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ncara amb l’espurneig que ens  ha deixat a la memòria visual l’espectacle 
de foc i baquetes de la recent edició del Correspurnes el passat dissabte 1 
d’octubre a les Roquetes, donem pas a un mes d’octubre on tot i que la calor 
persisteix en no abandonar-nos, som a la tardor.

El raïm s’ha collit i els més joves ja han assolit horaris i calendari escolar . Els dies van 
passant, les setmanes, els mesos… I cada mes dins de cada estació de l’any té dates 
assenyalades que es repeteixen any rere any i ens fan participar de celebracions 
establertes com a tradició popular o hi han també esdeveniments creats que es 
mantenen  i és consoliden també com a celebració al nostre municipi.

Aquest mes no és pot obviar la Castanyada, castanyes, moniatos i panellets a dojo, que 
no faltin. Pot ser que se celebri de manera tradicional al nostre país o disfressats de 
essers estranys i trucant a les portes per fer “truco o trato”, però sembla que la tardor 
no és arribada fins que no gaudim d’una safata de panellets, unes castanyes ben cuites 
i uns moniatos ben dolços i tovets.

Però octubre en els últims temps també és el mes del “Cava i la Tapa”, de la “Mitja 
Marató Rural”, les activitats que proposa el “Dia Mundial Contra el Càncer de Mama”, 
i d’altres esdeveniments com la “Foto de Tardor”, o les Nits Ye-Ye que ens proposa la 
Finca Mas Solers que esperem que tinguin continuïtat en el temps  donant-nos opcions 
per gaudir en diferents àmbits en el nostre municipi.

Cada estació, amb les seves peculiaritats ens aporta, estats d’ànim, evidentment horaris, 
diversitat d’hàbits, i també diferents perspectives a l’hora d’exercitar la creativitat. El 
canvi d’hora ens afecta, la foscor ens fa porucs, i si arriba el fred ens fa ganduls… o no, 
la tardor és precisament l’espai entre l’estiu i l’hivern on ni fred ni calor. Encara s’hi pot 
estar a gust al carrer compartint amistat. I no oblidem els meravellosos colors que ens 
envolten, del marró al vermell, canvi d’armaris i rebequeta.

M’agradaria força dir que els nostres boscos ens guarden per a questa època allò que 
tants desitgem i esperem curosament tot l’any, els bolets, però no crec que enguany 
precisament sigui una bona temporada. Tot i així no perdrem l’esperança.

Fins aviat!
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8è Correspurnes  Sant Pere de Ribes.  

Aquest any Les Roquetes va tornar a ser l’escenari per segona vegada del “Correspurnes”, un esdeveniment que va 
prenen força. Les colles infantils Sant Pere de Ribes, “Diables Petits de Ribes”,  Petits del Foc” i  “Petits Diabòlics”, 
varen organitzar una nova edició del Correspurnes finalitzant amb el 4t concurs d’enceses, on un grup de persones 
representatives d’aquest àmbit, fan de jurat, valorant els diferents aspectes de les colles de foc, durant el recorregut.

Un cop més, Sant Pere de Ribes, ha pogut veure la forta tradició de les colles de foc, amb la participació aquest 
any del “Drac Petit de Ribes” i el “Ball diables petits de les Roquetes , varen acompanyar les colles convidades de 
Dimonis Joves de Gramenet, Diables de Sant Joan Despí, Petits Canyafocs de Canyelles, Joves Diables se m’n Refum, 
Petits Sexes Foc, Colla Infantil de Granollers, Ball de Diables de Torrelles de Foix

Està clar que som un municipi amb una arrelada tradició de foc. I així es confirma amb la gran participació de les 
colles dels diables més menuts el passat cap de setmana a Ribes.

Correspurnes 2016 va tornar a ser un èxit de participació per les 12 colles participants amb més de 500 nens i 
nenes i celebrar el 4t concurs d’enceses, permet veure l’evolució de totes les colles, un espectacle pel públic que 
gaudeix dels grans lluïments fent molt difícil escollir finalment quines varen ser les colles guanyadores del concurs; 
en aquesta edició, en tercer lloc la colla de Sant Sadurní “Diables se m’n Refum”, en segon lloc una sorprenent “Colla 
Infantil de Granollers”, i la guanyadora del 4t concurs, “Petits Canyafocs de Canyelles”, per acabar amb una encesa 
conjunta espectacular acompanyada d’un petit castell de foc per concloure l’acte. 

Agraïm a tots els col·laboradors que fan possible tirar endavant cada any, així com a totes les colles participants per 
les enceses preparades i vistoses senyal de l’interès i ganes que cada cop més, tenen les colles convidades.

FOTOS: MIGUEL A. LEON



Amb moltes ganes per la propera edició que se celebrarà a Ribes, esperem per poder gaudir i millorar aquest 
concurs que va tenint una gran acceptació i ganes de tornar per part de tothom, i  fer del nostre “Correspurnes” un 
acte reconegut a tot el país per les colles infantils de foc.

Tots van poder “cremar” i van fer gaudir als espectadors, d’una gran tarda de foc, i on la canalla va ser la gran 
protagonista a la festa del foc, que cada any pren mes rellevància.

Salut i Foc

Diables Petits de Ribes, Petits Diabòlics, Petits del foc.
Colles de Diables Infantils de Sant Pere de Ribes
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L’equip Sènior del CDRIBES aquest any 
s’ha renovat en profunditat, donant especial 
protagonisme als jugadors del Juvenil, per 
formar un equip jove, ambiciós, tèc-
nic i amb bona capacitat física, 
que sens dubte serà un difícil 
competidor aquesta tempo-
rada.     
  Aquest inici de pretempo-
rada ha estat irregular per a 
l’equip estrella del ClubDe-
portiuRibes, ja que alguns 
dels jugadors s’han incorpo-
rant progressivament als entrena-
ments. Els partits amistosos de pre-
temporada s’han saldat amb tres derrotes, 
una victòria i un empat, sent la qualificació 
satisfactòria per part del entrenador del pri-
mer equip. 
  En canvi el primer partit disputat del cam-
pionat regular de la 4ª Divisió Catalana ha 
estat un total èxit, jugat a casa i contra el FC 
Aviyonet, va finalitzar amb el marcador de 

8 gols a 1, a favor de CDRIBES, en una 
gran jornada de futbol . Les sensacions 
de cohesió de tot el bloc i l’ambició de 

gol dels davanters, va ser total. 
La defensa va realitzar un gran 

treball, tancant tots els buits 
possibles al llarg dels 90 
minuts de joc i la direcció 
del joc al mig del camp va 
funcionar a la perfecció. 
  Mosati al minut 4 va ini-

ciar la tarda golejadora del 
CDRIBES, que va continuar 

amb un gol de Saura (12’), un 
HatTrick de Azemar (14’, 75’y 85’), 

un gol del capità Lluis Miquel Pagan (22’), 
que van ser seguit per una nova diana de 
Buffet (67’) i una altra de Molina (89’) ja en 
la fase final del partit. 
  La propera cita serà el Diumenge 25 a 
les 12:00h, al camp de la CF Granada, 
que està considerat com un dels equips 
punters en el grup.

“El nostre 
objectiu és crear 

un equip cohesinat i 
dominar el joc sense 

pilota”

Toni Salido
Entrenador

Amateur   |  4ª Catalana Grup 10

Preparats, 
Llestos..... 
¡Ja!

Nova equipació JOMA 
pel CDRIBES

Espectacular començament
de  temporada per als
blanc i blaus de Ribes

Lluis Miquel Pagan
Capità
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club, 60 anys fent futbol, en els quals 
hem format a més de 10.500 joves de 
la nostra ciutat i de tota la comarca. Per 
celebrar-ho, estem preparant un gran 
conjunt d’activitats esportives, festives, 
culturals i socials que faran viure aquest 
aniversari no només als nostres juga-
dors/es, tècnics, socis i simpatitzants, 
sinó a tota Sant Pere de Ribes.
  Som un club alegre i festiu i volem de-
mostrar-ho, per això també hem creat 

la nostra pròpia grada d’animació, que 
portarà el nom de “GENT DEL BOSC”, i 
que simbolitzarà el respecte, la fidelitat i 
la passió pel club.
  Per finalitzar, volem agrair la confiança 
de tots els pares i mares en el ClubDe-
portiuRibes, per deixar-nos participar 
en la formació dels seus fills i filles, a 
les empreses de tota la comarca que 
ofereixen suport a les activitats socials 
i esportives del nostre club i també vo-
lem animar a tots aquells que encara no 
coneixen el club, perquè ho facin i gau-
deixin d’un espai i d’unes
instal·lacions pensades
per a tota la família.

Toni Salido
Entrenador del Sènior

La temporada serà difícil, però
emocionant a la vegada, 
l’equip està ple de bons
jugadors amb molta
motivació i ambició de fer
un gran paper aquest any

“Estic convençut 
que serem 
competitius fins 
al final”

En persona

Aquesta temporada serà realment es-
pecial i la començarem com vam aca-
bar l’anterior, amb gran il·lusió de fer 
créixer el nostre club, el club de casa, el 
teu club de sempre. En aquest nou any 
esportiu, comptarem amb un total de 
25 equips, que representen gairebé 300 
nens i nenes, joves i veterans, que man-
tenen la il·lusió de fer esport, formar-se 
i divertir-se. Tots ells tenen el gen blanc 
i blau, que simbolitza; tradició, esforç, 

perseverança, respecte i amistat i que el 
ClubDeportiuRibes vol estendre a tota 
la ciutat.
  La nostra escola de formació, és la 
nostra gran aportació a la ciutat i tenim 
el compromís ferm de continuar sent 
un referent a tota la comarca, divul-
gant els valors de respecte, tolerància, 
responsabilitat, solidaritat, honestedat, 
companyerisme i humilitat. Però, a més 
aquesta temporada tenim motius per 
estar més contents, per que celebrarem 
el nostre 60 Aniversari de la fundació del 

SANTI MARIN  President del ClubDeportiuRibes

Celebrem el 60
Aniversari de la 

fundació del club

El ClubDeportiuRibes sent fidel a la 
seva voluntat de modernització de 
les seves instal·lacions esportives 
i de millorar els serveis que ofereix 
als seus socis/es i als seus visitants, 
posarà en marxa el “projecte salva-
vides” que consisteix en la incor-
poració d’un equip de reanimació 
cardio pulmonar portàtil, per cobrir 
eventuals emergències en parades 
cardio respiratòries en les seves 
instal·lacions esportives del Bosc 
de Plaça. 
  Per aconseguir-ho l’actual Direc-
tiva va organitzar el passat mes de 
Juny, una solidària jornada ludicoes-
portiva de recaptació de fons per 
sufragar les despeses d’adquisició 
d’aquest equip i que va aconseguir 
una participació massiva de socis 
i simpatitzants, que procedien de 
Sant Pere de Ribes i d’altres po-
blacions de la comarca del Garraf. 
L’equip serà una realitat el proper 
mes d’octubre quan s’hagi finalitzat 
el procés de selecció de l’empresa 
proveïdora del servei. 
  El ClubDeportiuRibes es conver-
teix en el nou Espai Esportiu Car-
dioprotegit de la ciutat de Sant 
Pere de Ribes.

Breus

El CDRIBES nou Espai 
Cardioprotegit

El personatje del mes
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El menú del GUERRER
Cuina de guerrers per a conquistar PRINCESES

www.elmenudelguerrero.com

Ingredients:
150 grs pastanagues  baby

Mongeta  tendra rodona

1 carbassó

2 ous

5 clares d’ou

Oli

Sal

Per a la salsa:
Pebrots del piquillo, Oli d’oliva  verge extra, Sal.

Preparació:
Primer preescalfeu el forn a 180º. Talleu les verdures de la següent manera: Feu rodanxes 1 carbassó i després les feu a quarts.

Talleu un grapat de mongeta tendra rodona en trossos de uns 2 cms. i 150 grs. de pastanagues baby a rodanxes.

Agafeu 2 cassons d’aigua i quan comenci a bullir poseu les pastanagues en un cassó i les mongetes en l’altre.

Tireu una mica de sal i ho deixeu bullir 5 minuts. 

Mentrestant en una paella poseu una mica d’oli i quan estigui calent saltegeu el carbassó a foc lent. No oblidis de posar  també una mica de sal.

Quan les verdures estiguin cuites , retireu-les, escorreu-les i les reserveu.

En un bol, bateu 2 ous i 5 clares. Afegiu una mica de sal i les verdures que haureu reservat.

Ho poseu tot en un motlle i cap al forn durant uns 40 minuts. Un cop transcorregut aquest temps, ho traieu i deixeu que es refredi per posar-lo 
tot seguit a la nevera durant unes 2 hores aprox.

Ara ja només queda treure’l del motlle, tallar a trossos i servir.

Consell del GUERRER:  Amb els 2 pebrots del piquillo, un rajolí d’oli i sal podeu fer una salsa per posar a la base del plat que deixarà a la teva 
princesa amb la boca oberta.

Bon profit

Entra aqui per 
veure el video

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

PASTIS DE VERDURES



DONA i JOVE
TALLES DE 38 A 60

villahelena16@hotmail.com   -  Tel. 679 496 247   
c/ Nou, 19NO OBLIDEU VISITAR LA NOSTRA BOTIGA OUTLET

PRIMERES MARQUES NACIONALS

Sant Pere de Ribes

c/ Nou, 17

QUALITAT

A

BON PREU

SABATES PER A DONA 34 a 42
     HOME 38 a 50 Peu delicat
   Amples especials
     Plantilles extraíbles

Sabates al teu gust.
Escull i combina
COLOR, MODEL i TALÒ

NOVA TEMPORADA TARDOR-HIVERN
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Martín Fërler és un jove ribetà que actualment es troba enregistrant el que serà el seu primer treball 
musical, dins d’un nou projecte amb la producció de Frankie Biggz, productor nord americà conegut pels 
seus treballs per Mariah Carei, Eminem o Crhistina Aguilera entre d’altres i que ha viscut entre Orlando 
i Barcelona durant molts anys.  Amb el Martín ens acostem a la recreació del naixement d’un projecte 
musical que és personal, però al mateix temps col·lectiu, doncs tota composició neix per ser compartida. 

L’Altaveu.- Diuen que la música es pot aprendre 
però també és neix. En quin dels dos grups et sents més 
identificat?

Martín Fërler.-  (riu) Suposo que als dos. El meu pare és 
músic i sempre he tingut música i instruments al meu 
voltant, però també he estudiat i m’agrada aprendre de 
la música. 

L’A.- Parla’m del teu pare, Martín Fernández. Ell et va 
iniciar amb el piano?

M.F.- Ell és músic, va ser director musical de l’Escola 

Adagio de Barcelona i ha treballat amb Serrat, Lucrecia i 
Moncho entre d’altres. Ara té vuitanta anys i encara se li 
sent la passió per la música. Però no, no va ser ell qui em 
va iniciar, tot i que als tres o quatre anys ho va intentar i 
jo m’hi vaig negar. 

L’A.- Aleshores, com comença la teva relació amb la 
música?

M.F.- Va ser de sobte. Un matí a casa, amb tretze anys, 
quan eren tots encara al llit, vaig seure al piano i vaig 
començar a tocar. Com del no res. La mare es va llevar 
pensant que era el pare o una de les meves germanes, 

Per Bàrbara Scuderi

UNA CONVERSA AMB



L’Altaveu nº 117  any 2016                                     11

però ell era al seu costat i la meva germana dormia. Es va 
acostar i em va dir que continués tocant. Em va sortir així. 
I així vaig començar a composar i escriure els meus temes 
i també a estudiar, és clar!

L’A.- Tota una revelació, doncs. I on vas començar a 
estudiar?

M.F.- Sí. I vaig començar aquí a Ribes, a l’escola de música 
amb l’Anton Marimon. Tot i que després vaig continuar 
estudiant a l’Argentina i al Tallers de Musics de Barcelona 
també. 

L’A.- Cert, la família és d’Argentina, de quina part 
exactament?

M.F.- De Mendoza. Jo vaig néixer aquí i d’aquí és també la 
meva mare, però el pare i la seva família són de Mendoza, 
i es podria dir que els anys en que vam anar a viure a 
l’Argentina, em vaig obrir a la cultura musical. Seria quan 
tenia entre els 14 i els 17 anys.

L’A.- Quina va ser l’experiència?

M.F.-Allí vaig entrar en contacte amb diferents músics i 
d’estils diferents, tant de folklore argentí com de fusió 
progressiva (rock metal), indie rock i el funk. 

L’A.- Serien els estils que et defineixen?

M.F.- La veritat és que també, doncs no són els únics. Faig 
pop, jazz, soul, tango, bolero i clàssica, i també visualkei, 
un rock metal pop japonès. 

L’A.- Tot plegat encara estem parlant de l’època 
del batxillerat, suposo que ja combinaves els estudis 
regulars amb la música. 

M.F.- Doncs sí, tant a l’Institut Benaprés de Sitges, on 
vaig anar després d’haver fet l’escola al Pi de Ribes, com 
a Argentina on vaig acabar el batxillerat, bé, l’equivalent. 

L’A.- Amb tot, podem palar de la creació d’un estil o 
és un secret?

M.F.- El secret d’un estil no és seleccionar-ne un, crec 
que és més aviat haver escoltat molta música. I jo sempre 
escolto i composo. 

L’A.- De fet composicions en deus tenir moltes, oi?

M.F.- Tinc unes 150 enregistrades! 

Portada del nou single ”I ADMIT IT”.

Amb el cantant Jamie Cullum 2014.



He de confessar que aleshores em va fer escoltar una 
futura peça. Una balada en la seva incipient fase de 
creació, és a dir el Martín, piano i veu, en el mateix 
moment en què l’estava composant. Aleshores, és quan 
em va explicar també la trajectòria del seu pare i del 
seu avi, que havia estat primer clarinetista i saxofonista 
de l’ Orquestra Simfònica de Mendoza, i el seu oncle, 
també compositor i de qui ha rebut influències musicals 
tot i que no es van arribar a conèixer. 

M.F.- Si no fos per la família ho hauria deixat. Ells m’han 
animat a continuar endavant, estudiant i lluitant pel que 
crec. 

L’A.- Tornem a tu. Al principi vas formar part en 
diferents formacions musicals. Com va anar l’experiència?

M.F.- Al tornar de l’Argentina, al 2007, amb vint anys, 
anava com perdut. Però vaig arribar a formar part del 
grup Dreamers, que fèiem pop, soul i funk i després vaig 
ser cantant, pianista i compositor, amb Top of the morning 
durant tres anys. 

L’A.- I quan va començar el projecte en solitari?

M.F.- Al 2012. Va ser després d’un cop dur, decepcions. 
Aleshores va sorgir el que ara aviat serà una realitat, tot 
i que sense cap intenció i sense cap projecció inicial. Va 
ser quan vaig aprofundir en els estudis de piano modern i 
vaig començar a estudiar també guitarra i veu. 

L’A.- Què definiria ara el teu treball actual?

M.F.- La clau és la base de funk i el R&B, el pop negre i 
components de l’actual electrònica. 

L’A.- El single, I admit it ja el podem escoltar i, a més 
a més, veure el vídeo. Com has arribat fins aquí?

M.F.- L’any passat vaig fer un crowfounding per gravar 

Cuerpo y Mente

Desde 1995 nuestros servicios de Masaje y Estetica
y ahora Karate-Do, Actividades Dirigidas,
Extraescolares y Entrenamientos Personales.

La nueva tendencia en USA, en primicia 
en Sant Pere de Ribes, ideal para la preparación de 
todo tipo de deportes, y mantenimiento físico. 

Haz tus entrenamientos personales de otra 
forma, con esta multifunciones.

Reserva YA tus horas.

C/Ildefons cerda, 58-60, L-2 Sant Pere de Ribes. Tel. 678702100-680981454
www.mgcuerpoymente.com Facebook: M & G Cuerpo y Mente

MASAJES PROFESIONALES
· QUIROMASAJE o DEPORTIVO: Contracturas, Pinzamientos, 
Preparación para el deporte, antes y después, etc..
· DRENAJE LINFATICO: Estética, Post-Operatorio, Circulación, Retención 
de líquidos, etc...
Y... REFLEXOLOGIA PODAL, AYURVEDICO, REEQUILIBRIO DE CHAKRAS, 
TIBETANO, CHOCOTERAPIA, PIEDRAS CALIENTES, FANGOS DEL MAR 

MUERTO, ALGOTERAPIA, RITUAL ARABICO, 
LOMI-LOMI HAWAIANO, ETC...

D’esquerra a dreta, el productor Frankie Biggz, Martín 
Fërler i Ieva Ievina protagonista del video clip



el disc. Tenia triades 30 peces i encara n’havia d’escollir 
només unes 10. I ho vaig fer. Vaig enregistrar el treball en 
uns estudis de Lloret de Mar... i la gravació ha estat la base 
del treball que ara estic acabant amb el productor Franky 
Biggz. Ell és qui em va impulsar a enregistrar el primer 
vídeo del single i estem molt contents. 

L’A.- Com vas arribar a contactar amb Frankie Biggz?

M.F.- Ens vam conèixer fa uns quatre anys i un dia em vaig 
apropar i li vaig fer escoltar el que tenia. Li va encantar i 
jo em vaig espantar amb la seva reacció. Mai ningú tant 
important m’havia dit el mateix. Tot eren emocions i ara 
està produint el disc. 

L’A.- Podries definir el que serà el disc amb una 
paraula?

M.F.- (riu) Bé... en una paraula seria... fresc! 

L’A.- El single és molt ballable, i sincerament fresc, és 
aquest l’objectiu?

M.F.- Sincerament el primer objectiu és treballar en 
que sigui un bon resultat. Que tingui la sonoritat que 
cerquem, el ritme... És cert que amb la música es pot 
pensar que treure un disc és un mitjà per guanyar-se la 
vida, però jo crec que aquest treball ha fet evolucionar 
fins i tot el primer objectiu, ara és més una manera de dir 

Martín Fërler durant una actuació 2016.

Desde 1995 nuestros servicios de Masaje y Estetica
y ahora Karate-Do, Actividades Dirigidas,
Extraescolares y Entrenamientos Personales.

“sóc aquí”... “aquest sóc jo”. 

L’A.- Tota una confessió, doncs. Per quan 
podrem tenir el disc?

M.F.- De moment anem avançant alguns temes per la 
web, les xarxes socials i a you tube es pot trobar el 
single... 

L’A.- Doncs així... ho anirem anunciant, si et sembla? 

M.F.- És clar! Moltes gràcies!

L’A.- Gràcies a tu i molts èxits!

Anglès a partir d’1 any
www.kidsandus.es

Kids&Us Sant Pere de Ribes
C/ La Torreta, 39 · 08810 Sant Pere de Ribes
T. 93 170 32 03 / 661 307 323 · spribes@kidsandus.es

matrícula oberta · curs 16/17
SPEAK In COLOUrS
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L’AECC de Sant Pere de RIBES, organitza per la setmana del 16 
al 23 d’octubre, diversos actes amb motiu del DIA MUNDIAL 
CONTRA EL CÀNCER DE MAMA, que se celebra el 19 d’octubre.
Aquests actes i la quantitat obtinguda anirà destinada a la 
recaptació de fons.

El diumenge dia 16/10, a les 6 de la tarda
a l’Església Vella de Ribes
-Concert d’ ESTEVE MOLERO  i ÒSCAR FERRET
(trombó i piano respectivament)
En acabar podrem degustar el cava d’ EUDALD MASSANA NOYA.
L’aportació a l’acte serà de 10 €

El diumenge dia 23/10 a partir de les 10:30 h
a la plaça Marcer de Ribes
Amb la col·laboració dels gimnasos ribetans:
- Sport Ribes- Centre Artís-  M & G - Cuerpo y mente
- Bell-Jim Jopil - Espai Blau,…ens faran gaudir, amb tot un seguit 
de balls i moviments: zumba, country...
Cal portar samarreta de color ROSA.
L’aportació a l’acte serà de 3 €

Del 10 al 30 d’octubre, l’Aldo Nelson de “LA NONNA”, oferirà a la 
seva clientela TAGLIATELLE de color ROSA, donant la recaptació 
a l’AECC, contra el càncer de mama.

Convidem a la participació, al suport i solidaritat que amb 
petites gestes i entre tots ho podem aconseguir.

AECC de Sant Pere de RIBES

D I A  M U N D I A L  C O N T R A 
E L  C À N C E R  D E  M A M A

El blau de la façana, color corporatiu del Centre Parroquial, 
donava la benvinguda als socis i convidats el passat dimecres 
14 de setembre a l’acte d’inauguració del Cinema Ribes, on els 
assistents accedien a la sala a través d’una catifa vermella com 
en les grans ocasions. L’acte fou presentat per Meritxell Tarragó, 
directora de la Coral Levare. Els parlaments van anar a càrrec d’en 
David Cuesta, president del Cine Club i d’en Lluís Milà, president 
del Centre Parroquial. Durant l’acte es va poder veure en primícia 
el nou videoclip d’Esteve Molero per finalitzar amb la projecció de 
la pel·lícula de Buster Keaton, “El maquinista de la General”. 

Dijous  es va fer una pre-estrena amb la retransmissió en diferit de 
l’òpera Turandot des de Sydney (Austràlia). L’opinió dels assistents 
que mai havien experimentat la visualització d’òpera a través de la 
“gran pantalla” fou més que positiva i sorprenent amb ganes de 
tornar a repetir.

Finalment divendres va  arribar el dia més esperat. La projecció en 
primera sessió de la primera pel·lícula comercial, “El Petit Princep” 
i de “Café Society” a continuació. L’afluència de públic durant el cap 
de setmana va ser molt satisfactòria. Inclús les sessions en versió 
original estan tenint molta acceptació entre la gent del poble.

L’opinió majoritària de la gent referent a la sala és la seva 
confortabilitat, la qualitat del so i de la imatge i la grandària de la 
pantalla. I pel que fa al Cinema Ribes en general, grans mostres 
de felicitació per la iniciativa d’incrementar l’oferta cultural tant 
al municipi com a la comarca i l’obertura d’un cinema al costat 
de casa on grans i petits hi poden accedir a peu sense necessitat 
d’agafar el cotxe o de planificar-ho amb bastant antelació.

Foto: Quim Martí
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EL DOLOR   AIIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI

Una pèrdua, una caiguda, una decepció... les formes del 
dolor poden ser tan diverses com els seus colors. Tot i que 
el més comú sigui el marró... hem plorat molts negres, ens 
han decebut molts blancs i ens han caigut molts rojos...

No té una definició concreta, malgrat els esforços 
enciclopèdics, doncs una cosa és certa, cada cos, cada 
esperit... pateix el dolor o el supera a la seva manera. 
Sense passar per escola, i aprenent tal com raja.

Fa poc més de sis mesos la Marta va decidir que calia dir 
prou. Prou al mal de cap, als obstacles, a les decepcions. 
Va deixar enrere el poble de tota la vida i va emprendre un 
camí que, si més no, la duria lluny. 

Quan va baixar de l’avió, Sidney no era com se l’imaginava. 
Era moderna. Era una ciutat oberta a qualsevulla nova 
aventura i que semblava convidar-la a quedar-s’hi per 
sempre. Però ahir va tornar. No va suportar la nostàlgia. 

“Aquí tinc els meus morts”, em va dir. La vaig entendre 
de seguida. No és la vida la que ens lliga a la terra, són 
les morts. De la mateixa manera que no aprenem amb 
encerts sinó amb errades. De la mateixa manera que 
recordo els plors i s’obliden els somriures. 

Malgrat tot, l’experiència australiana no ha estat una 
pèrdua ni de temps ni de diners. Allí ha descobert que no 
són els paisatges sinó les persones les que fan de cadascú 
un petit gran món. 

Per la seva banda, en Pau, un amic de la infantesa, m’ha 
trucat aquest matí. Està enamorat. Ella és una dona 
casada. És un amor impossible, que al mateix temps és 
una il·lusió i una mena de desgràcia. Per una vegada que 
passen aquestes coses... El seu dolor doncs, és una barreja 
heterogènia... amb ingredients fàcilment identificables, 
però una barreja al cap i a la fi. No tindrà la tendresa d’una 
abraçada a mitja nit, però potser sí el somriure còmplice 
de qui et vol però no et pot. 

L’Àngela, en canvi, ha perdut la darrera oportunitat. Era el 
primer dia d’una nova feina, havia d’arribar ben d’hora. 

L’estació del tren era plena de gom a gom, degut als 
retards típics d’un mal vici. Ella estava disposada a vèncer 
les pors de la seva darrera decepció. Aleshores, a la ràdio 
que estava escoltant, va sonar la cançó dels seus darrers 
malsons. No sabem si va tancar els ulls o els va obrir. Si 
es va llençar o va rebre l’empenta d’un mal record, però 
es va estavellar contra un tren d’alta velocitat que no va 
poder frenar fins després de quaranta metres. I quaranta 
metres més enllà ja no quedava res de l’Àngela. 

Avui ens hem trobat al tanatori. Amb la Marta, en Pau, 
altres amistats i la família de l’Àngela. 

Les nostres cares, el nostre gest més subtil, són un exemple 
de cada una de les formes del dolor. Per la pèrdua, la 
soledat, la ràbia, la impotència. 

Hauria d’estar prohibit créixer sense aquesta lliçó. 
Recordant que sempre, cada dia, hi ha una mort a cada 
instant. Cada dia pot néixer un nou dolor, així com moren 
persones, esperances o somnis. Però cada dia també, és 
una nova oportunitat per viure.

La Juani.
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Sabies
què...
L’AUTÒDROM DE TERRAMAR VA 
GENERAR ALGUNS CONFLICTES 
ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE RIBES 
I DE SITGES?
Josep Miret i Mestre

En teoria, els bons veïns han de tenir una relació cordial, 
però ja sabem que no sempre és així. En altres temps les 
relacions entre ribetans i sitgetans no eren massa bones i 
segons he sentit a dir a la gent gran més d’un cop havien 
acabat a cops de puny, a cops de cadira, a pedrades i fins 
i tot a escopetades. L’insult de “ribetà banyut” o “sitgetà 
banyut” se sentia de tant en tant en les festes majors on 
coincidien el jovent de les dues poblacions.

Un dels temes que va encendre més passions va ser el 
projecte d’Autòdrom Nacional que va promoure una 
societat en la qual hi havia l’empresari sabadellenc Francesc 
Armengol, propietari de la urbanització de Terramar al 
terme de Sitges, i Frederic Armangué, tots dos amants 
de les curses de cotxes. Els promotors de l’Autòdrom van 
buscar uns terrenys propers a la urbanització Terramar per 
muntar un circuït d’automobilisme que era gairebé únic en 
aquells moments (l’any 1923 a tot el món només hi havia 
els circuïts de Brooklands, Monza, Indianapolis i algun 
més). Els promotors van crear la societat “Autódromo 
Nacional, S. A.” amb un capital d’un milió de pessetes i 
van adquirir les finques anomenades el Clot dels Frares i 
el Clot d’en Sidós, situades al terme de Sant Pere de Ribes. 

L’autòdrom es va inaugurar el 28 d’octubre de 1923, 
just quan feia poques setmanes que el capità general 
de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, havia fet un cop 
d’estat i havia imposat la dictadura que porta el seu 
nom. A la inauguració va venir l’infant Alfons de Borbó, 

fill d’Alfons XIII, i entre les nombroses autoritats hi van 
assistir els alcaldes Isidre Cartró de Sitges i Josep Pascual 
de Ribes. Uns mesos més tard, el 18 de maig de 1924, el 
Reial Moto Club de Catalunya va organitzar el Campionat 
d’Espanya de Motocicletes i va convidar el rei Alfons XIII. 
Un dels que hi va assistir va ser el meu besavi Pere Miret i 
Cerdà, llavors jutge de pau de Ribes, que escriu en el seu 
dietari: “El rei Alfons XIII acompanyat del president del 
Directori, alguns generals del mateix, capità general de 
Catalunya, governador civil i altres personalitats com el 
príncep d’Asturias, l’infant Ferran, etc. han assistit a una 
cursa de cotxets en l’Autòdrom Nacional de Sant Pere de 
Ribes. Les autoritats d’aquest poble hem anat a saludar 
als ressenyats personatges, romanent a la tribuna règia 
durant la funció, en conversació animada amb ells”. Val a 
dir que segons tradició que m’ha arribat, en Pere Miret va 
utilitzar la llengua catalana per presentar-se al rei Alfons 
XIII, ja que ell era catalanista (ara diríem regionalista), i el 
rei educadament li va respondre en castellà.

Encara Pere Miret assistirà amb les autoritats ribetanes 
a una altra cursa unes setmanes més tard. Al seu dietari 
apunta: “En aquestes visites règies hem tingut molt 
interès en concorre-hi, per a fer més evident que 
l’Autòdrom perteneix enterament a nostre poble, i no 
en part a Sitges, com pretenien tenaçment los d’aquella 

Cartell que anunciava la setmana inaugural de 
l’Autòdrom, del 28 d’octubre al 4 de novembre de 1923
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vila” (13 de juny de 1924).

L’enrenou venia sobretot pel nom que utilitzaven els 
mitjans de comunicació per referir-se a l’autòdrom. Sovint 
es deia “Autòdrom Nacional de Sitges” i això molestava 
als ribetans. Al final es va preferir el nom més neutre 
d’Autòdrom de Terramar. Però el què va acabar de moure 
més brega va ser el tema dels impostos. L’Ajuntament 
de Sitges pretenia cobrar els impostos sobre espectacles 
vigents en aquells moments ja que la promoció de les 
curses portava despeses al consistori i no en podia treure 
cap profit perquè l’autòdrom es trobava en terme del veí.

Però millor que deixem les discòrdies per als temps passats. 
Ara ja no trobareu ni ribetans ni sitgetans banyuts!

Cursa de cotxes a l’Autòdrom de Terramar, a la sortida 
del revolt est.

Portada d’un quadernet amb vint postals editat pel 
fotògraf Lucien Roisin l’any 1923.

Cursa de motos del 18 de maig de 1924 (foto: Ramon 
Claret, imatge extreta de www.todocoleccion.net)



·

20                                      L’Altaveu nº 117  any 2016

Cinema
Recordo moltes coses de la meva àvia Pepita, una modesta 
vídua de guerra que em cuidava durant les estades dels 
meus pares a l’estranger. Com cuinava de bé, la seva 
passió per la sarsuela i els cuplets, les llànties 
enceses a la seva habitació per tots 
sants (això, de nit, em feia una mica 
de basarda), anar a la perruqueria 
cada matí a pentinar-se... però per 
damunt de tot, recordo com li agradava 
el cinema. Va ser ella qui em va traspassar 
la seva afecció. 

Hi anàvem molt sovint a veure aquells 
programes dobles de reestrena als diferents 
cines del barri i recordo que, en acabar la sessió, 
demanàvem el programa de la setmana següent i 
pels actors, els dibuixos o les fotografies, podíem 
especular sobre la qualitat de les properes pel·lícules.

Una vegada, en un d’aquells cinemes, l’Eslava crec 
recordar, projectaven una peli que jo em moria de ganes 
de veure però que l’àvia va decidir que no hi aniríem. “La 
maldición de Frankestein” li deien. Qui no voldria veure-
la? Per reparar la injustícia vaig decidir fer campana del cole 
una tarda i anar-hi. A aquella hora la sala estava pràcticament 
buida. Va començar la pel·li. Al cap de vint minuts jo estava 
cagat de por i quatre segons després ja estava al carrer mirant 
enrere amb la sensació de ser perseguit pel monstre. El més 
fotut i avorrit, va ser matar el temps vagarejant fins a l’hora 
de tornar a casa sense despertar sospites.

Val a dir que, dos dies després vaig entabanar el meu amic 
Pitu i tots dos vam anar a veure la  pel·lícula i com érem dos 

valents de mena, vam aguantar fins al final. 

Amb els anys vaig anat resseguint l’evolució del 
cinema i les sales d’exhibició. Les matinals del 

Paral·lel a veure pèplums. Les grans sales 
luxoses a veure les estrenes. Quan es van 

posar de moda les pel·lis d’art i assaig, jo 
també vaig empassar-me més d’un gripau. 

Vaig anar a Perpinyà a veure pel·lícules 
que aquí trigaríem anys a veure i, fins i 

tot, vaig haver d’anar a veure “Helga” 
on s’assistia a un part en directe i 

que, tal com es va publicitar, va 
ser una mostra més de la misèria 

moral del franquisme.

Anys després van desaparèixer les 
sales de reestrena i els grans cinemes i van 

aparèixer les multi-sales que van sobreviure uns anys 
i, a poc a poc, la majoria va anar plegant. 
Com la televisió i els vídeo-clubs havien segrestat el cinema 
i l’havien dut a casa, ens vam acostumar, quin remei, a la 
pantalleta... i després va arribar Internet, les descàrregues, les 
còpies pirates... egg!

Però, mira per on, de sobte, a dues passes de casa ha aparegut 
un cinema. A la plaça Marcer. Un dels pocs de la comarca, 
i ara tinc l’oportunitat de veure pel·lícules dignament sense 
haver d’agafar el cotxe. Tot un luxe!

P. D. Com és natural, el meu amic Pitu mai va saber res del 
meu primer intent de veure “La maldición de Frankestein”. 
Qüestió de prestigi...
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