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ovembre ja s’escau lluny de l’estiu tot i que gaudim, almenys per la 
nostra ubicació, d’un bon sol ben sovint i poc fred a hores del tancament 
d’aquesta edició. La tardor sembla que està més a prop de l’hivern que 
del passat estiu tot i que estem al mig d’un i altre.

En aquest número, en la secció de Cartes a la Juani, a petició d’una lectora, es fa una 
valoració de certs símptomes i síndromes respecte a l’estació que ens ocupa. Nostàlgia 
de les fulles seques que cauen dels arbres?

El Gran Recapte d’Aliments torna aquest any amb un nou format adaptat als moments 
que vivim i demana la col·laboració de tots i la participació dels voluntaris per dur-ho a 
terme. Sort en tenim de la solidaritat que ens envolta per assolir el repte de pal·liar, tant 
com es pugui, la precarietat d’aliments que tantes persones pateixen.

L’entrevista ens presenta a qui ja és conegut per molts, però aquest cop ens obre la porta 
de casa seva amb un somriure, relaxat i sense tenir les mans a la massa, tasca que l’ha 
ocupat durant tota una vida: Joan Lluís Serarols, qui amb la Joana Nin van iniciar fa molts 
anys un recorregut força interessant i ple d’anècdotes.

En aquesta edició l’apartat Som de Llegenda ens parla de castells, el de Ribes, tan preuat 
per nosaltres, amaga llegendes fosques i poderoses.

Fem un tomb pels carrers ens documenta en aquesta ocasió d’un dels carrers més freds 
de Ribes quan bufa el vent del nord, amb nom de frare benedictí, Cardenal Vicenç de 
Ribes. I en el cas de Les Roquetes, una dona que va viure des de petita en un ambient 
intel·lectual, amb afició literària i una intensa i compromesa carrera: Montserrat Roig.

I en Joan Rosquellas comença a estar –podríem dir– inquiet per un tema que porta cua, 
i ben llarga i extensa i recaragolada, que sembla que no s’acaba de veure final. I ell es 
pregunta: ja no tenim pressa?

D’altres retalls de notícies i petites grans històries omplen un nou número de L’Altaveu 
que comença a escalfar motors per a l’especial Nadal, en què us convidem a participar.

Fins aviat.
Cristina Perelló

www.laltaveu.com

l’equip

de Sant Pere de Ribes

L ’Altaveu

Coordinació 
Cristina Perelló

Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Foto portada
Adrià Colom

L’veu
Redacció
Núria Pujol

Cristina Perelló
Bàrbara Scuderi

Col.laboradors
La Juani

Joan Rosquellas
Jordi Hidalgo

Josep Miret i Mestre
Sílvia Boquer

Laura Bregante
Salva Contreras

Pepe Cabello
J.M. Perelló

Joan Ars
Arnau Folch

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

Publicitat 
93 128 41 14

Edita
Pin Ups Publicitat

93 128 41 14
08810 Sant Pere de Ribes

www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

Dipòsit Legal
B-16522-2004

L’Altaveu és un mitjà plural i 
no comparteix sempre l’opinió 

dels seus col·laboradors

E d i t o r i a l

L’Altaveu nº 171  any 2021                                      01

FEM UN TOMB PELS...
C/Card. Vicenç de Ribes
Passatge Montserrat Roig
Pàg/ 18 i 19

SOM DE LLEGENDA
Castells de S. Pere de Ribes

Pàg/ 16 i 17

UNA CONVERSA AMB
Joan Lluís Serarols

Pàg/ 10,11,12 i 13

ROSQUELLADES
Ja no tenim pressa?

Pàg/ 21
...i més

CARTES A LA JUANI
Astènia de tardor

Pàg/ 8 

Sumar i

GRAN RECAPTE
13a edició a Catalunya

Pàg/ 2 i 3

N



02                                    L’Altaveu nº 171 any 2021

El dimarts, 26 d’octubre, a la seu de l’Escorxador de 
Vilafranca del Penedès, es va presentar la crida de 
voluntariat per a la tretzena edició del Gran Recapte 
d’Aliments, una campanya impulsada pels quatre Bancs 
dels Aliments de Catalunya per donar resposta a la 
precarietat alimentària en el nostre entorn.

La pandèmia COVID-19 va obligar a reinventar la 
campanya massiva de recollida d’aliments i convertir-
la en una campanya virtual de donacions. És a dir, no 
es farà la tradicional recollida física d’aliments, sinó 
que es demanarà  a la ciutadania que faci una donació 
econòmica a la caixa del supermercat i als petits comerç  
que es destinarà a la compra d’aliments. 

La 13a edició del Gran Recapte d’Aliments se celebrarà a 
finals del mes de novembre del 2021 : del 19 al 27 de 
novembre als establiments, i de l’11 de novembre a 
l’11 de desembre per al Gran Recapte online.

Per a dur a terme la campanya, cal que milers de persones 
voluntàries donin suport als Bancs dels Aliments. En 
aquest sentit, les persones voluntàries seran presents 
als punts de recollida de la comarca el divendres 19 i 
el dissabte 20 de novembre a l’entrada de la botiga. 

Als voluntaris : peça clau del GR

El Gran Recapte és un dels moviments ciutadans 
d’acció solidària més important que hi ha actualment 
a Catalunya. Mobilitza milers de persones amb l’objectiu 
d’aconseguir donacions per tal d’adquirir i distribuir 
aliments bàsics, a més de generar consciència sobre 
l’existència d’una pobresa tan severa en el nostre entorn, 
que no permet garantir el dret a una alimentació suficient 
i saludable. Per a dur a terme la campanya cal que 
milers de persones voluntàries donin suport als 
Bancs dels Aliments.

Les seves funcions seran informar als clients del 
canvi d’operativa per motius de seguretat degut a la 
pandèmia, i de com es pot fer una donació directament a 
la caixa de l’establiment.

Els propers dies 19 i 20 de novembre necessitem la col·laboració ciutadana
En marxa la 13a edició del Gran Recapte a tot Catalunya

Sense els voluntaris el Gran Recapte no seria factible i 
és per això que des dels Bancs dels Aliments es torna 
a fer una crida a la ciutadania per a que col·labori de 
nou i faci possible aquesta fita. Els ciutadans poden 
registrar-se com a voluntaris o coordinadors al web 
www.granrecapte.com 

El Gran Recapte arriba al comerç de proximitat.

Aquesta edició arriba amb una gran novetat : la 
incorporació  del petit comerç a la xarxa de punts de 
donació d’aliments que ampliarà el número de persones 
que vulguin col·laborar 

Els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya han 
desenvolupat una nova APP que permet digitalitzar tot 
el procés de donació. Aquesta APP, desenvolupada amb 
l’assessorament de KPMG i la start up OARO permet de 
manera molt senzilla i en només 3 clicks fer una donació a 
través del dispositiu mòbil del personal de la botiga. 

Mitjançant la tecnologia blockchain, les donacions 
queden registrades i es vinculen a una entitats social de 
la mateixa localitat o barri, per tal que, un cop finalitzada 
la campanya, adquireixin els productes d’alimentació 
que més necessitin amb el saldo disponible a cada 
establiment.

D’any en any es va superant i fent més valuosa l’ajuda de 
la ciutadania a les persones més necessitades.  En 
anteriors ocasions ja s’havien  incorporat els mercats 
municipals i alguns petits comerços d’alimentació però 
per aquesta edició de 2021, s’ha anat un pas més enllà.   
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Dades 2021 Garraf
El Banc dels Aliments de Barcelona ha distribuït 
entre gener i setembre d’aquest any 200.189 quilos 
d’aliments a les 5 entitats col·laboradores de la 
comarca, que atenen 3.653 persones mensualment. 

Les donacions econòmiques ens permès adquirir carn, 
peix i ous, aliments d’alt valor nutritiu. Fruita i verdura 
fresca per contribuir a una dieta equilibrada I els bàsic com 
la llet, l’oli o les conserves, que complementen el rebost.

Principals canals de recollida.

•	 La 13ª edició del Gran Recapte tornarà a ser 
virtual. La a ciutadania podrà fer donacions 
monetàries a : 

•	 Els establiments de les cadenes de 
supermercats a on serà que el personal de 
botiga convidi a la ciutadania a fer donacions a 
l’hora de pagar a caixa, a través d’ un CODI EAN 
amb els imports estipulats per cistella (5€ - 15€ - 
25€ - 50€ per exemple).

•	 Les webs de les diferents cadenes de 
distribució d’aliments.

•	 La pàgina web GRAN RECAPTE ON LINE 
pròpia dels Bancs dels Aliments a on es podran 
fer donacions d’aliments (format cistella) o de 
diners (a determinar les quantitats suggerides).

•	 Els mercats i el petit comerç a través de la 
nova APP dissenyada amb aquesta finalitat.
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L’artista català Eman Munia treu ‘Loco, ido y pirado’
La primera trilogia de pop-rock en espanyol nascuda a partir del confinament

L’A

L’artista de Sant Pere de Ribes va 
presentar el passat 10 d’octubre “Pirado”, 
el tercer tema del seu primer EP, tancant 
així una de les poques trilogies musicals 
en castellà de la història.

El compositor Francesc Muniategui, 
més conegut com a Eman Munia, ha 
llançat LIP, el seu

primer EP format per les cançons Loco, 
Ido y Pirado. El projecte ha comptat amb 
la participació del cantant sitgetà Gerard 
Pujol, el qual amb unes interpretacions 
enèrgiques i potents ha posat veu a unes 
lletres poètiques i extravagants. Amb 
aquesta unió sorgeix una de les primeres 
trilogies musicals en espanyol de la 
història, contextualitzada per una època 
de tancament i aïllament social.

I és que amb tantes hores tancats entre 
quatre parets, sense més pronòstics 
favorables a la vista que el Tot anirà bé 
d’una solidària humanitat, la introspecció 
en un mateix ha sigut una arma de doble 
fil per a molts. Loco (llançat el 26 de 

febrer), Ido (22 de maig) i Pirado (10 
d’octubre) són les representacions 
musicals que el jove artista de vint-i-
quatre anys ha compost per expressar 
aquesta sensació de soledat i neguit 
causada pel confinament, plegades de 
referències abstractes i concretes de la 
seva pròpia experiència.

Unes lletres acompanyades d’un pop-
rock modern i rítmic dissenyat a les 
mans del productor i

enginyer de so Charly Chicago (conegut 
per haver treballat amb artistes de 
renom com Jarabe de Palo, Macaco o 
Enrique Bunbury entre altres) i Ferran 
Val. Juntament amb l’artista ribetà han 
aconseguit fusionar l’escena del pop 
actual amb la potència i la força del 
rock clàssic, creant així tres cançons 
melòdiques i animades que no et pots 
treure del cap.

El projecte no s’ha volgut quedar només 
en l’àmbit musical. La realitzadora Rosa 
Mesía ha complementat la trilogia amb 

uns videoclips que volen representar les 
idees expressades per

Eman Munia, amb referències a temes 
tabú de la societat agreujats a causa del 
confinament.

L’artista i compositor dona per acabada 
aquesta trilogia musical, emfatitzant un 
art que va més

enllà de la música. Un relat de tres 
històries connectades entre si, en una 
època que ha marcat i seguirà marcant 
tota una generació. Un 10 d’octubre, dia 
mundial de la salut mental.
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Cinc ribetans i un barceloní han fet un 
dels camins més emblemàtics de la Ruta 
Jacobea, l’anomenada Via de la Plata, 
durant catorze dies en e-bike

2020-21 és el 120 any Sant compostel•là, 
que es comptabilitza a partir del primer 
any Sant esdevingut el 1182. El darrer va 
tenir lloc el 2010. El camí realitzat amb 
e-bike (bicicleta assistida), travessa les 
comunitats d’Andalusia, Extremadura, 
Castella i Lleó i finalitza a Santiago de 
Compostela (Galícia).

Aquesta iniciativa sorgeix pel fet que el 
passat any 2020 quatre dels integrants de 
l’expedició actual van realitzar el camí 
Francès, sent el resultat d’un èxit clamorós 
entre els integrants: Antonio, Jaume, 
Josep i Toni. D’aquí va sorgir la idea de 
fer una nova aventura, seleccionant un 
altre dels trajectes més importants de les 
rutes Jacobees (la Via de la Plata i Camí 
Sanabrés).

A la plaça de l’Obradoiro, davant de la 
catedral de Santiago de Compostela. 
D’esquerra a dreta: Jaume, Toni, 
Antonio, Miquel, Josep i David.

Mapa del recorregut.

Creuant l’Arc romà a la ciutat romana de 
Cáparra (Cáceres). D’esquerra a dreta: 
Antonio, Miquel, Josep, Jaume, Toni.

Un grup de ribetans viu l’aventura de la Via de la 
Plata i el Camino Sanabrés en e-bike

Tots formem part d’un grup d’amics 
ciclistes de muntanya a Ribes anomenat 
“Bikers” i d’aquí la incorporació de dues 
persones més en aquesta expedició.

Un cop ho vam tenir clar, vam començar 
a repartir feines a realitzar pels integrants 
de l’expedició, com ara l’estudi dels 
tracks (traçat a seguir), la logística, etc.

Vam començar aquest camí el passat dia 
11 d’octubre, traslladant-nos a Sevilla amb 
tots els nostres equips per començar la 1a 
ruta el dia 12 d’octubre des de Sevilla i 
finalitzar-la el dia 25 d’octubre a Santiago 
de Compostela. Ha estat realment una 
aventura inoblidable, amb més de 1.007 
km de distància i una pujada acumulada 
de 15.000 m, aproximadament, entre 
muntanyes i camins.

Gràcies a la bona harmonia entre les 
persones que componen aquest grup 
ribetà, l’Antonio, en David, el Jaume, en 
Josep, en Toni i en Miquel, que és un bon 
amic del grup de Barcelona, i gràcies a 
l’esforç realitzat per tots es va aconseguir 
arribar a la fita final.

Es tracta del recorregut per un camí romà i 
durant la travessa es poden observar diferents 
jaciments arqueològics d’un gran valor, entre 
els quals cal destacar la ciutat romana de 
Cáparra, a la província de Cáceres.

Durant el viatge es visiten ciutats tan 
emblemàtiques de la història de la 
humanitat com són Sevilla, Mèrida, 
Cáceres, Salamanca, Zamora i Santiago 
de Compostela.

Durant el dia a dia vas trobant i coneixent 
peregrins de diferents nacionalitats que 
també fan “el Camino” i que donen 
peu a establir converses i intercanvi 
d’experiències viscudes, així com 
comentar les dificultats que comporta el 

camí, segons l’etapa que estàs fent.

Una experiència única a la vida i que des 
d’aquí convido a qui la vulgui realitzar 
perquè s’animi a fer-ho.

Jaume Sánchez



c/ Nou, 17   Sant Pere de Ribes  Peu delicat
   Amples especials

     Plantilles extraíbles

NOVA COL·LECC IÓ

TALLES DONA
DE LA 38 A LA 60

SABATES PER A DONA 34 a 42
HOME 38 a 50 i NEN/A

CALÇAT
INFANTIL

villahelena16@hotmail.com   -  Tel. 679 496 247
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CARTES A LA JUANiAstènia de tardor

Benvolguda Juani, […] i sempre he sentit el mateix, que 
parla de síndromes i altres símptomes, sovint optimistes –o 
més que optimistes, trepidants– respecte de la primavera, 
i no sé si és que la tardor no es pot descriure, o que 
les estacions estan confoses, però sento una tremenda 
nostàlgia de tardor. Enyoro les fulles caigudes arreu del 
carrer, aquelles castanyes calentetes que amb prou feines 
es menjaven amb una mà, mentre en l’altra se sostenien els 
guants. Podria ser alguna cosa diferent de la nostàlgia?”. 
(Silvana, 25 d’octubre de 2021) 

Apreciada Silvana, 

L’astènia de tardor existeix, segons un conjunt de persones 
expertes (i no es pot globalitzar). Diuen que està relacionat 
amb un trastorn afectiu estacional. Potser fora millor dir 
trastorn efectiu estacional, pels efectes (i no afectes) que 
els canvis d’estació poden generar. 

No goso encara posicionar-me. Però estic d’acord que 
s’enyoren aquelles fulles a terra, caigudes perquè en neixin 
de noves. Una meravella de la naturalesa que sovinteja 
més records que paisatges urbans actuals. Ara, pobles i 
ciutats escullen més arbres de fulla perenne per estalviar 
haver d’incrementar els serveis de neteja. I a les escoles es 
posen les mans al cap perquè ja no és tan senzill demanar 
a la canalla que reculli fulles de temporada per decorar 
l’àlbum de tardor. 

Per un altre costat, cada estació té efectes diferents (en els 
afectes, insisteixo, no goso entrar). Un terreny curiós en 
aquest sentit són les tradicions. Per posar dos exemples, 
em centraré en Nadal i Carnaval. 

La imatge del Nadal nevat, amb aquells trineus de neu als 
aparadors supera les estacions, ja que a més de ser icones 
nadalenques en el fred Berlín –per citar una ciutat on hi 
neva– en el mateix mes de desembre són decoracions que 
arriben als carrers de Buenos Aires, amb més de 35 o 40 

graus de temperatura la nit de Cap d’Any. Aquí no sé si 
parlar de trastorn és poca cosa. 

I un altre exemple és el Carnaval, ja que d’aquella imatge 
de màscares venecianes i vestits farcits de roba, propi de 
l’hivern europeu, s’ha arribat a una desfilada més pròpia 
de Rio de Janeiro, on la temperatura del mes de febrer no 
és pas la mateixa que a Venècia! Però som així. L’equilibri 
ja no existeix, és desconstrueix –si es vol. 

L’astènia de tardor que sents –aquella nostàlgia farcida 
de records que evoca imatges ja quasi inaudites– segons 
aquell conjunt de persones expertes, condueix a tenir més 
son de l’habitual, sentir una manca gran d’energia i també 
provoca tendència a engreixar. D’acord que no se sent la 
tardor com abans, i si hi afegim la nostàlgia, la cosa es 
complica. Potser amb una decoració de catifes amb fulles 
marrons i taronges a terra, n’hi hauria prou? 

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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La màgia de la música en viu s’intensifica a l’escenari del 
restaurant la Tratto de Ribes. Diferents concerts acústics i 
de petit format posen la banda sonora al menú especial de 
cada dijous, amb un eclèctic programa d’actuacions, que 
travessa diferents gèneres musicals. 

Per aquest mes de novembre la carta musical inclou la 
proposta de versions de la cantautora Esther Villa, amb 
cançons en català, castellà, anglès, francès i italià (dijous 
4 de novembre); tot seguit tornen a l’escenari ribetà els 
ritmes llatins amb el músic argentí Gato Rojo, acompanyat 
de la seva banda (dijous 11 de novembre). 

I per als dos darrers dijous del mes de novembre, la 
Tratto rep dues formacions conegudes del públic ribetà: 
Somorrostro i Luli Y Bachcyns. 

El flamenc de Somorrostro, amb tocs de jazz, peces pròpies 
i versions, recupera tot un repertori de clàssics moderns 
flamencs (dijous 18 de novembre); i el soft Rock de Luli 
y Bachcyns tancarà els dijous musicals de novembre a 

Dijous Musicals a
La TRATTO
de Ribes

la Tratto, amb una proposta originalment suau i rítmica 
alhora. 

D’aquesta manera, la Tratto manté l’espurna de la música 
en viu a Ribes, al costat de talents locals i comarcals. Una 
proposta cultural en què gastronomia i música s’uneixen 
en un menú especialment llaminer. 

Actuació del passat 2 de setembre del grup 
K-ALMA
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Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb
Joan Lluís Serarols

L’Altaveu.- Quins són els ingredients essencials en la 
pastisseria? 

Joan LLuís Serrarols.- Farina, sucre, ous, fruits secs i no 
oblidem la xocolata i la nata! 

L’A.- Tot un repertori. El resultat, amb tanta diversitat 
de pastissos és gairebé una obra d’artesania, oi? 

JL.- Sí, és clar. Cada pastís és el resultat d’una investigació, 
de provar i també errar i anar aprenent. Amb la Joana recordo 
que els diumenges a la tarda, en acabar, ens 
tancàvem a l’obrador i seguíem desenvolupant 
nous pastissos, postres i fent noves figures de 
xocolata. I com els dilluns fèiem festa ens hi 
passàvem hores! 

L’A.- La teva vocació per la pastisseria va arribar amb 
amor. 

JL.- (Riu) Recordo que festejàvem i quan arribava a casa la 
mare em deia: “Tornes a fer olor de vainilla, eres amb la Joana, 
oi?’”, així que imagina! Ella aleshores ja treballava amb els 
seus pares que regentaven la pastisseria del carrer Nou. 

Joan Lluís Serarols Díaz de Liaño és pastisser i ha exercit la seva vocació i professió a Ribes al costat de la 
seva dona, Joana Nin Cendra, durant més de 40 anys. Ara, jubilat, manté viva la mateixa passió que el va 
dur a investigar i desenvolupar creatius dolços i xocolates durant dècades. Obre les portes de l’obrador i 
en cada racó hi té records farcits d’aromes. Va néixer a Màlaga, fill de pare català, amb qui amb 10 anys 
va tornar a Sant Fruitós de Bages, el seu poble. Poc després va anar a Vilanova i la Geltrú –ja jovenet– i 
a Ribes va arribar-hi per un amor que encara avui es cou entre les farines, cacaus i ametlles, fills i nets, 
més altres ingredients màgics d’una fórmula que aplega dedicació i il·lusió.

L’A.- Allí, al carrer Nou, vau encetar el projecte 
junts. Com es gesta la pastisseria Serarols Nin que avui 
coneixem? 

JL.- Ens vam fer càrrec de la pastisseria antiga i jo diria que 
la Serarols Nin es va gestar aprenent i amb molta dedicació. 
Un al costat de l’altre sempre. I també aprenent al costat 
d’altres mestres pastissers, amb qui em vaig formar. 

L’A.- Passió des del primer moment?

JL.- Sí! Sense la passió, aquesta no seria 
una professió, seria una feina més. No sé si 
m’explico. 

L’A.- I tant! Suposo que la pressió és 
doble quan el resultat ha de ser molt bo 

per dins i enamorar per fora. 

És fonamental això. I és el repte de mantenir-se sempre 
investigant, provant. Recordo errors també, no tot sempre 
surt bé la primera vegada!

L’A.- Explica! 

 “La Serarols Nin es va 
gestar aprenent i amb 
molta dedicació”



L’Altaveu nº 171  any 2021                                     11

Joan Lluís Serarols

JL.- Encara festejàvem, diria. Vaig veure com un mestre 
feia una Croque en bouche, que és una torre cruixent feta a 
partir de lioneses amb crema i sucre caramel·litzat. Li vaig 
proposar a la Joana que la féssim, i t’ho 
pots imaginar, quan no en saps encara, eren 
les lioneses una sobre l’altra i en posar el 
sucre tot va caure, després ja vaig descobrir 
que calia ensucrar-les primer.

L’A.- Imagino que anècdotes entre 
farina, ous i ametlles en teniu per fer tot un llibre!

JL.- Clar, perquè com et deia tot és un aprenentatge 
constant, una dedicació que va del fons i la base d’un 
pastís fins al darrer detall. I el més important és gaudir-ne, 
d’aquí que la passió és fonamental. I dels errors, per dir-
ho així, també neixen bones propostes. Fixa’t en la Tarta 
Tatin que neix de caure al revés! 

L’A.- Quan parlem de pastisseria a tothom li venen 
al cap les tradicions, encara és així? 

JL.- Algunes coses han canviat, però les 
tradicionals es mantenen, com ara els 
panellets, els torrons de Nadal, la Mona de 
Pasqua i les coques de Sant Joan.

L’A.- Una per a cada estació de l’any! Té relació 
amb els productes que s’hi utilitzen? 

JL.- En pastisseria es podria dir que sempre hem estat 
ecològics, en el sentit que es fa servir el 
producte del moment i sempre natural, 
sense additius ni conservants artificials. Es 
fa i està llest per menjar. 

L’A.- Deies que sí que hi ha hagut 
alguns canvis, per exemple? 

JL.- Per exemple en l’ús de sucre i licors. Abans s’hi 
afegia molt més sucre, ara s’ha reduït, i també el licor, que 
s’utilitzava molt per banyar i ara ja no s’utilitza tant. Una 
alimentació més saludable que és positiva. 

L’A.- T’imagino aquí a l’obrador jugant amb els 
ingredients i gaudint com un nen, com es compagina aquesta 
dedicació amb la gestió, que també deu ser important? 

JL.- Amb la Joana! Ella és l’organitzadora 
i directora de tot plegat. L’ànima i una gran 
especialista en rebosteria! 

L’A.- I ets més de dolç o de salat? 

“El més important és 
gaudir-ne, d’aquí que la 
passió és fonamental”

“Antigament es parlava 
del quarto de trufa, on s’hi 
afegia l’ingredient secret”

La façana de l’antiga pastisseria al carrer Nou, on varen 
encetar el projecte junts.

La pastisseria avui, regentada per Josep Lluís Serarols 
Nin, fill d’en Joan i la Joana.  
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JL.- Dolç, sempre més de dolç! Mira, com comenta la 
Joana, sovint hem fet trobades entre un grup d’amics 
del gremi, tots pastissers. En cada dinar cadascú portava 
postres. I ens hauríeu de veure com esperàvem acabar el 
dinar per tastar tot allò que portàvem!

L’A.- D’aquesta manera també es feia 
intercanvi, doncs? 

JL.- Sí. I ara més, que entre les coses que 
han canviat, recordo que antigament es 
parlava del quarto de trufa, que era una petita habitació 
dins l’obrador que alguns pastissers hi tenien i era on 
anaven per afegir l’ingredient secret de la seva recepta. 
Ara tot és més transparent, no hi ha secrets.

L’A.- Parlant d’ensenyar secrets, durant un temps 
havies fet tallers per a la canalla, oi? 

JL.- Sí, abans de Pasqua fèiem uns tallers a l’obrador. 
Convidàvem la canalla a fer-hi una visita 
i els oferia aprendre a fer croissants. Es 
portaven molt bé, berenaven i vaig gaudir 
molt explicant l’ofici. Ara els explico a les 
netes i als nets.

L’A.- Entre els hàndicaps de la 
pastisseria, com a producte fresc, suposo que hi està 
produir allò que tindrà sortida. Com es mesura? 

JL.- L’objectiu sempre és que no en manqui ni en sobri. 
Un atzar, diria, i una bona organització. 

L’A.- I sempre s’aconsegueix? 

JL.- S’intenta! Temps enrere, quan les germanes eren al 
Redós, per exemple, allí hi dúiem pa i dolços. Recordo 
quan ja tancàvem, m’acostava al Redós i en tocar el timbre 
se sentia una germana que deia “el pastelero, el pastelero 
ya està aquí!”. Al final sempre en fèiem de més. El que 
està prohibit és llençar res. 

L’A.- La feina de pastisser és agraïda? 

JL.- Sí, perquè el principal és gaudir. Però també sovint 
ve gent l’endemà per dir-te com va agradar el pastís que 
s’havien endut el dia anterior, o persones que venen a 
felicitar-te per un pastís de noces, tu n’has vist algun! 

 “Pots imaginar, que hi 
ha qui truca i ja saps què 
voldrà, ens coneixem tots!”

La família a l’obrador, ensenyant les netes a fer els 
primers croissants

Joan Serarols al costat de la germana Fermina del 
Redós. 

Records dels tallers de Pasqua amb la canalla, a l’obrador.
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L’A.- Fa prop de 40 anys que la pastisseria és al 
carrer Lluís Companys, el trasllat forma part de la 
història de la família també, oi? 

JL.- Primer va ser la casa, aquí on som ara. Quan hi fèiem 
les obres i es va fer l’obrador, ja que en l’establiment vell 
no s’hi podia, per l’estructura de l’edifici. Aleshores ja 
teníem clients que ens demanaven que els baixéssim aquí 
els encàrrecs. Va ser el 2013, després d’un problema meu 
de salut, que vam tancar allí dalt i ens vam quedar només 
aquí, amb obrador i la botiga, que deuríem obrir cap al 
1981, així que sí, que fa prop de 40 anys. 

L’A.- En quatre dècades (i més encara) la clientela 
ha canviat molt? 

JL.- Tot canvia, diuen, però hi ha persones fidels, famílies 
senceres a qui hem fet pastissos d’aniversari, de comunió 
i després de casament! I les coques de Sant Joan! Pots 
imaginar, que hi ha qui truca i ja saps què voldrà! 

L’A.- I enmig, també hi ha hagut 
recanvi generacional.

JL.- Sí, ara és el meu fill Josep Lluís qui 
porta la pastisseria, amb la Joana, que també 
hi continua més estones. Jo, per salut, m’he 
hagut d’allunyar. 

L’A.- Però hi continues jugant! 

JL.- Això no es deixa mai, però ara també faig de cuiner 
a casa, cosa que el meu pare ja em deia de petit, que havia 
de ser cuiner. No faig tanta investigació, però me’n surto! 
Almenys, la Joana sempre diu que tot està molt bo! 

L’A.- Com a entrada a un terreny personal i social 
alhora, un fet destacable en la teva 
trajectòria va ser el Pregó de Sant Pau 
de 2019. Com ho vas viure? 

JL.- Primer com avui, vaig pensar que 
no importaria a ningú allò que jo pugui 
explicar i menys de la meva vida. Però 
va ser una experiència molt bonica. En pocs dies, des 
que m’ho van comunicar i es va saber, fins i tot em van 
trucar companys del gremi de Barcelona, que em van dir 
com era d’important ser el pregoner. Imagina la pressió! 
Però realment és important i ho vaig gaudir, també com la 
pastisseria, amb dedicació i detall. I molt agraït. 

L’A.- La Covid ha deixat empremta, tan personalment 
com en la professió. 

JL.- Doncs sí. Jo estic molt agraït amb els 
sanitaris que em van salvar la vida, per 
resumir. Amics i metges que han estat al 
peu del canó en un moment molt crític de 
la societat. A la pastisseria, com explica la 
Joana, es va viure una situació com mai. Es 

va tancar per quinze dies. Després, res va ser igual, com 
en tot. En un moment de recuperació de l’activitat, quan el 
Gremi va engegar una campanya per a la segona Pasqua, 
des de la pastisseria es van portar unes Sara tant al CAP com 
a Sant Camil. S’han viscut situacions molt agraïdes també. 

L’A.- Abans d’acabar no puc evitar comentar una 
anècdota. Molta gent et coneix com el Nin i la Nin és la 
Joana. Es pot explicar? 

JL.- (Riu) Te n’explicaré una. Una vegada 
a Sant Camil, a Urgències, vam sentir que 
preguntaven per la Joana i van dir: “és la 
dona del Nin!”, ella encara riu, jo també! 
Per a nosaltres, des del primer moment, el 
nom de la pastisseria havia d’incloure a tots 

dos. No s’entendria la nostra dedicació si no s’entén que és 
una part de cada un. 

L’A.- Amor i vocació. 

JL.- Molt i molta. 

“Ara és el meu fill Josep 
Lluís qui porta la pastisseria, 
amb la Joana també”

“És important ser pregoner, ho 
vaig gaudir com la pastisseria, 
amb dedicació i detall”

Josep Lluís Serarols Nin al racó de la xocolata de 
la pastisseria

Durant una Fira a Vilanova i la Geltrú, amb degustació 
de crema catalana.

Al costat de José de Udaeta, amb un cigne de gel i un 
altre de xocolata.  
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L’institut Can Puig de Ribes ha celebrat un acte 
d’agraïment i reconeixement a les empreses que 
col·laboren en les pràctiques dels alumnes amb 
necessitats educatives especials del centre aquest 
dimecres, 27 d’octubre. Hi han assistit l’alcaldessa, 
Abigail Garrido, i representants de les institucions i 
empreses col·laboradores.

El programa d’inserció laboral de Can Puig té com a 
objectiu procurar la integració sociolaboral d’alumnes 
amb necessitats educatives especials a través de la 
preparació per al món del treball, així com dotar els 
alumnes d’autonomia personal per afavorir el seu 
nivell d’independència. El director de l’IES Can Puig, 
Lluís Alonso, ha assegurat que ‘’aquest programa 
permet crear un espai de responsabilitat, llibertat 
i aprenentatge’’. 

Aquesta iniciativa d’inserció laboral es va posar 
en marxa fa 10 anys, amb la finalitat principal 
d’acompanyar els estudiants durant tota la seva inserció 
en les empreses i que puguin sentir-se responsables 
i lliures d’escollir la seva feina. Ha permès que tant 
empreses com comunitat educativa de l’Institut Can 
Puig de Ribes hagin creat una complicitat que facilita 
que el programa sigui un referent comarcal.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

L’INSTITUT CAN PUIG CELEBRA UN ACTE DE RECONEIXEMENT A LES 
EMPRESES COL·LABORADORES AMB EL PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL
El programa d’inserció laboral d’alumnes amb necessitats educatives especials és un referent comarcal.

L’alcaldessa, Abigail Garrido amb el director de l’IES 
Can Puig, Lluís Alonso. 

L’alcaldessa, Abigail Garrido, conversant amb altres 
assistents a l’acte d’agraïment.

Anuncia’t
655 960 320
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ls atacs a banda i banda de les fronteres eren 
freqüents, canviaven cada any amb avenços i 

reculades. I un dels pitjors atacs va ser la ràtzia del 984, 
dirigida per l’hàbil militar andalusí i heroi musulmà, Abu-
Àmir Muhàmmad, conegut popularment com a Almansor 
(938-1002), que de camí a Barcelona va devastar el poble 
que seria Ribes i el seu castell. Aquest poble primitiu 
s’anomenava «Bell lloc». Del 990 tenim la primera 
notícia del castell i el seu governant, Geribert, vescomte 
de Barcelona. Un dels seus descendents fou Ramon Mir, 
de cognom Ribes. Els Ribes van donar nom al poble que 
va néixer d’entre les cendres de Bell lloc. La llegenda 
que avui narraré parla d’aquells temps. Va ser recollida i 
reescrita per Teodor Creus i Corominas (1827-1921) en 
època romàntica i, per tant, va revestida del tarannà màgic, 
idealitzat, que els vuitcentistes projectaven sobre l’edat 
mitjana.

Diu la llegenda que Geribert era un arrauxat i brau cavaller 
que no va fer cas de les ordres del seu senyor, el bisbe de 
Barcelona, qui li ordenà que no provoqués els musulmans 
de l’altra banda de la frontera i esperés el moment adequat. 
Però la paciència no arrelava en el tarannà del cavaller de 
Ribes i, només amb els seus homes, va atacar el proper 
castell d’Olèrdola. Gràcies a l’astúcia i a un coratge que 
es confonia amb la bogeria, van entrar-hi d’amagar i la 
conqueriren. La conquesta d’Olèrdola va fer créixer la 
supèrbia de Geribert com mai abans i quan el bisbe envià un 
missatger per demanar noves de la terra, el cavaller, creient-
se invencible enmig de l’orgia de la victòria, va cremar el 
pergamí que portava l’home del bisbe i ordenà caçar-lo, a 
cavall i amb gossos, com si fos una vulgar bèstia.

El pobre missatger va arribar moribund a l’altra banda 
del massís del Garraf i el bisbe, davant d’aquella terrible 
ofensa, va demanar justícia al comte de Barcelona, 
Ramon Borrell. El comte, que tot just havia rebut el títol 
el 992 i s’havia d’enfrontar a una terra destruïda pels 
atacs d’Almansor, no volia perdre un poderós cabdill 
com Geribert, així que va enviar un missatger de la cort 
per fer-lo creure, dient-li que tenia una lluna de temps 
per demanar perdó al bisbe i tornar a la seva jurisdicció 
feudal. Si no ho feia així, seria excomunicat i expulsat 
dels comtats cristians. L’orgullós i noble Geribert no va 
voler demanar perdó, però tampoc volia perjudicar a la 
seva família. Abdicà en el seu fill i marxà amb els seus 
gossos i homes més fidels, endinsant-se pels boscos i les 
esquerpes cingleres del massís del Garraf. Allà va viure 
com a caçador feréstec, servint a vegades com a mercenari 
per altres senyors, fossin cristians o musulmans. Vivia 
liure, per a la guerra i de la guerra, de la terra i en la terra.

Quan arribà el moment de la seva mort, envellit i malalt, va 
voler trobar el perdó per a tots els greus pecats i excessos 
que havia comès, des del punt de vista d’aquells temps 
antics. En el turó on havia viscut amb guerrers i mastins, 
va ordenar que es construís una ermita a la Santíssima 
Trinitat. Allà va viure els seus últims dies, convertit en un 
humil ermità que pregava dia i nit. Aquesta ermita, davant 
de la mar, encara existeix en terme de Sitges.

Llegendes dels castells de Sant Pere de Ribes 
Els castells: poques construccions humanes evoquen un horitzó de somnis com ells. Alguns van ser comprats i rehabilitats; 
altres van anar reconstruint-se, adaptant-se al pas dels temps. Altres només són un piló de ruïnes oblidades. Però hagin 
esdevingut hotels de luxe, llar d’artistes o quatre pedres enmig del bosc, la gran majoria de castells guarden llegendes i 
secrets locals, alguns lluminosos i heroics, altres foscos i misteriosos. També, per descomptat, el de Sant Pere de Ribes, 
que va ser aixecat durant el segle X, quan la frontera dels comtats catalans avançava i el Penedès era una marca fronterera, 
un territori perillós habitat per valentes famílies pageses. Aquelles primeres nissagues havien de guanyar-se la terra, 
defensant-la amb les armes i treballant-la durament. Tot pagès era, també, un guerrer.

Castell de Ribes
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na altra llegenda romàntica, més petita, és la del 
Castellot de Campdàsens, al massís del Garraf. 

D’aquesta atalaia, només sobreviuen algunes restes 
escadusseres. Quan els musulmans van atacar el Garraf, 
els pagesos van refugiar-se als boscos del massís i alguns 
van amagar-se al turó del Castellot. Van treballar la terra 
i van dedicar-se a fer ases, d’aquí el nom de l’indret. 
I quan eren demanats pels senyors de Ribes, baixaven 
de les muntanyes i s’unien a les mainades de cavallers, 
armats amb les eines que tenien, adaptades per al combat. 
Com eren molt valents, al cabdill de tots ells el senyor de 
Ribes li va fer l’honor de donar-li una ensenya pròpia, un 

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

Amades, Joan, Folklore de Catalunya, Rondallística, 
Editorial Selecta, Barcelona, 1950, p.1421 i 1429

Creus i Corominas, Teodor, Set contalles dels vells temps, 
Institut d’Estudis Penedesencs, Vilafranca del Penedès, 
1986, edició facsímil de la de 1893. He parlat més de 
Set contalles dels vells temps, obra de Creus, escriptor 
i alcalde de Vilanova i la Geltrú, a l’anterior número de 
L’Altaveu, on hi trobareu les llegendes de coves i túnels 
de Ribes

Ermita de la Trinitat, Sitges

castell amb una creu al cim, a més de tres mitges llunes, 
potser per les tres vegades que van anar a lluitar contra 
els musulmans.

Aquestes històries no són reals, són llegendes. Ens parlen 
de com els nostres avis i àvies se sentien davant de 
l’ombra dels castells. De quina era la música de fantasia 
que escoltaven a les envistes de les velles pedres, cançons 
estremidores que parlen d’un temps on la terra i la sang 
es barrejaven en les mans dels pagesos. Potser no són 
reals, però van fer somiar als nostres avantpassats.

Castellot de Campdàsens

U
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre El monestir de Montserrat tal com devia ser cap a 

l’any 1408, quan va morir Vicenç de Ribes (Fons 
del pare Ricard M. Sans)

A Vicenç de Ribes li va tocar viure una època 
complicada des del punt de vista religiós, amb el Cisma 
d’Occident i dos papes oposats, un a Roma i l’altre a 
Avinyó (el papa Luna). Fra Vicenç de Ribes sempre 
va mantenir l’obediència a Roma i això li va suposar 
alguns contratemps. Va ser monjo del monestir de 
Ripoll fins que fou nomenat prior de Montserrat pel 
papa Urbà VI l’any 1384, però, al mateix temps, el 
papa d’Avinyó Climent VIII va donar el mateix càrrec 
a Pere de Vergne. El rei Pere III el Cerimoniós refusà 
de reconèixer cap dels dos nomenaments i Vicenç 
de Ribes no pogué prendre possessió del priorat fins 
a la mort del rei tres anys més tard. El seu fill, Martí 
l’Humà, el nomenà canceller i ambaixador a Roma. 
El 19 de setembre de 1408 fou nomenat cardenal 
però no li valgué de gaire, ja que dos mesos més tard 
morí a Montserrat.

El carrer del cardenal fra Vicenç de Ribes va de la 
plaça Marcer a la plaça de l’Església i al carrer 
d’Eduard Maristany. A l’hivern és un dels carrers més 
freds de Ribes, ja que el vent del nord s’acanala al 
topar amb el lateral de l’església i obliga a tapar-se.

El frare benedictí Vicenç de Ribes (?-1408) va ser 
prior del monestir de Montserrat i cardenal elegit pel 
papa Gregori XII. No se sap el seu lloc de naixença, 
però a partir del seu cognom s’han considerat tres 
possibilitats: La primera, que hagués nascut a Ribes 
de Freser, malgrat que l’única dada que suporta 
aquesta hipòtesi és que abans de Montserrat va ser 
uns anys al monestir de Ripoll. La segona, que fos fill 
de Sant Pere de Ribes o almenys emparentat amb 
els senyors feudals de Ribes, que portaven el cognom 
Ribes com el cardenal. I la tercera, que fos nascut al 
regne de València, ja que alguns documents en llatí 
d’aquella època l’anomenen “Vincentius Valentini”, o 
sigui, valencià.

Els historiadors ribetans mossèn Andreu Malgà i fra 
Josep Maria Coll es van decantar per la possibilitat 
que fos parent dels senyors feudals de Ribes i per 
això als anys 1950, quan es va eixamplar el poble 
amb noves zones residencials, l’Ajuntament va decidir 
de donar el nom de Vicenç de Ribes a aquest carrer.

Carrer del cardenal fra Vicenç de Ribes 
(Ribes)
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Passatge de Montserrat Roig
(Les Roquetes)

El passatge de Montserrat Roig és un petit carrer 
delimitat pels carrers de Roger de Flor i dels 
Almogàvers i paral·lel als d’Eugeni d’Ors i de Múrcia.

Montserrat Roig i Fransitorra (Barcelona 1946-1991) 
viu des de petita envoltada d’un ambient intel·lectual. 
Estudia a l’escola Divina Pastora i des dels 13 anys 
a l’Institut Montserrat, on guanya el seu primer premi 
literari. Als 15 anys entra a l’Escola d’Art Dramàtic 
Adrià Gual on coneixerà el pensament d’esquerres. 

Mentre estudia filosofia i lletres a la Universitat de 
Barcelona desenvolupa la seva afició literària, inicia 
la carrera com a periodista i s’implica en política, 
primer com a membre del Sindicat Democràtic 
d’Estudiants i, més tard, s’afilia al PSUC. Es casa 
amb 20 anys amb Albert Puigdomènech, que acaba 
a la presó. Montserrat Roig és aleshores la dona 
d’un pres polític.

Els anys 70 són claus: separació, primer fill, 
abandona el PSUC (però no la ideologia progressista, 
d’esquerres i feminista), es tanca al Monestir de 
Montserrat per protestar per la pena de mort, rep el 
premi Víctor Català de Narració per Molta roba i poc 
sabó (sobre la generació universitària nascuda a la 
postguerra), li encarreguen un llibre sobre els camps 
de concentració: Ells catalans als camps nazis, obra 
basada en testimonis dels supervivents que li dóna 
el premi Crítica Serra d’Or...

Montserrat Roig col·labora com a periodista 
(entrevistadora, columnista, reportera) tant a la 
premsa diària (Tele/eXprés, Mundo Diario, El 
Periódico, Avui, El País...)  com en revistes (Serra 
d’Or, L’Avenç, Destino, Arreu, Triunfo...), sense 
abandonar la seva vessant literària. Així guanya el 
premi Sant Jordi de novel·la amb El temps de les 
cireres i L’agulla daurada li suposa el premi Nacional 
de Literatura Catalana. La seva ideologia feminista 
queda reflectida a l’assaig Tiempo de mujeres. 

Al circuit català de TVE fa el programa d’entrevistes 
Personatges, al que seguirà Clar i català,  on parla 
amb els líders polítics catalans i amb el que guanya 
el premi Òmnium Cultural.

La seva relació amb Joaquim Sempere fa que torni al 
PSUC, i fins i tot forma part de la llista per Barcelona 
a les eleccions de 1977. També col·labora sota el 
pseudònim Capità Nemo a la revista del partit. A 
principis dels 80, però, abandona la política.

Malauradament, mentre és a la Universitat d’Arizona 
comença a trobar-se malament. Un càncer de 
mama fa que ens deixi amb només 45 anys. Amb 
ella marxa una persona compromesa amb la lluita 
contra el franquisme, el catalanisme i  els drets de 
la dona.

L’escriptora Montserrat Roig, a la dreta, entrevistant 
la pedagoga Marta Mata al programa “Personatges” 
de RTVE l’any 1977.
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El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

ELABORACIÓ

1. Abans de començar posa el forn a pre-escalfar a 180 °C, a dalt i a baix, amb una safata fonda amb aigua.

2. En una olla petita, posa mig litre de llet a escalfar a foc lent amb una branca de canyella i porta-la a ebullició.

3. D’altra banda, bat 3 ous en un bol, afegeix-los a 100 gr. de sucre i torna a batre.

4. Quan la llet comenci a bullir, retira-la del foc, treu la branca de canyella, incorpora-li els ous batuts amb el 
sucre, i barreja’l bé.

5. Ara afegeix 150 gr. de rebosteria (croissants, ensaïmades, magdalenes…) trossejat, perquè vagi xuclant part 
del liquido.

6. Obre una llauna de fruita tropical en almívar, escorre el liquido, trosseja la fruita i afegeix-ho a la mescla.

7. Agafa un motlle allargat d’uns 25 cm, cobreix el cul amb caramel líquid, i aboca amb cura la mescla, i fica-ho 
en el forn al bany María 30 minuts a 180 °C, a dalt i a baix.

8. Transcorregut aquest temps, deixa’l temperar i fica’l a la nevera.

EMPLATAT

Desmotlla-ho just abans de servir-ho perquè conservi el màxim de caramel.

Consell del GUERRERO: Serveix una porció no gaire gran amb una mica de nata.

INGREDIENTS
500 ml llet

3 ous

100 g sucre

150 g rebosteria variada

1 llauna de fruita tropical en almívar

1 branca de canyella

caramel líquid

PÚDING TROPICAL

El Púding és un dolç fet d’aprofitaments 
amb rebosteria que se’ns ha quedat 
dura: croissants, magdalenes… Aquesta 
versió pròpia porta incorporat trossets 
de fruita tropical en almívar que li 
aporta un gran sabor.
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Ja no tenim pressa?

La puntualitat sempre ha estat una virtut i una prova 
d’educació. La llàstima és que amb el pas dels anys s’ha anat 
devaluant el costum de no fer perdre el temps al proïsme. 

Ara que la tecnologia ho permet, està de moda enviar un 
missatge dient: “Estic arribant”, com si això exonerés de 
la responsabilitat d’estar robant el bé més preuat que tenen 
aquells que estan esperant.  Tampoc es tracta de caure en 
l’exageració d’aquell individu tan, però tan puntual, que 
corre el perill de presentar-se, qualsevol dia, 
a un enterrament... en vida del mort.

Aquesta introducció ve a tomb d’una 
inquietant noticia que vaig llegir a les 
acaballes del mes passat. Resulta que Esquerra 
Republicana de Catalunya, ara, a aquestes 
alçades de la pel·lícula, començarà un procés 
intern per reflexionar sobre “per a què” 
son independentistes, i sobre què volen 
fer amb la independència. Ara? Ja? Es 
tancaran els seus erudits pensaires i en 
dos dies trauran l’entrellat? No. 

Resulta que s’hi posaran el març del 
2022. No cal córrer, no prenguéssim 
mal, no ensopeguéssim amb alguna taula! 

Per acabar-ho d’adobar, en Romeva va dir: 
“Volem projectar no només els reptes nacionals 
com a país, sinó també posar-nos al servei dels 
reptes globals”, i va continuar: “I, en segon lloc, fixar 
les línies prioritàries a 10 anys vista; i, finalment, mirar més 
enllà, cap a l’horitzó 2040-50”. Aquí ja vaig caure rodó! 

Escolti’m, senyor Romeva... vostè està “estupendu” sense 

pèl però a nosaltres no ens agrada que ens el prenguin. 
Vostè i, si no vostè mateix, centenars de milers dels seus 
votants van sortir al carrer els darrers 11 de setembre amb 
samarretes que proclamaven: 

2014: Ara és l’hora 

2015: Via lliure (a la República Catalana) 

2016: A punt (per a la República Catalana)

2017: Sí, Oc, Si, Yes, Oui (a la República Catalana) 

2018: Directes al cim (de la República Catalana) 

2019: Objectiu independència 

2020: El deure de construir un futur millor/El 
dret a ser independents (aquest any combinant 
manifestació descentralitzada i virtual per culpa 
de la maleïda COVID)

2021: Lluitem i guanyem (la República 
Catalana)

Escolti’m... si fa vuit anys ja era l’hora, 
què punyeta heu de pensar ara? Si des 
de llavors, als programes electorals, 
us heu cansat d’assegurar que esteu 
per la independència, a què treu cap 
fer el cagadubtes ara? Us agraïm 

infinitament el sacrifici de la presó i 
l’exili... però si no ho veieu clar, si us plau, doneu el relleu 
a qui es vegi amb cor. 

P. D. ¡Hasta el infinito y más allá!... No, si us plau...

Anuncia’t
655 960 320




