La flor de meravella era cobejada per moltes 
noies del Garraf i la més bonica de totes, que era pretesa 
per dos xicots, va dir-los-hi que només qui prengués la 
flor seria el seu marit. Repte perillós, els dos nois encegats 
d’amor no van fer cas de les sàvies paraules de precaució 
dels grans de la contrada. Durant el camí van anar-se fent la 
guitza per arribar abans i, d’aquesta manera, no van arribar 
al punt de la mitjanit. En lloc de la flor màgica, monstres 
esgarrifosos van sorgir de les profunditats de la mar, fent-
los caure en un inesperat parany. El primer va ser mort pels 
terribles guardians; el segon va escapar i va entrar a servir 
a un monestir, per sempre més mut. De la noia, la llegenda 
no en dius res més.

Llegendes de coves de Sant Pere de Ribes 
El Garraf, comarca administrativa de la regió natural del Penedès, fou dividida per primera vegada el 1936. La seva 
especial orografia determina el tarannà de les llegendes que s’hi explicaven en el passat. Abraçada per les muntanyes i la 
mar, el Massís del Garraf s’estén d’est a oest, entre el Llobregat i el Foix, fent un braç pel nord de la comarca que viu de 
cara a la mar mediterrània. En aquest context, les coves són ben presents en les narracions de tradició oral. De llegendes 
i coves en parlarem avui.

Llentiscle -Pistacia lentiscus- arbust que també és conegut 
simplement com a ”mata”
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Corrents subterranis rauen a l’interior del Garraf, 
onades subtils que han afectat aquesta terra d’ençà de temps 
antics i que s’han expressat amb tota mena de símbols 
populars, com els túnels guardats per monstres on creixen 
flors meravelloses que donen l’amor, o les coves que són llar 
de sàvies i poderoses fetilleres que s’enriqueixen amb les 
passions humanes. Potser aquests corrents ocults, concentrats 
entre les muntanyes i la mar, van atreure gent d’una sensibilitat 
especial d’ençà de temps antics. Aquests motius ens fan 
reflexionar sobre tot allò que no es veu a simple vista, darrere 
de la cova, a sota dels nostres peus, a dins nostre. Paisatges 
que són allà per a qui vulgui prestar atenció i caminar per ells, 
escoltant tot allò que ens vulguin dir.

Arnau Folch és el creador de la pàgina web Llegendàrium, 
http://www.llegendesdecatalunya.cat, on podreu conèixer 
moltes més llegendes tradicionals catalanes. També a les 
xarxes:
https://twitter.com/llegendarium
https://www.instagram.com/llegendesdecatalunya/
https://www.facebook.com/llegendescatalanes 

Ha publicat el llibre Rondalles de Sang, amb l’editorial 
Hermenaute https://www.hermenaute.com/libro.php?id_
libro=42, dedicat a llegendes i rondalles oblidades de la 
tradició catalana, que giren al voltant del crim.

Bibliografia.

Les llegendes presentades són breus adaptacions de:

Amades, Joan, Folklore de Catalunya, Rondallística, Editorial 
Selecta, Barcelona, 1950, p.1093 

Creus i Corominas, Teodor, Set contalles dels vells temps, Institut 
d’Estudis Pendesencs, Vilafranca del Penedès, 1986,edició facsímil de 
la de 1893 

Moya, Bienve, Llegendes del Penedès i les Valls del Garraf, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2005, p.44 i p.104-105

”Cova de Sitges” Els Colls de Sant Pere de Ribes entre 
Vilanova i Sitges.
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre La plaça Marcer pels volts de 1915 a l’entrada d’una 

processó (Col·lecció  de Miquel Bertran i Milà).

Tot i amb això, durant la guerra civil de 1936-1939, 
l’Ajuntament li va canviar el nom pel de Francesc 
Layret, un advocat sindicalista que fou assassinat l’any 
1923 pels “Sindicats Lliures”. (Els “Sindicats Lliures” 
eren una mena de sindicat que encobria el pistolerisme 
dels militars i dels patrons als anys 1920).

Qui era Francisco Marcer? Francisco Marcer i Oliver 
era un senyor molt ric, propietari de diverses finques 
al nostre terme, a Parets del Vallès i a Barcelona. El 
senyor Marcer va néixer a Vilafranca del Penedès i 
va viure molts anys a Barcelona, tot i que sempre va 
mantenir la masia de can Coll com a residència d’estiu. 
Home de religiositat profunda i de provada generositat, 
a les seves velleses decideix construir una església per 
al seu poble, ve a viure a Ribes, arregla can Coll i fa 
construir el pont d’un sol arc que el porta de casa seva 
a l’església on, quan mor l’any 1919, es fa enterrar.

La plaça Marcer és la plaça més gran de Ribes i 
actualment la més cèntrica, malgrat que quan es va 
urbanitzar l’any 1883 era una vinya als afores del poble. 

L’any 1880 l’Ajuntament de Ribes, aprofitant una certa 
bonança econòmica a causa dels bons preus que es 
pagaven pel vi, va decidir d’engrandir el poble i obrir 
una sèrie de carrers nous i una plaça gran que llavors, 
seguint els criteris de l’època, es va anomenar plaça 
de la Constitució (es referien a la constitució espanyola 
de 1876). La gent, però, l’anomenaria popularment la 
plaça dels Arbres pels plàtans que s’hi van plantar. Al 
voltant d’aquesta plaça el consistori hi volia construir 
una església nova, un ajuntament nou, el Centre 
Recreatiu i diverses cases particulars. 

Però tot va quedar parat, possiblement per manca de 
diners, fins que l’any 1902 Francisco Marcer i Oliver 
(1836-1919), propietari de can Coll, compra uns 
terrenys per edificar-hi l’actual església parroquial. Les 
obres de la nova església s’inicien el 1903 i no finalitzen 
fins a 1910. Concretament el 4 de setembre de 1910 
el bisbe de Barcelona Joan Josep Laguarda va beneir 
l’església nova en un acte solemne.

L’Ajuntament, en agraïment al senyor Marcer per haver 
pagat l’església, li va lliurar un pergamí artístic en el 
qual se’l nomenava “fill predilecte de Sant Pere de 
Ribes” i va donar el nom de plaça Marcer a la plaça 
dels Arbres, nom que ha perdurat fins als nostres dies. 

Plaça Marcer (Ribes)
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Carrer de Miquel Àngel (Les Roquetes)

El carrer de Miquel Àngel es troba entre els carrers 
d’Ortega y Gasset i d’Eugeni d’Ors, al centre de les 
Roquetes.

Michelangelo di Lodovico Buonarrotti Simoni, conegut 
com a Michelangelo o Miquel Àngel, neix a Caprese al 
1475 i mor a Roma, al 1564. Escultor, pintor, arquitecte, 
escriptor, poeta, és una figura capdal del Renaixement.

Miquel Angel comença als tretze anys a treballar com a 
aprenent al taller de Domenico Ghirlandao a Florència. 
Al 1489 entra a l’escola de San Marco, una institució 
regentada per la família Mèdici, que serà el seu mecenes 
juntament amb els papes de Roma. 

Dels papes rebrà diversos encàrrecs: el sepulcre 
destinat a Juli II, el conjunt pictòric dels frescos de la 
Capella Sixtina, l’escalinata de la Biblioteca Laurenciana 
i el projecte de la façana i la nova sagristia de l’església 
de San Lorenzo a Florència (convertida en la capella 
funerària de la família Mèdici pel papa Climent VII), les 
obres de Sant Pere del Vaticà, l’ordenació de la plaça del 
Capitoli a Roma... 

La seva vessant com a escultor s’inicia de ben jove. 
De la seva primera estada a Florència son dos relleus 
conservats a la Casa Buonarrotti, on introduirà la novetat 
del moviment i la tècnica del schiatto, que consisteix en 
donar sensació de profunditat disminuint gradualment 
els espessors de les imatges.

Moltes son les escultures que fa Miquel Angel al llarg de 
la seva vida, però en aquest article en comentarem tres:

- La Pietà de la basílica de Sant Pere del Vaticà, on 
trenca el dramatisme d’altres Pietà presentant una 
visió serena i reflexiva de la mort. Sembla que és 
l’única escultura que va signar.

- El David, que es pot contemplar al museu de la Galeria 
de l’Acadèmia de Florència, una escultura que va 
trigar dos anys i mig en finalitzar i  que simbòlicament 
vol representar David defensant la república de la 
ciutat de Florència dels seus enemics. 

- El Moisés, l’única que forma part del projecte original 
del sepulcre del papa Juli II. Situada al centre de la 
composició, amb les estàtues de Raquel i Lia a banda 
i banda, destaca per la intensitat de la seva mirada.

Com a poeta, els seus temes preferits son l’amor, la 
bellesa, la mort, Deu, la vida i el pecat. També composa 
versos queixant-se de la feina esgotadora de la 
decoració de la Capella Sixtina i d’altres inspirats en la 
amistat espiritual amb Vittoria Colona.

Retrat de Miquel Àngel pintat per Daniele da 
Volterra cap a 1545.
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El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

ELABORACIÓ

1. Primer de tot has d’elaborar el farciment. Per a això, en una paella amb un rajolí d’oli, salta un porro tallat a 
trossets i amb una miqueta de sal.

2. Quan el porro comenci a daurar-se, afegeix la carn picada (400 g, 200 g porc, 200 g vedella) i salta-ho amb 
el porro i una miqueta de pebre.

3. Quan estigui gairebé, afegeix mitja ceba tendra i mitja pastanaga tallada en juliana. Tira un rajolí de soia, 
salta-ho un minut i reserva en la mateixa paella.

Farciment de farcellets de col xinesa

4. Neteja unes fulles de col xinesa. Aplana-les i amb un ganivet elimina part del gruix de la part de baix.

5. En una vaporadora cuina-les 5 minuts.

6. Passat aquest temps, retireu-les, estén-les i poseu una cullerada del farciment en el mig i emboliqueu les fulles.

7. Una vegada embolicats els farcellets, col·locats en la vaporadora i deixa que es cuinin 10 minuts més.

Consell del GUERRERO: serveix amb una miqueta de sèsam per damunt i un platet amb soia per sucar.

INGREDIENTS
fulles de col xinesa

200 g carn picada de porc

200 g carn picada de vedella

1 porro

1 pastanaga

1 ceba tendra

oli d’oliva

soia

sal

pebre

FARCELLETS DE COL XINESA

Un dels plats que més m’agraden de la cuina xinesa són les crestes al vapor, només superat per aquesta 
versió on el farciment va embolicat en fulles de col xinesa.



·

L’Altaveu nº 170  any 2021                                    21

Les tribulacions d’en Terenci Miramon

En Terenci Miramon era un home alegre, educat i prudent. 
Aquesta era, almenys, l’opinió de tots aquells que el coneixien... 
però d’això, per desgràcia, ja fa molt de temps. 

Si un dia us el trobeu assegut en un banc de la plaça, constatareu 
que fa un posat decaigut i que duu pintada al rostre l’expressió 
de la incredulitat. 

I és que, d’uns anys ençà, el bon home no entén res de res i, 
com és natural, això el té molt i molt amoïnat. S’adona que el 
seu caràcter està canviant i les seves maneres 
comencen a ser un tant vehements. Li fa por 
que el seu capteniment es torni agressiu i 
que, un dia, una de les seves incomprensions 
faci que qualsevol assumpte, per insignificant 
que sigui, acabi com el rosari de l’aurora.   

Aquests són alguns dels episodis que han 
contribuït a què el nostre bon home l’estigui 
passant magra. 

Fa unes setmanes, el van aturar els Mossos 
i, en comprovar que feia uns dies que li 
havia caducat el termini per passar la ITV, 
li van clavar una sanció de dos-cents euros, 
que és una bona picossada als seus esquifits 
ingressos. Qui la fa, la paga.

Però, cony, des de l’any 2018, el mandat de l’òrgan judicial més 
important d’Espanya, el Consell General del Poder Judicial 
(CGPJ) està caducat. Ningú no hi ha ficat el nas i, a sobre, el 
president del Constitucional cobra més de cent-cinquanta mil 
euros l’any. Segons qui la fa, la cobra...

Una altra. Per desgràcia, el senyor Miramon està delicat de 
salut i de vegades les seves necessitats mèdiques, consultes 
o tractaments, s’alentien en el temps, ja abans de la maleïda 
pandèmia, i sempre rebia la mateixa excusa: la precarietat del 
sistema sanitari. 

En canvi, Fernández Díaz, un personatge que sembla de ficció 
però que no ho és, ho juro, a part d’explicar que té un àngel 
guardià, que el Papa de Roma li va dir que el dimoni vol acabar 
amb Espanya, que es dedicava a posar medalles a figures de 

verges i que va contribuir a “destrozar el 
sistema sanitario de Catalunya”, es passeja 
tant pinxo vestit de carrer, en comptes de 
lluir una camisa de força i un embut al cap. 

Darrerament, l’amic Miramon està capficat 
amb aquesta moda dels botellots, botellons o 
com es digui. Pensa que sempre se n’han fet 
i que no passava res. Ara, però, hi apareixen 
uns brètols que tot ho rebenten però què, 
malgrat els cotxes cremats, els vidres trencats 
i totes les bestieses del món, la Guàrdia 
Urbana no apareix... i els Mossos menys. 

En canvi, en una manifestació 
independentista, en què ell participava 
pacíficament, es va cremar un contenidor... 
i allò va ser Troia. Cops de porra, bales de 

foam, persecucions, detencions. Ho veia tan negre que va anar 
d’un pèl que no s’emportés uns quants blaus de record. 

P. D. Si veieu en Miramon, amoïnat, abraceu-lo però no li digueu 
pas que explico les seves dèries. Gràcies.

Anuncia’t
655 960 320




