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rona, trona i no cau ni una gota; molt soroll de boixets i poques puntes, 
en castellà en diríem “mucho ruido y pocas nueces”. I quan cau, allí on 
toca, no són nous, són pilotes de tenis i ho fan tot malbé. En aquests 
passats dies, però, hem pogut veure la riera ben plena d’aigua i camps i 

boscos han agraït la remullada, tot i que la verema ha estat aquest an, gairebé, un es-
port de risc.

Entrevistem en Joan Ars, un apassionat de la fotografi a, entre altres coses, que exer-
ceix com a professional al nostre municipi fa molts anys, moti u pel qual ha estat fotò-
graf de diferents generacions. Un recorregut ple d’imatges captades, instantànies de 
records.

El festi val Monocicle ha celebrat una edició més. Cada cop més consolidat i reconegut 
al municipi ha creat una sinergia a través de tallers per als més xics i amb actuacions 
diferents, perquè la parti cipació sigui apta per a tota la família. Esforç i creati vitat per 
part d’organitzadors que fa palès l›èxit que progressivament ha anat assolint al llarg 
dels anys.

En Joan Rosquelles, en aquesta edició ens confi rma l’assistència a la Diada de l’11 de 
setembre, amb propòsits contundents i missatges dedicats a qui es doni per entès; un 
recull dels creati us i plens de genialitat, insults de Capità Haddock.

Les Cartes a la Juani és ple de bons auguris i positivitat, de vegades veure el got mig ple 
i no mig buit canvia l›actitud de les persones. Encara que tot no sigui bo, cal apreciar el 
que ho és, i amb la resta anar jugant.

Setembre ens retorna a la quoti dianitat i ens condueix a la tardor, aquest any possi-
blement tan esperada, donades les altes temperatures a què aquest estiu hem estat 
sotmesos. Moments crítics –sobretot per als més grans– que a poc a poc amb la fres-
queta s’aniran esvaint en la memòria de tots. Comença un curs sense mascaretes, espe-
rem ja per sempre, i restem a l’espera del que s’esdevingui de nou.

Fins aviat.
Cristi na Perelló
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La vuitena edició del Monocicle –celebrat 
el primer cap de setmana de setembre– va 
desplegar una gran dosi de talent i va sumar una 
alta participació de públic de totes les edats. Joan 
Miquel Oliver, Joana Serrat, Ferran Palau, La 
Ludwing Band, Reggae per xics i Discommon 
DJ’s són alguns dels artistes que van passar pels 
escenaris del certamen. 

Lali Begood va ser l’encarregada d’obrir el 
festival –divendres a l’escenari Les Timbes– 
fent ballar d’allò més als més petits de la 
casa, i a també alguns grans! La seva animada 
actuació va obrir el programa del Monoxics fent 

El Monocicle
desplega talent
i participació

La guanyadora del Concurs de cançó d’autor/ra 2022 CrisBru, Foto: Cristian López @clfphotografy

La Ludwing Band escenari Les Timbes. Foto: Jan Clemente
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protagonista la canalla, a qui la cantant va fer 
ballar sense parar i fins i tot va convidar a cantar 
al seu costat, damunt l’escenari.

La primera jornada va continuar amb Ariox & 
Galgo Lento, Joana Serrat i La Ludwing Band, 
que van omplir d’energia el públic de Les Timbes. 
Els Dj’s locals 08810, per la seva banda, van 
estar tota la nit animant l’Espai Pícnic, aportant 
el seu original repertori. 

Si divendres va ser el tret de sortida del 
festival–amb un èxit gran de participació i amb 
el protagonisme dels petits– dissabte amb la 
programació del Monoxics la canalla va repetir 
diversió i animació, al voltant de cada una de les 
propostes. Precisament, aquesta va ser una de 
les novetats del Festival Monocicle 2022 que va 
tenir una acollida molt bona: tallers, activitats 
infantils i concerts familiars, organitzats 
conjuntament amb l’entitat Xulius. De fet, el 
taller Drum Circle havia exhaurit les entrades de 
forma anticipada. Un gran encert per a un públic 
més que satisfet, que a la tarda tornava a l’escola 

Carlota Flanêur. Foto: Cristian López @clfphotografy

Dissabte matí tallers als Xulius. Foto: Josep Juliach
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la Riera per gaudir dels concerts. 

Als escenaris Les Planes i Les Timbes, els més 
petits van ballar al ritme de Reagge per a Xics 
i tothom va ser testimoni de com les actuacions 
d’artistes prometedors com MTINES, Carlota 
Flâneur i consagrats, com Joan Miquel Oliver 
van fer esclatar emocions entre el públic, les 
voluntàries i participants, també amenitzats per 
la proposta familiar de Siamiss DJ. 

El moment més esperat va arribar amb la 
final del Concurs de Cançó d’Autor/a, pel 
qual el certamen va rebre enguany fins a 150 
candidatures en tan sols un mes d’inscripció. 
Les actuacions dels tres finalistes van ser tota 
una sorpresa i finalment, va ser CrisBru qui va 
endur-se el premi del jurat i Martín Puig el premi 
del públic. 

La música va ser la protagonista, sense cap 
dubte, d’un cap de setmana intens, en què també 
les sessions de Machina DJ, Ultra-Local DJ’s i 
Discommon DJ van atraure un públic fidel i van 
ser l’encanteri que en va portar també públic nou. 

Públic familiar. Foto: Cris Bosch Lali BeGood. Foto: Edu Gallardo

Discommon DJ. Foto: Laura Bregante 

Joan Miquel Oliver. Foto: Cristian López @clfphotografy
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La darrera jornada –diumenge 4 de setembre– 
es va gaudir del concert de la guanyadora del 
premi del públic de l’edició anterior, de 2021: 
Karla amb K, que va oferir la seva actuació a la 
seu de Xulius. 

Finalment, la periodista Maria Junyent va ser 
l’encarregada de conduir el cicle Coneix a, que 
acosta els artistes més destacats del panorama 
nacional, a un públic inquiet i amb ganes de 
compartir experiències en un espai íntim. 
En aquesta ocasió, el convidat va ser Ferran 
Palau, una de les figures més reconegudes de 
l’anomenat pop metafísic, indefinible, però 
brillant. 

El festival va tancar d’aquesta manera una edició 
més, carregada d’aplaudiments i felicitacions. 
La pròxima cita és el 18 de setembre en què es 
farà la gala de premis del Monoclip, el concurs 
de videoclips del Festival Monocicle.

Text: Organització
MONOCICLE

Reggae per xics. Foto: Laura Bregante

Una de tantes famílies gaudint de les activitats del Festival.
Foto: Edu Gallardo. 
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes posa en marxa la 
campanya dels SuPeRbons amb l’objectiu d’incentivar les 
compres i el consum en els comerços, serveis i restauració 
del municipi, establint l’emissió de bons de compra de 10 
euros i sent beneficiaris dels mateixos els establiments 
adherits. Gràcies al conveni de col·laboració signat amb 
la Cambra de Comerç de Barcelona, els SuPeRbons volen 
fomentar el comerç i el consum de proximitat. 

Els bons aniran adreçats tant a la ciutadania de Sant Pere 
de Ribes com a les persones visitants, que se’ls podran 
descarregar a partir del 15 de setembre des de la pàgina 
web https://superbons.santperederibes.cat/ca i 
portar-los al mòbil o bé impresos. Se’n podran descarregar 
fins a màxim de 3 bons amb un mateix DNI i tindran una 
caducitat de 15 dies naturals. Passat aquest termini, els 
bons que no s’hagin fet servir tornaran al sistema perquè 
se’ls pugui descarregar una altra persona. 

El comerciant haurà d’escanejar el bo mitjançant un codi 
QR. Cada bo adquirit tindrà un descompte de 10 euros 
amb una compra mínima de 20 euros als establiments 
adherits a aquesta campanya. Amb aquesta primera edició, 
que finalitzarà el 23 d’octubre, es preveu generar una 
xifra de negoci mínima de 200.000 euros als establiments 
comercials i empreses locals del municipi.

El regidor de Comerç Local, Juan García, ha explicat que 
aquesta campanya ha nascut de la Taula de Comerç, que es 
reuneix cada dos mesos, i ha remarcat que l’objectiu és donar 
suport als comerços del municipi  i alhora que la ciutadania 
pugui obtenir descomptes consumint el producte local.  
 
L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, ha 
agraït la col·laboració amb les associacions de comerciants 
–UCER i Fem Ribes- i la Cambra de Comerç per engegar 
la campanya dels SuPeRbons 2022. “Es pretén dinamitzar 
el comerç local, ja que després de les vacances, amb l’inici 
del curs, hi ha una baixada i hem volgut donar un impuls 

ES POSA EN MARXA LA CAMPANYA DELS SUPERBONS 2022 PER 
FOMENTAR EL COMERÇ I EL CONSUM DE PROXIMITAT
Els bons es podran descarregar a partir del 15 de setembre  

amb la injecció de 100.000 euros que aniran directes al 
comerç local i es podran beneficiar les famílies”, ha 
destacat. L’alcaldessa també espera que s’inscriguin el 
màxim de comerços de Sant Pere de Ribes a aquesta 
campanya, ja que els establiments comercials ajuden a 
tenir “uns carrers vius”. 

Tant el president d’UCER, Juan Ramón López, com la 
presidenta de Fem Ribes, Brigitte Lucas, esperen que 
la campanya sigui un èxit i es pugui repetir en altres 
edicions. Ambdós consideren que les dades per engegar 
els SuPeRbons és idònia perquè coincideix amb la tornada 
a les escoles, i poden beneficiar-se les famílies. 

Des de l’ajuntament hi ha un compromís amb les empreses 
locals. Després dels efectes de la pandèmia de la Covid-19 

D’esquerra a dreta: Xavier Serret, vicepresident de Fem 
Ribes, Juan Ramón López, president d’UCER, Brigitte 
Lucas, presidenta de Fem Ribes, Juan García, regidor 
de Comerç Local, Abigail Garrido, alcaldessa de Sant 
Pere de Ribes i Àngel Font, president de la Cambra de 
Comerç territorial al Garraf.
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i ara amb la crisi energètica, es vol impulsar aquesta 
iniciativa per contribuir a la promoció, dinamització i 
consolidació del comerç urbà del municipi. De fet, entre 
els requisits que han de complir les empreses participants 
en la campanya és tenir establiments comercials ubicats al 
municipi que siguin de menys de 400m2 i amb menys de 
10 treballadors/es. 

El projecte té una subvenció nominativa de 100.000 euros, 
dels quals 80.760 euros es destinaran a l’emissió de bons 
de 10 euros, i la resta, els 19.240 euros seran per cobrir les 
despeses de gestió del projecte (aplicació informàtica web 
i gestió dels bons a càrrec de la Cambra de Comerç del 
Garraf). Es tracta d’una actuació que forma part del Pla de 
Reactivació Municipal 2022/2023, aprovat pel ple celebrat 
el passat més d’abril. 

Adhesió dels establiments

Durant l’estiu s’han realitzat sessions informatives 
adreçades als comerços locals per informar-los 
d’aquest projecte. Les xerrades han estat a càrrec 
de la Cambra de Comerç de Barcelona i s’han 
explicat tant el funcionament de la campanya com 
els passos a seguir per formar-ne part i inscriure el 
negoci.

Els negocis que no hagin pogut assistir-hi i que 
estiguin interessats en adherir-se, encara ho poden 
fer perquè estan programades algunes sessions 
presencials i també en línia: 

Presencials 

Dia: 05/09/2022  
Hora: 15 h 
Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Ribes - Sala Palacios 
- Plaça la Vila, 1. 

Dia: 07/09/2022  
Hora: 15 h 
Lloc: Biblioteca Josep Pla  - Carrer d’Antoni Gaudí, 1, 
Les Roquetes, Sant Pere de Ribes.

Online: els dies 6 i 8 de setembre

De totes maneres, els comerços que necessitin ajuda a 
l’hora de fer el registre poden contactar amb la Cambra 
de Comerç del Garraf (mitjançant el telèfon 679 316 998 
de dilluns a divendres, de 9h a 14h), les associacions de 
comerciants -UCER i Fem Ribes- i el Mercat Municipal 
de la Sínia. 

Pel que fa a la ciutadania, si necessiten ajuda amb 
la descàrrega de bons també poden contactar amb 
la Cambra de Comerç del Garraf, anar a les oficines 
d’atenció ciutadana, les associacions de comerciants 
del municipi, el Mercat Municipal de la Sínia i el casal 
d’avis. 

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Els equipaments educatius de Sant Pere de Ribes han obert 
les seves portes aquest dilluns, 5 de setembre, per rebre 
els més de 2.200 alumnes de primària. Enguany, han 
iniciat una setmana abans el curs 2022-2023, tal com va 
decretar el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. Els de les llars d’infants ho faran demà dimarts 
6 de setembre, amb prop de 260 infants matriculats, i els 
alumnes de secundària, prop més de 1.300 al municipi, 
començaran aquest dimecres, 7 de setembre. En total, més 
de 3.800 alumnes inscrits dins de termini en l’inici de 
curs 2022-2023 a Sant Pere de Ribes. 

Una de les novetats d’aquest any han estat les ràtios 
d’Infantil 3, que passen a ser de 20 alumnes per aula. 
L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, s’ha 
mostrat molt satisfeta pel canvi que ha pres en aquest sentit 
la Generalitat de Catalunya, ja que ha estat una de “les 
demandes històriques” del consistori. “Estàvem perdent 
línies i no s’ajustava a la realitat que teníem”, perquè 
“superàvem les ràtios que fins i tot marcava la normativa” 
i més tenint en compte que el municipi “acostuma a tenir 
matrícula viva”, ha indicat l’alcaldessa. 

Una de les altres novetats és la gratuïtat d’Infantil 2. Abigail 
Garrido ha lamentat que la Generalitat hagi anunciat aquesta 
nova mesura “sense comptar amb els ajuntaments i sense 
dir al món municipal que nosaltres hauríem de fer-
nos càrrec d’una part important d’aquesta gratuïtat”. 
“Estem contents per les famílies, però malauradament la 
Generalitat no ho ha gestionat bé”, ha afirmat. L’alcaldessa 
també ha explicat que en aquests moments “estem esperant 
el 30% de bestreta econòmica que ens va prometre la 
Generalitat abans d’acabar el curs anterior i que encara no la 
tenim. Espero que compleixin amb els seus compromisos”, 
ha conclòs. 

La regidora d’Educació, Paqui Carrasquilla, ha anunciat 
que de cara a aquest curs 2022-2023 “hem apostat per les 
inversions aprovades en els pressupostos participatius, 
com són els patis d’infantil i primària de l’escola Les 
Parellades, on s’ha buscat la seva naturalització amb 
materials de fusta; les ombres i els jocs del pati de la Riera; 

ELS CENTRES EDUCATIUS DE PRIMÀRIA COMENCEN EL CURS 
2022-2023 AMB MÉS DE 2.200 ALUMNES
Més de 3.800 alumnes inscrits dins el termini als centre educatius públics de 
Sant Pere de Ribes

el parquet de les aules d’infantil de l’escola Santa Eulàlia; 
o els arranjaments al pati de l’escola Mediterrània”. A 
banda d’aquestes obres de millora, l’Ajuntament també ha 
dut a terme altres actuacions de manteniment a les escoles 
del municipi, com els arranjaments a l’escola El Pi; el 
clavegueram i el control de fuites de l’escola Els Costerets, 
entre d’altres. En total, gairebé 200.000 euros d’inversió 
(tenint en compte els pressupostos participatius) en millores 
als centres educatius públics del municipi. 

Institut-escola

Segons ha avançat l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, 
Abigail Garrido, les obres del nou futur institut escola 
del municipi –nou equipament educatiu fruit de la fusió 
de l’escola Mediterrània i de l’institut Xaloc- començaran 
previsiblement aquest novembre. Les obres ja han estat 
licitades. 

L’alcaldessa ha recordat que el consistori ha avançat els 
diners que després la Generalitat haurà de retornar. En 
aquest sentit, ha destacat el compromís de l’ajuntament 
amb els projectes educatius i ha demanat al govern 
català que tingui el mateix compromís amb el municipi. 
“Serà un nou model educatiu, i a més s’acabarà amb 
aquesta reivindicació històrica: que l’alumnat no estigui en 
prefabricats”, ha assenyalat. 

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Aquest any tindrà lloc una nova edició del Grup de Suport 
Emocional i Ajuda Mútua (GSAM), adreçat a persones 
cuidadores no professionals que tinguin cura de persones en 
situació de dependència. Es tracta d’un espai de relació, de 
suport psicològic i d’intercanvi d’experiències i ajuda mútua 
entre persones cuidadores no professionals. L’objectiu de 
les trobades és que la participació en el grup faci que se 
sentin acompanyades en el procés de tenir cura d’algú. 
En total, es realitzaran 10 sessions, els dimarts, de 17h a 
18.30h, al nucli de les Roquetes. Està previst que comencin el 
20 de setembre i finalitzin el 13 de desembre. Les persones 
interessades en participar han de trucar al: 93 810 92 10. 

NOVA EDICIÓ DEL GRUP DE SUPORT EMOCIONAL PER A PERSO-
NES CUIDADORES NO PROFESSIONALS
Enguany es realitzarà al nucli de les Roquetes i s’iniciarà el 20 de setembre.

Un cop constituït, el GSAM estarà format per entre 16 i 
20 persones que comptaran amb l’ajut d’un psicòleg. 
Qui hi participi s’ha de comprometre a assistir a totes les 
reunions i a compartir la seva experiència de cura amb les 
altres persones que comparteixen la mateixa situació. Els 
objectius del grup són evitar la sobrecàrrega emocional i 
física de la cura, conèixer altres persones cuidadores, evitar 
la soledat i disminuir l’estrès. 

Reduir l’impacte negatiu que a vegades pot tenir la cura

El GSAM és una modalitat d’intervenció psicosocial 
que pretén reduir l’impacte negatiu de la cura que a 
vegades poden experimentar les persones cuidadores no 
professionals, i alhora millorar la qualitat de vida de les 
persones en situació de dependència. En aquest sentit, no és 
pas una activitat de formació, sinó que es tracta d’un recurs 
que promou el suport emocional i la relació entre persones 
cuidadores que comparteixen la mateixa problemàtica, amb 
la finalitat que rebin suport en el procés de cura de la persona 
en situació de dependència.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Dels moments més importants de la vida es guarden records en forma d’imatges. També 
una fotografia pot explicar com canvien els temps. El fotògraf roquetenc, Joan Ars, és 
un testimoni directe d’aquest arxiu de la memòria.  
Obre les portes del seu estudi a les Roquetes i convida L’Altaveu a fer un passeig gràfic 
per una experiència que recull fotografia familiar, social, de premsa i reportatges. De 
professió i de vocació fotògraf també hi té una bonica col·lecció de màquines antigues 
que decoren un espai farcit de records. 

Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb

Joan Ars

“Un 50 per cent del 
resultat és la tècnica, però 
també la cultura visual” 

L’Altaveu.- Diuen que el truc d’una bona fotogra-
fia no és a l’objectiu sinó en el subjecte.

Joan Ars.- Quan he fet tallers de fotografia, sempre he dit 
que evidentment hi ha un 50 per cent del resultat en què la 
tècnica és important. Conèixer la tècnica de la fotografia i 
la màquina amb què es dispara. Però és evident que la resta 
és cultura visual, que pot ser més o menys innata i que és 
important. 

L’A.- En el teu cas, et vas professiona-
litzar després d’estudiar Fotografia. Vas 
saber d’entrada que t’hi dedicaries? 

J.A.- En realitat m’hi vaig començar a de-
dicar mentre estudiava encara i l’afició va ser abans. Però 
sí que vaig fer el Grau oficial a l’Institut d’Estudis Fo-
togràfics de Catalunya (a l’Escola Industrial) en què vaig 

aprendre tècnica i cultura visual també i davant les prime-
res oportunitats m’hi vaig llançar. 

L’A.- Com et neix l’afició? 

J.A.- Va ser just abans de la Universitat. Arran d’un viatge 
per Europa –d’aquells que es fan de jove, amb un Clio i 
tenda de campanya– i tenia la típica càmera, regulant sol, 
núvols i flaix i de tots els paisatges de França, Alemanya i 

Suïssa no va sortir cap foto. En tornar, vaig 
passar per Andorra i em vaig fer amb una 
reflex Zenit russa i a cremar rodets! Ah! I 
em vaig apuntar a un curs d’aquí, al Centre 
Cívic. 

L’A.- Anys més tard impartiries tu els cursos, què 
tal l’experiència? 
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“He fet reportatges de 
casaments de qui ja havia 

fet la seva comunió!”

Imatge realitzada per Joan Ars del rodatge de La catedral 
del Mar, a la plaça del Rei de Barcelona.

“A la Rua Summer hi ha 
més interacció amb els 

participants i m’agrada”

J.A.- (Riu) Sí! Ja veus! Ens fem grans! I l’experiència 
molt grata, és clar. Hem fet diferents cursos i tallers, des 
de crear càmeres estenopeiques casolanes fins a aspectes 
ja digitals. Tot un recorregut. 

L’A.- Vas ser dels primers a fer el pas al digital? 

J.A.- Estava ja treballant i recordo que encara eren molt 
cares les càmeres digitals, però tampoc el revelat no era 
econòmic, així que vaig fer una primera inversió, calculant 
despeses i quan encara hi havia companys de professió en 
analògic, jo vaig començar amb la digital. Que també té la 
seva tècnica! 

L’A.- Parlem de la fotografia familiar, aquella que 
anomenen la BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones), su-
poso que has vist persones créixer. 

J.A.- I tant! He tingut reportatges de ca-
saments de persones a qui havia fotogra-
fiat en la seva primera comunió! Altres en 
què ja han vingut avis, pares i els fills. És 
maco, perquè es crea també un nexe amb la història de les 
seves vides. 

L’A.- En l’era del selfie i els filtres, la BBC encara 
és una de les principals ocupacions dels 
fotògrafs d’estudi? 

J.A.- Fem de tot. Òbviament, la societat 
també ha canviat. Casaments encara es 

mantenen, però els batejos o les comunions 
ja no se celebren tant o es fan més en la in-
timitat, imagino. 

L’A.- També has fet durant molts 
anys fotoperiodisme. Quines experiències destacaries?

J.A.- Ja quan vaig obrir l’estudi vaig estar treballant per 
diferents agències d’aquí i de Madrid. El fotoperiodis-

me demana sortir corrent si cal cobrir una 
notícia o un esdeveniment i també de-
mana paciència quan cal fer guàrdia da-
vant un jutjat o un hotel esperant que en 
surti algú a qui t’han demanat fotografiar. 
 Ja tens espai per a totes les anècdotes? 

L’A.- La Casa Reial, polítics, artistes, futbolistes i 
els atemptats de Barcelona de 2017, quina barreja, no? 

J.A.- Sí, ja saps. Allà on et criden! Els atemptats va ser un 
impacte gairebé de no explicar i també complex, perquè 
no es tractava de fotografiar la barbàrie si no explicar què 
havia passat. 

L’A.- Fem un viatge en el temps. Què recordes de la 
infància a les Roquetes?

J.A.- Vivia aquí al costat, a la plaça Llobregat. Recordo 
sobretot jugar al carrer. I aquí darrere hi havia la biblioteca 

Dels atemptats de 2017, en Joan va ser testimoni gràfic 
directe de les conseqüències com a fotoperiodista.
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Ras i curt

Per quin mitjà o canal segueix l’actualitat?
Principalment, per internet. 

Amb quina professió somiava de petit?
Diuen que volia ser metge

Una estació de l’any?
La tardor!

Un fet històric viscut?
Diria que la quarantena, que ens ha marcat molt. 

Un fet històric que hagués volgut viure?
Oh! Sense cap dubte voldria haver coincidit i conèixer
Elvis Presley! 

Un llibre que actualment hagi llegit?
“Nunca”, de Ken Follett

I un de clàssic? 
“La catedral del Mar”, d’Ildefonso Falcones.

Una banda sonora predilecta?
Elvis!

Teatre o cinema?
Depèn, però més de cinema!

Un racó preferit del municipi?
Els Colls.

i una sala amb taules de billar on hi anàvem molt sovint, 
també. 

L’A.- I com era el jove Joan Ars? 

J.A.- Inquiet! (Riu) Tenia una mestra que em deia que era 
molt xerraire, però també hàbil en la infor-
màtica i era quan tenia el primer Amstrad! 

L’A.- Veient les fotografies es pot 
copsar el pas del temps. Quin va ser el 
primer projecte que recordis? 

J.A.- Va ser el projecte de final de Grau. Un reportatge 
dels Fars de la costa catalana, en què a més de la fotografia 
vaig incloure multimèdia. A banda que em van atorgar una 
menció especial, va ser un treball intens i que vaig gaudir 
molt. 

L’A.- També has fet i fas fotografia comercial, com 

se’n diu, bodegons? 

J.A.- Sí; la fotografia comercial és tota una escola també. I 
en vaig fer molta fa quinze anys (quinze?) Ara no recordo 
les dates; però l’he continuat fent. 

L’A.- Has fet de tot? 

J.A.- (Riu) I més! Si sabessis! Pensa que també quan es-
tudiava vaig fer d’aprenent de diferents oficis. Sempre he 
estat treballant i aprenent a la vegada. Crec que no ho ha-
gués sabut fer d’una altra manera. I tot ensenya. 

L’A.- Anem a les celebracions locals, perquè no és 
Festa Major ni Carnaval si no hi ha en Joan Ars fent 
fotografies! 

J.A.- No exageris! Però una mica sí, que intento sortir al 
carrer sempre que puc, m’agrada l’espontaneïtat, copsar 
els diferents moments i les alegries de la gent. 

L’A.- Es pot dir de quina festivitat o esdeveniment 
en gaudeixes més o t’agrada més? 

J.A.- Per gaudir-ne, cada una té les seves particularitats. 
No té res a veure la Festa Major –en què hi ha cert rigor 
en les cercaviles i menys interacció amb els participants– 
amb el Carnaval, en què hi ha més gresca, no? Ara, que si 
he d’escollir una, que visc més diferent, és la Rua Summer. 

L’A.- Per què? 

J.A.- Per la gent, les colles i perquè no és el 
mateix l’estiu que l’hivern! A la Rua Sum-
mer, ja em veuen arribar i diuen: “Mira, 
l’Ars amb la seva armilla groga!”. Fem uns 
riures, fotografies divertides i em conviden 
a beure i tot! Crec que té un ambient molt 

més espontani i festiu que ho fa diferent i m’ho passo molt 
bé, perquè hi ha interacció amb la gent i dona vida, dona 
molta vida. 

L’A.- El dia que vas obrir l’estudi, el primer va ser 
sortir al carrer. Quan va ser? 

J.A.- Era el febrer de 2005, recordo que era divendres de 

“Clar que els temps canvi-
en, però a tots ens agrada 
tenir un bon record, no?”

Una de les seves aficions ha estat la forja, i és que en Joan 
ha estat sempre aprenent de moltes coses!
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Quan treballava per a diferents agències, en Joan va haver de fer seguiment de diferents programes de televisió i productores 
culturals. A partir de la seva feina, conserva un record amb diferents artistes –del món de la música, del teatre i del cinema– 
i amb personatges mediàtics. 

Carnaval i en acabar de col·locar el cartell, em vaig dis-
fressar i vaig sortir amb la càmera penjant. 

L’A.- T’esperaves l’acollida que ha tingut? Perquè 
aquí tothom et coneix! 

J.A.- Dona, tampoc tant. No tothom em coneix. Però sí 
que estic satisfet; una mica pel que dèiem al principi, per 
tota la gent que et fa confiança per conservar les seves 
vivències i que encara demanen reportatges individuals 
o familiars, perquè valoren la teva feina. I això és molt 
gratificant. Clar que els temps canvien, però a tots ens 
agrada tenir un bon record, no? 

L’A.- Per acabar, quines aficions té un fotògraf pro-
fessional o vocacional com tu? 

J.A.- No sé si en diria aficions, però si puc, faig forja; 
gaudeixo de viatges en moto i m’agrada molt la música, 
compartir estones amb la família, les amistats i gaudir de 
la feina que faig, que m’agrada. 

L’A.- I has tingut temps de treure el carnet de con-
ducció de drons? 

J.A.- Sí! Ja saps, sempre aprenent! 

Joan Ars, durant la prova per a l’obtenció del carnet de 
conducció de Drons, tota una nova experiència. 
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CARTES A LA JUANi‘Me gusta el futbol’

Benvolguda Juani, m’agradaria que em cedissis l’espai 
per augurar, de forma general, el millor a tothom per 
aquest nou curs que comença i que ho farà diferent. Crec 
que setembre ens convida a fer un balanç i uns propòsits 
com passa per Cap d’Any [...]. 

Per altra banda, per a la majoria de nosaltres, el veritable 
any comença ara. Amb el cole de la canalla, amb novetats 
laborals, amb canvis de residència o l’inici de la Lliga!

Per això, per què crec que després de dos anys, comença 
l’escola sense mascaretes, s’han recuperat esdeveniments 
sense restriccions i podríem dir que ens n’hem sortit quan 
ens han caigut pedres, ens mereixem un bon curs, malgrat 
la crisi que se’ns anuncia, que més aviat és un canvi de 
mentalitat i no sé perquè li diuen crisi. [...] Crec que sovint 
oblidem que el món és un i cal compartir-lo, i ja m’està 
bé que alguns hagin de posar un fre a la seva ambició 
i despotisme per repartir entre tots [...]. Moltes gràcies. 
(Loreto, 30 d’agost de 2022). 

Benvolguda Loreto, 

Tota la raó. I és cert que el mes de setembre convida a 
renéixer i té similituds i diferències respecte del mes de 
gener –que també arriba amb les seves expectatives.

Com parles de l’inici de la Lliga –enguany avançada– 
crec que és digna d’evocar com es viu la nit dels darrers 
fi txatges. Jo no he vist res tan emocionant mai. Són dos 
cops l’any. Hores de neguit, de ràbia i de joia repartides en 
seguir el minut a minut de la notícia. 

Crec que hi ha poques coses avui dia tan emocionants 
com aquesta nit seguida a través de la premsa i la ràdio 
esportives. Cada minut, des d’un equip o un altre; des de 
diferents sales de premsa, passadissos i països, se sent com 
tremola el futur d’algun dels jugadors damunt el tauler 
dels intercanvis: que si ve, que si va, que si no signa, que 
si arriba uns minuts tard, que si tot allò que s’havia dit una 
hora enrere, de sobte es capgira i queda en no res. Una 
espiral de nervis. Molts nervis. 

I jo m’imagino que parlen d’un fi ll meu. I tremolo. 
Pobret, penso. En altres casos em dic, quina valentia! 
Setembre ha començat així, amb una nit apassionant i l’inici 
de l’escola, i l’inici del cicle polític que acabarà –gairebé 
en dates de selectivitat– amb les eleccions municipals (i 
el darrer concert de Cold Play a Barcelona, que no es pot 
obviar). 

El merescut bon desig de la teva carta el comparteixo. 

Són temps de canvis i ens cal optimisme i ens cal reconèixer 
que aquest any hauria de ser millor que l’any passat, i 
encara més que aquell fatídic 2020 que vam encetar sense 
viure la primavera tal com es mereix. 

En defi nitiva, que comenci el curs ja és bo. I si ho fa amb 
bons auguris, molt millor. Felicitem, doncs, tothom qui 
engegui nous reptes ara que arriba la verema. I ens veiem 
al camp! 

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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Dades de document
Àrea d’identificació

Codi de referència: CAT AMSPR Fons Cristòfol Mestre 
(Isidret) 12.02.2 Expedients d’organització de festes 
populars

Nivell de descripció: Unitat documental simple.

Títol: “Sol•licitud de permís, a l’autoritat competent, per a 
l’organització de balls i disfresses” (Atribuït)

Data: 30 de gener de 1770

Volum i suport: 1 pàgina, paper.

Àrea de context

Nom del productor(s): Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Sol•licitud que fa arribar Cristòfol 
Mestre, batlle de Sant Pere de Ribes, a l’autoritat 
competent, Capitania General, per tal que els sigui 
concedit permís i puguin realitzar balls i actes amb 
disfresses.

El document no va signat per cap de les dues cares i 
sembla ser una còpia de l’original, amb la translació de 
la resposta rebuda.

En el revers apareix un simulacre de signatura a nom 
de Ricla, que concordaria amb Ambrosio de Funes 
Villalpando Abarca de Bolea, Comte de Ricla (1720-
1780), Capità General de Catalunya entre 1768 i 1772.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació 
de conservació permanent en aplicació de la Llei 9/1993 
de patrimoni cultural català i de la 16/1985 del Patrimonio 
Histórico Español

Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: Documentació de lliure accés. 
Llengües i escriptures dels documents: Castellà.

Instruments de descripció: Inventari elaborat per Laura 
Tomàs Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb 
caràcter intern, en suport electrònic, no consultable pels 
usuaris de l’arxiu. Guia d’arxiu 2012.

Àrea de control de la descripció

Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 22 d’agost de 2022.

Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística 
de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general 
d’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

El passat 26 de juliol de 2022, en Josep Miret Mestre i 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes van signar la cessió 
de drets, amb caràcter de no exclusivitat, d’una sèrie de 
documents que s’han integrat en el Fons Cristòfol Mestre 
(Isidret) a l’Arxiu Municipal de Ribes.

L’Arxiu Municipal digitalitzà aquests 76 nous documents 
datats entre els anys 1757 a 1822, i el resultat han estat 161 
imatges que, una vegada finalitzat el procés de descripció, 
s’incorporaran al web per tal de donar-hi accés i fer-ne 
difusió.

Aquesta documentació va ser localitzada en un bagul a les 
golfes de can Zidret de les Parellades, a finals dels anys ‘70, 
i conjuntament amb en Xavier Miret van procedir a fer-ne 
neteja i ordenació.

EL document d’aquest mes, no és desconegut. El mateix 
Josep Miret ja en fa fer una ressenya al febrer de l’any 2015, 
al número 99 de la publicació l’Altaveu, al qual us remetem 
per aprofundir en el seu contingut.

Per la rellevància de les festes de Carnaval, o Carnestoltes, 
a la comarca del Garraf, ens ha semblat oportú oferir-vos 
de nou aquest document. Hem afegit, a més, una primera 
transcripció, un document de treball que va realitzar en Josep 
Miret, i en el que existeix un petit error que ell mateix esmena 
a l’article, abans esmentat de l’any 2015. Us emplacem a 
contrastar les dues fonts i esbrinar de què es tracta.

EL DOCUMENT DEL MES
Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes SETEMBRE 2022 - Núm. 117
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El període per presentar sol·licituds a la convocatòria 
d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar 
corresponents al curs 2022-2023 s’obre del 5 al 30 de 
setembre. La finalitat dels ajuts és contribuir a que les 
persones més vulnerables puguin fer front a la cobertura de 
les necessitats més bàsiques, i concretament a la despesa 
en educació.

El tràmit de sol·licitud es pot fer a través de la seu 
electrònica, on també hi ha accés a les bases de la 
convocatòria. En aquest cas, és necessari que el pare, la 
mare o el tutor/a legal que faci aquest tràmit tingui una 
eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI 
electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.  També es 
pot fer de manera presencial amb cita prèvia a través 
d’aquest enllaç i es podrà realitzar a l’OAC de Ribes, a la 
Plaça de la Vila, nº1; i a l’OAC de les Roquetes, a Plaça de 
la Vinya d’en Petaca, s/n. 

Aquests ajuts s’adrecen a les unitats familiars dels infants 
i joves empadronats en el municipi i que cursin formació 
reglada en centres educatius públics d’Infantil, Primària i 
Secundària, Batxillerat i Formació Professional (cicles de 
grau mig i superior).

Tipus d’ajuts

L’import màxim susceptible a ser becat per a les sol·licituds 
de l’alumnat escolaritzat en centres educatius públics serà de 
350 euros per material inventariable (ordinadors, tablets, 
etc.). Per a aquell alumnat escolaritzat en centres educatius 

S’OBRE EL PERÍODE DE SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A 
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR
Els ajuts es podran sol·licitar fins el 30 de setembre a través de la seu electrònica i 
presencialment amb cita prèvia

públics de fora del municipi, l’import no podrà ser superior 
al cost més alt dels centres públics del municipi. 

Els ajuts seran del 100% del cost dels llibres i/o material 
escolar en els casos que les unitats familiars tinguin una 
situació d’alt risc, i aquelles amb protecció temporal per 
persones desplaçades.  

Els ajuts seran del 80% en el casos de les famílies amb 
risc social i objecte de seguiment de Serveis Socials 
municipals, amb el seu informe corresponent; i del 75%, 
en funció del nivell de renda, s’atorgarà un únic ajut per 
infant i per curs per a l’adquisició de llibres i material 
escolar i quota d’AMPA/AFA, sempre que aquesta sigui 
obligatòria en el centre, i que el llindar de renda de la 
unitat familiar no sobrepassi els 18.000 euros anuals o 
els 22.000 euros anuals en cas de famílies nombroses.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes 
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Sabies què...
Josep Miret i Mestre

ALS ANYS 1930 NOMÉS HI HAVIA UNS 
VINT AUTOMÒBILS A RIBES?

Permeteu-me que comenci amb una anècdota que em 
van explicar ja fa temps. Devia ser cap a l’any 1900 que 
va passar un dels primers automòbils que van circular per 
la carretera de Vilafranca del Penedès, que passa just pel 
davant de can Miret de les Parellades, ara Hotel Ibai. La 
canalla que jugava al carrer, en veure’l, van córrer a avisar 
de la novetat: “Un cotxe! Un cotxe!” Dins la casa hi havia 
el vell Pocoll, que en aquells moments carregava la pipa per 
fumar una estona. En sentir la canalla va acabar de carregar 
la pipa, la va encendre i va sortir al carrer. Però el cotxe ja 
feia estona que havia passat.

Amb el temps els automòbils, motos i bicicletes es van 
fer corrents i generaven confl ictes amb els vianants i els 
animals. A “La Veu de Ribes” el setembre de 1916 es publica 
que l’alcalde va ordenar de posar uns cartells a les entrades 
del poble que deien: “Seran multats els duenyos dels autos, 
motos, bicicletes i demés vehícols que corrin a gran marxa 
pels carrers del poble”. No sé si van ser útils aquests rètols 
ja que sospito que els conductors que anaven de pressa no 
tenien ni temps de llegir un cartell tan llarg.

Abans de la guerra civil hi havia dos cotxes de línia que 
anaven a Sitges. Un era d’en Josep Rafel Raventós (conegut 
per “Cabestrillos”) i l’altre d’en Rossendet de ca la Paula. 
Com que estaven en competència, quan els viatgers baixaven 
del tren a l’estació de Sitges, els conductors cuitaven a agafar 
les maletes perquè la gent pugés al seu cotxe i no a l’altre.

De camions només en coneixem cinc. En Joan Milà Bertran 
i l’Isidre Milà de can Manel d’en Lluís tenien un negoci 

de venda i distribució de vins. Entre ells eren cunyats. Van 
comprar un camió per portar les bótes de vi d’un costat a 
l’altre. El segon camió era d’en Josep Mestre Rossell (Josepet 
del Racó) i servia per portar cada dia la llet de les cabres del 
Racó a l’estació de tren de Sitges, amb destí Barcelona. El 
tercer era el camió d’Olivella, propietat de Josep Albareda 
Camps i Josep Albareda Escofet, que s’utilitzava per portar 
cada dia la llet de cabra de diverses fi nques d’Olivella a 
Barcelona i fer encàrrecs (La Vanguardia, 7 d’octubre de 
1925, p. 20). També tenien camió o furgoneta per a poder 
distribuir les mercaderies can Ramos i l’empresa d’embotits 
“Duran i Torrens”.

Els cotxes particulars eren molt rars. El pilot txec Edgar 
Morawitz, propietari de l’Autòdrom, tenia dos cotxes: un 
Bugatti i un Talbot de carreres. En Ramos i crec que també 
en Simon Mas tenien cotxe perquè els va tocar la rifa de 
Nadal de 1933. 

A can Miret de les Parellades van comprar un Ford T de 
segona mà l’any 1922 i el van utilitzar un temps fi ns que ja 
no es va poder arreglar. El van tenir tancat una temporada 
fi ns que van passar uns gitanos que el van comprar com 
a ferralla per 20 duros (100 pessetes) però a l’hora de la 
veritat es van presentar amb 90 pessetes i van dir que no en 
tenien més.

L’arquitecte municipal Manuel Puig Janer tenia un 
cotxe amb el qual va fer un viatge de nou dies a Madrid 
per desencallar els tràmits de l’escola “El Pi” l’any 
1930.
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He anat a l’Arxiu Municipal i he consultat la Patente Nacional 
de Automóviles de l’any 1935 (equivalent a l’actual impost 
de circulació). A la llista de turismes hi surten Josep Jacas 
Rovira (un Citroën), Juli Milà Bertran (La Licorne), Josep 
Marcer Carbonell de can Coll (un Buick), Pere Cuadras 
Giralt (un Rugby), Francesc Montaner Roig de la Carretera 
(De Dion-Bouton), Salvador Milà Ràfols (Chevrolet), Pere 
Carcí Pascual (Citroën) i un Opel de Trinitat Coma Roure de 
can Ramos. Noteu que hi ha marques que han desaparegut.

A més dels automòbils de Ribes i l’Autòdrom al nostre 
terme hi havia els de l’enginyer Eduard Maristany, director 
de la companyia ferroviària M.Z.A. (Madrid-Zaragoza-
Alicante). Quan venia a passar els estius a Solers treia els 
seus vint-i-dos cotxes i cinc motos, entre ells un Hispano-
Suiza de luxe amb xofer. Coses del capitalisme, un sol home 
tenia més cotxes que tot un poble!

Anuncia’t
655 960 320

Benedicció dels automòbils a la plaça de l’església 
per Sant Cristòfol vers 1930. En primer terme el Ford 
B-4960-E de Joan Milà Bertran (Col·lecció de Miquel 
Bertran i Milà)

Cotxe passant prop del pont de les Parellades entre 
can Pelivint i can Llampalletes, abans d’eixamplar la 
carretera l’any 1928 (Arxiu RACC)

Cotxe de línia d’en Rossendet davant de ca la Paula, 
vers 1921. Al centre, drets, en Constantí Pascual de 
Montgròs, agutzil, i en Prudenci Fenosa Claver, baster 
de can Fenosa (postal de L. Roisin)
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes continua amb la 
campanya de millora de la recollida selectiva de 
residus als establiments comercials de Ribes, les 
Roquetes i els seus voltants. L’equip d’agents cívics, 
integrat per un pla d’ocupació del municipi, en una 
segona fase d’aquesta campanya, s’està encarregant 
d’informar els comerços, bars i restaurants com han de 
realitzar la recollida de residus en origen. L’objectiu de 
la campanya és incrementar el percentatge de residus 
recollits que són destinats a valorització i, d’aquesta 
manera, aconseguir un increment del seu aprofi tament.

En una primera fase, els agents cívics van realitzar 
enquestes als comerciants sobre la separació i posterior 
gestió dels residus, amb les quals es va arribar a una 
conclusió: hi ha una manca generalitzada de separació 
en origen dels residus en els establiments comercials 
del municipi. Ara, la posada en marxa de la segona fase 
d’aquesta campanya té l’objectiu de dotar-los d’eines i 
informació necessàries i facilitar la transició cap a aquest 
nou model de recollida de residus. 

Es preveu que facin gairebé unes 400 visites als 
establiments comercials de Ribes i les Roquetes. 
Mitjançant tríptics informatius, els agents cívics 
expliquen als comerciants com han de separar els 
residus, on han de llançar-los o quina és la seva tipologia. 
També s’encarreguen de recollir totes les difi cultats amb 
les quals es poden trobar durant la implantació d’aquest 
model.

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, ha 
destacat que és “vital separar correctament els residus 
en origen”. “El més freqüent és fer una gran bossa on es 
llancin tots els residus, però això representa una gran 
contaminació, perquè no podem reciclar, i un gran cost 
econòmic per a l’ajuntament perquè ho paguem entre 
tots i totes”, ha explicat al respecte.

L’ajuntament rep sancions de la Generalitat “per cada 
tona no seleccionada”. En aquest sentit, l’alcaldessa 
ha remarcat la importància de la conscienciació ara 
amb la campanya que s’està portant a terme amb els 
establiments comercials, i que més endavant es pretén 
estendre a tota la ciutadania. Abigail Garrido també ha 
ressaltat la feina que fan els agents cívics en aquesta 
tasca de conscienciació. 

El regidor de Comerç Local, Juan García, ha agraït el 
compromís de les associacions de comerciants Fem Ribes 
i UCER amb aquesta campanya de recollida selectiva dels 
residus. El regidor ha assenyalat que el comerç local per 
les seves característiques són grans generadors de residus 

AGENTS CÍVICS INFORMEN ELS ESTABLIMENTS COMERCIALS 
COM FER LA SEPARACIÓ EN ORIGEN DELS RESIDUS I MILLORAR 
LA RECOLLIDA SELECTIVA
Es posa en marxa la segona fase de la campanya de millora de la recollida selectiva 
de residus.

i, per això, “demanem la responsabilitat i complicitat 
de tots els comerços del municipi perquè s’impliquin 
en la gestió dels residus i utilitzin els recursos que es 
posen a la seva disposició, com és el cas del servei de 
recollida específi c del cartró comercial o els cubells per 
fer la selectiva”.

Normativa 

Cal tenir en compte que la separació en origen dels resi-
dus generats és un requisit que incorpora la totalitat de 
la normativa vigent d’aplicació a la gestió de residus en 
qualsevol dels nivells (local, autonòmic, estatal i euro-
peu). La normativa europea d’aplicació inclou uns 
objectius molt estrictes i específi cs sobre la preparació 
per a la reutilització i el reciclatge de residus municipals 
(Directiva 2018/851): 55% (2025), 60% (2030) i 65% 
(2035) (en pes). 

Amb el nou contracte de recollida de residus de la 
Mancomunitat Penedès-Garraf, que està previst que 
s’iniciï a fi nals de l’any 2023, s’implantarà un nou 
sistema de recollida dels residus comercials, amb 
el qual es vol incentivar un augment signifi catiu de la 
recollida selectiva dels residus, tot alineant els objectius 
municipals amb els objectius europeus així com els 
objectius de desenvolupament sostenible. 

La campanya s’ha dissenyat conjuntament amb la con-
sultora mediambiental Lavola, que prèviament ha ofert 
sessions formatives als agents cívics sobre comunicació i 
continguts relacionats amb els residus.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Jo hi seré, capità Haddock
Fa molts anys vaig llegir l’antiga faula d’una àliga encadenada 
a una roca. El pobre animal feia enormes esforços per 
alliberar-se però la cadena que la mantenia empresonada 
no cedia. 

L’àliga va continuar les seves estrebades fi ns quedar 
exhausta i a la fi  es va rendir. 

Va deixar de lluitar i va acceptar el seu miserable destí. 
Mai més volaria en llibertat. Mai més la seva bellesa 
corprenedora planejaria pels cels sobrevolant muntanyes 
agrestes i valls esplendoroses.

Ignorant que el seu darrer esforç havia aconseguit trencar 
la maleïda cadena que l’encarcerava i que ja era lliure, el 
pobre animal, a poc a poc, es va deixar morir.

No sabem mai quina pot ser la darrera estrebada que ens 
alliberi i, per tant, no val deixar de intentar-ho. El poble, si 
més no. La gent que continua lluitant. La gent que no s’ho 
ha fet dir dues vegades cada cop que ha calgut donar la 
cara al carrer o per defensar les urnes.

Per això, a les portes d’un nou Onze de Setembre, decep 
veure com aquells en qui confi àvem s’entesten i perden 
un temps valuosíssim en idees inversemblants i maldestres 
(com els Jocs Olímpics d’hivern), en diàlegs autonòmics 
entaulats i en picabaralles partidistes. Aneu al botavant! 

Com homenatge al gran Joaquim Ventalló, traductor 
de Tintín i creador dels insults del capità Haddock, em 
permeto dedicar-los-hi alguna de les seves bellíssimes 
imprecacions: 

Escolteu: fi libusters renegats, neules remullades, 
invertebrats, llanuts capgirats, banda de marxants de guano, 

esgarriacries, ectoplasmes rebullits, extractes de cretins 
momifi cats, cromanyons de nyigui-nyogui, bufacanyes, 
paràsits, saltabardisses, projectes d’analfabets caragirats, 
hotentots desvergonyits, òlibes mal dissecades, pixallits, 
trossos de tifa interplanetària amb ulleres, viviseccionistes, 
buidaampolles. Deixeu de marejar la perdiu i aneu-vos-en 
a casa vostra.

Aquells que estem per la independència tornarem a sortir 
al carrer. Tornarem a fer estrebades a la cadena que ens 
lliga, cada vegada més fortes, i no farem com vosaltres que, 
com l’àliga de la faula, esteu deixant morir els nostres ideals 
i els que dèieu que eren els vostres. 

Aquesta Diada jo també hi seré!

Si en llegir aquest article algú es pot sentir ofès, jo li 
recomanaria que, tot sortint de casa, se’n anés a passejar 
per la muntanya i, un cop allà, practiqués el noble i curatiu 
art de posar-s’hi fulles.

Viure en un país ocupat m’habilita per donar aquest 
consell. Au!  




