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

dels seus col·laboradors

rriba un nou desembre i ens desitgem Bon Nadal, Bones Festes i 
sobretot, que tots els bons desitjos es facin realitat. Som un poble 
acti u i encetem aquests dies amb una agenda d’actes que ens recorda 
la importància de les tradicions, més enllà de tot neguit. 

El Pessebre Vivent i tota la proposta nadalenca de Xulius, i les enti tats locals, se suma a 
uns dies de fi res, llums als aparadors i als carrers i també a casa, on cadascú hi trobarà 
una manera per trobar-se amb els seus, gaudir amb mesura de cada moment i deixar-ne 
testi moni amb diferents fotografi es, abraçades i retrobaments. 

La conversa d’aquest mes ens porta al teatre. Un nou equipament cultural en què hem 
descobert els racons més amagats, amb el regidor de Cultura de les Roquetes, Adrià Solà. 

La Juani no s’ha pogut estar i en lloc de respondre proposa la seva pròpia carta als Reis. 
A la seva manera. 

I aviat direm adeu al 2022 –fet que en Rosquellas ens recorda– però abans, podem fer un 
passeig per la memòria de la mà de la secció del Sabies que, que en aquesta ocasió ens 
porta fi ns a l’Autòdrom. 

Bon Nadal, Bones Festes i Bona entrada al 2023, que ja arriba! 

Fins aviat.
Cristi na Perelló
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Enguany el Pessebre Vivent Parlat de Ribes, orga-
nitzat per l’entitat Els Xulius-CSR, es durà a terme a 
Can Peret Coll.

Can Peret Coll és una masia que es troba dins el 
nucli de Ribes, just darrera de la gasolinera i a tocar 
de Can Macià i que per això potser passa desaper-
cebuda ja que queda mig amagada, però no per això 
menys interessant que la resta de masies o caserius 
que hi podem trobar en el nostre terme municipal.

Segons ens ha explicat el propietari actual i que 
consta a l’escriptura ja hi havia alguna masia des del 
1550 aproximadament, tot i això l’escriptura parla del 
1762, any que figura en una rajola sobre el portal 
principal de la masia actual. Si bé segons ens ex-
pliquen al principi s’hi entrava per la part contrària 
d’on a data d’avui és l’entrada principal, si bé ens fa 
pensar que estava encarada al nucli de Ribes i no 
pas de cara el sol.

Segons consta en el llibre d’Apeo de l’any 1847, 
la masia pertanyia a Miquel Coll, però no se’n sap 
massa cosa més.

L’any 1966 del Sr. Jesús González i Sierra la va ad-
quirir al Senyor Comas Valls en un estat de quasi 
bé ruïnosa, fet que va fer que l’adeqüessin per ser 
habitada per la Família González – Ferret.

Les obres per adequar-la van durar uns 7 anys apro-
ximadament amb l’ajuda del fill, en Josep Jesús 
Gonzalez i amics (en Richard, en Magí Mestre, en 
Jordi Romanyó) que van ajudar a fer els marges, un 
pou per regar, i una piscina però que realment era 
una bassa de rec.

Els fills de Sr. Gonzalez i la Sra Ferret, la Llum i en 
Josep Jesús, van estudiar floristeria i botànica res-
pectivament i d’aquí que  on és l’actual masia sigui 
una empresa de jardineria i viver de flors, plantes i 

La masia Can Peret Coll
serà el lloc del Pessebre Vivent Parlat d’enguany

tot tipus d’arbres.

Els últíms que hi han viscut han estat la Sra. Maria 
Ferret Vidal i el Sr. Jesús González i Sierra.

Les tasques de treball per tirar endavant el nou 
pessebre ja fa setmanes que van començar. La di-
recció teatral ja fa temps que treballa en els quadres 
i textos, on cada any en funció de l’espai, es trien 
unes escenes o unes altres, comencen de zero cada 
any. L’equip tècnic, ja fa uns quants caps de setma-
nes que estan adequant i preparant l’espai per poder 
tenir l’espectacle a punt el dia de Nadal.

Des de l’organització un anys més, s’ha renovat 
completament el pessebre per oferir espectacle di-
ferent i únic, gràcies sobretot el potent equip humà, 
que forma tot el pessebre.

Un total de 200 persones, actors, tècnics, muntadors, 
modistes, atrezzo, col·laboradors... formen l’elenc 
que portarà a terme aquesta gran representació na-
dalenca.

Un pessebre itinerant per què al llarg dels anys que 
es duu a terme hem volgut mostrar i ensenyar als 
nostre vilatans i forasters el valor històric de les 
masies i racons del nostre poble amb un muntatge 
espectacular, fet que ens diferencia de la resta de 
pessebres vivents.

L’espectacularitat del muntatge, llum, so i efectes, i 
el caràcter itinerant (cada any es fa en un indret dife-
rent) són dues de les principals característiques del 
Pessebre Vivent Parlat de Sant Pere de Ribes, que 
organitza l’entitat Els Xulius - Centre Social Ribetà. 
També el caràcter popular i participatiu. L’essència 
del Nadal convertida en una experiència que farà 
sentir a tots els assistents la joia i la màgia pròpia 
d’aquestes festes.

Quatre dies de representacions.
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Les representacions previstes són els següents dies:

25 de desembre, a partir de les 18:30h., en sessions cada 30 minuts.

26 de desembre, a partir de les 18:00h., en sessions cada 30 minuts.

27 i 28 de desembre, a partir de les 17:45h., en sessions cada 30 minuts.

La durada de les representacions és de 75 minuts aproximadament.

Les entrades es vendran on-line, i excepcionalment es podran adquirir in situ en el cas que algú anul·les la

reserva o bé no s’hagin venut prèviament.

Es poden adquirir a: http://xulius.org/seccions/pessebre-vivent
Que gaudiu del Pessebre Vivent Parlat de Ribes i benvinguts un any més!
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SOM ELS MÉS BARATS

OFERTES DE NADAL

Carretera de Sitges, 42 - Tel. 93 896 02 72 - Sant Pere de Ribes
Rambla Samá, 7 Tel. 93 893 25 01 - Vilanova i la Geltrú

RENTADORA LG
9KG. 1400 RV                      

INVERTER VAPOR
OFERTA 454,99€

RENTADORA LG

SOM ELS MÉS BARATS

Carretera de Sitges, 42 - Tel. 93 896 02 72 - Sant Pere de Ribes

RENTADORA WONDER
6KG. 1000 RV                      

OFERTA 235€
SECADORA LG

BOMBA DE CALOR                      
8KG.

OFERTA 499€
RENTADORA WONDER

8KG. 1200 RV                      
OFERTA 289€

RENTADORA BALAY
8KG. 1200 RV - C                      

OFERTA 399€

RENTAPLATS BOSCH
D- 3 SAFATES SILENCIOS                      

OFERTA 519,99€
RENTAPLATS AEG

INOX                      
OFERTA 475€

RENTAPLATS BALAY
3 SAFATES - 13 SERVEIS                     

OFERTA 439€

FORN BALAY
MULTIFUNCIÓ

7 FUNCIONS INOX                     
OFERTA 319,99€

MICROONDAS NEVIR
20L. - 700W                     

OFERTA 59,99€

FORN ZANUSSI
MULTIFUNCIÓ - INOX                     

OFERTA 235€

VITROCERAMICA
CATA - 3 ZONES                  
OFERTA 149€

COMBI LG
INOX - NO FROST

203X60X66                     
OFERTA 599€
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Escola de pessebrisme
Tots els divendres de 18 a 20h
Del 7 d’octubre al 16 de desembre
Grups de 6 a 100 anys

Concursos nadalencs
Pessebres de borra
Postals de Nadal
Més informació al web de l’enti tat

Divendres 16 de desembre
a les 19:30h, Els Xulius
Inauguració de la XLIII Exposició col·lecti va de pessebres
Horaris de visita: dissabtes i vigílies de 18 a 20h
diumenges i festi us de 12 a 14h i de 18 a 20h

Diumenge 18 de desembre 
a les 8 del matí , a la Plaça de l’Església
Anada a portar el pessebre el Montgrós

Dies 25, 26 , 27 i 28 de desembre
Pessebre Vivent Parlat a Can Peret Coll
Entrades on-line: htt p://xulius.org/seccions
pessebre-vivent

Diumenge 1 de gener
a parti r de la 1:30, a la Carpa de Can Puig
Festa de Cap d’Any
Entrades a la venda a la web de l’enti tat.

Diumenge 8 de gener 
a les 12’30h al pati  de l’enti tat
Entrega de premis dels concursos nadalencs

 Na
da

l 2
2

Programació
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Anuncia’t
655 960 320
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Una conversa amb
Adrià Solà
Parlem del teatre

L’Altaveu- Què suposa obrir un teatre? 

Adrià Solà.- No ho podria resumir. Són moltes coses. 
S’ha obert un equipament municipal, que té moltes potes, 
en concret set línies d’actuació, per tal de dinamitzar la 
cultura, oferir un espai de formació i també d’espectacles; 
un espai per a la recuperació de la vida cul-
tural local, que també vol captar nou públic 
i que pot oferir una programació estable, 
tant professional com amateur. I no ha estat 
fàcil. 

L’A.- Com a roquetenc, recordes l’antic teatre? 

A.S.- Recordo haver-hi vingut per veure la meva germana 

Bàrbara Scuderi

Adrià Solà és tècnic en il·luminació i so d’espectacles, i des de 2015 és regidor de Cultura de les Roquetes 
i també regidor de Joventut. L’obertura del Teatre La Bòbila convida a travessar les bambolines 
d’un equipament municipal que recupera un espai públic per a les arts escèniques, tant per al públic 
i professionals –amb una programació pròpia i futures residències– com per al teatre amateur –com 
a espai de formació, assajos i representacions d’entitats i grups locals. L’equipament, el teatre com a 
eix transformador i el repte que suposa en l’era de les plataformes digitals engegar un projecte públic 
d’aquesta mena resumeix una conversa en què història, present i futur conflueixen. 

ballar; tenia prop dels 10 anys quan es va tancar. I des 
d’aleshores, crec que molts desitjàvem que arribés aquest 
moment. No és només un equipament, és tot un impuls 
cultural i socialitzador, que se suma a les propostes del 
Centre Cívic l’Espai i de la biblioteca Josep Pla. 

L’A.- I d’espectador a impulsor del 
teatre; expliques l’anècdota dels xurros?

A.S.- (Riu) És clar! Jo treballava i havia 
fundat l’entitat Millenium d’espectacles 
aquí a les Roquetes. L’Abigail Garrido em 

va convidar a fer uns xurros i va ser en aquella ocasió que 
em va demanar què calia per a les Roquetes, que volia es-
coltar propostes i intercanviar reflexions. Només li vaig dir 

“És un espai que recupera 
la vida cultural local i per 

captar nou públic”
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Bàrbara Scuderi

“¡yo solo quiero un teatro!” i és quan em va dir, “¡pues lo 
harás tú!”. I aquí estem, després d’anys d’un treball ingent, 
molt participatiu i amb nous reptes. 

L’A.- Hi ha testimonis de diverses per-
sones que havien format part de la vida 
activa de l’antic teatre, que en tornar a 
entrar s’han emocionat. 

A.S.- Sí, sí. Des de l’inici del projecte vam saber que 
volíem comptar amb tothom que hi havia format part. I 
amb entitats, col•lectius i persones que havien estat vincu-
lades al teatre, es va parlar, es van fer trobades. Ja quan es 
va acabar la construcció les vam convidar i vam poder en-
registrar la seva primera reacció, que va ser una mica això, 
sorpresa i admiració. Tothom recordant la seva història en 
un escenari que bàsicament ha millorat, com el pati de bu-
taques, però s’ha mantingut en essència. 

L’A.- Emocionants reaccions! Al web del Teatre La 
Bòbila hi ha els reportatges i entrevistes i tothom co-
incideix en l’agradable sorpresa. Com s’han viscut els 

primers mesos? 

A.S.- La inauguració oficial va ser el 24 
de setembre. I la primera programació ha 
aconseguit atraure el públic. Per al pròxim 
23 de desembre, amb David Guapo, les 
entrades ja estan esgotades! A més, ja ha 
arrencat també el cinema i s’estan fent els 

tallers de formació i promovent els diferents usos perquè 
s’ha pensat l’equipament. 

L’A.- Quins són aquests usos? 

A.S.- Bé, l’equipament està pensat per ser espai de creació, 
de representació, de formació i de socialització. Com et 
deia abans, els eixos del projecte són diversos. El Teatre 
està pensat per acollir espectacles de mitjà-gran format, 
amb una programació que serà semestral a partir del gener; 
una programació de teatre escolar, que ja hem ofert també 
i a més, hi ha les sales de formació, d’assaig i d’especta-
cles de petit format –sala Masia Nova i sala Liceu– que 
també són importants, pel seu paper social. Entre els eixos, 

El pati de butaques, amb un aforament de 304 persones, 
té un espai per a persones amb mobilitat reduïda.

Vista des del pont de llums del pati de butaques i 
l’escenari; un equipament preparat per teatre i cinema. 

D’esquerra a dreta: un dels vestuaris del teatre; la sala Liceu, amb el rètol de l’antic equipament; la sala Masia Nova, per 
a formació, reunions i polivalent i un moment de l’entrevista, amb Adrià Solà i Alejandro Fernández, tècnic de cultura. 

“Ha arrencat el cinema i 
també han començat els 
cursos de formació teatral”



12                                   L’Altaveu nº 182  any 2022   

“El teatre compta amb una 
tecnologia moderna i una 
estructura més clàssica”

tenim pensat oferir l’espai com a residència per a compa-
nyies; assaig per a grups de teatre amateur locals i també 
treballem perquè l’equipament sigui un referent més enllà, 
en el sentit d’acollir teatre, però també dan-
sa i altres arts escèniques i sumar-nos a les 
sinergies culturals comarcals. 

Adrià Solà ens convida a conèixer –teló 
endins– el global de les instal·lacions i 
descobrim la sala d’assaig, sala Liceu de l’Ateneu Joan 
Magriñà –preparada amb miralls i barres per a dan-
sa–, que també té la infraestructura per esdevenir sala 
per a espectacles i actes de petit format. 
A més, dins s’hi pot veure el rètol de l’an-
tic Teatre Municipal de les Roquetes. En 
el mateix edifici annex a la sala de teatre, 
hi ha la sala Masia Nova, un espai diàfan 
que disposa del necessari per acollir reunions o activi-
tats formatives.

L’A.- El projector de l’entrada de la sala annexa és 

de l’antic teatre i cinema?

A.S.- Sí. Abans de l’enderrocament, vam voler recuperar 
rètols, materials i elements com un dels 
dos antics projectors, que hem restaurat 
per exhibició a l’entrada de l’Ateneu Joan 
Magriñà, que és en l’edifici annex. I també 
és important això, que hem sumat al teatre 
l’edifici del costat, de manera que ens ha 

permès ampliar els espais més enllà de la sala que poden 
funcionar de forma independent, amb els seus accessos 

per separat, però comunicats per poder ser 
també una ampliació. 

L’A.- El treball ha estat acurat: 
l’acústica, l’accessibilitat, la diversitat 
d’espais i uns acabats d’última tecnolo-

gia al costat d’una estructura clàssica. Per quin motiu 
s’ha optat per aquest contrast? 

M’agrada que ho comentis. De fet, la Bòbila és això. Un 

Un dels antics projectors del cinema, restaurat, 
s’exhibeix a l’entrada de l’edifici annex Joan Magriñà. 

Adrià Solà, regidor de Cultura de les Roquetes i de 
Joventut, durant l’entrevista el dijous 24 de novembre.  

Imatges d’alguns dels primers espectacles programats, que han tingut una bona acollida entre el públic. 

“Abans de l’enderrocament, 
vam recuperar diferents ele-

ments per conservar”
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Ras i curt
Per quin mitjà o canal segueix l’actualitat?
No la segueixo. 

Amb quina professió somiava de petit?
Tècnic de llums!

Una estació de l’any?
La tardor

Un fet històric viscut?
L’atemptat de les torres bessones. 

Un fet històric que hagués volgut viure?
M’hauria agradat viure a la Roquetes de tres cases.

Un llibre que actualment hagi llegit?
Ara? El pla d’explotació del teatre!

I un de clàssic?
“El petit príncep”.

Una banda sonora predilecta?
Un estil de música èpica. 

Teatre o cinema?
No em pots demanar si estimo més la mare o el pare!

Un racó preferit del municipi?
El teatre La Bòbila!

espai clàssic, d’escenari i pati de butaques també disposats 
per acollir diferents formats, amb l’equipament necessari i 
les instal·lacions adequades de tramoia, bastidors i vestu-
aris! I el personal de sala i d’atenció, que són importants.

L’A.- Anem per parts. Comencem pel vestíbul?

El vestíbul ha mantingut l’essència de l’antic teatre en 
la seva estructura, tot i que per ampliar l’aforament s’ha 
traslladat la sala d’assaig que hi havia, com t’he dit, a 
l’Ateneu Joan Magriñà. Però és un vestíbul prou ampli i 
preparat per acollir el públic en general, però també els 
grups escolars. 

L’A.- La caixa escènica està preparada pel cinema. 
Ara que el món audiovisual es troba repartit en plata-
formes digitals, com es viu aquest repte?

És molt positiu. Recuperar el cinema a les Roquetes i 
sumar oferta al conjunt del municipi és beneficiós per la 
cultura i per donar impuls també a la creació audiovisual 
local, que n’hi ha de molt creativa, original i amb talent. A 
més, ha portat molts bons records, com explica en un dels 
vídeos que comentaves, del web, la Cèlia Cairo, taquillera 
del cinema Roquetes. 

Continua la visita, escales amunt i avall. Vestuaris, 
amb tots els serveis, magatzem, office, cabina, i un 
sostre engalanat amb canons de llum, i tot el necessari 
per adaptar l’escenari i el pati de butaques (amb un 
aforament per a 304 persones) a diferents propostes 
artístiques. 

L’ampli vestíbul d’accés a la sala de teatre, amb unes 
instal·lacions preparades per a l’atenció al públic.

La façana del Teatre La Bòbila i de l’edifici annex, dedicat 
a formació i per a espectacles de petit format.
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CARTES A LA JUANiEstimats Reis d’Orient, 

Aquesta és una carta que us adreço des de la pluralitat. 
En primera persona, però en un plural modestament re-
presentatiu –si em permeteu. I encara no sé si és una dis-
culpa o una gosadia. 

Temps era temps, aquella exclusivitat amb què eixíem al 
carrer, ja tocat el mes de desembre, per fer-vos un cop de 
mà amb tots els encàrrecs, sembla que s’ha repartit. 

Un dia Black, un dia Monday, una, dues o tres fi res d’aquí 
i d’allí i estem oblidant el més important: que prop de 
casa ho tenim tot i que hi ha mancances difícils de cobrir. 

El desembre s’anuncia congelat (i amb l’esperança que 
troni, que per Santa Bàrbara troni –i no plourà pas sobre 
mullat). L’ambient és fred, però dins aquesta fredor, els 
xics (i grans, també) esperen encara, amb il·lusió, aquella 
nit màgica en què tot arriba l’endemà. 

Mira que en som de melangiosos i optimistes, que evo-
quem la celebració abans que no passi, i desitgem que 
ens sorprengui allò que en realitat pertany a una llista 
llarga i coneguda de desitjos. 

Tant de bo fos així. N’hi ha que els millors desitjos 
sabem que no són a l’abast de cap compra, per màgi-
ca que sigui. Són il·lusions d’aquelles que diuen que el 
temps cura i, en canvi, ens malmeten. Records d’una 
infantesa somrient que es trenca per sobtades mancan-
ces, que són pèrdues familiars insubstituïbles; viat-
ges forçats, lluny de casa, producte d’una fugida que 
esmicola projectes; l’entorn convida a fer que en si-
guem conscients i que hi hagi presents per a tothom. 
I és així –des d’aquesta necessitat, que s’acompleixin tots 
els desitjos– que avui us demanem que sigueu així de 
curosos i tothom rebi el seu pedaç de felicitat. Merescuda 
per a qui de cada dia en fa un petit miracle, tan senzill, 
com sobreviure en un entorn cada hora que passa més 
confós, més bel·ligerant i més difícil de sostenir. 

Desitgeu-nos el millor i porteu-nos –en dosis ingents– 
generositat, respecte, empatia i solidaritat. Que així sia 
com aconseguim, tots plegats, valorar els grans i petits 
esforços del nostre voltant. 

La Juani

PD: I si voleu res original, passegeu pel nostre poble, que 
hi ha de tot i molt bona gent! 

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. 



S
A

LU
T
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El Real Decret de 28 de gener de 1902 establia que 
el primer de cada any es procediria a la formació del 
cens cavallar i mular, aquest cens al 1902 s’elaborà 
a l’abril.

Les operacions de recollida de les dades d’aquest 
cens, establia el decret, requeia en tres juntes: la 
central, provincial i municipal, en aquest últim cas els 
encarregats de l’elaboració del cens havien de ser 
treballadors municipals.

Aquest mes us presentem l’expedient de nomena-
ment i constitució de la Junta

Municipal per la formació del cens cavallar i mular.

EL DOCUMENT DEL MES
Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes DESEMBRE 2022 - Núm. 120

Dades de document

Àrea d’identifi cació

Codi de referència: CAT AMSPR 13.11 Expedients 
de la Junta Local de cens de cria cavallar i mular.

Nivell de descripció: Unitat documental composta.

Títol: Expediente nombramiento y constitución de la 
Junta Municipal para la formación del censo de ga-
nado caballar y mular.

Data: 17 de febrer de 1902- març de 1902.

Volum i suport: 14 pàgines, paper.

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut: Documents de formació de la Jun-
ta Municipal per a la redacció del cens de cria cava-
llar i mular.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Docu-
mentació 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: Laura Tomàs Sánchez, 28 de gener 
de 2022.

Regles o convencions: Norma de descripció Arxivís-
tica de Catalunya (NODAC).

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament 
de Cultura. Subdirecció general d’arxius i Associació 
d’Arxivers de Catalunya, 2007. 
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Sabies què...
Josep Miret i Mestre

L’AUTÒDROM VA SER 
L’ESCENARI DE CURSES ENTRE 
AVIONS, MOTOS I COTXES?

L’Autòdrom de Terramar es va inaugurar el 28 d’octubre 
de 1923. Però el que representava un dels grans avenços 
tècnics del moment va resultar un negoci fallit i poc 
a poc l’empresa va anar acumulant deutes. Els antics 
propietaris de les terres (el Clot dels Frares i el Clot 
d’en Sidós) només havien cobrat 10.000 pessetes de 
paga i senyal, i “Autódromo Nacional S.A.” s’havia 
compromès a pagar 90.000 pessetes a cadascun d’ells 
en dues pagues i no ho va complir. També devia diners 
a les empreses constructores i a Hisenda. L’any 1929 
Hisenda va subhastar l’Autòdrom (L’Eco de Sitges, 
8 desembre 1929) i el retorna als antics propietaris, 
que el vénen per 210.000 pessetes al pilot txec Edgar 
Morawitz.

Morawitz creia que el projecte de l’Autòdrom era 
viable econòmicament si es donava un enfocament més 
d’espectacle a les proves. El 24 d’agost de 1931, dia de 
Sant Bartomeu, tornen les competicions a l’Autòdrom 
amb una cursa entre l’avioneta “Mari Pepa” pilotada pel 
senyor Antonio Guitian i un Bugatti de 8 cilindres. Tot 
això amb entrades populars a una pesseta. El novembre 
hi ha una nova prova amb avionetes i en l’intermedi es 
fa competició de destrucció de globus. A més, l’actriu i 
ballarina Rosita Moreno es passeja en un “Alfa Romeo” 
i es deixa fer fotografi es (La Veu de Catalunya, 24 de 
novembre de 1931).

Durant els anys 1930 els festivals a l’Autòdrom incloïen 

curses de bicicletes, curses de motos de diverses 
categories, curses de “voiturettes” de 750 i 1100 cc, 
curses de cotxes, motos i avions, acrobàcies aèries, 
destrucció de globus per avionetes, salt en paracaigudes, 
etc. En les curses de cotxes, motos i avions els cotxes i 
motos anaven per la pista i l’avió feia una volta des de la 
torre del Clot dels Frares fi ns a les torres dels campanars 
de l’església de Ribes i després el campanar de Sitges 
per compensar la major velocitat de l’avioneta.

El gener de 1932 el govern civil de Barcelona va concedir 
a Edgar Morawitz permís per a poder vendre butlletes 
d’apostes mútues a l’Autòdrom. El 4 d’octubre de 1932 
es fa una festa de l’aviació amb curses d’avionetes, 
combinat amb curses de motos i cotxes.

A més d’espectacles esportius, el 8 d’octubre de 1933 
es va celebrar l’Aplec de Joventut de la Lliga Catalana 

Intervenció de Francesc Cambó a l’Aplec de Joventut 
de la Lliga Catalana que es va celebrar a l’Autòdrom 
l’octubre de 1933 (Fons Brangulí Fotògrafs. Arxiu 
Nacional de Catalunya).
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on van intervenir molts polítics de la Lliga, entre ells el 
seu president Francesc Cambó.

La darrera activitat que es va fer a l’Autòdrom en temps 
de la II República va ser el Festival de l’Elegància, 
consistent en què un jurat valorava quin cotxe anava 
més ben carrossat dins d’una determinada categoria. 
Aquest festival va ser el 5 de novembre de 1933 i va 
tenir un èxit de públic notable. Hi van participar 98 
cotxes.

Amb la guerra civil de 1936 Edgar Morawitz es va passar 
a l’Espanya de Franco. Devia pesar la seva posició 
econòmica i que al seu país d’origen era militar de 
carrera. La fàbrica de pistons “Champion” que Morawitz 
havia construït a l’Autòdrom l’any 1932 es va dedicar a 
fabricar peces per als motors dels vehicles militars de la 
República. Les instal·lacions de l’Autòdrom van servir 
per fer instrucció als soldats que anaven al front. Hi van 
passar molts joves de la comarca.

Edgar Morawitz morí l’any 1945. La finca passà a la 
seva dona i posteriorment per herències i vendes fins 
als propietaris actuals, que hi volen fer un complex 
residencial i hoteler basat en un monument que forma 

L’actriu Rosita Moreno a l’Autòdrom el 22 de novembre 
de 1931 (Foto: Gabriel Casas. Fons  Gabriel Casas i 
Galobardes. Arxiu Nacional de Catalunya).

L’avioneta “Romeo” pilotada per Josep Maria Carreras 
vola sobre la tribuna de l’autòdrom amb motiu d’una 
cursa contra un Bugatti i una motocicleta el 22 de 
novembre de 1931 (Foto: Gabriel Casas. Fons  Gabriel 
Casas i Galobardes. Arxiu Nacional de Catalunya).

Cursa entre una avioneta i diversos cotxes a l’Au-
tòdrom als anys 1930 (Facebook/Fotos antigues de 
Sitges).

part de la història de l’automobilisme.

+INFO: Antoni Mirabent, Autòdrom Nacional: 
vida efímera d’una gran obra, Sitges, 1999.
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Passi-ho bé, senyor Dos mil Vint i dos 

M’assec davant de l’ordinador per escriure aquestes lle-
tres i me’n adono que l’any se’ns està esmunyint de les 
mans. Quan aquest text vegi la llum ja serem al desembre. 
Tal vegada en mig d’aquell pont o aqüeducte que marca 
el començament de les festes de Nadal. Ja haurem passat 
el maleït i imposat Black Friday. Ens estarem preparant 
per anar a algun dinar d’empresa i ja estarem a punt per 
gastar, durant les festes nadalenques, més del que ens seria 
higiènic.

Desgraciadament, i tant de bo m’equivoqui, seguirem pa-
tint una terrible guerra ben a prop de casa. 

També estarem immersos en l’inefable Mundial de Qatar, 
un esdeveniment que demostra que la ignomínia humana, 
sense necessitat de guerra, tampoc té aturador. 

Veurem córrer la pilota per un país on una colla de sàtrapes 
fa anys que es dedica a demostrar que amb calés tot es pot 
fer. 

Aquests paios van començar comprant equips de futbol i 
van acabar comprant el futbol sencer. Van corrompre a qui 
fes falta per tal d’adjudicar-se la seu del Mundial i ho van 
aconseguir. Fins i tot van obligar a canviar les dates del 
campionat perquè a casa seva fa molta calor a l’estiu. Ja ho 
sabíem això. Que tots hem vist “Lawrence d’Aràbia”, coi!

Aquesta mena de moderns faraons s’han fet construir uns 
camps de futbol, a la manera de modernes piràmides, aix-
ecades al desert sobre milers de cadàvers d’obrers-esclaus. 

La resposta de la resta del món, que s’anomena a ell mateix 
civilitzat, ha estat queixar-se una mica (que no sigui dit...), 

abaixar el cap i embeinar-se-la. 

Aniran de la mà, tots juntets, a jugar a la piloteta a un país 
on no es respecten els drets humans, es passen per l’arc del 
triomf els de les dones i s’engarjola els homosexuals. 

Això sí, diuen que alguns equips, com a protesta, sortiran 
al camp amb un braçalet amb els colors de l’arc de Sant 
Martí. Oh! Quina proesa! Ja m’imagino aquells individus 
del mocador de fer farcells al cap, caient de genollons i 
demanant perdó...

En fi , que se’n va un altre any i el més calent és a l’aigüera. 

Passi-ho bé, senyor Dos mil Vint i dos! Ja pot marxar ben 
avergonyit, ja, que entre altres molts disgustos, ens deixa 
una guerra infame i un Mundial de vergonya. Deixi passar 
el seu successor, a veure què tal es comporta. 

Caldrà rebre’l amb moderat entusiasme perquè, fi ns que 
no li veiem el cul, no sabrem si és gall o gallina.




