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La gratuIt at de Nadal

Enel meravellósesdevenimentsuc:ceíl
fa uns 2000 anys, que anomenem NadaJ,
e1Senyot ens ha donalun signe eloqúeof
i definrtiu de gratuila l Oéu ens ha estimal
dedebO . Nipet írl18fllsnipertretJre 'npro lit,
ni tan SOl$ pet r~les nostres

bo ne s ob re s. Ef1S ha esuma t
- gratuita merlt...$lmplemerrt perQOéel seu
amorésdesbor'dan1.

En una de les misses de Nadal 110
proc:Iamem a través ¡f urJeSparaules que
un dia S1. Pau va dirigir al seu dei~abIe

Titus : · Cuan s'ne revelat la boodat de
Déu , Salvador nostre. i ramorque e. té als
homes, no l'han mogut les booes obres
que nosaltfes podriem haver fel, sinó la
sevaboodat.. (TII. 3, 4-5)

No és dificil comprllfld re que cosli a
rtcroe d'avui viure el misten de Nadal.
Perqué vivim enun cume antsq ónc ara
ureurnat. Els valors de la nostra soce tar
sén ta compe t it ivitat, la reooe ennat.
reucacta.erconsum... I per ai~ó , quan va
Nadal, anlloc d'obrir-nos a la claror de la
senzi llesa idela generositat ens empat~em

de coses i més coses,dedespesesde lOla
mena, de guarniments de 10I neos. que
f3cilmen1el que fan és Impedir que tluai~l ,

amb ior1t3. l'estel que va brillar a Bell em.
Manlre Déueos marca elcamídeldo . de

la oonació. d'estimar amb transparéncia.
SOVlnt ens empenyem a f8f les coses per
conveniéncia, pet rint8fes que en podem
treure. per compl ir i quedar be .

Mentre Déu, gran i creador, as fa cent
percompartir lanostrahistbria,nosa"res,
pet~s i lebles.ensvolemfergroos(posseint.

,jofTlinant, utilitzant...) perqué els a"~

ensconsiderinimportants
Ouelac:elebracióde Nada! ensanimi a

viole amb más gratuitat la vida de cada....
JoiOs Nadal de 1992 per a tots, amb el

corple de festa'

Mn. lgnasi

- GRUP FOTOGRAFIC-

Expos lcI6 de bodegons

Elpassat mesd'octltve oo Gaspar Agull6
ens va f8f una magnífica e)(JlO$ició de
bodegons. Un traballde laboratOridignade
IoIsels elogls. la filigrana de Vlratges que
h, presenta va del ~ar ben palés que en
Qasparésun arti.SIa, treballadof inf adigable,
amb una 11-luSIÓ i una energ.a dignes
d'amiració. Ens atrevim aafírmarque ha
estat la millor cci-tecco que en Gaspar ha
exccs at rnat

Enhorabona,company! Igracias,Gaspar,
perlavostraaport aci6 fisicaim oralalgrup.

XXX Conc u" Nacional de Fotog rafi.

Unjura tfooTlatper Gabtiel BrauGelabefl
(AgrupacióFotograficade Catalunya),Jordi
MoralAulus (ldem) i Josep M. Vall Pansa
(Cámara Club Sabadeln. va emetre el
segoent veredK:l:edel nostreco ncurs est a · ...,
taldelotograiia¡fenguany

Obr es pre sen tadas , 179 . Obres
aoceptades.1 76.

Premi cfhonor: Coi~ecci6 de Jorge M,
L.nares Abad , (f Alacalt.

lr prerri :Sensetitol .JoanSand1o Pay1tOvi,

" ....-
lContltlUl.~ ~. 761
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Visita del senyor alcalde

El passat dia 22 de novembre. el nostre
Centre va rebre la visita de l'alcalda de
Barce lon a Sr. Pasqual Maragall ,
acoropanyat del regidor del districte Sr.
AlbertBatl le ie lsseuscol. labaradors

El motiude lav isitaeraeldetestimoniar
par part del Sr. Maragall e l seu
r9COneixementde latascasociali cultural
quedese nvolupene lsnoslres Uu'lsosa la
nostraciutat

En un breu parlament, el regidor del
¡ districte Sr Batlle va resumir el que repre

senté per al barrid' Horta la feina que ac
tualmente fa el Centre Parroquial i el que
ha significat en ilpoques passades, i, en
mostra d'agraiment, el Sr. Maragall, en
nom propii de la ciutat de Barcelona, va fer

lIiuramentd·una placaal a nostrapresiden
ta Sra. Carme Oliva en la qual es destaca
el tet de celebrar eís t zs arws de ta ncstra
história coma entitat

Ourant la visita el senyor alcalde va
aprofitar per admirar l'exposici6 de fotos
del nostre sccr Sr.Jaume Caminalt itulada
-Ho rta ahlr, Horta avu¡- : una ccue ccc de
fotografies que comparen diversos punte i
racons del nostre barri tal com eren abans
i com són ara en la actuaütat. la quet fou
molt elogiada pels visitants per la seva
peculiaritat

EISr .Ma ragalldia logaobertamente ntre
les persones presents i especialment amb
el sed número 1, Sr. Pere Solé i Sans

Volem demostrar la nostra eenstacce
perla visitaiesperemq uepodremretrobar
nose na ltresoportun itats

Assemblea General de Socis
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(V. de " ~. 74)

2n premi: Ti tol: Nu trenca/. Antani Pastor,
deVoladec:ans.

3rpremi : Títot la pfsdna. Joa n Rebollar
Segalés, deMartofelles.

Classlflcacló social (en el Nac ional):

1r preml: Gebrada N. de Jaume Caminar
S...et.

2n premi : Xemene;a VIII , de Carm e
Batlester Piqué.

Classlf leaeló social del Cur. 1991-92:

t r prami: Carme Ballester l Piqu é
2n premi: Jaume Caminal l s eeer.
3r prami: Gaspar Agull6 I Torné.

Un nou curs

Hem eomarwrat el CUI'$ 1992-93 amb
esperitjoYe.grOCies alanovasaba que
ptesidllix el oostre grupo t es ganes de
treballar no ens ma nquen . Ens hem mar
eat unesfitesforo;a~re5 : alalertúlia

1'neIl$UaI, cal ptesentar-hidues lotogralies;
una de tema obIigat; raltr a. l iure.

S·estancompl int lesord res.Elq uepassa
es (JJ& el terna obl iga! , el que compromet
mésalsoci assistent,esdevéunanecOotari
Es recuperen antics d ixés del bagul dels
reccrde ¡ se'n tan noves coce s. Fins hl ha
eie més cemccas que sén capaces de
presentar·nosunafotografia ravalada fa
mésdadeu anys! Ah, l'astúciahumana!Je
és ben verltat que ~ Iata la lIal, la ta la
trampa- ! Pero, la qüesb6 és lertertúlia,
parlar de lotograha i necee-se bé dintre del

'N'Detrobar-flOS-hi be ho constata el l et
que en cada reunió el<1faque s'organ itza.
el soc:irespon. Per axample : la junta.ens
SUQgefeix que podriem !er un sopar de
germanor.Elsocidiu d'acord .Hiacudeix en
e1slctbQrafs, e1scQn1ugeSdelslológ rafsi

fins alguns paras I litis . A més dais
representantsd e lajun ta directlVaclelC. P.
T01un éxil' Es parla de lotografia i del
temps i de ... NoI no es parla de malatnes!
Protnbit'

la junta.80S 00flYidaa organitzar una
sessióde Ilumsambnoil noiade modeIs.
EIs socis acodeixen amb les máquinas
lotog ráhques I fan el poss¡ ble perq.¡b la
sessió sigui fB8ilUda.

la junta anuncia uoes trobades per a
prcje cte r diapos itiv es. S'acc epta la
suggarene ia i mo lt ee rfcse me m
s'organ~zan les sessc ns -par a cada
seqon essec re de mes- de passi de
diapositivescomentadespel s seus autors
Hipot assistir tothom, fotOgral , atfecionat o
simpatitzant

Preneu-oe nota, rectore del Butlletf del
C.P.d 'Horta

Cad . segon dlssable de mes,
• les 8 del vesp re,

pro jecdó de diapo slt lves
comenlades .

Primera proj ecc ió

El passa1 mes de novembre van inaugu
rarlessessions als nostresconterttllis
Oora Sen-al elsoolillPere $olé , amb la
projecciO d'un muntatge audiovisual del
seu vialge al Marree. la sala fOrum va
acollir el nombt"Ósp.:Jblicque. malgrat les
molésties causades per un malentas

d '~~:$~~Oa~~~~~;;~~:~~~~~~~n~i 01
lamiliar i relaxal-Femnotaraqu astespautes
de eomportament perqua les _aventures..
viscudes durant l"erxlintramentenelviatge
que viviam a través deles imatgesvan ser
~.

Qua n ja ens trccáv em pe r ter ree
~esderalliplade rAlles.després

d'acudir a la rnesqJita de Boumalde a fer
unadelesdncptegariesdiáriesideiaarles
sabatesa laportaientrar alacapellasols
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els homes - Iesdones,alcarrer- ,resul ta
que el projectorde la Dora, que ja té una
pila d'anys i ha trebaüat de val ent s~nse

ser mal premiat par la seva propetana ,
se'ns va cruspir una diapositiva, Com que
elspro jectorste nenbocapel'Ónoestómac,
la diapositiva se li va quedar enl rebancada
a lagargamella, obturantel pas a lesseves
üermanes.

Quindaltabaix!
Els técnics i« amateurs» de l'electrónK:a

van comencar a remenar la máquina per
tal de fer-li escop ir aquell menjar que
r'ennueqava. Després de descargo lar

, cargols i arandelas, van econssquir-ope
rarvl'es friirecuperarla diaposittva.

Mentrestant el públ ic, en compres de
xlular I demanar danys i perjudicis pels
inconveni ents soferts, va esp era r
pacíemment i alegrament la fi de la in
tervenci6qu irúrgica, tolfent petar la xer
rada, Encara vah aver-hitemps perqué la
Mariaanés a comprar -paíometes .. i les
reparns entrela concurrencía

Es va reemprendre lasessió s.ensecap
mésentrebanc ivá rempoderambart lnsa
lesdunesdeldese rla l'estd 'Ertoud ,pu jar
a lagepad'undromedari ive urenéixere l
sol enlláal Iluny.

El mes de desembr e será en Pere Grau
quienspres entaráunpass ided iaposrtives
Elgene rpodempassar lesteves ...? O les
ce voste...?

Tothompotparticipar-hi.
No ho oblidem : cada segon dimarts de

mes, de8a9delvespre,u n viatged e llum
i color.

Secció Fotograflca

- TENNIS DE TAULA 

Jugadors i equips

Hem ccrnencat la temporada 1992-93
amb un augment de la seccre. La
compos ici6 actual és aquesta

- Jugadors veterans ... 5,
- jugadors seniors ._.11,
~ jugadorssub-2 1 ... 5,
- jugadors juvenils .., 5,
- jugadors infantils ... 8,
- jugadoresf ememnes .. 2,
- jugadores escola T.T ... 8.
- Total ... 44

Hemmuntatsisequ ipsdistribu'lls
d'aquestatorma:

- Naeional .,. 3a categoria.
- Catalana .. infantil,
- Provineial .. 1a eategoria,
- Provineial 3aeategoria
-e- Provincial juvenil.
- Provincial veterens

Elsd iesdepartitd'aquestsequlps

- Dijous, 21 hores ... veterans,
-c- crssabteaft hcres ... infatil,
- dissabtes, 18.30 hores ... juvenil,
- diumenge,1 1 hores . ee oecco ei,
- diumenge, 11 hores ... t a provln-

erar,
- diumenge, 12 ro res ... aa provm

eial.

eeccie r.r .Olímpics 2000
Peranens inenesde8a l 1anys:
~ D i ssabtes, de 1 2. 30 a 1 9. 30 hores

Divendres 29 de gener de 1993

Assemblea General de Socis
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E, tadi Olímpic : Cloendll del ,
Joc5ParlJlfmplc ..

Josep M. Miró. Franeisc:oJII"'ier V~e'l,

Bene l Moreno. JIIUrrNl Miró

Joc::sparalímpics
Barcelona 92

Ourante l$passatsJocs Paralímpicsla
nostrapMcipalparticipaciólouenFran
cisooJaviefVelisa. lJ.l9~coma

deportISIa. jugantenlacalegoria _g_.Tant
peorequ ips com en individuals. ai. í com en
rapen de categorial; _6 al 10- , el seu
concursoovasertao bocoms·esperava.
si lenim en comple que es troba entre e1s
oeu millors jugadars d'Europa de la seva
cateqona

També van participar com a arbitres
Josep M. MirO, Benet Moreno I Jaume
MirO, i com a vcuetens para llmpics
ccn trclant el s marcado rs erectrenrcs
ncreocrcreu I Albert Uorente.

Es de destacar la gran assístércía de
públieaI PalauSantJordi.que.enla ma¡oría
ele les sessíoos. es va omplir gairebé de
gomagom.
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S'esta preparant el Festiva l de Nadald81
proper 2Q de desemllre, i anu nciem que
eIs Grupa Infanll l i Juvenil participaran
aqullStanyel 30declesembreen un Fes
tival at 5aló de la Inlancia idelaJovenlul.

Tol acabanl ,nomésvolemd ird ues co·
M

- Volem ex press ar e l ncstre
recol'\8 i ~ement al Sr . Enrie ROig, seis
President lerdel Centre , quecol·labora
des de princ:ip<sd'octubre amb l'Esbart
c:oma organizadordeballadeselel Cosde
Dansa

- Conhem que les properes Fes'e s ele
Nada/ensporbnmolles sorpreses lbones
novesacorrtar i...sobrel ot. renovats iwWns
a lOts per podef olerir un venturós l 993

Cua n aquestes -ee rtee- llnies vegin la
hum. ja tla ura transeorregul la diada
homenaIge al Grup de Pares en el X

- ESBART FOlklORIC - aniversari de la sava fuodació.
Aleshores. encara qua moIts d'ells!'lO

Acli vitats del nostres gru ps havien baIla1mai, als agradava la dansa i
tot admiranl eIs ames Grups de r Esbart .

Amb el Cos de Oansa i el GrupJuveniI pensaren que el foll.lore tr8l:ldonal ipopu -
varem participa r el dia15 desel9lT1bra ala Iar no és cosadel jovenlen 8~clUSiva i es
festa major d'Horta. decidiren a tormar aquest grup, Borla

Eldiumenge 27de1rnateixmesvan ler voIuntat.germanorimolt d'assaigésel
una bailada el GOJI)Infantil i el Jwooil al que ha fet que hag;n progressat i que el
nostre Centre amb un grup d~lI'llercanvi grup con l inu !. Han part ic ipa t mo l!
c:ulluralde gitanes de MolletdelVa/lés. de d ignament en trobade s, le sli val s i
la qual vam sortir actuadons en e l
tol5 atavoril s. Centre iai~ ¡finsara.

Co"incidintamb la sota ladir ecciOde la
romeria a Montser- senyora Roser Miró.
ral deI 4 d'ocIubre, Felieitats iendavant!
htanárem tcts els El Festival haurá
grups del'Esbart i t ingu l lloc e l d iu·
fernntars. A les 10 menge 29 de no-
delmatfesva lerel vembre a íatardaal
Bau de rotrena Centre.Ambla~a
amb totselsgrups de sabaceu. hi
temunasen yerade hauran participa! , a
f!ors pa<otarir.la a más de is ecsne e
la Mare de Oéu i. veterans. les sec-
de spré s de la cionscorresponenlS
mossa. vam ba/Iar delsEsbartsdeThuir

:=ae:~:c:: l- ---' ~~IT:~;

moltl!$ persooE!s queensmiraven. el nesee Grup de
Eld'ssabte24 participarernalaBisbal

del Peoedés en rhotn enalge que esvafer
a la memória de mossén Josep Bundó,
sacerdot que va sarvicarl dela nostra
parrOqoJia. L'actueoé es va real~zar a la
p1~derAjuntamenl.

Eld lumenge 15 de novembreescelebrá
elnovéles tivald'exaltaciódelfolklorecatala
al Foment Hortenc.Elnostrecos de dansa
hi va participar amb les canses Marina,
DiV6fTimentoi8oleroval6ncill.

El 6 de desembre el Cos de Oansa
partici~ en eldesé aniversali de l grup
gaJlec. a rateoeu Hortene.
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Andorra de Tero!

Sortida~dissabte 1 0d'octubre-pro

gramada per a tres ces. pe!' visitar les
lerres del Baix Aragó.

Ens (jjrigim prVn&rament cap a Fraga ,
011, COfTl que OBlebraven les Pestes del
Pilar,mohsjovasinoiesanavenves1ilsde
bIarlc(algunsamb-pintadesmoclemisles_)
i, en "cede vermell, com a Pamplona, rots
portavene/s mcceccrs de color taronja al
""1.

- EXCURSlONISME_ després de 54 o 55 anys.) les construc
cionshavienestatmajorit¡iriament(f"estil
mudéjar.

1, finalrnttnt, e/lercar dla -el dia 12
d'octubre-, una visita forc;a interassant
(amb ~ja 101e/ dial a Va"~ou.es.

Acp.oesles .agions , segons paraukls ele
1a OO$lJa guia , són les menys potlIacles
d'Espaoya, i cree lfJ e és veri1at.ca> són
elttenses, planes i ermesa no poder més
O'un pobIe a reee hi ha un grapal de
quilOmel.es l quilómetres quasi totalment
p1ans.Peróvaigobservar que,perlaban
da de 'terct. bona par. d'aqeestes
extensiOns están seuraoee. el que vol dir
quetam bésónconreades,alr avésdelque
passapar laband adeSaragossa

De tornada, lesconsegü ents cues ala
carretera, com és normal en cecs de
setmana i rrés si hi ha ponl laboral.

Elsassisle ntsvanésser32 (6 i 112eren
- -= homes,lla resta, dones),

EnPAU

Seg uidam ent , .cap a Buj.a~aloz ,
~1I'llInSa'Casp" ,desprésdeVlsilar-ho
id¡nar, seguif fins a Alcafli.zper admirar les
construoc:Joos dedMtrsos estilsóel _Cerro
del Caudillo_ i Parador Nacional, la
-Colegiata de Santa Maria la Mayor_, la
- Lonja. i l'Aruntament amb dates de
construeei6 deis segles XII, XV ¡XVIII,
p'edominant -hi el gótic , el barroc i el
mudéjar. Després vllrem continuar ñns a
Amdorra de rercr per sopar·hl l dormir·hi

El segon dia ---el diumenge 11- el
dedcl.emal'espe leologia,visitantelpoble
de Molinos,o n hi ha les - Cuevas de Cris
tal . ,descobeT1aspe.u nespele ólegcalala;
unescovesformadesperunagran quantitat
deastalagmilesi estalaetiles,a lesqu alsla
imag i naci6 d6na sembla~ a d i verses

construa;:ions i paisalges. la latarda ,un a
visila a les runesi al nou poble cleBelchite.
poble que disorta damem va palir les
ccneec cenc res de la gue rra civil ,
con servant-lo eomva quec;lari dEldaranl-lo
-monumento nacional •. (El temps tarrcé
ha contribuit a ler-h! ets seus estreñe

-ENTREVlSTES _

Josep Homar I Terradas

Nascut el 5de maryde 1931, Joaep
HomtIr 1T-.da. " acIU1llmenl el
8OC1num, 30 del C.P. d 'Ho rtll.

En Josep. l illde Bartomeu r re-esa.es
un més de re xtensa familia deis Homar
d'Hcrt a, vmcutata tots ene arnb la Par
róquia lam b el CenlreParroquia l.

- Homarsembktunnommoro,malr;rat
la H que v8s a saberquan i qui li va afegir .
En saps Iaproeed6ncia?

- No la Sé exaetarnent, perOel cert és
quae/besavierafillcleMallorea,on ésmoh
usual aquest cognom . M'he inlormal sobre
el eas i sembIa serq.Je Homar ved'cm.Un
omarés una omeda,u n Ioc plantal d"cms
Tarrbé poi ser un derivat del mol latí

80 - - _
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omarus, un peix: el mero, Ves a saber,
potsers iqueels rebesavisten ienu ncamp
d'omsl

- El teu avi Terradas va ser motI ame
gut j estimat aqui a Harta. Me 'n pote par 
lar?

- Ja ho crec! L'avi Terradas Carner era
fill de Figueres i penso - són suposicions
meves-quepotserelcognomel deu als
avantpassats qued eviens erd e Terrades,
un pobletde quatre cases prop de
rern bassament de la Boadella. Es devien
trasñadar a la vüa i els devien dir - eis de
tenaces- (escrit «Terradas » en aqoeu
temps}, ia ixí nasquée l cognom . Recordo
que fa uns anys vaig visüar aquest petit
poble,quenotéres departi cular,sinóe ltet
de porta r el meu segoncognom.

- Sé, svsncem. L 'e vi viu a Horta i tine
coneixementd'unesexposieíonsalessa
tesaetsuutsoe.

- L'avi era molt atecconat a la recerca
de documents antics i cartee. Tot elque es
referís a paper. Anava pels magatzems
deis drapaires i recuperava tot alió que li
semblavad 'interés . Feu una exposició ars
uotscs amb bona part c'aquests docu
manta, gravats i qceores . El dia de la
inauguració va venir mossen Miquel Pujol ,
rector d'Horta, que en leu lap resentació.
Entrealtrescoses,vadirque, l'avi,el
considerava und rapairecie ntitic

- Ique en va fe re lleua vide lots aqueils
documents?

- Sempre que tenia un plec de material
quecreiad'interésciutadael donava a
l'ajuntament de Barcelona, Allil pels anys
nenta va ter donació d'una carta firmada
pelr ei FerranV II,elDe siljal.E lmesdejuny
del 1929 s'inauqurá una biblioteca amb el
nom de Joan Terradas i fou homenatjat en
agra"lmenl a les moltes aportacions de
documentsd'interespúb lic.

En Josepens ensenyafotoccoies de les
pagines 150 i 151de larevista ~Barcelona

Atracción" , de junyde1932, onu na rticle
parladela inauguració de labiblioleca
Joan Terradas, i una rotocreña porta el

següentpeu:"Entrsga adon Esteban(sic)
Terradasd e la medalla que le haa djudica
do la Sociedad de Atracción de Potaste
roe-

- L 'Aj untament no li feu mai cap obsa
qui?

- Sí. L'avi va ser un delspr imers cluta 
dansatenir unpa ssiespec ialpera viatjar
de franc en qualsevc t mitjildetransport
urbá , tanttramvies com autobuses Un
aitre obsequic'aqratmenttou un petltter
reny, una finca, a ceeteuvr ce la Marca
Semblas erque l'avima inoarribáaanara
veuree lseu terreny.Vadeixar-ho enma ns

delsmasoversqueconreaven el troso nh i
havia oliveres iu n xic de vinyes. Quan l'avi
morí, el germa gran paga la part ccr
responent als altres familiarsh ereus i se'n
teu responsable. Anysd esprés hov engué
alsm asove rs de torn

- Els descendents ja no sou terralinents.
- S'hanacabat les terroils, els diners iels

docu mentsant ics l
- ¿Que el sembl a si deíxem la famíiia i

pariem de tu i la leva vincuiacióambels
Llui'sos?

- Pel que m'explicaven els pares, sem-
bla ser queq uan tenia dos o tres mesos ja
vaigsortirenuna comédia.Se nse parlar !
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l 'any 1939 vaig SOftir als pa$klrets L'eslel
de Natzaref,aquel!any encatea. cosaque
no poguérem ter els anys eecü ente. par
ordre governativa. Jo hi leia el Nataniel
aleshores ja parlava!-- El pare lei a
d'8PJntador. RewrclolOl9lpaperd'unad e
:=: primeres comédiesenqué vaiginl erve-

- Si és curt et, 181de iJ<em reci tar.
- La comédia es deia Un 110 de Buenos

Aires i jo híd eía: ~ i Papá !.

- Ja que som en el camp del tea/re ,
confinuae~fIf.

- En Caminal negre.91eosíd'enJaume
i en Toni ~i déiem negreperdislingir-Io
deis cosos . que SÓfl ecssos-c. Dones OO'
en Caminal negre escnvía comedies que
reoresent ávem ele inlanlils. Va esc-ure
unaconlinlJaCióclelcontede la Blancaneus ,
que vAre", representar qualre Ocinc vega
eles, sempre amb molt d'é. ~

- De qv6 anava la cosa 7
- Ouan la Blancaneus es casa amb el

prfrcep. ets eet nans es queden mclttns
tos. Un dia deckfeixen anar a trobar la
pnooosa isuplicar -Iíque elsde i.í quedara l
seu costal ToI leot camí. uo brui. OImolt
doIenl _a 8t"I Joan Mar1ínez- eIs la
presoners í se1svoh moojar .

- Oh. quet erribh11Digue'm,qu;erenels
nans 7

- Elsm eus dos germans i jo (o sia , tres
Homar). en Ramorl Esteva. en Rale! Gon
zaJaz, en Jaume Bes i uo tal Muro Merca
der (ara no reoordo el seu norn). Mager
mana Monlserrat era la Blancaneus.

- Bé. /:lé, Continua el drama
- El rnalva t ogre -en Joan Martinez,

que té aquella vau tan polent l espanta les
crialures--9!Tlvalicar dinsd 'unacaldeta.
!arment la d'en Pere Botero , i em vena
coure comu na paslanaga.Sot1que el seu
erial. uo home de cor lendre --'0 receoc
qui leia de erial- es va rompadir i em va
salvar. Tampoc no recerco com seguia la
comédia.El ces és cue 101 va acabar bé .
Ens escapem de les mans de I"ogre, ar
ribem al paIau de la Blancaneus í ens hi
quedem a otiure.

- Oh, quebonic l
-Ja més anys eodavaot,vaig fCM11'l ar

paI1delquadrejuverlil~edirigiaeo Miquel

Campmany. Sempl"e he format part de !
quadre de teatre . encara que no he letma i
papees ímportanls. Mai no he éest ecat .
PerOm'rc he passat moIl bé i els meus
mibs amics s6n alITlpaI1ysde teatre.

- MoIt bé . Pero ara tomBm eoreraI
cornerw;:emper rescola

co¡:¡:~~n::~ss~~~~~~~~;~I::.\~~~~~
neven esmorzar: ilel en petei ca . Devega
des, cam enllauoada que venia de Russia.
segons contaven els grans.

- Després devies cootinuar als Herma ·
nos del camwSan' Bemabé .

-SL Hiv aiganar finsa ls catorze anys
Em sembla que no t'ha parlat ningú del
butlletíescolar.

- Em sembIa que oo. oue era aixó?
- Ensdonaverl setmanalmool unM leti

denotes . El meupare ,q.te era moltsevef,
Si no porUivem la puntuació ma.lma --un
e -cuante-c . ens castigava als meus gar
mansta mt no podiem sortird a casa el
diumenge a la tarda. Mon germa Jordí va
apreodre de dibuixar a conseqOéncia de
passar-se molls clumenges castigat, i no
perqué los mal estudiant. De vegacles sois
• mancava un punt par la nota ma.ima
Perója era suticienl para ser · empl"9S0
nal •.

- Noi/ AiJ<óésmoltfort!
- lesordreserootaorígidesqueper

~éremobedients!Jojugavaabasquet,

pefOmainopodiajugarun partitsence r.la
segonapert , melaperd ia.Aca saesdinava
a les dues en punl els diu!l'19fIQesi91
bé'lSquel,q uan jugavem enca mp oontrari,
s'allargavalins a quarts de tres. El m és
Important era rorore óel pare. Compliem
comuo d au

-Alscatorzeanysdeíxes rescola i
oomencesa treballa,.

- Jo valia ler d'escrivent, perO... tor·
nem-hi!,les ordres de! pare tenien pl"ima·
d a. El pare volia que jo los sabate r, com
ravi. Em va ler anar a aprendre I'otici amb
un artesaque trebaIIava a casa seva.Al
capd'un any. el pare em posaboliga al
can"erFuMan. íva contractar l'ar1esa per
que em les CXIslat i acabés d'insl ruiN ne oo
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Dora Serra

I'ofici. Un bcn sabate r potte r un oerenoe
sabates al dia..., si és lIargde feina. si té
bcnes rrenetes. Com que, de sabates a
mida, poca gent se'n feia, a mee a més,
veníemespardBnyesi téiemd'ataconadors
posarmitgessoles italons

- Com es deía la bolíga?
- " Rápido la Pertección».
- Encara ers sabater?
- No l!! A mi, no m'agradava I'otici. Jo

volia trebañar en un oespatx . Pero el pare
manava . No obstant ai~o, quan un té voca·

ci6 i constancia semp re acaba aco nse
guinte lseusomni.Gr ácies a enPe reSolé
iSans.vaig entrar a laCAP,A..Dompañfa
Anónima de Productos Africanos

- Hívarem rreballarmoltage nt d'Horta
Jo també en sóc de la colla. ¿Com vas
convéncerelparepercan víardefeína?

- Gracies a la ma esquerra de la mare.
Va ser ella qui va con ve ncer el pare . Elfet
es que, després de deu aoys de bol iga
"Rápi do la Perfección », varem plegar i
vaigseroficinistadelaCAP.A.Vaig eslar
apuntd'anara trebal laralescolonies,
amb un sou eensubstanciós, pero era el
rnomant en qué s'independitzaven i no
vaig acceptael'oferta, cosa que em salva
deviuree ls moltsproblemessorgitsdes
présa laGu inea (f1avors espanyola) Equa
toria!.

- Ja no existeix ia C.A.P.A.?
- Fa anys que va plegar. El 1970 va

haver-hi una de les prtmares regulacions
de planl illa.ijovaig entra,r~h i. ves oanvlar
d'empresalesperoser·hl flns a laJubllacló,
a laq ualarribaréaviat .

- Hem tomat a marxar del tema: e/s
Llui"sos.¿Hastingutalguncárrecdejunta?

- l 'anydelcentenari.eI1966, eracomp·
tadcr de la junta directiva. Elcaixe r era en
Josep Aragall ilapri mera donade junta era
la secretárla.JaNeus rerra n. El teu home ,
n'era et president. Aquest ésl'únic cárrec
que heti nguten ladirecc i6.He estatenca r
rega! en menes de les eecctcne. He ret
catecisme , heba llata l'Esbart,anavaa les
excurslons d'estiu - homes scisc-, he
cololaboratju ntamentambla donaenmol
tes de les activitats de la Parróqcia, he
cantat a roneó.etc., etc.

- Malgrat les estrieles oreJrespa ternas,
~:r~E.ngut temps i oportunitat da ser a tot

- Et bBn asseguro que les ordres i lleis
del pare mai no em varen l raumatitzar, ni
tampocalsmeusgermans. Érem ben fe
neosl ens esnmáverntorce. Ara resulten
xocants moltesde les coses que féiem,
peeó són prooucte d'una época t cacascu
apren a bailar al so que toca

- Tornant als LluiSos. L'any passat vas
sortirambels «vells~aElreiquenoreia

Aques! any també has pres par1en I'última
representaeió: ~'aquesta aigua no en
beuré, Continuaras?

- Ja he dit queel teatre no és el meu fort
Ouan sortia ala Passi6,feiade Llátzer , i
només havia de dir - Senyort-. Un altre
paperás era un criat de Pon" Pllat que Ii
pcrtava I'aigua perqué es rentés les man e,
i també em sé la lletra :« Quéh aig de fer?»
Slsequefxo aquest caire , pcden ccmptar
amb mi.

- ¿Qué etsembia siens fas un resum
delqueésihaestatperatuelsLlu¡sas?

- Ho intentaré: Els ll u'isos ha estat du-

~~~í~~I~n~r:r,~¿~;:~~:~I:~~~.~~~~~
de mrssa- . Ja fa terca ternos que han
canvtat les estructures !amiliars i les so
cials.E lsnostres fillsv iuenen unmónque
no s'assembra gens al de la nostra infan
tesa. Com que els fills no han continuat els
nosl res passos, alguns pares els hem se
guit ienshem deslligatdels nostres cos
turne, en aquestcas diríem de la contínua
assistenca ats Lkrrsos. Hem !et una mica
aIl6de~peí x queesmossega lacua: novaig

als uctecs perqué ~o coree la gen!, I no
conec lagenlperquenohivalg.El ssocls
som,en part,cu lpablesdelsp roblemesque
aquests darrersanys haviscutl'entitat
Admiro aqueues persones que s'han man
tingutse mprefídel s ihanestatals lluiso sa
les bones i a les dolentes. Aquestdarrer
eny, amb tetes aquestes celebracions
e~traord¡nMes, m'hi hetrobatmo~ bé .sen
prem'hitrobobéenaquestaSantaCasa

- Voldria que tots eis socis compartis·
sim iatevaopin/Ó .
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N a d al .. .

Era "¡~, l oo ti hiMa~Ige...
i eldiade<kahn erainmirll!n...
BellemeraU'lg.W.Jixderomiolge
pelllOU deaet de rempadmn.¡mert

Un Fu~er humil luna DoozeJlaencinlll.

pobretsoeDee oclclseniara cas!
Totmple: l'homI.la .wsocc nta
C<N,..: kthoro~ túMmwaelPM..

l/n Jlicef6l,IIUml ..... e;pLg¡..ail<.opbJan __ iWloc...

lionra./ooep IIaV"'9", IU\9I ...
pI!l',~ delalndlr del rou...

Cl>san lw la ~i1 , peró. ktá......
eslranyill'l"lOJt. s'iloUmloelPonal
.. "'Mia'rÚrtAunNn!... rran.. la......
imgranEslel.erds,$OSflkadolt,

forenpre$mb,enaq!Je5{ fetdeg kXia,
insólit,m;sI~ri6s I, ensems. huma
q.¡evingu/).~,lanost'a lli.'ll<Al ,

obmleJI1OIICamiq.¡eerosvaw",r.)

A1GOpde pot.genldeSollTÓi dorda.
ms a loc:.:...a esvarenatolll!iM...:
liim~alogerd parel!a

i " l1OII ~wnienu<knr _

Matard. U'lSMq. ~(ll'I' _ EstreI&
...-n /ercapfnol Pessebretunl
oenzf.pmlmgil de Ml'IiIWh.
fou tot plegar,sles va~e1fi...

Despn;s, 1a .Vw' que,des dedak, parlav~

de'. ,Paual m6nlbonaVoluntatl•
i, aoo. e1¡:rlnerNadol s·iniciaw"..
oqueslNadallquetanlhemceiebrat'

Tomem a WfSadal. i olror$ ""JOI<l .
i hocft!:bmna"'Tf'SCill p.airaL.
~mrntada¡n; .amb wraot.ls.1 joi1.

...en fernosbeelsentlldeN.JoW. ..

i\q.w lresorque, .Mi..$I"·"' <nInCÍI
de\Oure <lgmnilllOlS scuel cablilu;
tana~deli ~udadia
mésallmyaldelm6n,tot;:m:Ia PALr.

laP AU,elmé$ahelo,I'únk:acosa
que. lshomespcffe. ttiures oototmal".
¡F....... 1Iorir.5m,Ior,mrnunalOSll
mirao.Uosimenlpr'mawr¡ll
<h lalredordelscors. lOO.fl.Uos.l ..
~a~t.tvNde~

.k>.nBartrolíIBonmy
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- fUTBO l SALA-

Montoliu de l leida - C.P. Harta

A rúttim Bullleti .i ennorndelasaocióda
FutboISal a.usvaig parlardelameravello 
sa diada Que vam pesser el jovenl dal
nostreCe ntre amb81 de Monto liud e Ueida
en honor d'en JaumeFont i Revilla

Com a nois complidors qua som ere
varem toma r la visi ta. i el primer diumenga
de sel embfe, COincidín! emb la Festa Ma·
jor de Mor1101i1l. vialjarvm cap a la Terra

• F~~~~;":a~~
S8I1Cerivan v;u' lI d aprop la Festa Major
lfaquell poble tan acol lidor . EIs menys
alortunats ni vam anar diumenga al mal ;

Etpamt. aquesla vegada , va ser vde
camp gran- , ielresulta1...ésigu aI. El més
important és pentcjpa r

l el dinar?Oui ml dinarl l lCass olada da

eornll amb car~i COSlella <Se porc ! Per

a l epar -se' n els drts. Natul'almenl,oe pos 
tres , lruil a dels camps de Ueida

Va ser un dia complet. on. a més de
peeser-rce-tc be. vam poxIer visital les
,nslafoJací(lnsde la magnifica Cooperativ a
Agr icola de Montol i u del~a. Tol elpol:lle

hi as tá as soclat, cosa que els permet se
guir viv int de la ten a

Com a racord d-aquell 6 de setembra
vam rebra una pl aca d 'ag raime nt da
l'Ajuntamanl de Monto liu, la qual hem lliu
latalaJuntadelCentre

Nopucpartard-aqueslsfelsSollnS8pa1
laI den Jaume, car és par -osce - 00 la
seea maIa/lia (OOI11partidaamben Fran
cese de Montollu ) que ha SOIQll Ia nostra
eme tat amb eIs Ila bitants d'aquell pablo

Una ama vagada .." grácias, Jaum at

'rem Solé I Serra

~~~~......~.....~~~,...~.....~~~~,

L .. fl"-'~
(t«u tu s~ <id

e-;r>~ ...~

I ! ~!i
~L
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Grand Prlx Sca lextri c
Ronda de OalVTúnel
de la Rovl ra

Si la penullim a cursa va ser un éKil~
Ianostrarnodesliahabtlualensobligavaa
rebai Kar , la darr era ---4adelmesde setem _
br_haeslal un mig tracas , queet nostrll
digne crguIl 80S impedelK d'admetre. Cal
remarcar , pero , que pe! que l a a parIic:i.
pants , ha estar un lhit (mocleslament , un
grané...it).

Ha estat un tracas perqué , pee 1!fT0f$

burocrábCS,lacursanovaserindosaenel
programa de la Festa Major d 'Horta 1992.
Esperemquel'anyvinentsi~ esliguiinclo

sa.Lacursal1Oesva poder realitzaralsau
loe habitual. pero, graaes al roseevocal ,
pcquérem Jer-ta arascenarí

Perb , senyoM\,s 'ha conf irmal ; sí, éscert ,
Il lectivamenl, d 'una vagada pe- totes. hi
ha un fantasma al ncstra escenen: un
fantasma , un duendecil/o , un geni, un es
parit ,qu e ens fa la guitza. Ens explicarem
par culpa d'un important esrnorzar de ne
gocis,comancem lacu rsa uns minu!sl ard.
Lespis laS,cOl1lprovades pelsconcursants,
luncionen meraveacse ment , pero quan el
Director de Carrera c éna la sortea . una
d'e1las OOiKa de luncion ar. Al cap d'uns
~inutS de buscar reverte. la pisla , de cop
l volta , lorna a lul'IClOnar Japortem uns 30
minulsde retard

Ouan e1sbóliós ja han tet unes quantes
vo/Ies . el fantasma toma a lar de les seves
ilesduespislesdl!ixend'arIar .Alcapd'un
quart d'hora més o ~ys. <lespr és que
Director de Pisla , lécnics busquessin
r avaria. una clel6Spistas va perfectamenl,
rnenfre raltra laIa en aJguns trams del
r8COlTegut.Oesob!e,luocionanorrn¡¡,jment
ide tan! en lant loma a ler figa

A par1d'aiKO, el nostre cintur6 no aguan ·
ta la ftuidesa de trilfic tes produ eiKengreus
acc:idenls . Par sort, el Director de P,Sla 1
algundelsnostrescololaboraclorsenganxen
al vol més d'un een e aban s no caig ui a

lerra . Haguéssiuvíst la cara de pimicde
I'amo!

Al cap de molts incidenls o ecccns del
lantasrna ---tl n coble cremat. algun amo
desmaial, algun participanl emprenyal,
etc ,- , comeocem les semilinals. EIs par 
Iicipants s6n :Joan Font, Josep M. Subie
tas , Perico Badia i Xavier Mosquera . La
c:ursaperalsIocs3i " lacorrenFrancesc
Badiai Joan Fon! .En Joan queda el "r1, en
Franoesc e13er .

,,~~\X SC4 1l'.¡-,

~~'

La gran tinal la tornen a disputar en
Josep M. i en Xavier , com raitra vagada
La cursa es mol t emocionan ! (101 i les
males pessaoes delfaotasma). En Josep
M . paleiK problernes amb el seu cotxe : 101
1aid l a un gran papar i queda mol! digna ·
mentel2n c1assificat ; en Xavier torna a
quedarel 1r (més val que nos 'hi acostumi)

Ambgairebé dues horas de relard sobre
r horafl previst,la Ma ria Franquesa entre
ga eI$ premis (ai...6 de lar pe tonets ~ agra 
da , es \I'9U; que dirá en Jo«fi) i - coIorl n
eoeeecc- la cursa del 92 -se ha ecece
do -

TOlesperan! la próxima , que Sl!9Urque
sera un éxit 100al, m'acomíado de VOS!és.i
Sihi ha algu que em pugu ídonar un cop de
mil per atrapar el fantasma, ~ estaré mol!
agrail

Pere Sol e l Serra
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- RECQROSO'ALTRES TEMPS-

Capíl ol XXXIV

De les meves beceroles
en el teatre

No sabia de qué trectar en ecoest
bu lletilins~,polserenhoralOflta ,

se'mvaOCOlTerdedicaraquests recorós
a les meves ceceroee. als meus co
rreocaeeete. enetteeue. Siussembla
bé podeu donaron un COl) d'u" ; $ 1noés
aid . tal dialarill unany

No vaig come,...ar pas als uc teos.
sinOa rEsbatjo Catequístic, Un dia 
tenia jo calorze ieeo res anyets- es
represefllavaLrJmonde rE~erata

meva pnrrera sortea a escena I ho le la
com a comparsa. Recordo Que en po
ser-me ens mans del maQuillador pro
lessional que ens embrulava la cara.
timidament 11vaigdir: - De Ira'ejoveM.
-Si, maco~ va cootestar-« ¡ millor
que los de Irare inlan til, perqué el Queés
deve " ...~ . Vaigtornar a ler eecompersa
a r obra MaJe;lde Déu 1, tioalmenl. el
meu primer paper partat. pel Nadal del
1925, el paper de Sant Joeeo de La
vinguda del Messies. Al cap de poc

s'acabá l'Esbarjo.
Percooeuurgentvaig enviar -meals

Uuisos amb unes ganes bogas de ter
comédia ,amb kl l iel respectelJle seona
peeaquel! Quadre esceoc en el QUaI,. si
bé el pes d"actuaoons el portava la jo
venM, tri hguraveo homes que per a mi
erenmoltsgrans,de30a 45anys ,ientre
ells en Gaspar Campmany i en Ramon
Rlbó, coeeren els meus herois quan de
merast, a la segona décad a del segle .
m'esl ripava es pantalons amont i avan
d'aquel ls bat'lCSdestinalsalaquitxalla

Cluanvaigarribar alsUuisos ,s 'hias·
sajava El ferrerde fa" i, r endema de la
representació come,..aren les írnpcr
tants obres 1926127. La meva lam de
teatre havia de patir dejuni hns que. pel
Nada! del 26 . térem ers pastorels caste
l1ans a resceoet que havia estat de
l'Esba~o . El paper que em conf ia el
senyor Lamor era el d'un pastor que
només oee: ~ Et malvado y evaneot c - .
Jo volia quedar bé i el vaig estudiar
sense eescaos: _El malvado y evare n
to... el malvado y avariento... el malvado
i avariento...- . l ins que me 'l vaig saber
de cap a peus. El dia de la tes ta el vaig
dir sense equivocar -mei... vaig quedar
béu
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Pe... SoIe ... ~ plIp""

"Ramon Folc:"c...donII
de f <>br.lJoana.t
O~b1 de IlII loto :8- il28.

$ antJo sepdel 1927. Inauguració,des
prés de les obres, oer nou teeue i 
linalment!- la meva primera aoarcíé a
rescenert de is Uuisos . Férem el 8hef
Iock Hoknes i jo hi representa va el eriat
del Doctor Watson. Tenia un papee de
09Y o ooue ratues. i en un rnoment
determinat havia dedlf: . VoIen entrar el
jefit de tates maneres - . cere jo vaig dir:
. Volen entrar el fo ral de lotes mane
res - . L'ánim a em va caure ars peus...
M'hauria volgu t la ndre .•• Vaig sortir
e'esceee cap 001i avergon yil. esperant
la reacció terribledel sensor Lamor, pero,
cc ntránament al que em terma. el direc
tor no em va matar pas. sin6 que... quin
deecansl... ernvapassaratectuosament
elb ra(fperl' espallla
i. tot rient. d igué: ~ EI

íorat.ch a.ha .b a!..
el lo ral.. . ha. ha.
ha!...· . l· obra la re·
presenUlfem tres
vegades. pero que
consti que només
em va.g equIVOCar
e te eoeera ... Ahl

Després de sis
papers de poca en
ccrt áocta . el direc
lar se'm despen ja
ambun dellarg ide
galan tjo ve a roo ra
Elmis jonero, repre
sentada el 24 de
juliol deI1 927. Jo,
de galanl jove...Qui
ha havia de dir! És
clarque noh ih avia
noies . El paperme'!
vaig saber i cree
que me'n vaig sor
l ir. Recordo , perú .
QUe en el momenl
més dtamáne de
robrajo lle:rtr;ava un

patetic i cese sperat . ¡Ahl... iEulalia
mia! .... L'Euloi!ia no hi era. pero sí una
noa --que VIUaocara- que sera en un
deis primers renglesiquevaarrodonir
la frase amb un ifÓnic ..Aaaaiii ...!_, que
es va sent ir de tata la sala i ern va tirar
par terta ecoene sentimenta l escena

Oualre paperets mes sansa pena ni
glória t.. ja hi som l El primer paper de
vell , el Tlo Conejode Los apareddos. El
segon , el Bema l de Serrallonga. pare
d'en Jean de Seffallonga ; aquesl paper
el vaig agal ard e molt ban grat,lanl que
- araqu e no hose nt ningu-usd iréq ue ~ J

vaig anar a assajar-Io onvacameot al
Turó.u ecramacé i gestos, entre lalgue-
res I orces. Ilagostes i papallones. I no-

més amb un pa 
per entrernq. un
eme de vell , mon
cremauc i plora
ne r. a Esda us de
Iespassions.AiIa
mar et., ; Com 
prenc ben bé que
el director m'está
preparant per a
renevar en uots
Pas té , tete una
instltució en pa
persdevell... iaixo
sí que no! Jo, aís
meus ecccs dis
selanyets,javell
pertota tavo atea
tral? NO!! Cal ob- v
servar que totsels
drames escritsper
a teane e'rcmee
sois teme n un vell
erare eis prota qo
rus tes : reco rdo
queel qlbretdeLes
boires anunciava
el pers c netce
Marc com a • po-
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breoven cec . ca rregal de xacres- : lot a
una recomanac ió

A més a mes. jo passa va per un greu
penll qaan el senyor Lamo r em eerecte
rilZava per a posar -me sei~arlla ar¡ys al
damunl. El senyor Lamor tenia UrIa un
gla al di! ~iC de la ma dreta ;}¡l ha sé que
lotsla ten imperóésq.Jfl ladel senyor
Lamornodiré que los quUomélriea pero
no se n'hi tanava gaire . i meotre em
maqUlllava la utilitzava com un rascí et ;
jo , pobre de nu, amb ele ulls esb atanats .
veiahorrorilz al aquellauog1aesfereido-
ra lra l iquej anl alvollanl de l'u ll, aquella
ung la llarga,lI arga,queno li veia el l inal,
sempre amb l'ai al cor perslem venia un
esternu tiel meu esl imat ull rodolava per
terta.Ierlt per aque lla auténtica baione 
la ...

AfTlba el Nadal de l 1927 I en Uuís
Pasló s'ecorr saoa eeueatre amb el pa 
par de JehU. el vell de r Estel; al mateix
temps.en MicfJel Bcoet,ra ltre vel pora
ner.qoeportavalargaab5encia. reapa
reix ambelsÓOSvellsóels FoIctl iTorres.
En Moque!era com ereccensque salten
de branea en branca , sinó que el ha leia
d'escena ri en escenari oi tan aviat hi era
com no hi era. A mi em van desnoar els
Sant Josep deis dos pastcrets. l ... carat 
sos t. quirla sorpresa més agrados a!; un
servocr que de jovene t encara era més
lIe ig que no pas ara, arnb barb a, bigol i i
perruca,la genl emt robava guapiss im;
totesle ssenyores hode ien,l esnoies no
tanl .., i jo em mirava al mirall l em deia:
- Peró... que n'ets . de maco, sereu
lIastima que reoce m á no em deix aven
anarguarnitd 'ail al manera a la reoe.on
hauria estal la sensaci6 de les noies de
rcrci oa.

Tol r any 1928 me'l passo represen 
tant papers sense relleu. i tambO alguflS
veas perqué el senyor Lamorvol est á
cobertenelcasd'urlallO\laguirtadad'en

Mlquel. Es veu que per al seovcr Lamor
nomésservei~operapapefSd'arrugues

El 23 de seterore es ccmerca Urla
serie de lu ncions a benelici de cada un
delsjoves~eportenelpesdelasecció.

El 18 de I"lOV9I1lbre té loe el daffer
d 'aquesls bene!ids, precisamenl a la·
vor d'en Farra n Toboso i d 'un serviclor
conjurllament. car som , deis homenal 
jats . eIs que por1em menys lemps al
quadre . El dir8C1or mcoseqcíá amb en
Valent í de La croo de la masía , el meu
segan galanl .Sí. ja hi hem quedat~e jo
era lIeig, per ú... com que la noia tampoc
ncta eralam bfasatacu ruuaoepeot.le s
ccautete a pesse ta, més els quarto s
recolli ts ala satate o'e ntraoa, una vega
da pagal el vestuari, calo;at. perruqueria,
cecceets .ta» per anar a buscar les tres
senso 'etesque pres klien la tautaamela
setata . ices de flors i bombons par a
elles. ens quedarenquinzedu,ets acaca
un. a-eeee.Acabad a la representaci6,
el senyor Lamor presenta la dimissió
pels rnotlUS ~e e~plico en el Bulllel i
núm. 4 . Passi -ho--bé. senyOf Lamor ; es
pero que , a més de rungla terrorí fICa.
s'emporl i lambé amb IIOSlé les meves

'''"''~I el suocessor seria en Ramon Ribó ,
en Ramonet com ~ deiem tots . Ma i el
quadree-scénicnohaviaactuat--f'liho
taoe mal més- amb tanta intensila t
Comen<;a eI25/11128iacabae I 15/1133.
No sé exacterr ent quemes obres va
c:lirigirenaquel ls quatrella rgsanys,peró
sí quepvcassegurar queunserll ic:lorhi
va actuar -puc donar obres i dates-en
t ee ccaeces . Parauta üe Ia.

... Peroles arrugue s s'hav ien queda\.
S'apropa el Nadal 0011928;en Ramonet
em crkla i em diu : - Peeet, ten im una
eaoaarquad re i tu rhas de suplir ,- I em
carrega amb eIs quatre vel ls deis pas to
relsoResulta que en Bonet torna a can-
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vler d'aires . En Ramonel e'no mereix 101
i no li poso pegues. Faré el Jehú de
rEstel, ravi i el Get zé de is f olch i Torres
I el Soft deis paslo relS castenans: set
representacions en tota l. Enca ra bo que
la eocse ungla ha desapafegul

5eguei xan vells i papers sense impor
Iáncia,tinsque emdecióeixoa donar un
cecee ma.El preparo ambtctacora.car
no vulltallar. Som el 28/4129 i anem a
representar El senyor secretarioEl bon
ame Josep Bartomeus representa un
boligue r que ven de tot: jo s6c un reca
der de poble que vaig a prcvelr. Aviso a
en Josep que Iioernanaréun -carmero-.
Arriba el mome nt iqu an ja s6c aldintel l
de la porta par anar-me'n . em giro i
ava rca nt a poc a poc -devia te ralguna
d'aqueue s cares que diuen que lai9- li
d e , 101IremolOs: - n co a'm un carme/o,
home .....; ..Tan gran !.., coolesla en Jo
sep men lre m'allarga el car amel , i me'n
vaig 101 jugant el mutis Ial com lenia
esrcdiat . Elcertés que la gen l va riu re de
bo ele bo i tins i 101es van senl ir alguns
aplaud iments , cosa a la qual no esl ava
encara gaire acostumat .

Resu lta\: en Ramooel va compr end re
que el senyor Lamor m'havia miral del
revés. I va ccmeocar a con liar-me oa
pers cenes. li ns que , pel primer Nadal,
el del 1929, tenia a les meves mans el
paper de lIuquet. Quina alegria! Objec
t iu aconseg uit. Les oecercee s'havían
acabat i em van comenl;araploure pro
taqomstee ccmtcs .

No recerc ar é aquf el que roren els
darrers quaranla anysd 'activil at teatral;
hi ha enca ra baslanta genl gran que ho
recerca.Diré només que en les setze
temccreees que vaig interpretar el Uu
que t o el Reve lió, vaig cantar més cu
p1ets (JJe la Raq uel Melle r, la Conxita
PiQuer lla Sara Montiel juntes. i que crec
SinCeramantqu e s6cqui més naletriure
la genl a Horta des erunesceoerti hodic

amb saustacco. perqué .•. és ten recen
fo rtant ler riure la gent !

Per acabar . no puc le r menys que
demanar discu lpes per never -me erigit
en pro tagon isla d'aquests - recc res
e'emes ten ps-, peró polsef us est-a
nyara siusdiequeml1auraservitpera
regularittar un c:omptet pendent amb
aquest But lleli . M·explicaré. Al Bul lle1i,
hi venen apareixent intervius a molts
estimats amics,socísentes . que dispo
sen cunes cuentes pagines per a expli ·
car les seves activit ats en el cewe . l, a

~~'S~el~~V=~~~i:U~~~rR~~a~~ Iu
m'agraden idesiljo quecontinuin. Pero
un té el seu ceutamor propi, I no pot
ceoe-oe recordar, cad a vecece.aque
llaesquifida paginela que se'm va adju
dicarcom a diguem-ne inlerviu al Butllet l
núm. 7, quan un sOl'Vidor era el soci
núm. 2 de la casa. A més que es varen
tergiversar algunas de les meves expli
caCiOf'ls.la interviu va vec re's ten retara
da. lan eseoceee.que a la pobra , po
e-ere. noh va qued ar ni la signatura 1, a
taita de pregunt es. no vaig ¡xlder dir que
ee meus pares es deien Pera i Carme,
ni que vaíg néixer a la barriada de Gra·
ce . ni que als tres anys em varen portar
a Horta,niq ue als quatre vaig comen~

a donar gue rra als · Hermanus., ni que
ars sís matava sarqantanes a ta Riera , ni
que als nou anava a venere colomins al
mercat,niquealsquinzevaig entrara

~:~~::~ a~s~~~o~~~ i~a~~r~~~~~~ V
Pero, per que cont inuar si...? Paro el
carro . i dono crdres al meu amor propi
perque s'eslig ui quíal en el seu raconel
i que nom'empi pi més.

I un SOl'Vidor pren el seu Ilibre de
compresee-eots i passa aques l artiele
a rHaver del Butl let í; i com prov a que el
compte naquedal secat.

Pere SCMé I sene (soci núm. 1)
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- TE ATRE _

Teatre infan til

El dlssabl e 19 i el dUJmenge20 de nov
embre oe 1992. a la tarda , el g~ nlantil
del nostreCentre va estrenar aques tes
duesoomediefes: El gat amb botes i Tres
~eraUIJrei

WJ
q':;:';'-:;:~
de d lve rses

..¿ ...... eeats entre ers
·· 1 - L seti.els l retz.'

anys.Alguns era
~ la pnmera vega

da qu e ectue
ven : d·all res. ja
els pcoemano
me nar -vete

rans •. Entreaqu eslS.esnotaelseumillo
rament :vocalitzenmillor iporlenel paper
ben rntIITlOnlzal , cosa 111011 important per 
qué el públ ic pugui seguir amblacilílal el
desenvoIupament del·obra.

Un altre lactor molf positiu és Ye!J((!1a
saLabastantplenadenens.~.pares.
mares. aY'isiavies

Entre les eoes tardes passaren de 200
peorsoneslllsassislents_E xaetamen1225
Els vaigcomptar

F.C.A.

Posem-n 'h i
un s quant s més1

En elpa ssatBul lelí , s6ta eltlfol: . Sopar
teatral I record amonu- , es dóna una neta
d'aclorsi aclrius i a~rescol'laboradofs del

nostre iea ee que ens han preced ll en el
seu reklm a la casa del Pare _Com que
se'ns convida a ampliar~ amb gen! que
n·esligu iabsent.ensplaurecortlBl101a
una colla lf'adors, rac:tivitaldels quals en
el nostre teatre acaba amb antenonlat a la
liJUElffa del 36 .

Som-hi : Isidre Bartomeus • .loan Gu ille
mi . Miquel Magrans, Josep Mari. Josep
Pelegrl (pare ), Tomas Romaní. .loan Tor·
né, Franc:isc:o Urdei x. Josep Bar1omeus.
Casim ir BLanc.TomasBorrás.JaumeBra·
só .MartiBrunalEnOc Botai.JosepBotei.
.loan BuIic. Gaspar Campmany , Jaume
Casas. EstanlSlau Farrés , GabrielGibert
JoanGiol. Bar10rrleu Homar. Antoni Jové .
Uu is Lamor(paJe ). Uuís, Joaquim i Mano
lo Lamor. Jaum e Magrans, Jaume MarI,
Josep Morros . Uuís . Paco i Josep PaslÓ.
Josep Pelegr l (lill ), Joan Piqué ,Joaquim
Pta , Ramon Puigp inó s, Joan Raurell .
Alexandre Saló, Jca n i Joaqu im Solanas,
Francisco I Jcen Torellá, Fredenc Tcrn é,
Josep Torrens. Pere vannbs-a, Vtcane
Vallribora, Josep Xarau, i la Mereé Re·
guart,protesscr ad e pianoque gentilmen t
ens eccecenyava ers pastoeeta I peütes
comédies musicals

En Joan Mart inez i un servidorhavlem
estat a lemps de treball ar amb tots eus.
ambexoopci6dels YI,Iit ¡:ónefsde la .sIa
A alegir .hj en Josep Comas , en~
Mercader , rAgustiVlntr6ienOaniel Rovi·
ra,~aetuarenposteriorment_ lpel~ta

a les noies lle la sec:ciótemeni na. recor da ·
ré : Neu s Abalate. TeresaBosqueIS. Car ·
meCampmany, Maria Pau JavaJov, Elisa
Lamor, Maria Mlral les. Tresa Piqué , ROl'
mona TOn'lé, Rosa lina Tranero. Maria i
Matilóe Vendrell . TalTlbé pe!" a 101s ees.
una oraeió

Rel erint-nos a larep resenta eóde l'obra
D'aqlJ9Sla sigua noenbeuré, és sensible
que tos ignoracta per la revista HortAvui.
Preeisamel11hauria tocatparlar-ne al nú
mero d'agost, onesdedica ul1 comentari
amb dueslotos avoacomédia represen ta·
da a I'Ateneu Hortooc , i un comentari amb
lotografiad 'uncomildiaque lotjust esla va
en eurs de preparaei6 al Fomen l Hof1ene.
De la nostra. res de res. ¿Noussembla
~ falla la propagand a?

P.S.s.
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- OIVERSOS -

l es bugaderes••• I
la Bugadera

tes ro sne s buqeoeres . lasbugaderes
d'Horta , eren person es seoames. enca nta
ooees. que es ded icaven a rentar la roba
bruta de mig Barcelona . la recoll ien de les
cases , la dei~aYeO a la Posada . d'on la
recollia en Pauet o algun aIlrecarrelerdel
barri , qUÍ la eexave a peu de salareig. Les
bogacleres marcaven la roba per sabef a
qur pertanyia , prepar aven la togaina i oc
me~ven a rentar ·la,tresoquatrebuga

deres junt es, mentr e discutien sobre el
~arampió del nend e la Cisq ueta, el prome
talg e de la Filom ena o les caneses que la
Cat9fina aguanlava de par! del seu marit .
S'es1enia la roba, [, una vagada seca , la
plegaven llaposavenen saos oCOi~inefes

perarelomar-laalseu llocd'origer1.
Els seus ccoeoemeots intel·lectuals

noéscap olensa-- erenmoltbai~os : els
seus migrats estudis no oc naven per a
més .P er6 vetaqulque -quiho haviade
dir!- ens hasortil una bugadefa que és
tota una Uun-Jera que lins i lo! 9SQiu
artidesaHortAINi,imagnificamenlescrits,
ceterreet.

iQuina sabslaca6 VilJQsentir . Bugadef a
d·Horta , quan vaig llegir el t ito! del teu
article del darr er numero de la revisl a!'
- t ectcrs i subscr iptors d'HortA vui, pene
diu'IIOS ~ , ¡Qua recoreortent era qua tota
una bogade ra recom anés a rectore ¡ seos
criptors el penedimenl de les seves culpes !
Gracies,~perlatevacol-tlboradó;

perqué jan'hi hamollsqueespeoeóei~en ,

perOsórl Inés eIs que nol'lolan mai. FlflS
n'hi ha que en acabarla jornada fan un petil
exam en de com han passat el dia , i sempr e
hi troben petrtes falt es, com ara una menti ·
do taperaquedarbé,o algunsantimenlde
vaona t. o una rana de caritat enve rs el
prois me,o potse ra lguna falteta }¡¡una mica

méS gruixuda. En demanen perdó a Nos 
tre Senyor. i s'acIormerlplacidamenl amb
la consciencia tranquila i la convicó6 QUe
si Déu e1s crida aquella mateea nito es
podran presentar amb la roba neta al ¡ud iei
part icular. Gracias, Bugadera, jo anava
pensant .Fi ns itotamllaigler lail . lusióque
ccreoes a anetar-te ccm a catecueta de
la ParrOquia

Peró ... recancus L.. Em poso a lIeg lr
r artidei...•Ga hfardeusinconsc:ients!Fari 
seo s ateos ! Arimateus ignorants! PaIes 
tins ...~ Ui, ui, ui ...que ésaixO?S'hacanviat
el panor ama , I veig que la Bug adaraco·
menqaapicarirep icar amb el seupicador,
sense pensar que aquesta eina ja no es la
servi r per res.

Estimada Bugader a, no sé qui ets. Pos 
siblemenl et conec , perO no sé pas qui ets
FlOSi tolpodlies ser Inés o rnenys amigao
amic meu . PerO, ami(: o no, no poc dei~ar

de comentar el leu articl9 , que cree sece
ramen l que no sl1avia d'havef publ ical . t:.s
ciar que tu pen ssras cnterent, peró aquest
article no teniadeveurelallum, enbéda
I'amistat i bona uni6de la gent del bam.

Estimada Bugadera; Hom diria que ¡;les .
coneixes que HorfAvu iés una revis ta tami
liar , entranyable, que ha de promoure i
procurarconservarlabonauMentrelOts
e1sveins. tiroguintaideologiaquelinguin. 1
el leu articla resulta com a minim irlc:onve.
nienlpera unelevat perce ntalge de la gent
d'Horta . Ens sentim molestos, per no d ir
ctescs. ere catones pracli cant s d'aquesta
lel igresia.E ns sentimmolestos--i aqul sl )
que no comprenc com no ha has Iingu1en
comple- mcrts sobscnptoes i tect ces
d"HortAvui,ilins itotdeusenlir'$6 inc:ómO-
de algun col 'laborador ee tan magn ifica
revista

No en traré a comeo lar 185 teces objec 
cions al CateCisme japromuigata Roma,
peIPapa,eldiad e la lmma culada.Perso
nes molt més preparadas I capaci tades
que un servidor deulana~p1icar-loi donar -
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re jes aclar acions perlioafll s, AII6 a que
Y\J. relerir-meésl"anuncide/aTelalóníca
Ql.lell1Cloeixes. Perdona, Bugadera, pero
elconsíderode moltmalgusl imereilledor
crun qualificaliu que no m'esevexo a pu-

"""1, par acabar, taig esmenldela _Nota da
raulOf- que ftg..lra al peu de l'hofOscop. És
sil'lCElfameot admirable l"altrulsme que
demostra quan promet secece-se pels
Iectors , acceptanl la seva ecoeeeoa par
reterniatÉs sens dubteelmésgransacri
fic:i que 110mpot imag inar Meravellós , su
blim. Pero no estana de m és. estimada
Bugaderad 'Horl a. qua lidigu éssisaI Mag
que, si aixó s'es cau -que Déu no ha
vulgui-, i es traba r~¡)s al magalzem
dels ccndemnats. que nc eepee que cap
lector vagi a certer-a censo!, Ah!... i que
pensique d'aquellinlernnoel lreuran ni els- ,.

No rhe volgut molestar . estomadaBoga·
dera Uegeixotots elsteus artidesamb
Iorya inlerés , per o aquesta vegada ... Tar
geta Roja , Bugadefa !

Pere Solé (8-12-92)

Parlar bé deis altr es

Del núm. 68 7 de la revista C.C.,
deldijous 19de novembre ce
1992

Un amH; em sugge reix que escrigu i
alguna cosa sobre elque diemdelsal tr8S
No es pas un tema banal. Perqua ens
solefllrelenr al proisme .massavegades,
dient ·ne coses que!MXlen deteriorar la
seva reputació. 1que, soYint , no són ni
venta !. L'amor cristj¿aimpedeix de ser IIeu
gerenlaparta,Sobret01c¡uanafectaaJgU
roegativamem

L'attre , ni que ens sigui ant,péliC, me
reixsempreunrespecte sagral.L 'antipatia
o simpalia soIen ser eoormemenl subjec
tives.CaIanarencaram ésenRa:lager'l1 lé
dret a la bona fama , De lal manera que no
podem ni 1efcOrrer coses d·altri que , tol i
essenlveritat.taearieolasevarepulaOió

S'ha de parlar de les p8f$OfIe$ amb
peus oe plom.llavorablemenl. Un alife
amic. s'ncerant -se, BlTl diu que quan ~

damarlBnpar91 sobl"ealgú e'esrcrce a ser
positiu méS eolia de filies i IObles Perque
seria fer molt rnalaetuar sotaal conseil
injustdel'anflpal ia. Alerta amb el que diem
deis aurest La prudéncia demana la íuetr
cia, la formaa dient de la carita1.Parlembé
dels altres!

Jos n Gult eras

T r i s t e sa

Era un dia trist i p1ujós . comel tema . No
pIovia a bots ibarrals , tan sois es¡lUmejava
clesdeprimereshoresdelmati .$enerl1es
onze l jol\avia d'anar-hipernassos!EJa
l"últim día partramitar-ho. Jo no to vcee
fer , perO ella m 'hi obIgav a. amb amena
ces .Sablaquesi hel eiaqueclafia lllgatper
sempre Fas el que les , ella he sabria tard
od 'hora.Emrenyaria,s'enfadar ia,amd iria
tramp6s,pocavergonya,hip6crita, lIadre,
eetataco r.

AixOsense comptarqu il diria sa mare
Seria el pitjorde tot. Sa mare era horrible.
crude l.daspíetada. cotorfa, injusta de ve
gades , Jo volia seguir lIiur!l,falil<.\'iurala
mevaYlda. Feiaquatreanysquasortiam
junts i sempre m'traesadotal de U>er1al
Me'ntreta pocperó me·ntornavamés. $a
mareexigiaqueem liguésmés,quenoem
dooéstanta.,betta',~all6nopodiaset.

on ao "iem a parar !
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Toeanava bé ~ns aquel eeen dia que
m'ho va atorgar, Ja feLa meses que Ii
suplicava i em pensava que em dina que
00, que 00 li agradaria la idea, que era
massa d'hora encara, - Massa crhcra- ,
va9 dir jo, guiat pels bons ccnsens cers
meus companys , ~Ja fa qualre ansa que
estem junts. Ara és el moment oportú !-

I va dir que sI.
Infelil; de mi! Tan be que vMa jo ~s

ales hores! Em va ig posar molt content
Era increfble,Em ya donar tet el que u vaig
demenar sansa objeccrons. Ja sab ia el
que eateia.ja! Vaig caureco m un coni ll al
parany del ceceooe.

Al cap de quatre mesasemva comuni
car la mala nolicia , De poc que no em
desmaio! Pobre de mi, Als meus 27 anys
ha via caiguI a la trampa , em tenia ben
.i gat ! 1101par culpada sa mare, Ella ha va
dear tot. Ho sé de bona l inta,U va dir:
~D6na-li el queel demaniid'aqurquatre

mesessera tee i li podrásxuclar la sang . Si
/10 ccecee. el denuncies . Ja ha veuras
com cau . Hauri!l de comphr , Tots ho fan
Mol!~lIets de prirr-, per Oquan el lem ps
s'acaba, vénen amb presses i aceeplen
qualse volcosa,sensa protestar. _

Enfi.hohaviade fer, nohr haviaaltra
solucié.

A les ccíze i viol minuts )a em ucee va
I8nl wadayanl del fam ós edlflCipar tal de
fer els lramitsnacessaris.Eta rúltimdia (ja
hohe dd), un dia grisi plujós

Un est úpid 1uncionariem va donar el
número d'ornre 1, naluralment , només em
pooepassar a mte-e er numercrrene.
Par més inri. era un dimarts lrisliplujós

Manlre m'espereva vaig mirar les cares
de la gent de la cua (grises i pIoroses),
cates mal hu motades, de pomas agres, 1
vaig pensar que no havia eslal r únic ase a
caure el parany. Que n'éS, d'espavi lada,
Ella, quan vol l

casu aütats da ta vídaqusranta mrouts

méstard, és a etir, a les tretee hotesd'un
dimartsgrisiplu¡6s(jahohavíemdit?)li
toca el 10m al númeroneue, o sia al meu.
Vaigen filarelllargi grispassadis. EIspeus
i lescames em pesayen feixugamen!. Mi·
rava a banda i banda if insles pare ts eren
amenal;3dot es. Vaig patlar amb la dona
de la finestfeta ,seteveamensanstea.es
notava que hi tenia pt8cbca, etl iQJ8l1s
assumples . Vaig pensar : -Comsenoeu
rifar .ce totsnosahres, 1otxOS, que ens hem
deixalenxamparal paranyd'Ellaisa M'a~.

A les tretze i tretze mmets serna de
l'edificiambelsl ramils fets.E slava abalul
Mai més no seria Iliure. Sempre mes em
xuda rienlin sl 'úllimagota,emCOO1rOlarien
fins al finals dels meus e ee.1E'a ,qué em
donava a canvi? Vaig pensar: eslabí litat.
no ; saIut, psé! ProlecciO, ehem ll , a sobre ,
em dirieo qll8 a1l0era el meu deur9, la
meya obligad 6, que era un bon ciutad á.

No, no ! En el Ions jo este va aOOM per
qué haYia perdul una part de Ilibertal r oe
felici1al

Vaig anar cap a casa,vaig ompll rtimprés
que sa Mara m"havia eovia t. junTamenl
amb les etiquetes i el meu nom i em vaig
dirigir a la sucursal de la meya caíxa
d'estalvisperlramilar -hi !a gesti6final:el
pagamentde l'imposlsobrel a rendad eles
perso-esñeqces

Par primera vegada a la vida em jccava
pagar a Hisenda_Ela naVla~anyal. Ouan
em vareo apujar el sou que Tanl havia
demanal , EIa sabia que em tocaria pagal' .

Diueo que els bons ciul8dan s són els
cue ccmpereen el que la Llai (la Mare)
dicTa. Apanird 'aquelld imartsgris ipluj ós
jo sabia que sempre més hautia ele pagar
eolloedecobrar

Ellacobrai8111ucla lOCel que pol

Jo , persooalment, em vaig sen l " frus
lra 1.gnslpluj6s'

vceaüres.nc t
sere soié t serre
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- MANUAU TATS_

On és el fred?

Som a pmc¡pis de oesereee. temps de
frEId, o alrnenys havia estar aixi duran!
moIts anys,pero ara sernblaque elfredno
voI aparéi xQ(,

Les lemperatures iels doesde sol lan que
encara sembli que som a la pnmawra
Nomésles fulles dels arbres apílotacles a
lesvorl!fesdel carrQ( i la mirada alca lenda
ri ens la veera que la primaver a ja ha

, marxat

No calen bulandes . nlg uants, nisuéters
de liarla gru ixuts i enres peces de vestir
que ens protegeixin del lred

Esestrany, potser no tingui res a veet e,
pet'osernbla queaquestembolicdemÓfl
en el qual vivim ha capgirat el iemps.

Tote stépotesenlaire ,Avu i lot ésguerra ,
egoisme, racisme , insolidaritat , lam , in
comprensi6 i, per si no los prou, també hi
ha agressi6 contra la nostra tena

El sol, el vent, ers oovcrs. la p1uja han
V(Jlgulprotes tar i no SOftira treballar . Oui
sap ,potserpensen:·Aquestshumanshau·
rand'aprendreatreballarperlerque la
vida no sigui un dur hivem. fred i solitut
Que wgin que bonic que és un os amb
dar or, IumiescallorooprimaV8l'a.Retar·
dem l'hivern! ..

Adel8 AJbaeete
Classede Catafá,2ncurs

Le bon gourme t :

lI onzes de porc a la sa lsa
de taronja

Ingredlents:

1 llanza perceescoa, millar guDuda amb
pal iclelapaJ1dedat1,

1 gol de vi blanc.
2 cebe s 19Odres,
3laronges,
1 paeuñade brou {verdures o cam},
1 tamna cs l 00 g dB nata
z carbasscns,
2 pastanagUBS,
sal I pebre

Preparaclo :

Posem aigua a110c par ooure·hi la pas
tanaga pelaclailalladaenquatre uossos.
TrinJr.emlaoebabenpetitona, l'al egima la
cassoIajuntament amlJ el gol devi,elsuc
d'una taronja ila seva pel radada . sal i
pebre. Uncop cuita la paslanaga, la scee
gim una miqueta

Amb la malflixa pael la soIreg ,m el caro
bassó ,fambélalla1enquatre lrassos .F fe
gim les Ilon.zes, i ame el malflix ol i fregim
les du-estarongestall adesarodanxesamb
Iapell

Poseml a cassolaal Jocambla cebai el
carbass6; hi afegim la pastilla de brcu i
oereem que bulli durant deu minuts. cua n
es rel redi, la triturem ihi afegim la nata

teeacoees lesooxemalasafala,les
suquem amb la salsa per sobre, alegi m a
sobre una rodarucade taronja j unamique
tadepastanaga.

Bon profi t.

XeI Pier Man-Dulullr,
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Seccions del C.P. d 'Horta

AGRUPAMENf EscOLTA; Adivi ta ts de Ileu re I formacl ó .
Noi s i ooie s de 8 a 1 4 a nys.

CINEMA: P ro jecdons de p el ·)ícul es ¡nfa otil lO I ju venils .

f.s&o.Jrr FOlJO.ÓRJC: Da nsa catala na , bal le t popu lar per a
to tes les edats . Prepara to rf, infantil , juvenil , cos
de dansa, g ru p d ' ad ults. I~

ExCURSlO!'ftSME:Sortides mensuals, amb a utocaris), a
dt íe rents indre ts deis Perso s Catalans.

FUTBOL SAlA: Co mpetidons d 'al evins, tn tenñls i a du lts.

GRUPf OTOGRÁFIC: Reunioos m ensuals, l ertúlies,
co nc u rsos I e xpo slcío ns , Laboratori p ro pi de
bla ne i neg re I sessions de Uum a rt ificial.

MA."OUAUTATS: Classes de treballs de b ijute ri a , broda t a
ma, catalá, costura, dibulx artístico escota
d' adults , frivolité . gimnirosti ca feme nin a , macramé,
mitja , pintura , pol icromla . punte s de co ixí , ta lJ I
confeccló. e stampacló I ce ré míc a russa, qu ad re s
tridlmenslonal s , ganxet . gra vat de vid re . (Hor a ris
a co n veni r, de dilluns a d ivendre s.)

T ENNIS DE T AUlA: Equ lps fed e rat s a Ca ta lana i

~:::';':~I~fantils . juven ils . senlors i veterans. I o"J

TEATRE: Grups: In fantils . ju ven il. adults I ve terans .
Escola pe r a nois t ncjes.

[

TRES ACTlVI'T ATS: Festivals . concerfs, conferencies. I

~:'::~~:~a~I'lte. cult u..I. , joc< de sel é, CUBeto J
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