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es que faci més goig que tancar aquesta edició una estona de sol, després
de tants dies de pluja i vent. Que no és que no fes falta, però s’ha de dir
que no hi estem acostumats i els dies grisos ens aplaquen. Així doncs, tot
i que sembla que encara no s’ha acabat del tot la inestabilitat, donem la
benvinguda a la primavera amb totes les conseqüències.
Precisament en aquest número es dóna el tret de sortida a les activitats al carrer amb la
programació cultural pel mes d’abril. Sant Jordi ja és a tocar i les roses i els llibres faran
acte de presència a les parades i a les nostres llibreries i floristeries de confiança on ben
segur trobarem el que busquem.
Entrevistem en Lluís Alonso, director de l’Institut Can Puig de Ribes . Han estat 25 anys
al servei de la docència experimentant com a centre pioner, la reforma educativa. En
Lluís fa balanç del seu recorregut amb la satisfacció d’haver tingut al costat un equip
immillorable.
Som de llegenda ens ofereix el relat de “La mort del Drac”. Trist o no, tenim tendència
a matar els monstres i fer herois als botxins. Així comença la llegenda... “Tots em teniu
por. Cap de vosaltres pot passar a prop meu sense esmentar que sóc un monstre, sense
tremolar d’esgarrifança quan veieu les meves urpes esmolades o els meus ulls que no
parpellegen. Mai us heu preguntat per què?”
I a partir d’aquesta edició, deixem per un temps Fem un tomb pels carrers i tornem a
la secció Sabies què... on aquest cop, ens donen a conèixer com es va fundar La Penya
ribetana.
Aquest passat diumenge es va celebrar la Fira d’artesans a Ribes, una mostra en imatges
de com va anar i l’enhorabona als artesans que hi participen, per creativitat, talent i
constància.
Ja està en marxa oficialment el 3r Concurs d’Enceses de Catalunya, organitzada per la
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el
Ball de Diables de Ribes Colla Jove com a colla amfitriona, per fi, després de dos anys de
restriccions. Tira endavant la gran trobada del món del foc. Prepareu-vos.
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PROGRAMACIÓ ACTIVITATS
ABRIL ‘22
Del 2 d’abril al 14 de maig

Hora del conte amb Mon Mas amb l’obra Les escates del

Al Centre Cultural el Local

monstre. Per a nens i nenes a partir de 3 anys. Cal

Exposició 3r Concurs d’Enceses de Catalunya

inscripció prèvia. Places limitades.

Ho organitza: Ball de Diables de Ribes Colla Jove, Federació

Ho organitza: Servei de Cultura

de Diables i Dimonis de Catalunya i Servei de Cultura

Dijous 21 d’abril

De l’1 al 23 d’abril

A les 18 h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

A la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Conferència Jesucrist al cinema, a càrrec de José Maria

Exposició Tot pedra fa paret: la pedra seca a Catalunya

Álvarez

Inauguració divendres 1 d’abril, a les 18:30 hores.

Dins el cicle Històries del cinema clàssic

Ho organitza: Associació per la Pedra Seca del Garraf

Ho organitza: Servei de Cultura

Del 8 al 30 d’abril,

A les 17 h, a la Biblioteca Josep Pla

Al Centre Cívic L’Espai

Cua de drac. Taller creatiu. Per a infants de 5 a 8 anys.

Exposició de fotografies “Calanda- Rompida de la hora” i

Inscripció prèvia al taulell de la biblioteca: places limitades.

“Alcorisa – el drama de la Cruz”

Ho organitza: Servei de Cultura

Ho organitza: Globalizat-e

Divendres 22 d’abril

Del 21 al 24 d’abril

A les 17 h, a la Biblioteca Josep Pla

Al Vestíbul Centre Cívic L’Espai.

Punts de llibre. Taller creatiu. Per a infants de 5 a 10 anys.

Celebració de la Feria de Abril

Inscripció prèvia al taulell de la biblioteca: places limitades.

Ho organitza: Casa de Andalucía

Ho organitza: Servei de Cultura

Diumenge 17 d’abril

A les 19:30h, a la sala d’actes del GER

A les 13:30 h, a la plaça Marcer

Actes per la llengua / Actes 50 anys. Xerrada El català, ara

Cantada popular de caramelles

i aquí, a càrrec de Teresa Tort Videllet i Anna Vidal Iglesias

Ho organitza: Els Xulius, Centre Social Ribetà, Entitat GER

Ho organitza: Entitat GER

i Grup de Caramelles Joves i Casats.

Dimecres 20 d’abril
A les 17:30 h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo
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Dissabte 23 d’abril. Fira de Sant Jordi

Diumenge 24 d’Abril

RIBES

Durant el matí, A la plaça Marcer

Parades de entitats i comerços a la plaça Maria Mercè Marçal

Actes per la llengua / Actes 50 anys. Matalaranya +
parada llibre infantil + taller de conta-contes

De 10 a 14 h la Biblioteca Manuel de Pedrolo surt al carrer.
A les 12 h
Espectacle infantil “El Cartero” a càrrec de la companyia
Una Mika. Un espectacle de clown-teatre gestual, dansa i
música que convida a la participació activa del públic.
Ho organitza: Servei de Cultura i Biblioteca Manuel de
Pedrolo

ROQUETES
Parades de les entitats, biblioteca i comerços al Parc
Pompeu Fabra. Vine a gaudir de la festa al parc!
De les 10 h a les 14h la Biblioteca Josep Pla surt al carrer !
A les 11h Xocolatada Solidària. Recaptació de fons per a
reduir la bretxa digital
Ho organitza: el Consell d’Infants.
A les 12 h Sorteig de les quatre paneres literàries de la
Biblioteca Josep Pla
Tot seguit,
Espectacle infantil “Contes, Titelles i molt més: Històries i
llegendes medievals:” a càrrec de la companyia ¾ de 15.
Espectacle familiar obert, per a infants de P3 en endavant
i acompanyants

Ho organitza: Esplai GER
A les 12:30h, al pati de l’entitat
Concert vermut
Ho organitza: Els Xulius, Centre Social Ribetà

Del 28 d’abril al 21 de maig
A la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Exposició de fotografia Retrats
A càrrec de l’Escola La Riera de Ribes

Divendres 29 d’abril
de les 10:00 a les 13:00 h, a la Biblioteca Josep Pla
Fòrum “Amb Veu de Dona”, organitzat per Cadena Ser
Catalunya amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.

Dissabte, 30 d’abril
Celebració del Dia internacional de la Dansa, amb la
participació de diverses entitats de ball del municipi
(Hora per confirmar) al Parc Pompeu Fabra
D’11 a 14h i de 16 a 17h, a la plaça Marcer
Ho organitza: Servei de Cultura
De 10 a 14 h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo.

Ho organitza: Servei de Cultura
A les 12:45 h Assaig Popular de Castells. Vine i coneix el
món dels castells des de dins de la pinya. Taller de la Colla
Castellera de les Roquetes.

Sense endolls: jocs de taula en família

De les 17.30 h a les 18:30 h

A les 10:30 h, a l’ermita de Sant Pau
Trobada sobre els horts, l’agricultura regenerativa i la
sobirania alimentària
Més informació al web www.fundaciomiranda.org
Ho organitza: Fundació Miranda i Servei de Cultura

Espectacle còmic de circ i teatre de carrer “Set-Up” de la
companyia Los Barlou
A les 18:30 h Exhibició castellera amb Pilar Timbaler.
Ho organitza: Colla Castellera de les Roquetes amb la
col·laboració dels Timbalers- Ball de Diables Petits de les
Roquetes

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Ho organitza: Servei de Cultura

Aquest programa està subjecte a possibles canvis i/o
modificacions.
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Sant Jordi 2022

Novetats literàries locals

Gonflor
A media voz
Autora: Montse Santó

Editorial: Edicions Forment

“Continúa la trama de Cuando nadie te ve, però evoluciona cap un fet inesperat.
Des del principi es genera una intriga que enganxa, portant de nou als personatges i als lectors a
límits insospitats. No hi ha amor sense risc, els protagonistes de A media voz, ho saben bé.
Passió, intriga, sexe, amor i veritats a mitges, conformen un succés que s’explica a mitja veu
desitjant fer-ho a crits. La trama ens acosta a una realitat que solem obviar, la fina línia que separa l’estabilitat emocional
amb el desequilibri.”
“En aquesta novel·la he comptat amb la magnífica col·laboració de la pintora i escultora de Barcelona. Mariona Millà
Salines, per fer el pròleg. Ho fa des d’una visió absolutament artística fusionant les lletres amb l’art, acompanyant el
pròleg amb una il·lustració seva creada durant la lectura del llibre.”

Totes unides fem força
Autora: Aitana Bonmatí i Cristian Martí Editorial: Base
“El llibre és el resultat de mesos de treball i moltes converses, que m’han servit per recordar
i reviure els capítols més importants de la meva vida al costat de família, amics, companyes,
tècnics… i en el que explico en primera persona tot aquest camí que he anat recorrent fins al
dia d’avui.
A més, tinc la gran sort que el Xavi Hernández, el meu referent futbolístic, és l’autor del pròleg. Amb moltes ganes
perquè el llibre arribi a les llibreries i poder compartir amb vosaltres la meva història.”
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Trece meses
Autor: José Luis Regojo Borràs Editorial: Platero
“Trece meses es un compañero de viaje. Una recopilación de trece relatos, uno para cada mes del
año y uno extra para leer un martes o un viernes 13, de la misma forma que la escritura de los
mismos comenzó un viernes 13 de abril de 2018 y terminó un martes 13 de abril de 2021.
Cada mes tendrá un toque único y especial. A veces, la magia y lo fantástico iluminará el calendario
(¡Alehop!, La princesa suiza, Leia, Luna nueva), otras, lo erótico y la pasión encenderán un fuego en
nuestra mente (Liturgia de medianoche), en otras ocasiones, la inquietud pondrá nuestra piel alerta.”

Del Nepal a la mar
Autor: Luis García Alucha Editorial: Edicions Forment
“A través de un diario escrito durante un viaje al Nepal, el autor se retrata con dinamismo y sin
tapujos, y excava en sus experiencias, sus anhelos y sus dobleces, y analiza de forma demoledora
sus verdades personales en este país tan pobre y tan rico a la vez. De economista, publicista y padre
de familia, a capitán de barco, el autor se despoja de casi todo para encontrarse a sí mismo.
Del Nepal a la mar es una osada y lúcida narrativa nueva, imprescindible y vivificante, una ventana
de aire fresco en la que el autor nos ofrece viajar con él al Nepal y al autodescubrimiento.“

Mester de Brujería
Autors: Pedro de Andrés y Marta Estrada Editorial: publicació independent
Il·lustracions: Marina Vivó i Mario Garcia
“Escapé de una celda con licor y una canción, sólo para terminar pegado a una silla de montar.
Me colé en la tumba de un brujo y conseguí su anillo…, a cambio de uno de mis dedos. He tocado
el laúd ante un rey, pero acabé bañado en sangre.
Viajé por la Hispania oculta en busca del portal de los mundos. Me llamo Rapaz, y seguro que no has oído hablar de mí.

Fotògrafs antics de Ribes. Vol. IV - Les postals
Autors: Josep Miret, Xavier Miret i Sílvia Boquer Editorial: Gràfiques Jou
“La col·lecció arriba al seu quart volum, dedicat a les postals antigues del nostre poble. Des
de la primera postal, editada l’any 1900, fins a les de Jaume Gómez i l’editorial Garriga,
cap al 1947, les imatges de places, carrers, edificis notables i altres indrets ens permeten
apropar-nos al Ribes de començaments del segle passat.”
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Zoe, el nadó que va sortir abans de ser concebut
Autor: Albert Escoda

Editorial: Excellence

“Aquesta és l’increïble història del nadó que va sortir a l’exterior abans de ser concebut i va viure
el prolongat procés de fecundació in vitro. Un relat sorprenent que explica l’origen de la vida fins
al meravellós moment del naixement. El valor, l’esforç, la tenacitat, l’esperança i l’amor vencen les
dificultats d’un procés misteriós en el qual un espermatozou i un òvul es convertiran en un embrió
i finalment en un ésser hum. Aquesta història explica el procés de la fecundació des de tres punts
de vista: l’espermatozou vivaç, en Zeta, l’òvul amorós, l’Ovi (extrets dels cossos dels progenitors) i des del embrió, Embi,
que torna fecundat a l’úter de la seva mare.”

Llums de far i converses de barana...
Autor: Jesús Castillo Prado

Editorial: Neopàtria

“Llums de far i converses de barana’ és un conjunt de 120 relats breus poc convencionals. La
majoria són reflexions del protagonista, un faroner a través de converses amb la barana del far o
amb Elna, escultura de l’artista igualadina Teresa Riba, creada per compartir-la i a la seva manera
ajudar la gent.”

En Temps inabastable
Autor: Jorge Rodriguez Hidalgo

Editorial: Stonberg

“Heus aquí una reflexió personal sobre allò que és inabastable: el temps, i, amb ell, l’absència dels
essers estimats. Tot lligat per l’amor a la vida en el si de la Natura, la nostre veritable mare, el lloc
que fa possible el miracle de l’existència.
Pròleg i epíleg de Vinyet Panyella i Lola Irún, respectivament.”
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Mi Parkinson
Autor: Manuel Martín

Editorial: Circulo Rojo

“Como religioso Camilo y su vocación de cuidado, la mirada de Manuel sobre la enfermedad tiene
gran riqueza y honestidad. De ese deseo de cuidar y enseñar a cuidar surge el objetivo de ayudar a
otras personas a transitar el camino de la asunción de la enfermedad y el aprendizaje para vivir con
ella. Para ello comparte Manuel su experiencia con la enfermedad de Parkinson; muy incapacitante
en muchos casos. En sus páginas pone nombre a los sentimientos que van surgiendo a lo largo del
proceso de enfermedad, miedo, frustración, incertidumbre, etc.
Este libro trata sobre mi experiencia con la enfermedad del Parkinson, desde lo que pensaba que pudieran ser los
primeros síntomas, aunque sin diagnosticar, año 2012; el diagnóstico año 2019 hasta la actualidad.”

Aprendiz de músico
Autora: Natalia Sabater Editorial: Ma Non Troppo
Il·lustració: Laura Borràs
“El lenguaje musical explicado a los niños a través de un cuento mitológico. Un libro ameno, divertido
y didáctico para aprender música. Euterpe, musa griega de la música, se dispone a enseñarles a
dos hermanos, Clara y David, los fundamentos del lenguaje musical. Y deberán aprenderlos rápido,
si quieren liberar a Apolo, el dios de la música y de la poesía, que ha sido secuestrado por Hades,
dueño y señor del inframundo. Clara y David tienen un difícil desafío ante sí: vencer a estos terribles guardianes del
Hades para liberar a Apolo y que la música vuelva a reinar en el mundo.”

L ’A
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Campiona!

CARTES A LA JUANi

Benvolguda Juani, soc tieta de dos joves (abans infants)
sempre vinculats a l’esport local; i no és que no tinguin
àvia aquest parell, però algú havia de dir que són fantàstics
en tot allò que fan, tot i que la gran n’ha fet un parèntesi.
[...] En els clubs de futbol i d’handbol, tant en Luca com la
Martina poden gaudir d’un aprenentatge que va més enllà
de l’èxit dels respectius equips, i tot gràcies a les entitats i
a les persones que ho fan possible, que en són moltes i en
diverses ocupacions i responsabilitats, mare i pare inclosos.
Aquests dies, celebrem que una ribetana hagi esdevingut
tot un referent que també va més enllà de l’èxit: l’Aitana
Bonmatí. Per això t’escric, perquè celebrem que les
nostres campiones i campions, continuïn somiant, què et
sembla apostar ben fort per l’esport base? (Bàrbara, 24
de març de 2022).
Benvolguda Bàrbara,
Tant de bo fossin els èxits esportius un reflex d’altres èxits,
seria genial, oi? Com n’és la vida que ens sorprèn amb
emocions descontrolades i tal vegada reflex d’inconscients
pensaments i d’innocents melangies. L’esport infantil
i juvenil és una font de vocacions, de professions i de
somnis. Aconseguir-ho, arribar fins allí on semblava
impossible és quelcom envejable en el millor dels sentits.
Felicitats per la dedicació esportiva dels teus nebots, de
segur que n’estàs més que orgullosa!
L’Aitana Bonmatí ens ha fet despertar d’un somni. Aquesta
matinada l’he sentit dir que somiava de petita jugar amb
un Camp Nou ple i ho ha aconseguit, gairebé una setmana
després de la teva carta. Les llàgrimes, deia, quasi no les
podia amagar. I per què amagar-les?
Com bé dius, l’èxit –que és ser-hi, participar i créixer–
és conseqüència de la cooperació de diverses persones
i ocupacions amb un mateix objectiu: oferir un espai
saludable, dinàmic, divertit i ple de somnis quan la vocació
n’és l’origen. No tots els infants i joves que practiquen
esports aspiren a ser campions. Elles, encara menys, ja
que el context històric, la societat i els seus prejudicis no
acompanyen.

Anuncia’t
655 960 320
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L’Aitana –que és de casa– ha sabut explicar-ho en el seu
llibre, fent de l’experiència personal una vivència en equip
i també a la inversa, coneixedora com n’és de l’esforç que
neix individual i sobreviu en grup. Tot un referent.
A banda, emergeix de la seva figura la referència a la
valentia d’afrontar-se a un món que no està preparat per
a l’èxit massiu en femení. Amb ella, i totes les qui estan
al seu costat, es forja una nova manera d’entendre el món,
que tant de bo arribés a altres àmbits. Seria fantàstic no
estar equivocada. I seria fantàstic que joves i no tan joves
sabessin admirar més enllà de la fascinació, que això no
és cosa d’un dia. Perquè, com bé dius, l’esport base és
fonamental pel viure, individual i col·lectiu.
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.

L’Associació d’artesans DO Ribes va tornar a sortir al carrer el passat
diumenge dia 3 amb la Fira d’artesans del mes d’abril. El temps no els
va acompanyat gens ni mica, doncs potser va ser el dia més fresc dels
últims temps, gris i fins i tot amb unes gotes de pluja-neu.
Però, tot i així, les parades van obrir i qui va sortit al carrer, tot i el
mal temps, va poder gaudir del talent i la creativitat dels artesans de
proximitat.
El nostre reconeixement per la voluntat de ser-hi, la perseverança i
la persistència davant les inclemències. Recordeu que l’1 de maig
hi tornaran a ser, al mateix lloc (carretera del carç) i amb la mateixa
il·lusió de sempre. Esperem que per la següent, el temps sigui amable
i bondadós per poder-los fer costat i fruir d’un diumenge de passeig i
vermutet, tot fent alguna compra d’artesania.
L ’A
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Una conversa amb

Lluís Alonso
Per Bàrbara Scuderi

Lluís Alonso s’acomiadarà de les aules el pròxim mes de juny. Actualment, és el director de l’institut Can Puig
de Ribes, càrrec que ha exercit ininterrompudament des de 1998.
25 anys més tres (dels cursos de 1990 a 1994) són els que ha estat al capdavant d’un equip del qual se sent
profundament satisfet d’haver tingut al costat. De l’experimentació de la reforma educativa, de la qual el
centre en va ser pioner, fins a recordar les generacions de joves que avui són pares d’alumnes, Alonso fa
balanç de tota una vida dedicada a la docència. A més, estrena el nou apartat de preguntes, Ras i curt, amb
alguna resposta per a reflexionar i uns consells literaris.
L.A.- No diria casualitat, però sí que no coneixia Ribes fins
que vaig venir a treballar-hi. Era l’any 1988 i vaig arribar
aules. Com resumiries l’experiència d’aquests 25 anys
per la carretera de l’Ordal des de Cornellà. Venia a fer de
més tres, com a director de l’institut Can Puig.
professor de Geografia i d’Història. I aleshores el poble
LLuís Alonso.- La paraula és satisfet. No he funcionat
potser no eren més de 4.000 habitants, la majoria del que
mai per objectius sinó amb el compromís
hi ha ara no hi era. De sobte, vaig aparèixer
d’atendre alumnes i professors. I n’estic
“Vaig arribar per la
al bar Sin Perdón, que sí que ja existia. I
satisfet. Dins l’equip, per exemple hi ha dos
mira, com Clint Eastwood ha estat dels
carretera de l’Ordal
companys amb qui portem 20 junts i amb
meus actors preferits, em va agradar.
fins al Sin Perdón, molt
tots he après molt i hem treballat molt.
Eastwood”
L’A.- Aleshores vas venir de professor
L’A.- L’arribada a Ribes va ser una
quan l’institut encara ocupava l’edifici de
casualitat?
la masia de Can Puig?

L’Alatveu.- El pròxim mes de juny diu adeu a les

10
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poble més polaritzat entre les entitats i ara, en canvi, hi
ha un factor enriquidor, que és la diversitat. Una diversitat
cultural, social i política. I no parlo de problemes, parlo
d’enriquidor, perquè una cosa és la diversitat i una altra
el que anomeno els colors de la pobresa que porten
dificultats d’integració. Aquest ha estat un gran canvi. La
societat. I, en segon lloc, crec que ho comentàvem, és
l’edifici, l’estructura que sosté l’institut, on ara som uns
80 professors i uns 700 alumnes. Va ser un gran canvi.
L’A.- I algun aspecte que no hagi canviat?
L.A.- El plantejament del centre. Sempre ha estat una
direcció participativa, col·legiada. La coordinació es basa
Lluís Alonso, durant una sortida en els anys 90 amb companys.
en el consens i en el debat, com a eines per prendre
L.A.- Correcte. Imagina’t. Uns 500 alumnes i més de
acords. I al seu costat la línia educativa, que va ser pionera
30 professors allí, sense gairebé espais.
en el treball cooperatiu, ha mantingut
Recordo que en una de les aules calia
“Que Can Puig
l’opció de no casar-se amb una sola
moure les cadires per passar, no s’hi cabia.
metodologia, sinó enriquir-se i adequarfos un centre
Un dels primers propòsits que vam tenir
d’experimentació va fer se a un pensament reflexiu. L’objectiu
des de la direcció, precisament va ser el
sempre ha estat que l’alumne hagi de
que em quedés”
trasllat al nou edifici.
reflexionar allò que aprèn. Per exemple,
respondre amb els apunts davant i pensar.
L’A.- És clar, la direcció s’encarrega del projecte
A banda d’una acció tutorial personalitzada, que sempre
educatiu, però també de gestions com els recursos. Com
ha estat característica de Can Puig.
explicaries les tasques o responsabilitats d’un director
d’institut?
L’A.- A Can Puig vas arribar quan es va encetar la
reforma que va portar l’ESO i que va ser pionera a l’Estat.
L.A.- Recordo una vegada que vaig sentir un exalumne
Com recordes el seu desplegament?
que li deia al meu fill: “el teu pare només signa papers”.
I potser és un bon resum! (Riu). Perquè és cert que ho
L.A.- Va ser amb el ministre Maravall quan es va escollir
signem tot. Cada comanda o certificat o sanció. Però com
Can Puig com a centre d’experimentació de la reforma
dius, la direcció, sobretot dels instituts –ja que en primària
és diferent– ens encarreguem també de les instal·lacions,
dels recursos materials, de l’equip de professors,
d’administració, consergeria i neteja, fem mediació. Som
un gran equip, treballem molt col·legialment, però hi ha
responsabilitats que es tenen des de la direcció.
L’A.- Has comentat com vas veure Ribes en arribar fa
més de 30 anys. Què creus que ha canviat de Can Puig i
què consideres que s’ha mantingut més inalterable?
L.A.- Crec que cal diferenciar dues coses. Primer, cal
considerar que un institut rep alumnes d’una societat, i
la societat de Ribes ha canviat molt. Aleshores estava el

En Lluís, al seu despatx de director.
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Ras i curt
Per quin mitjà o canal segueix l’actualitat?
- Cada dia, llegeixo la premsa digital, la del règim
d’aquí i del d’allí.
Amb quina professió somiava de petit?
-Volia ser astronauta o torero.
Una estació de l’any?
-El mes de setembre, la tardor.
Un fet històric viscut?
-La mort de Franco.
Un fet històric que hagués volgut viure?
-La proclamació de la Segona República.
Un llibre que actualment hagi llegit?
-Seitai, una comprensión de la naturaleza humana.
I un de clàssic?
-L’Antologia poètica d’Antonio Machado.
Una banda sonora predilecta?
-La Simfonia nº 4 de Mahler.
Teatre o cinema?
-Cinema.
Un racó preferit de Ribes?
-Al capdamunt del carrer del Pi, on ara hi ha un
restaurant.

Alumnes de Can Puig a la parada del bus de Sitges, amb
el company Josep Lluís Palacios.
educativa. Va prendre mala fama, perquè era innovador i
perquè vam aprendre tots junts a treure el màxim profit.
D’aquí el que t’he comentat de no assumir una sola
metodologia sinó l’adequada amb el projecte educatiu
del centre. De fet, que Can Puig fos un dels 20 centres
d’experimentació és el que va fer que em decidís per
quedar-m’hi.
L’A.- Com es consolida una direcció? Hi ha algun
secret?
L.A.- Suposo que sí, perquè és veritat que tothom

Una de les façanes de l’institut Can Puig.
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Imatge d’una jornada fora de l’aula amb alumnes.

l’especialitat crec que permet distingir el seu contingut
més essencial. I això és molt important de cara als
currículums. De fet, l’únic objectiu d’una institució
educativa és ajustar el sistema educatiu a les persones.
Això fem cada dia i ho fem des de les especialitats, des
d’un marc reflexiu i un treball en equip.
L’A.- Per què vas decidir optar a la direcció?

En Lluis amb els seus fills, quan eren petits.

L.A.- Precisament perquè crec que ha de ser el conjunt
de la institució qui atengui els alumnes, i per això, per
una atenció que fos personal, però en conjunt, em vaig
fer director.

que ve a Can Puig s’hi vol quedar, i això que treballem
L’A.- T’has presentat en diverses ocasions, en
molt, perquè com et deia les decisions es
mandats de quatre anys prorrogables,
prenen de forma col·legiada i això porta
per què ara fas el pas endavant en la
“La direcció és
sempre més hores de reunions i més
participativa, col·legiada, jubilació?
debat. Diria que els aspectes o els trucs,
basada en el consens i en
L.A.- Precisament perquè acabo ara la
si vols dir-ho així, són dos. Per un costat el
el debat”
pròrroga del darrer mandat. Fa un any
respecte per les regles de l’organigrama.
vaig comunicar la meva voluntat d’acabar
Aquí som molt estrictes i tota norma està
el mandat i no tornar a repetir. Me’n vaig molt satisfet
escrita, de manera que es discuteix, es debat, però les
també per no deixar-ho a mig camí.
decisions col·legiades es compleixen gràcies a això. I
en segon lloc et diria que l’atenció personalitzada, tant
L’A.- T’enduràs un sac d’anècdotes. Podries
cap als alumnes com en el professorat. Aquest aspecte
compartir alguna?
és un puntal de Can Puig. Recordo que fa anys, en
unes declaracions al Diari Vilanova sobre l’institut, un
L.A.- Te’n diré dues, que considero rellevants pel que
alumne, que després va ser regidor, en Joan Torrents,
defineix tot l’equip d’un centre educatiu.
va resumir-ho amb l’expressió que
Quan vaig començar com a director
“L’objectiu de sempre
“Can Puig és quelcom familiar”. Ho era
recordo que un dels primers canvis va ser
aleshores i ho continua sent ara.
és que l’alumne hagi
trencar el contracte amb l’empresa que
de reflexionar allò que
feia la neteja i es va contractar una dona
L’A.- Quina era la teva assignatura
aprèn”
de fer feines, que ens va meravellar i que
preferida quan estudiaves?
dignificava la seva tasca deixant-se l’ànima
perquè cada matí trobéssim tot ben polit.
L.A.- Totes. M’agradava tot. Però vaig estudiar Psicologia
I t’he de parlar d’en Ferran Briansó, el conserge. És una
Clínica, volia comprendre la naturalesa humana.
peça clau. Porta a Can Puig més que jo i sé que des de
L’A.- I com arribes a ser professor d’Història?
1988 –quan jo vaig entrar¬– no ha faltat cap dia, no ha
tingut cap baixa! Això sí, com hagi de venir fora del seu
L.A.- En aquell temps s’estudiava Filosofia i Lletres. I va
horari s’empipa, el seu horari és sagrat!
ser per les oposicions, perquè vaig optar a la plaça de
professor d’Història d’aquí de Ribes. I sóc catedràtic en
L’A.- Moltes gràcies i felicitats per la feina feta.
Història, tot i que he continuat sempre la formació en
L.A.- Gràcies a vosaltres.
psicologia. A més, fer una matèria de la qual no se’n té
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Disseny: Jordi Vendrell i Moreno

SALUT

Per Arnau Folch

La mort del drac
–Tots em teniu por. Cap de vosaltres pot passar a prop meu
sense esmentar que sóc un monstre, sense tremolar d’esgarrifança
quan veieu les meves urpes esmolades o els meus ulls que no
parpellegen. Mai us heu preguntat per què?
– La princesa, lligada de peus i mans, sense atrevir-se a
mirar-lo, cridà:
– Ajudeu-me! Torneu, desgraciats, ajudeu-me!
– Veig que no has entès la teva situació –va respondre el
drac, lliscant el seu llarg coll al voltant de la noia, embolicant-la,
narius fumejants, enormes iris daurats–. Ha estat el teu pare qui ha
ordenat que et portessin a la meva cova, qui és el monstre aquí?
La princesa, les galtes arrasades de llàgrimes, es girà cap a
ell, violenta:
–esclatà.

– El meu pare, el rei, no tenia opció, ell és un bon home!

– I tant si tenia opció –respongué el drac, veu de vellut
i foc–, que no has llegit el que diu Joan Amades? –recità, amb
veu falsament afectada: – «Ciutadans hi hagué que es van oferir a
substituir-la, però el rei fou sever i inexorable, i amb el cor ple de
dol, va dir que tant era la seva filla com la de qualsevol dels seus
súbdits...»
– No! Això no és pas cert –gemegà la noble presonera.

de la cova...–. Jo sóc el vigilant del tresor, el guardià del Secret de
la terra. I et tornaran a portar a la meva cova l’any vinent, quan tot
torni a començar –...fins a desaparèixer en el seu interior–. I així
serà, cada any, fins que la gent s’oblidi de la nostra llegenda.
– Què dius de l’any vinent?
– Vosaltres, els humans, no enteneu com funciona la roda
–va seguir, des de l’interior de la fosca–. No podeu recordar el
cercle.
La noia es quedà en silenci, sense entendre res de res,
abaixant la mirada.
– Però... per què he de morir? –sanglotà.
El cap del drac va sortir d’entre la foscor. Les seves escates
eren tan negres que solament es veien els seus ulls, esquinçats i
fixes. Semblava que flotés entre ombres.
– No ens ho preguntem tots, això? S’ho pregunta el conill
que caça el llop? M’ho pregunto jo? Tot ha de morir, princesa.
Ella el mirà als ulls, hipnotitzada. La seva mirada era freda
i ardent, com els focs d’or que brillen dins la cova oculta, no podia
separar els seus ulls dels de la bèstia. Què hi havia en aquells focs,
en aquella brillantor...? La princesa va deixar-se endur i s’enfonsà
en ella. Ningú sap quant de temps va submergir-se en el seu interior.
Tota l’eternitat? Però quan tornà, l’entenia. Entenia el drac.

– Sí que és cert. Vosaltres, els humans, sou els monstres,
no jo. Jo sóc el guardià –la desembolicà i se la quedà mirant de fit a
fit. El seu cap, estret i negre, era de rèptil i dimoni.

– Drac! Surt, mala bèstia! –se sentí una veu, ferma i
masculina, que penetrà dins de la foscor de la cova com un llamp
clar– Surt i enfronta’t amb mi!

La princesa es xuclà els mocs i escupi a terra, amb
menyspreu.

El drac sortí de la foscor i la princesa va poder veure tot el
seu cos, gegant i pesat, una muntanya d’ombres en moviment.

– El guardià, de què? D’un munt de cadàvers i ossos? –
assenyalà amb el cap un racó de la cova, on hi havia tot de cadàvers
amuntegats, mig calcinats.

– Ja sento els cops de la mort, trucant a la meva porta –va
dir, amb veu d’aigües profundes.

– No mateu vosaltres animals per milions? No els escorxeu
i mutileu? No enverineu la terra amb els vostres químics i cremeu
els seus boscos i els seus fills? No us baralleu i mateu entre vosaltres
per petiteses? Qui és el monstre, aquí, princesa?
La princesa, sorpresa per la raó de les paraules de la bèstia,
dubtà abans de respondre:
– Això no és cert... tu, tu ets el monstre, mira’t, ets fastigós, ets...
– No, princesa, i ho saps, cada any tenim la mateixa
conversació –a poc a poc, el seu cap s’anà retirant cap a la foscor

L’agafà amb una urpa i la va treure fora de la cova, a la llum
del sol, amb sorprenent suavitat. Els primers rajos l’enlluernaren
tant que no va poder veure-hi res, però quan la princesa va poder
obrir-los va veure davant el turó de la cova un home alt, vestit de
llampant blanc, muntat en un corser de guerra blanc, cobert per una
gualdrapa blanca, marcada amb una gran creu vermella. Tot ell era
d’un blanc lluminós i polit, com si estigués fet de llum.
– Deixa a la princesa, monstre –ordenà el cavaller.
El drac la deixà a terra, amb cura. Com tenia les mans i els
peus lligats, quedà asseguda.

El cavaller assenyalà la bèstia amb una llança d’acer i
roure, el doble de llarga que el cavall. La punta brillava enlluernadora
amb el migdia.
– Què vens a fer, aquí, cavaller? Vens a morir? Moriràs!
–exclamà, ferotge, el drac.
A la princesa li semblà que, per sota de les seves paraules,
bategava un subtext de representació, com si el drac estigués recitant
un vell paper. Podia ser? La bèstia aixecà el vol d’una aletejada, la
força de les seves ales va remoure els cabells de la princesa i gairebé
la llençà contra el terra. Va volar alt, una ombra densa tacant el cel
brillant. Quin sentiment naixia a l’interior de la princesa? Era real?
El terrible guardià d’ombres va caure al damunt del cavaller fet de
llum i temps, gargamelles obertes amb dents com branques negres
contra braç fort d’esperança, l’heroi encabrità el corser i aixecant
l’arma va suportar la càrrega del drac. Es trobaren les aigües i el cel.
La llança d’acer i sol travessà les escates negres, trencant-se per la
meitat i esclatant amb un llampec sobtat. El drac va caure de costat,
amb la llança clavada al ventre.
El cavaller descavalcà i va córrer cap a la donzella,
llençant el tros de llança lluny. L’alliberà, tallant les cordes que la
lligaven amb una daga. Però, a diferència de totes les altres vegades,
la donzella no se li llençà al damunt abraçant-lo. Va córrer amoïnada
cap al drac que agonitzava, respirant lent i amb la llengua fora, estès
al damunt del turó. Sant Jordi observà l’escena sense entendre què
estava passant. Mai, en tots els altres girs de la roda, havia vist
aquella reacció.
La princesa no s’atreví a tocar la bèstia, però l’observà
amb temor i tristesa.
– Ets viu? –li preguntà.
la boca.

– No per gaire temps –mormolà el drac, vomitant sang per

El cavaller s’apropà a la bèstia amb una cadena a la mà i li
lligà al coll, solemne, després li donà a la princesa, que no sabia què
fer-ne.
– Agafa-la... tu... tu ets la terra –va dir-li el drac, entretallat.
La princesa l’agafà amb reverència.
El portaren fins a Montblanc, manyac i moribund.
Arribaren a l’horabaixa. El poble els esperava pujat a les muralles,
retallats contra el crepuscle roig. Al capdavant de tots ells, el rei.
Cridaven aclamacions de victòria, que a la donzella li sonaren
amargues:
– Visca Sant Jordi! –deien uns.
– Visca la terra! –deien altres.
– Sant Jordi! Firam, firam! – proclamava la multitud.
Tots aquells que havien perdut fills i germans a mans
del drac aplaudien, altres ploraven d’alegria. Les mares llençaven
flors blanques d’ametller al pas del cavaller i la princesa. Ella se’ls
mirava estranyada, com si de sobte se n’adonés que tot era una
pantomima, un teatre on tothom estava acomplint el seu paper al
damunt de l’escenari, el nen i la mare, el mort i el viu.

El rei s’apropà i el cavaller s’agenollà davant d’ell. El rei
li ordenà aixecar-se. Després es girà cap a ella, però no l’abraçà, ni
mostrà cap sentiment, se la mirà amb orgull i... fredor?
«Qui és el monstre?»
– Porteu-lo la bèstia a la plaça –manà el rei.
El menaren fins a la plaça. La princesa, agafant la cadena
amb el cor encongit. Gairebé podia endevinar què passaria ara. El
drac, dessagnat i feble, caminava molt a poc a poc, arrossegantse. Darrere d’ell havia deixat un viarany de sang negra i somnis
desendreçats. Tot el poble era a la plaça, armat amb ganivets i
aixades, amb pedres i falçs. La princesa se’ls mirà, espantada en
veure la follia als seus ulls. No era venjança, no era ira. Era quelcom
més, possessió indesxifrable.
– No... –va arribar a dir.
Sant Jordi va anar fins al drac i, posant una bota al damunt
del cos del drac, li arrencà la llança, aixecant-la al cel roig. Un salt
de sang rajà de la ferida del drac. Va ser com si obrís pas a la a la
carnisseria. A matadegolla, li clavaren els ganivets i el colpejaren
amb punys i peus.
I, morint, el drac recitava l’Amades:
– «...i enmig de la plaça, el poble... va esbravar el seu odi
contra la fera, de la qual aviat no restà bocí».
«Qui és el monstre?»
Desagarraren la seva carn amb forques i aixades,
esquinçaren els seus preciosos ulls daurats i la seva llengua amb
falçs i ungles. La princesa li abraçà el coll i recolzà el seu cap contra
el del guardià. Quedà xopa amb la seva sang, sentit el vell cor
bategar. Bum. Bum. Bum. Bum... I quan escoltà l’últim batec, li feu
un suau petó al front.
– Dorm ara, dolça bèstia –va dir, la donzella de la terra.
Tothom se n’anà a les seves cases, sense entendre ben
bé què havia passat, com si sortissin d’un trànsit de sang i fetge.
Solament la princesa vetllà el seu cadàver. L’endemà, quan tornaren
a la plaça, un preciós roser havia crescut de l’interior de la ferida del
drac, un roser amb unes roses tan roges i boniques com mai ningú
n’havia vist cap, ni en tornaria a veure fins al proper gir de la roda.
La donzella s’apropà a una d’elles, la més preciosa i roja
de totes, i la tallà amb les mans. L’olorà, omplint-se el cor de la seva
profunda olor. Ara ella coneixia el Secret.
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.

Sabies què...
Josep Miret i Mestre

ELS ESTUDIANTS DE RIBES A BARCELONA
VAN CREAR “LA PENYA RIBETANA”?
Aquest mes reprenem la publicació d’uns nous articles de la sèrie “Sabies que...” que publicàvem
abans de “Fem un tomb pels carrers”. Es tracta d’articles escrits durant el confinament que ens
aniran molt bé ara que els autors anem malament de temps i ens convenien unes vacances.
Fa cent anys la possibilitat d’estudiar una carrera només
la tenien els fills dels propietaris de terres o bé dels
americanos que tornaven amb fortuna al poble. En aquells
moments no hi havia beques i l’única opció d’estudiar que
tenia un noi de família pobra era d’entrar al Seminari. Fa
anys en Pere Carbonell va escriure l’interessant article
“El Ribes dels nostres avis” al Programa de la Festa Major
de Sant Pere de 1975, en el qual diu que entre els anys
1900 i 1947 a Ribes hi va haver 84 estudiants universitaris:
27 clergues, 6 advocats, 15 metges, 15 farmacèutics, 2
llevadores, 1 llicenciat en Ciències, 2 enginyers agrònoms,
1 enginyer tèxtil, 3 pèrits agrònoms, 2 pèrits químics i 10
mestres. Gairebé tots els estudiants eren nois, de noies
només compto una farmacèutica, dues llevadores i nou
mestres.
Els estudiants de Ribes es reunien els dissabtes al cafè
“La Lune” de la plaça Catalunya de Barcelona. Aquest
cafè-restaurant va obrir l’any 1909 amb un projecte
de decoració d’estil modernista que va rebre el primer
premi del Concurs anual d’edificis artístics en la categoria
d’establiments que va oferir l’Ajuntament de Barcelona
aquell any. La Lune va començar a ser freqüentat per
intel·lectuals de l’època com el pintor Santiago Rusiñol.
Però aquest local preciós no va durar gaire. L’any 1919 els
propietaris de tot l’edifici el van tirar a terra per fer-ne un
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de nou. Al baixos es va tornar a instal·lar el cafè “La Lune”,
però la decoració ja no era la mateixa. El cafè va continuar
fins a 1976, any que Cajamadrid va comprar el local per
instal·lar-hi les seves oficines i ara hi ha un Desigual.
Ui, disculpeu que perdo el fil! Deia que l’any 1911 es
funda la Penya Ribetana amb els estudiants de Barcelona.
El 7 d’octubre de 1911 es va fer una reunió fundacional
al cafè “La Lune” i el dia de Cap d’Any es va fer una
vetllada literària a Ribes, al Centre Recreatiu. Hi va haver
parlaments i lectures de poesia de Joan Milà i Giralt
(president del Centre Recreatiu), Eugeni Giralt, Isidre Tort
Artigas, Miquel Bertran i Emili Giralt, a més de diverses
interpretacions de piano. També hi va haver un brindis
amb cava, que llavors s’anomenava xampany (els del
Casino no s’estaven de res).
Durant uns anys, la Penya Ribetana va organitzar diversos
actes com el Primer Certamen Literari de Sant Pere de
Ribes per la Festa Major de Sant Pere de 1913, però
potser el més destacable és l’edició d’una revista que
primer fou quinzenal i després decennal (sortia cada deu
dies). Aquest periòdic s’anomenava “La Penya” i el seu
director era l’Eugeni Giralt i Puig (segons la “Veu de Ribas”
nº 4, 12 octubre 1916, p. 4). Hi col·laboraven gran part
dels estudiants de Barcelona: Josep Mestre i Puig, Ernest
i Josep Mestre i Artigas, Josep Cuadras i Comas, Miquel

Fotografia de la terrassa del cafè “La Lune” que va sortir
a la revista ribetana “La Penya” el 18 de gener de 1912
(Biblioteca Manuel de Pedrolo/Trencadís)

Revista “La Penya”, creada pels estudiants de la “Penya
Ribetana” a Barcelona (Biblioteca Manuel de Pedrolo/
Trencadís)

Interior del local “La Lune”. Com podeu comprovar
destacava pel seu acurat estil modernista (tret de
barcelofilia.blogspot.com)

Bertran i Vidal, Josep Giralt i Puig, Ròmul Bertran i Robert,
etc. A més d’estudiants va tenir la col·laboració d’altres
escriptors consagrats com el poeta Emili Giralt i Giralt i
Josep Soler i Tasís, director de l’Eco de Sitges, i d’algun
corresponsal a Cuba com Pere Miret i Esteve.
+INFO:http://barcelofilia.blogspot.com.es/2011/06/barla-lune-la-luna-1904-1976. html

Anuncia’t
655 960 320
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Dijous Musicals a

LA TRATTO
de Ribes

La Tratto de Ribes continua oferint nits musicals aquest
mes d›abril. Cal fer un espai a la nostra agenda pels
dijous: els dijous a la Tratto hi ha música per gaudir
d›una bona vetllada.Diversos grups i estils en cada
concert, oferint el que millor saben fer i més agrada.
El primer concert serà dijous 7 d’abril, un espectacle
ple de sensibilitat que ens ofereix escoltar boleros,
balades, ranxeres, pop-rock. Un ampli ventall
d’aquelles melodies que ens toquen per dins i ens
fan recordar possiblement moments força especials.
Cristina Falcinella, cantautora i amb temes propis,
ens acompanyarà la nit de dijous 14 d’abril amb

Jazz, Bossa nova i Pop, màgica veu i bona música.
El dijous 21 d’abril, pendent encara de confirmar
a tancar d’aquesta edició, ens guarda una
sorpresa musical per xalar-ne amb tots els sentits.
I per tancar el mes, el dijous 28 d’abril, guitarra, baix, caixa
i veu. Quatre artistes del nostre municipi fins ara amb el
nom de Buena Vibra, canvien el seu nom. Ara KitCat ens
oferiran versions de tots els gèneres, per a tots els gustos.
Les actuacions i els menús del mes de març estan servits,
i la programació continuarà amb propostes interessants i
originals, farcides de gran talent.
La Tratto de Ribes continua, d’aquesta manera,
promovent artistes i impulsant una acció cultural com a
escenari local, oferint un espai en què la seva atractiva
proposta gastronòmica s›acompanya al ritme de l’art local
i aquest mes de abril amb percussió, samba, rock i més
fusions.
L ’A

Percusió africana
el passat 10 de març a La Tratto
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A tot arreu se’n fan, de bolets, quan plou
No hem estat mai tranquils aquí. Quan no ha estat un all ha estat una
ceba però sempre hi ha hagut alguna cosa que ens ha fet arrufar el
nas. Els més veterans recordareu aquell temps del dictador, quan no
hi havia manera de treure’ns-el de sobre i que al final va acabat petant
al llit. Vam haver d’aguantar ploramiques, bigotets i camises negres
per la tele i dies i dies de dol. Amb la copa de cava a la mà, això sí.
Calla! que em penso que en aquells temps encara en dèiem xampany.
Després ens van vendre una moto mentre ens aixecaven la camisa i
ens feien passar bou per bèstia grossa, garses per perdius i gats per
llebre, tot d’una. Li van dir transició per no dir-li merienda de negros.
Una merienda que va deixar intactes els entramats polítics, jurídics i
financers dels franquistes que només van haver de canviar-se la jaqueta.
I va arribar en Tarradellas, via Madrid; el cafè aigualit para todos, el
peix al cove i l’Espanya ens roba. Ah, sí, i l’oasi català. Després es
van petar l’Estatut i vàrem sortir al carrer. Sense llençar un paper a
terra, que els catalans, a més de collonuts, som nets i polits.
I ens vam agafar de les mans i ens vam posar samarretes i vam
cridar fins a esgargamellar-nos. Què guai!
Vam aguantar pals i garrotades, els governants que havíem votat
van anar a la presó i a l’exili, però vam continuar donant l’espectacle
a Brussel·les, i fins i tot a Madrid, sense llençar un paper a terra!
Compte, que Europa ens mira! I després, tataxant! l’indult. Y olé!
Els que ens miren amb mals ull diuen que s’ha acabat el procés i a
canvi ens deixen dialogar. I el govern d’aquí s’hi posa bé. Coi! De
moment estan buscant la taula que, com la boleta del trilero, no se
sap on és. I mentrestant ens parlen de neu i de jocs d’hivern... i anar
fent. I el diàleg?
Us he portat un acudit que el gran Perich va publicar l’any 1975,
és a dir, d’abans què comencés aquest conte que us estic explicant.
I, com es pot veure, hem anat al món i hem tornat al born. Sense

voler-ho i enganyats. Empenyent uns polítics, els nostres, que a
l’hora de la veritat ens van donar la independència més curta que
ha tingut mai cap país. No va arribar a un minut... I és que ens
agrada batre rècords. I així ens va.
El Barça: rècord negatiu de massa salarial, el Palau de Música:
rècord de saqueig, el Parlament de Catalunya: rècord de gent que
cobra sense ni anar-hi, i ara acabo d’assabentar-me que Esade, la
gran escola de negocis ha fet llufa. Esade! Et cobren 20.000 euros
per un màster que t’ensenyarà a fer negocis i ells deuen 34
milions d’euros per no saber-ne fer.
Com veieu, al nostre país també s’hi fan bolets... corcats. Però, ep!
compte, que la cosa està canviant. De moment el Barça femení de la
mà de la nostra Aitana ja bat rècords positius i l’altre dia vaig llegir
a Vilaweb el següent: “Aquest no és el final de l’independentisme,
sinó el principi d’un altre independentisme”. Uix! Vaig a pentinarme per sortir guapo a la nova foto.
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