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Programació
Concurs de cantautors
Concerts
Tallers
Oferta gastronòmica

Benvolguts,
Després d’un estiu marcat per les activitats puntals d’esplai i lleure
ens trobem encetant el setembre amb ganes de reprendre activitats
i rutines que ens organitzin les setmanes, ens mantinguin entretinguts o que ens proporcionin petits espais de realització personal.
Els membres de la nova Junta fa només uns mesos vam adquirir el
compromís de posar-nos al capdavant de l’entitat, amb ganes de reforçar activitats, dinamitzar la seu social i de crear, si s’escau, noves
propostes. Ho vam fer sabent-nos recolzats per un gran equip de
suport, perquè fer entitat és bastir un projecte col·lectiu, que és de
tots i que cal que cadascú de nosaltres el sentim una mica nostre.
D’activitats i cursets a l’entitat, n’hi ha per a tots els gustos i edats:
Esplai els caps de setmana, excursions periòdiques seguint GRs per
etapes que transiten per bells indrets i paisatges, sortides de Farra
per coronar cims emblemàtics del país, cursets, tallers, concerts i un
llarg etcètera.
Estem preparats doncs per agafar el ritme del nou curs, que comença
amb força amb la 4a edició del Festivalet del Monocicle, un certamen
que, com trobareu detallat en aquestes pàgines, arriba ple de propostes interessants de les que podreu gaudir sols o acompanyats,
amb amics o família.
Volem vestir la tardor d’esport i de cultura, sense deixar de banda el
compromís social i la reivindicació dels drets i llibertats fonamentals
que tant ens manquen.
Mireu les propostes i trobeu-hi la vostra!
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Setembre - Octubre
Dies 15, 16 i 22, 23 de setembre,

Inscripcions al curs d’esplai 2018
Dissabtes de 5 a 7 de la tarda
Diumenges d’11 a 1 del migdia.
Més informació esplaixulius@hotmail.com
Del 12 de setembre al 7 d’octubre

Inscripcions al Pessebre Vivent
Inscripcions online a través de Facebook,
Instagram o la web dels Xulius.

Dissabte 15 de setembre
durant tot el dia a les immediacions de l’entitat,

Festivalet del Monocicle
4t concurs de cantautors.
Dissabte 29 de setembre
a les 17 hores als Xulius,

Inici curs d’esplai 2018-2019
Diumenge 30 de setembre,
a partir de les 18.00h a la plaça del Castell,

FESTA DE SANT MIQUEL

Sardanes amb la cobla Catània
Concurs de melmelades casolanes
Diumenge 13 d’octubre
Participació en la campanya

CIMS PER LA LLIBERTAT

El Festivalet del Monocicle 2018
El Monocicle

El Festivalet del Monocicle

El Monocicle és un cicle de música intimista que reuneix
cantautors, personatges i grups que utilitzen la música
com a via d’expressió. El cicle rep el nom de Monocicle,
“Mono” en referència a –un de sol, o en solitari- i “Cicle”,
ja que es planteja en una època determinada. S’acostuma a fer de setembre a novembre, i de febrer a juliol.

Des de l’any 2015, a mitjans de setembre el Festivalet suposa el punt central el Monocicle. L’acte central és el concurs de Cantautors/es, que fan el seu
concert en directe. El dissabte del festivalet està ple
d’activitats per a petits i grans: concerts, vermut, degustacions, etc. Tot sempre en un format reduït, íntim i familiar.

En la programació del Monocicle han estat presents
molts artistes d’arreu del país com:
Sènior i el Cor Brutal, Ferran Palau, Núria Graham, Mazoni, Estúpida Erikah, Isaac Ulam, Sexy Bicycle, Esteve
Molero,La Brigada, Albert Palomar, Meritxell Gené, Yaima Orozco, Steven Munar, Tu no La Nòvia, Línia Maginot, Alberto Montero, Suite Momo, Petit, Chet, Gos
Binari, Namina, Ual·la, Joan Thelorius, Bulma, Xesca
Fort, Lorien, Marina Ràfols, etc.
Els concerts es desenvolupen a l’entitat Els Xulius repartits en dos àmbits diferents: a la terrassa/pati a
l’estiu, i a la Sala gran a l’hivern. Un indret acollidor i
agradable, i un ambient distès, on les cançons fan que
s’estableixi un debat musical entre el públic i l’artista, i es creï un clima d’intimitat i de feedback en el que
s’aconsegueix que el convidat-artista estigui com a
casa i el públic pugui escoltar tots els detalls musicals.

Al Festivalet es fa servir el carrer, la casa i la terrassa/pati de l’entitat els Xulius. Tot l’entorn de la seu
dels Xulius s’omple de música i activitats relacionades amb la música.
El Festivalet, lluny de les aglomeracions dels grans
festivals, permet l’apropament de les famílies a la
música i els seus actors, i són l’acompanyament ideal pel concurs on concorren les grans promeses de la
música d’autor catalana.
Els tres finalistes de l’edició 2017
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programacio

Concert-vermut

Concerts
Contes sobre RAMONES, METALLICA I DEPECHE MODE

La Soledad Romero és l’autora dels tres primers llibres que ha tret RESERVOIR
BOOKS perquè els infants explorin les bandes de música que han fet història. Els
contes es presenten acompanyats de l’actriu Victoria Lepori i un DJ per a la base
musical i les projeccions.
RAMONES, METALLICA I DEPECHE MODE són tres bandes que han fet història gràcies a la seva lluita,
valors, perseverància, innovació i desig de superació, i en això s’ha centrat l’esplectacle, més que no pas en la música
per si mateixa. Són històries inspiradores per als nens i nenes, on poden escoltar com són els inicis dels somnis que
tots tenim i volem realitzar. Potser no van anar a les millors escoles de música, però amb la seva actitud, les ganes per
lluitar i realitzar-se a través del seu mitjà artístic favorit, ho van aconseguir.

Ell sol (Joan Mena): cantautor experimental i contemporani.

Nascut a Sabadell (Catalunya), Ell Sol té residència habitual a La Haia, on es pot veure als
carrers i escenaris de la Ciutat de la Pau i la Justícia (la de veritat, esperem).
Torna el guanyador de concurs de cantautors del Monocicle 2017 amb la seva música
influenciada de les seves vivències personals i els seus viatges i gires per Europa i Àfrica.
Amb veu, guitarra i poc més aconsegueix moure’s de forma natural entre “el ritus” i “el raga”.
Històricament ha experimentat amb l’acústica més primitiva -la fusta, les codes,...- deixant al descobert la seva
veu cridanera en clau de folk català, però amb tocs de flamenc, jazz, clàssica i ètnica.

Rah-Mon Roma

Format musicalment a l’Aula de Música Tradicional de la Generalitat de Catalunya, UAB
(Dances, art i cultura popular). Va començar als escenaris l‘any 1984 i des del 1990 és
cantant, animador infantil i rondallaire professional.
Arriba el clàssic de l’animació infantil que omple carrers i places del nostre país de nens i
famílies que no poden evitar seguir el seu ritme. Ha estat també membre dels grups A LA
XIRINXINA, MANDA’N’GA, ELS SEEGERS i la Cia L’OU FERRAT.
En Rah-Mon lluita aferrissadament per establir una comunicació directa i honesta amb el públic, sense oblidar-se d’oferir el que li toca: un espectacle polit, seriós i lúdic alhora, amb qualitat musical i pedagògica, atractiu
i dinàmic, tendre i esbojarrat.

Coral Els Xulius, cor de l’entitat Els Xulius

Fundada al 2013 sota la direcció del mestre David Llorens, la coral Els Xulius ofereix un repertori de música clàssica i popular.
Cor format exclusivament per cantants adults no professionals fan de la
música una forma de gaudir del seu temps de lleure i encomanar aquesta
passió a la gent que els escolta.

Sabor a Cuba, Beatriz Valladares i Màrius Milà.

Beatriz Valladares i Màrius Milà, fan música cubana i, en general, música tropical.
Beatriz Valladares és cantautora, actriu i escultora cubana. Artista carismàtica, integrada totalment a la nostra societat sense perdre l’essència del Carib.
La Bea ens ofereix una mostra dels ritmes tradicionals cubans amb pinzellades de la
cúmbia Colombiana i la rumba catalana per mostrar un espectacle en el qual no pararà d’interactuar amb el públic.
L’acompanya en Màrius Milà, un apassionat de les músiques i ritme d’arrel afroantillanes i que dona el suport
rítmic necessari per exaltar l’expressivitat de la veu de la Bea.

MAZONI

Jaume Pla, músic nascut a la Bisbal d’Empordà.
Va formar el seu primer grup als 13 anys, junt amb Carles Sanjosé
(Sanjosex) i fou líder dels seminals Holland Park. Jaume Pla, va fundar
Mazoni després d’un viatge iniciàtic per Europa.
Mazoni ha actuat en festivals com Primavera Sound, MMVV, BAM, popArb, Altaveu, Acústica, Cap Roig, Senglar Rock i com no va participar
a la primera edició del cicle Monocicle al 2011.
Mazoni és un dels músics més reconeguts sorgits a l’escena catalana en els darrers anys. Després de 8 discos,
el més recent dels quals és “Carn, os i tot inclòs”, un darrer treball enregistrat en format completament acústic.
Acostumat als salts sense xarxa i a la reinvenció constant, Mazoni aporta ara un disc d’extrema sinceritat, tot un
manual de com renéixer de les cendres quan et sents més vulnerable que mai.
En aquest directe en soltari, Mazoni torna a sorprendre amb un gir estètic radical i es consolida com un dels
grans compositors de casa nostra, un escriptor en majúscules.

tallers
Taller estimulació musical per a nadons i infants. Destinat a nens de 0 a 3 anys.
Professor: Oriol Cortadellas i Morera. Musicoterapeuta, Educador Social i Tècnic en Integració Social.
La idea d’oferir aquests tallers musicals familiars neix de la necessitat d’acostar la música als primers mesos o anys
de vida, i alhora, oferir un espai a pares i mares perquè puguin passar una estona agradable amb els seus nadons o
infants, sempre utilitzant la música com excusa.
L’activitat representa un espai d’estimulació i experimentació conjunta, sempre dins d’un marc lúdic, participatiu i
d’aprenentatge. Durant l’estona del Taller Musical Familiar, la motivació a participar dels diferents membres del grup
s’ofereix d’una manera flexible i gens intrusiva.
Taller de sensibilització “PETITS MÚSICS”. Destinat a nens de 3 a 5 anys.
Amb Gemma Biosca, formada a l’ESMUC, cantant i professora de cant, piano i sensibilització a l’EMSPR.
L’objectiu principal de PETITS MÚSICS és que els infants comencin a familiaritzar-se amb la música i oferir als nens i
a les famílies un primer tast del que suposa l’estimulació musical com a eina per desenvolupar les capacitats físiques
i les intel·lectuals.
Proposem activitats musicals absolutament sensorials i signifcatives que pretenen un coneixement perceptual (coneixement del cos i el moviment, la veu, la dansa, els instruments Orff...) per poder arribar a un coneixement conceptual
(qualitats del so, elements de llenguatge musical com les notes i els ritmes, formes musicals...).
La manera de treballar-ho és molt vivencial, es tracta que adquireixin els conceptes a través de diferents activitats que
per a ells suposen jocs, perquè, alhora, gaudeixin de la música i puguin cantar, portar el ritme i la pulsació i desenvolupar l’oïda interna, tot de forma natural i lúdica sempre potenciant l’espontaneïtat, la curiositat i la vitalitat.
Roda d’instruments. Destinat a totes les edats.
Professors: Escola de Música de Sant Pere de Ribes
Un any més, fruit el conveni de col•laboració entre l’EMSP i els Xulius, l’escola ens permet la experiència d’experimentar en els diversos instruments clàssics i moderns (percussió, corda, vent, etc.).
Una oportunitat per a petits i grans de sentir l’emoció de tenir un instrument a les teves mans o de descobrir les teves
inquietuds musicals i quin és l’instrument que et permet millor desenvolupar-les.
Taller de Percussió Corporal “Body Percusion”. Destinat a nens de 7 a 12 anys.
Professor: Carmen Fernández. Formada al “Conservatorio de Madrid”, ha treballat de forma permanent com a ballarina
i actriu en diverses companyies de l’estat Espanyol. És Professora de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus.
En aquest taller es treballarà el cos com a instrument rítmic, acústic, tímbric i dinàmic creant diferents tipus de sons amb cops sobre el cos i altres elements, entrant en el ric món de la percussió. Cal portar un got de plàstic rígid i moltes ganes de passar-ho bé.
Harmonicus, Descobreix els sons i els ritmes tocant l’harmònica. Destinat a nens majors de 5 anys.
L’harmònica és un instrument ideal per a un primer contacte amb la música. Per això, a través de l’Harmonicus, us proposem obrir les portes del meravellós món dels sons i dels ritmes.
En Sergi Raya, músic de Vilafranca, ens proposa endinsar els més petits en el món de la música a través de les cançons
i l’harmònica petita.
De la seva mà podem endinsar-vos en el món dels ritmes i els sons. Petits i grans, gaudiu de la música amb l’Harmonicus!

-

ò ica
Oferta gastronm
Espai c. Major
Bar Ca la Nisa. Begudes, refrescos, entrepans i tapes.
Deixa que la Sheila et serveixi un del seus esmorzars, aperitius o sopars. Vermuts, vins, combinats, refrescos, entrepans, entreteniment ... tot al bar Ca la Nisa, el recó acollidor de l’entitat els Xulius.
Espai carpes de degustació a la zona les Planes.
Birres Ribes. Cervesa artesana. Sant Pere de Ribes
Fa gairebé deu anys que els ribetans Birres Ribes elaboren cervesa artesana a al seu celler. En aquest temps els hem
pogut trobar a nombroses fires i mostres de Catalunya. Deixa que en Miki no només et serveixi, demana que t’aconselli.
Birretans. Cervesa artesana. Sant Pere de Ribes
El projecte està liderat per en Jose, el Marc i en Jordi, tres ribetans provinents de camps professionals molt diferents.
Amb l’experiència de 5 anys han fet un pas endavant i consolidat la seva aposta per la cervesa de casa i de qualitat.
Celler Puig Batet. Vins D.O. Penedès-Sant Pere de Ribes
Puig Batet és una petita empresa familiar especialitzada en l’elaboració artesanal de vins conreats a de les vinyes del
Corral d’en Massó, situades al nord del poble de Ribes, camí del parc natural del Garraf. Les vinyes recuperades de 100
anys d’història respiren la proximitat del mar i la terra calcària del massís del Garraf.
Celler Vega de Ribes. Vins D.O. Penedès -Sant Pere de Ribes
El Cultiu ecològic de vinya a mans de productors de vins de qualitat durant segles.
És una empresa familiar dedicada a l’elaboració i embotellat de vins de qualitat de collita pròpia. A les vinyes de la
Serra es conreen en cultiu ecològic integrat amb altres conreus i ramaderia.
PETIT ISARD. Receptes fresques i professionalitat.
Hamburgueses Gourmet amb melmelades naturals de fruites i verdures, acompanyades de verduretes, patates tallades a
grills amb la mateixa pell i salsa bravaioli. Botifarres diverses com sobrassada amb mel, nous amb rocafort, bolets, etc…
PIZZA LAB. Arte & Cucina. La teva casa la mia cucina.
Liderada pen Gildo un “Italià de Girona”, elaboren amb amor menjar Italià a la seva “Mercedes Vintage” Podeu trobar
gran Varietat de pizzes, foccacies i paninis.
La Xixonenca. Creps, gelats i orxates. Sant Pere de Ribes
Des de la plaça Marcer es desplaça el clàssic de l’estiu, la gelateria la Xixonenca que ens dona servei al poble des de
fa més de 40 anys.
La Moderna. Passió per la cuina. Sant Pere de Ribes
De la mà d’en Javi, xef del restaurant La Moderna de Ribes, la seva i el bon servei es reflecteixen en tot el que sut de les
seves mans. Aquest cop ens ofereix Brasa amb diverses varietats de salsitxes i botifarres, refrescos, i els seus “Mojitos”.
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Està plantejat com un concurs on la interpretació, el domini del directe, la qualitat musical i interpretativa i el
missatge de les lletres donin valor a les propostes dels
participants.

Premis:
Primer premi:
Remuneració de 125,00 Euros
1 dia d’enregistrament als estudis Mi CasaTelefono Recods
de Vilanova i la Geltrú
Concert a les Barraques de Sitges 2019
Concert al cicle Monocicle 2019
Gravació vídeo en directe a l’estudi 3 de “Ràdio Arenys”
Distribució digital i promoció a xarxes socials per “Segell U98”

Un jurat independent fa una primera selecció de tres finalistes d’entre les maquetes presentades. És a la final,
en directe, on l’artista ha de demostrar la seva qualitat
global davant del jurat (format per persones del món
musical català) i del públic, que també premia les seves
preferències.

Segon premi:
Remuneració de 125,00 Euros
1 dia d’enregistrament als estudis Aviram Estudis de
Manresa
Concert al cicle Monocicle 2019
Distribució digital i promoció a xarxes socials per “Microscopi”

Guanyar el concurs de cantautors suposa un trampolí
per guanyar presència en el panorama musical català i
donar eines als artistes per desenvolupar la seva carrera
als escenaris.

Tercer premi:
Remuneració de 125,00 Euros
1 dia d’enregistrament i producció als estudis Roger
Gascón de Barcelona

Celebrem la 4a edició del concurs de cantautors. En les
darreres edicions, més de 60 artistes s’han inscrit al que
ja és un conegut trampolí de les noves veus dels cantants
del sud del mediterrani.

Notícies breus
PESSEBRISME
La secció pessebrista iniciarà la seva activitat artística
durant el mes d’octubre.
A banda de realitzar l’exposició anual de diorames durant
les festes de Nadal a la sala llarga de l’entitat, aquest proper Nadal seran presents a la XVII Biennal del Pessebre
Català que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú, on s’hi recolliran 30 diorames d’arreu del territori. Aquesta exposició
estarà instal·lada a l’antiga església dels Josepets de
l’hospital de Sant Antoni Abat, de l’1 de desembre al 3 de
febrer.
Si voleu veure com treballen per tal d’aprendre’n o simplement per curiositat, els podreu trobar a l’entitat tots els
dissabtes a les 16.00h, a partir del 20 d’octubre.
NOVES ADRECES DE CONTACTE
Us facilitem les noves adreces de correu electrònic dels
diferents càrrecs de Junta:
Presidència (Jordi Juliachs):
presidencia.xulius@ribes.org
Vicepresidència (Esther Gallofré):
vicepresidencia.xulius@ribes.org
Tresoreria (Esther Forcada):
tresoreria.xulius@ribes.org
Secretaria (Marta Garcia):
secretaria.xulius@ribes.org
HORARI BAR CA LA NISA
A partir d’aquest mes de setembre l’horari del bar social
serà el següent:
DE DIMARTS A DIVENDRES DE 17 A 23h
DISSABTES I DIUMENGES DE 10 A 13h I DE 18 A 23h
DILLUNS tancat

EXCURSIONISME
La secció excursionista té previst realitzar sortides periòdiques el segon diumenge de cada mes a fer caminades
per la zona del Montseny.
Després d’uns quants anys recorrent els GR del país,
aquest any s’ha optat per acotar-ho a aquesta zona per
tal de facilitar la logística dels viatges.
Per a més informació caminadesxulius@gmail.com
CIMS PER LA LLIBERTAT
Amb l’objectiu conscienciar de la injustícia que representa la situació dels presos, exiliats i represaliats polítics, i
per transmetre’ls suport, neix aquesta iniciativa esportiva,
solidària i reivindicativa que consisteix en una ascensió
simultània a 18 cims de la nostra terra que han estat triats
directament per ells. Una manera de fer visible la situació
i d’exigir democràcia, diàleg i justícia.
L’entitat hi prendrà part a través de les seccions d’Excursionisme i de Farra i Acció.

L’experiencia d’uns trigèmins a l’esplai
De “Súper Petits” a “Súper Grans”, passant per “Petits”,
“Mitjans”, “Súper Mitjans” i “Grans”! Són moltes les experiències que hem deixat a les nostres esquenes on
hem rigut més que mai i hem creat moltes anècdotes
que en cap moment oblidarem.

Cada any les activitats són diferents i es van convertint
cada vegada en més especials, ja que te’n vas adonant
que això tindrà un final, però el fet és que no vols que
acabi mai.
Aquestes han estat les nostres últimes colònies com a
nens abans d’anar a Menorca i poder començar a ser
monitors, per això han sigut encara més especials per
a nosaltres. Acabem aquesta inoblidable etapa molt
contents i sobretot molt agraïts per tot, i comencem la
següent amb moltíssimes ganes!

Durant aquests anys hem fet excursions que han acabat sent travesses, algunes han estat més dures que
altres, però hem acabat arribant al destí, molt orgullosos i amb un gran somriure a la cara, ja que ens ho hem
passat d’allò més bé. També hem fet jocs, manualitats,
i hem anat d’excursió a Portaventura, al Tibidabo, al canal olímpic i a molts llocs més.
Gemma, Pere i Laia Milà

25 anys de Castells
El passat 22 d’agost la Colla Jove de
Castellers de Sitges va celebrar els
seus primers vint-i-cinc anys d’existència. La relació entre la Jove de
Sitges i els Xulius, i per extensió amb
Ribes, sempre ha estat molt estreta.
La primera actuació de la Jove a Ribes va ser l’octubre de 1994, en una
festa antiracista i gràcies a aquesta
diada un nombrós grup de ribetans,
molts d’ells socis dels Xulius, van incorporar-se a la Jove de Sitges.
L’any següent, els Xulius va contractar la Jove per actuar per Festa Major i també dins els actes de
Sant Miquel. Ambdues diades continuen existint, la de Festa Major,
organitzada per l’Ajuntament i la
diada de tardor, organitzada per la
pròpia colla.
La Jove també va ser present en la
inauguració del nostre local del carrer Major alçant un pilar de 4 el 27 de
juny de 1999 i ha realitzat nombrosos tallers castellers per a la canalla
de l’esplai. Dins els actes de celebració d’aquests 25 anys el passat
mes de juny es va realitzar un parc
infantil a la plaça Marcer en col·
laboració amb l’esplai dels Xulius
destinat a tota la canalla de Ribes.
Per molts anys Jove de Sitges !!!

Farra i Acció
La natura és màgica i ens guarda un fotimer de racons inimaginables per descobrir. Sempre amb prudència, amb molta
cura i màxim respecte pel nostre entorn.
Tenim la sort de viure en un país que ens
permet gaudir d’un territori amb totes les
seves variants. Poder practicar múltiples
disciplines a la natura segons l’època i
durant tot l’any.
Farra i Acció va néixer fa 18 anys amb la
intenció d’acostar-se a tantes propostes
com ens vingués de gust. Tardor, hivern,
estiu o primavera són tots bons moments
per sortir i compartir estones d’esports i
natura. Amb aquesta línia la secció ha
anat caminant mica en mica, any rere
any, i amb la vista posada al 2020 on celebrarem 20 anys. De moment però, toca
fixar la mirada en aquesta tardor i hivern
i deixar que la pluja d’idees i reptes ens
tornin a fer sortir a la muntanya i compartir molt més que experiències.
La tardor és temps de caminades per
gaudir dels canvis de colors als boscos,
de muntanyes, bicicleta, escalada, orientació, ferrates, ... i esperar les nevades de
l’hivern per posar-se els esquís o les raquetes i trepitjar neu i qui sap, si tornar a
gaudir del campament d’iglús que tantes
vegades havíem construït.
Salut i muntanya.

Cursos i Tallers (2018 / 2019)
Secció de pessebrisme
A partir del 20 d’octubre, els dissabtes a les 4 de la tarda fins a Nadal.
Secció d’excursionisme
Caminades pel Montseny, el segon diumenge de cada mes.
Secció de pintura
Els dimecres a partir de les 5 de la tarda.
Coral dels Xulius
Els dimarts de 8 a 10 del vespre.
Grup de puntes de coixí
Els dimecres a partir de les 4 de la tarda.
Grup de gimnàstica de manteniment (Jordi)
Dilluns, dimecres i divendres de 8.45 a 10 del matí.
Grup de gimnàstica de manteniment casal
Dimarts i dijous de 10 a 11 del matí.
Grup de salsa amb la Claudia
Els divendres de 21.30 a 22.30h.
Grup de zumba amb la Claudia
Els dilluns de 19 a 20h.
Grup de salsa amb el Henry
Els dimarts de 21 a 23h.
Grup de patchwork
Els divendres a partir de les 5 de la tarda.
Curset de pintura per a adults
Dilluns de 10 a 12h.
Curset de pintura per a infants
Dijous de 17 a 18.30h.

...
estúpida es s’idea de ser més rap per ser més carrer,
ja m’agradaria veure-vos fent feina,
sabem que és vici t’ho paga es papi i sa mami
que vas d’antisistema i no te veig a ses manis.
...
Josep Miquel Arenas Beltran

Valtonyc

