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El gest dell1acet blau

El passat ota 20 d'aqost , a Barcelo 
na. la ge nt -no tola. perO si la scñ
Cien! perque tos represemativa- va
manifestar el seu rebuig a la violénci a
tvae ..altarel valofdelasolídamatam b
totes les seves vietimes , llu int sobr e el
vestitun 11a<;b1au.

Corn va escnure un deis rotenesde
la ciutat,aquest gas! esva convenir en
una - atir mació soc ial de vclunt at de
roce-anca ide con
fia~en la lo~

deprogrésquere
presenten la pau.
Iacon vivéncia i la
IlibeOs:!" .

Aques tes maní ·
test ecícns s6n
realment intereso
sants. Amés, una
soctetat que és
capac;d"expressar
ere seus sentí 
ments i les seves
acencs a través
de geslos corn
aqce st és una socíet at viva,di nam ica .
que pct mirar ellutur arre esperance.

Ell la¡; souoan ha estal un gas! de
pau. I el que cal resaltar ee que ha
estat un gest ccueceuGent de dife
rent CUltura, de difereJ1t menta litat,
d'ideo&ogies ben cwerses. ha estal
unida par un gas ! seruu. Benvinguts
siguin aquests gestos. expressions o

Mossén IGNASI
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A la mor! de l'A rmand Calafell

Estimal company
Armand,

Fa qua ranta -srs
anys que el valg
ccneb ar. Eres un
xcc t seriós.poruc ,
ex ageradament
ben eoocei. inse
gur delleu valer,
bcn company ,
amicperfecte.

Ouan sorties a
l'escenari , sabies
en tatorar-te en
l'espent del perso
natge de torn que
el calla represen 
tar , mes bé que
ningú. l tu. tan hu-

En aquesl núm ero:

mil, mai , mai te'n va
nagloriares . Has es
tal un gran artista,
Armand . Has estat
una persona anqeli
cal que tothomh a es
nmat

Ens has oecat per
sempre --el 29 de
;"'lioIde 1993,aredat
de 71 anys- i sen
tim una gran pena
perqué en el món no
troba rem un arree
Armand com 11,1.

Que Déu el doni
unbon sitlal ala teva
gloria

Dora SERRA

1'1'1t$(l"' (''' v('u all(l ;El ~CSl<Je lllaCC't

blau j 2
A la mort de l'A rmend CalafeH/ 3
Man",, /i/uu :Ulla gran e..pm icit'l/ 4
Volem scr mil """i . ! 15
Cine""' : Prograrnad ó de la lempo

ra<.b199J.94 17
fu/l'Ji""iJ".,: Empú~il ·E'\lartÍ1

"J uanjoSanz i Carrión. Fn~v imamh

lafamília / IO

Tf'alre: Fe,t~ , de Sant L1uf, liN 3 1
13

RI'NJTd.<d'all"·~ If'mp., ..Mo'~oJoan

Icani la scvao hra / 14

E$htJnfolJ:.lOricPer molt~ ~ny , ~ / 1 8

Tf' " ni s ,u fau./Q: A5cen' a 20. divi~ió

nacional /19
Pujada a Núria amh eu veterans del

C.E.C /20
Gllumllonria ..Curset<.1ecuina / 23
Goig. a llaur de Sant Gaudenci 124
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(rt' ~~\!.'- ~anual i tats ))

Una gran exposició

Del 13 al 20 de juny de 1993 hi ha hagut
srstjurscsrexccs.cc reina de I'any: rre-

leS dones d'Horta són unes Iormidables
anisles. Saben leo'anar tan bé r agulla com
el pinzel . el sizel coroeIs eco ets. Aqoes 
tes mans que Ifeguen, renten. cuinen. eca 
rician l, mohes vegades . veiem deforma·
das de tant feinejar, són les protagonistes
i creadores de lols els lfeballs artesanals
qua ensmoslranunavegadal'any aple'
gats en aquestasa la dels Llursos,co negu·
dacom la Sala del Ping-Pong

ba l/s Manu als .{Vegeu la pcrtacacracoest
ncrnero.j

Ouina e eraveue. senyors meus!Aques-

l es admirem i les II09m. Que par molts
anys puguin sor útils,

Sec<: iÓ de Manua lilBt s

/F=============='=>."
Loteria de Nadal1993

Ja en temm participaci ons !

Número 53.375
No deixeu de ccmprar-ne. Poi sortir premiat.
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1993
127é aniversari del

Centre Parroqu ial d'Horta

Volem ser MIL socis

Durant les restes del l2 Se
aníve rsar¡del Centr e Parroq uial
(1866· 1991) \'aremcomem;ar una
ca mpa nya per tal d'ucunseg uir
la xlfra de milsocis.

" cm arr ibat als vutt-cents i
escalg. Aquest any 1993 volem
supe r ar -nos.

Q UE CADA SOCl N'Al'üRTl
Ul'óD E NO U!

Col.laboreu, si us píau, Cun
venceu un fa miliar, un a mic, un
vel. Tots seru n he" reh uts. He m

d 'a r rib ar a l soc¡ nú mero 1.000 ,
abans no s'u eabi l'a ny.

Et socí núm ero l. OOOti ndr a
una meneiú especial!

O mplene u, si us pla u, la but 
llet a que l r oba re u dar rer a
d 'aqu esta pagj na.

I rec orde u que les quotes
ANUALSsón:

Infaot s,l.OOOpe ssetes.

J U\ 'CS, 1.500 pessete s.

Ad ults, 2.000 pessetcs.

==========000==========

Volem ser MIL socis

Comptem amb tu

Fes-te soci deis L1u"isos
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CENTRE PARROQUIAL D'HllR TA

n :u u I CO Ul SA . 7 i 9 /OH031 BARCElOS A

n :L EFOS ..a27 7~\ 27

Nom: Cognoms : ..

Ad~a: .

Publaci6: Telefon:.
Quota an ual: .
Data de naiae mem .. Data d 'ulta : ..

Signatura:

¡¡======== ========;l :
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L

Proposams : . . i o ••

Stgnaru res:

Senyors.

Els agrairé que atcnguin els rebuts que anualment cís enviara
el Centre Parroq uial d 'H orta per un import de pessctes
en co ncepre de la meya quota de socio

Banc r Caixa : ... .
Agencia : . . Poblaci ó: .

Compre / lIibrcla:
Signatu ra:

D.N.I ..

Titu lar del compre: .

1
I
I
I
I
I
I
I
I

l!==============!J,w,



cinema

Programació
dela

temporada
1993-94

CENTRE PARROQU IAL O'HORTA

SETEMBRE 1993:

Diumenge12
oecosta
D;jous 16
Dissabte18
Diumenge19

OCTUBRE 1993:

Oissabte9
Diumenge 10
Oimarts12
Oissabte16
Diumenge17

NOVEMBRE ,993:

oiss abteta
Oiumenge 14
Dissabte20
Oiumenge21

DESEMBRE 1993:

Dlssabtee
Diumenge5
Dilluns6
Dimecres8

GENER1994 :

Dissabte8
Oiumengll9
Dissabta t S

Tarda,ales5 i6,30
Tarda, a les 6
Tarda. a les 6
Tarda, a IIIs 6
Tarda, a les 5 i 6.30

r eroe. eies s
Tarda, ales5i6.30
Tarda,ales6
'rerce. eie s e
Tarda,ales5i6.30

Tarda, a les 6
reee.eee ete.ao
raroaaresa
Tarda,a les5 i 6.30

reroeeies s
Tarda,a.les5i6.30
'reroa.eies e
Tarda,ales5 i6.30

Tarda . a les 6
Tarda, a les 5 i 6.30
Tarda, a les 6

En busca de l rey del so l
(Dibuixosanimats)

El lib ro de la selva
(Oibui. os Walt Disney)

Carll'io ,heagrandadoalnll'io
(WaltOisney)

As térl xen aretana
(Dibu ixosanimats)

Una mon ja de cu idado
(Cómica)

Tres pequeños n inj as
(Aventuresjuven ils)

Bambl
(Dibuixos WaltOis ney)

Bambl
(Dibuixos Wa ltDisney)

Su distinguida senerra
(Coméd iacomica)

Aki rll
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Diumenge 16 r erce.e ee st e.ac (OlbIJixos. Juveoil)

Oissabte 12 Tarda, a les 6 Somo s los me}of • •
Oiumeoge 13 Tarda, a les 5 16.30 (WaI10isney )
Olssabte 19 Tarda,ales6 ASléri lt , golpe de menh ir
Olumenge20 Tarda,aIesS i6 .30 (Dibuixos aoímals )

MARC;: 1994:

Oissabte12 Tarda,a les 6 ubellay la bnll.
Diumerlge 13 Tarda,aIesS i6.30 ([);buixos WaI1Disney¡
Oissable 19 Tarda,a les 6 Labell. y la beslla
Diumenge20 reree.e ee sts.so ([);buixos WaI1Disney)

ABRIL 1994:
L

Oissable9 Tarda.ales6 Fred di, agenle 07
Diumenge 10 Tarda. ales S i6 .30 (Dibuixos ar'limals)
Oissable 16 'reree. e les 6 Tod os los perros van.1ciel o
Diumenge 17 reee.eeeste.ac (Oibuixosanimats)

MAIG 1994:

Dissabte7 Tarda, a les 6 Babar . nla selvl
Oiumeoge8 Tarda . a ~ S I 6. 30 (Oibuixosao imals)
Oissabte14 Tarda. a les 6 Aventu ras de Chatrán
Oiumenge 15 Tarda, al es 5 i 6.30 (Infantil)

Empúries i I'Estart it

AqJ9Sta . la del dissabte 2fi de juny, és
t úl1irnaexcursió del C\lrs 1992-93. Horf'olt.
nalgern a lotes les mestres de Manualitats
QlJlI. inc:ansablesanyrere any,portena
l erme una las ca mo ll lIoabl e di nt re
lfaquesta gran Casa que és els Uuisos
d·Hor!a. Una vepada més, eIs cIonemles
graoes. Avui dia SÓl'l la joia del noslTe
Centre . Que Déu les recornpensi i les
protegei xi.

[ . .L excurs lOmsme

Excu~ amb aut ocar núm . 57

J A les vuit, benpuntuals,
marxem d"Horta tors formals.

Oosautocarspleos d'excursionislesamb
ljIilnesde passar·s'hobé

El cos s"haa limentar;
pararem per esmoaar.

I
Uns diU6f'l: _Que bé viuriem Si no ha · ~

guésSim de menjar !_ Uns altres opinen :
-Oué dius aral Si és el m~lor plaerdel món,
una bona rnllf1a! -. Com sernpre , hi ha
guslOS de lO1ScoIors !

ldesprés.ambalegria.
cap a EmpUriesfarero .na

Sempre és bonic visitar ecoeses wees .
bressol de la nostra bistóría . i admirar la
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be llesadeltreballartesarlal de ls nostres
avantpassal s.¿lquirlsmil lorsa dmiradors
que els componentsd'urlasec<:i6de Ma
nualltats?

Cap a I"Estarti/ lem carrera
el«Nautilus~ ens hiespera

Quinaemoció sentim pensa nt que con
temprarern el fons del Mediterrani amb el
secsnesore amagats, les ámjores plenes
dej oies.el sgransmonstresmarinsame
na<¡anl-nos ambl es sevesd ents punxagu
des. les restes del vaíxeus phates carre
gatsdegranscofrescurullsde monedes
d'ort. .. Quins somnisl

Solsveiemquatrepeixets
que ens contemplen mlg distrets .

No obsta nt el desengany, el vialgeen
valxell varela perla. Les illes Medes s6n
precioses. El sol. I'aiguacl ara. el ce: blau,
la brisa marina una mica esbojerrada.fct
plegal, ungranplaer!

A Torrent de /'Empordá
ense spera unbo ndinar.

Com els hem tet patír, pobra gent ! Hem
arribalmés lard de les treslJaenscreien
al fons del mar, juganlamb les seenest
Després de prenote un cordial, tothom
encalmat ibe naposentatsalsdosmerlja
dorsd el a fonda,hem fetunbonapat.De
sobretaula.hiha hagut cantada d'hava
neres.Manoiquma festassa!

L'amod el restaurant,q ueé sa lcaldede l
pebre i sacrista de la Parroquia, a más
d'aüras cer rece que no ens ha especificat,
ens hamostrat l'església, enshaexplicat
lahi stóriadel llogarretiha dirigitla salvee n
honor de la Mare de n éu.

Ja s 'acaba lajornada
Capa Horta altra vegada,1

Sobre les 8 del vespreja érem al carrer
Campoamor, dava nt la Parroquia , eren
haviem sortit 12 hores abarte.

Comque to/ ha anat molt bé,
diem.-A reveúre. !ins I'any que ve.

Roda -saque s
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Juanjo Sanz I Carrión

Entre vista amb la seva esposa I els seus fills

El dia 1Ode juny de 1993 va mori r en
Juanic. Elseu trasp ás va ser tan seo
tat que ens deix á ecieoarete. Era a la
secretaria de is t futsos passant
compresamb I'AnlOni Mone ra , quan,
de scote .es queix ád'u n lntena dolor a
l'est6mac . despr és al vent-e. eescrés
a 101arreo (era un atac de con . 8 van
trasl ladar, amb una amb ulancia, a la
Residéncia de la Vall d'Hebrcn. Ju si
due s r ores rnés tare , [a era mor!

Com I'ham plcrat, Senyor! Era una
persona tan bo na, tan afect uosa , tan
amable! 1015li érem amics Intims !

ccan várem conéixer en Juanj o?
0 '00 vingué? Ou i era?

Em leune ixo amb la se va familia un
diumenge del mes de juliol per parlar
d'aquesl homead mirable,M'h an convidal
a dinar. Al voltantde tataula: rae-me. la
seva esposa, i els fills: Emília, Juanjo i
Rosa. L'Adala, casada amb el Juanjojl.)
nior i la tia avia. la Cuca , com raocneoeo
doIo;:ament. I jo, naturalmenl. Reoordem
anécdotas i parIem sense parar. L'esperit
delJuan;oensacornpa l'lya isemblaque
dilige ixi ral'limació. Després de racet.
omplim la tauta d'albums de folografies
que ene ajudaran e relerla hisloria de
I"home i las eva tamíliaque duranl33 anys
s'na anat tonant

L'Emflia, l"esposa.ens pana:
- El vaig OOO'lé,xet l"any 1954. Jo tenia

17anysiva igpresentar-me aferunapmva
de treball a la casa HIspano Vlll ien;, En
Juanjo n'8t8 el cap ele la secccele Caixa.
Era ja unhomer espec;tablede30 anysque
impresSiOnava amb la seva compostura
sercsa t ext-emaoament eoucada. Em va
ter seure i em digué: ~ 5lJ gracia , por favor,
señor ita...- Vaig passar la prova. peró

estaven descontents de la meva mala lIe
tra.Després de tres mesos fent exercicis
de caligrafia, vaig aconseguirel llocde
lreballenla secciÓde Complabilitat.P as·
sávem moltes eslones junts, repassant
I'lUmeros. Sovintemdeia: ~ Canle, seNJri.
/a>o. rete-ot-ee a les quan~lats... Várem
congeniar. Ens aven ten , malgrat els 13
anys de diteréncia. EII era lan infantill
Sempre ho ha estat, fins rúllim ~mellt l L
Alsd os anyse ns vllrempro metrel af mals
del 195g ens casll rem. Els primers mesos
defe stejar, jo encara lipar lava devo stél...

EIs pregulltO on va oéix8t en Juenjo, i
l'Emíliam'explicaque el seuparee ral erro
Viarii sovint es veia obligat a canviar de
residéocia .

- En Juanjo nasqué a Gijl)n. Poc temps
Ó8Sprés, as traslladaren e Madrid. Ouan
lenia 12 anys vil'lQueren a Barcelona d'on
jal'lOe llsor1í . El Juanjo sempre cee:~ Jo
s6c espanyol.ciulada del mÓn, nascuta
Gijón, cria t a Madrid t educat ¡ tormet e
aarceicna - . Era un idealista. El seu lema
8I'a: Déu, la Patria ila Familia. Va ser un
bon talanglSla, enamorat de les leorieS de
José Antonio. Va tenif ama en tetes les
esf8tes socialS . Cuan leniem de govema.
dar de Barcelona Antonio Correa Vegli
son. també falangista, li olen un Cárrec
important dlntre del par1i1. El Juanjo no
raccecta.. EIIceía: ~Yo no cobro por servir
a la Patria;yo doy. ~ Les se ~esdádives no 1
eren pas monetaries, perqué ben maqras .,¿,

les várem passar molles vagadas! Va ha·
V8f de catlVlar de laina una colla de vega
des ,sempre ocupan! c.iln"ec:sdecomptabi
lit at. Va pal ir par les empres es que
$'en1OflSaren, no pas pee les seves neg.
gencies, ben segur, que no he conegut
home mes recte ni más oatdc r que en
Juanjo!Ss 'nv a tirar tantesd 'horesextr es
treballantde lraneper inlentarsalvar o
solucionar situacions desesperadasl...
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L'Emilia.asta callada,paKluda llfl el seu
m6nprelérrt.

La Rosa, la fina, em rresna un ueiat
d'anéedolasde l pare . Ambcara riallera , el
vadesglossant:

- El pare gaudia amb 101.Era un admi
raclordelanaturaidel'espot1. EnsYOliaIer
uns bons daportisles . Tot ho orga nrtzava
com si los un joc o Oonava ordres i icts
obeiem contents. U agradavetl tarlt eis
I'IÚrnarosqua sempre jugavem a rer sumes
1 restes rápidas. a casa , al car-er. a
r au1obús... S·inventá un cr~ de gue••aque

menl qui tos, Despees, de vagad as. ens
preguritava: _¿Quién era 9se? . Nosabia
estar sol. Ouan amba va a casa .ee obrir la
porta ,jaretrunyiala sevaveu:·¡Ahd61a
casa!·Unany. perSetmanaSanta.anárem
a Sevilla , Es va entusiasmar ! No va para.
fins aoonseguir posar -se sota el portarit
d'un deis casscs. lIa acabar reoeotat i
Ielil<!Eahavial:lecol. laboraratopt1 .M,ra si
era gran la recese net de comunicar-sa
amb qui los , que. ana nt de vialg.e amb el
nostte eooe. eea Iota una atraoc16 la de
veceoes que pará vem en ers pobles °

21·1 0·1959. En Juanjo, casal amb I'Em,lia

totsimi lávem quananávema lamu ntanya.
Cuan hi havia la vollaooisla a Espany a,l a
segul em de ca sa ee taet en un gran mapa
de caneteres. gesa va molt i sempre en
veu alta El qu i l'ascoltava es aoeceva
admir a! i es convertía Si no era c:raient.
Cantava más ah qua ningú . eeeara qua
desahnés. -Astutias.parriaquerida- . Res
no ileiapor nivergoflya,Teoiaamicsper
1oI:arreu. Elabral;3Va isaludavaefusiva-

Ciula tSpe . ap regunlar una ad.eo;aenca.a
que nofe sla lla,solspe l goig depa rlar amb
desconeg ulS. Ens l:leia: . Para el coche.
que preguntaremos a ese nativo-. l as
criatures eren els seus amics preferit s.
Ouan poc:liaentrar-hi en contacte . Wqueia
la baba ee salisfacci6 ...

No sempre ha par\al la gcsa. EIs seus
germans també hi han ficat ClJllarada.

- Un any va V'OIer Iomlar una tuna
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L

estudiantil ambt otsel scomponants del a
família. Es va organitzar un bon galliner
No ee'n va sortir.

- Oualsevol q(Jestiófamiliar era deba·
tudaenbe Iots, fosl"tlOraoel momenl més
Íf1OIXlrtÚ. CAlanel pare deia amb veu po
'en! : -¡Ouórum.'-. tots eceñem a parte
r-errtar ños trobar una solució al problema
plantejat

-Es va dedicar amb COf i anma aa
formaciód e las evafamíl ia.Esvapreocu
par per a donar-nos una sólida !ormació
religiosa,a tenir en gran estíma la moral.
respeeu de generosital i sob retct a
cololaborar desmteressacament allí 01'1
podiem arribar, i primerdetOl ,a cese.ae e
la familia

-Un dels seusgransjocsera ex&fCirla
lantasia. Toles les persones i les coses
passaven per bateig simbólic. oc an nas
qué la primera filia, I'Emília, u dona el
sobrenom de 'r reso-o e la Casa. El noi, el
Juanjo, és al Simbo! de l'Esperar-..;a:la

Rosa, l'Ajuda Familiar. Tal cojecre. teta
cosa, tenia el seu nom simbólic

- Cadascú tenia una tasca marcada
d,ns I'ambient tamiliar. Al crrt de -¡ Equi
poI- . Iolhom es posava en mana.

- Digueu-me, si usplau . ¿icom va vanir
a raure alsLkJlsos?

-Alravésdela ParrOquia-diula seva
dona-o n csenree entrarem a termar par!
dels equipsdem atrimonis(é remde l'equip
9) l fou aleshores que tinguérem conlacl e

:~I~.~:~~~,J~:~~ ~~~~~~:'~~~~ 1_
1984 va entrar a formar par! de la Junta
com acomptabk;l. La mor1&1 va atrapar
OClJpar'lt~carrec, fanlla seva fBina.
Recordo que rAnrtaSanahuja ara la eese
rera i d'aquíva néixeruna lortaamistal qua
l'lO s'ha ueocat mai. En Juanjo eslava
orgul16s deiS eeus arr ues. Estimava de
verilal 101aquest jcvent que corre pel bar i
treballa pels Llulsos. Estimava tothom i
patiapertots.
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l a conve rsa s'ha allarqassat fins a
I'úlnrnahora de la tarda. Mai no s'ha
esborrat la nana deis uüs i els üavtsde
ia tamíua

En Juanjo hadeixat arrels ben pro
fundes,

De segur que en entrar a la Cort

teatre

Festes de
San! L1uis 1993

Celestial, ha tet una forta abracada al
porterSant Pere,unaaltraal seu ~ am¡

go Locas». i després, davant de Je
sús, ha estésles mansiñha dit:

- ¡Aquf me tenéis , Seflor!

]~

~

ti

Un deis primers assajos de Mans en/aire, de Ramon Folch i Camarasa

O'esquerra a drela: Daniel Comas, Marta Toboso, Elisenda Toboso, Jordi Dordar
(director), Aurora Vives, Ramon Mari i Josep Magrans {director}
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recer ds d' al tres temps

Capítol XXXVII

MOSSEmJoan Icart i la seva obra

Pocs deis rosees felig resas d'avui
dia pod en recorda r I'esbelta figura de
Mossén Josep ica rt. rector que fou de
la nostra parrOquia des de! 1903lins al
1918. EII va ser qui aixec á la nostra
esg lésia parroqu ial. En prencre pos
sessi6 del seu rectoral es trobá amb
una esqle siola a les afores del pob le
tctam ent insuf ieient per a una le ligre
sia que estava craoent de maner a
coo soeratse.Ja rantencr rector, mos
sen Tomás Casas, navta gestiona !.
amb resuhat negati u , la consecuci6
d'u n solar en lIoc apropiat, més cen
tric, per a construir-hi una església de
proporcions rnésamones

Després de Iaborioses gestKlnS, el dia
19 de gener del 1909 es signa resc:rlptura
de permuta de terrer'lys entre el senyor
rector .loan lcart i el patró de la parrOquia.
senyor Anloni d'Qriol·Cortada i Ranom. El
24 de juny del matf;lÍxany, festivital de Sant
Joan Bapüsta, titular de la Parroquia. se
celebra la oorimónia de couccecc de fa
primera peora. cedm únia presidida pe l
cardenaf ca seees. bisbe de Barcelona,
qui fou rebut processiona lment per lotes
IesassodacionsdelaParróquiaamb lu rs
senyerll$ i una banda de música , Se eee
bra una missa sobre el sofar dest inat a
resglésiataccruececo. el Cardenal pro
cedí a fa beoodicció solemne i ccuccacc
de fa primera pedra. pccs dies després
queda constituida leJuntad'Obral ormada
pe! senyor comte de fa Vafl de Marlés r er

senyor marq. d'A~arras c:om a mem
brll$honorans;i ,coma membresadius,hi
figuraven mossén Joa n lca rt, mossén ga 
mon Julia. i efs senyol'$ Josep vafl~. ....
srencesc Sens. Mlquel a euen. Joaqujm
Puig iRamon $ala,

El26de jufiol escom erwa ven fes otlres,
el ril rne de prodocc ió de leequale cueoeva
supeditat a fes etmcmes que s'anesse
recol int Peroquasi immedlatament, enla
trista i desgraciada da ta del 30 de jufiO!del
1909, era incendIadai tlevaslada r antiQa
esgfésia parroquial. Orfe cl'esgfésia. la
parrOquia habilitaprovisional ment el teane
cielsLlu isosperalacafebraci6 dela santa
missa, fins que, unessetmanes després,
es traslladá el c:ultea lacapella de les
germanes dominiques, que també havia
sot8l1inC&odil dev aslació .

ue vent d'un esdevenlmant tan dolorós
com inesper at. la reac:e:ióde la Ieligresia
fou admirable. i augmentílo estcecosi sacri
ficis que donaren un impufs tan gran a les
obres , que el 31 de desembr e dal 1910
qeedá cobeeta fa part de f'esgfésia que va
des de fa Iacana fins al creuer.a mb la qual

~~~~~uhn:~~:~r~~~t:~aq~:~~~g~~; L
Joan -que. pee cert . no s'assemblava
gens a la que tanim actuafment-. Col.lo
cada en una senzillapeanya, presidia un
modestissim altarprovisional.davantd'una
paret també provísiona l que desde terra
finsa lacoberta separavala partconstrui 
da da la peeconstruir; aquella pare! em
blanquinada, alta, molt alta, que recordó
perfectament. lota vegada qua podia c:on
templar·la totse ls diumengesa la missad e
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les 10 des de rest rateocuocc'coservecé
de l ccr.cnets Hermanuse ns situaven als
infanl ons del co l.legi que encara teníem
Ilunyl a primeracomunió

El 16 de juliol del 1911, amb autorització
del bisbe Dr. Laguarda , mossénJoan pro
cedísolemnemen labeneirlaprimerapart
de l'esglés ia. El diume nge següentes feu
la inauguració presidida pel senyor bisbe,
aq uido narenlabenv inguda,alaplal<a del
Mercat,lo tes lesassociacionsambbande·

MossimJoan lcart,Pvre.

res r bandesde música. El Dr. Laguarda
celebra la rmssa i distrlbu f la Sagrada
Comun ió a oeottrente nans que, aoom
panyats dels pares respect ius , larebien
per primera veqada

Inauguradal a primera part de l'església,
estenien d'omplirelslaleralsdellemple
ambel sco rresponen ts alla rs,E lp rimerlou
eld eSa nIJos ep, la imalgedelqua laoom 
paeyaven, més petitoles . les de Santa

Teresa de Jesús i Sanl Josep Or iol ;
s'inaugurael7demaigdel1911 , rega lal
l'allarpel teligrésJosepValller.

Només una setmana després s'inau
gurava l'a llardeSantJoaquim(a raseva
imatge feien guard ia les de Sanl Anl oni i
SanI Emili); obsequ i de la eenyoraJoaqul
ma Estapé .ocupilellloconaravenerem
SanlAnlo nidePádua

El 17desetembre delmateixa ny litoca
el tornal'allardelSag ralCordeJesús.que
era esperal ansiosament per la feligresia.
S 'havia preparat una gran festa ,amb so
lemne proce ssó per anar a rebre lai matge ,
pel"Ól'auto ritatgovernal ivasuspe ngué la
proce ssó.l'altarfo ucostejalper la fam ília
Julia

EI9d'octubresegüenls 'inauguravaamb
tol esp lendor ranar oe la Mare de Déu de
Montserra t; rortee c atera cantete mesa
so lemne; aquest alta rfo u costejat pel rna
Irimoni Sans-Bernel ,quelingué lasalis
facciódecelebrar less eves noces d'argent
dintrede lacerimónia.

len ca raab ansd 'acabar l'any,e lsd ies l
i 17 de desembre, foren col. loca des sobre
modeslíssimsaltars.mag nítiques imatges
de la Immaculada Concepc ió i de saot
lI u ís , q uefore n poss ibies gril cie s a
I'en trega da les noiesde l'assoc iació de
Filies de Maria i deis joves de l'Académia
de Sant Ltuts: erapetits anars quedaren
siluatsal revés de cc m estan ara, o sigui
que la Immaculada ocupeva el lIoc on ara
hihaSant lluís, ielSantocupava l'actua l
situaciódela lmmacu lada.

En la inauguracló de I'altar de la Verge
es pogué celebrar la proce ssó que li havia
eslal deneg ada aIS agratCo r; rebe nl-se la
imatgealcarrerFu llo n, onespe ravaartís
ticament adornada amb florS. Elsnoslr es
joves,elsjovesdels llui'sosd'aquelll emps,
tots oesapareq uts. que havien ce rout en
Ire lesflameslaimatgedelpalró ,obriren
una suscripció enl re els socis i simpal lt
zantS, recoll intelsulicientperacostejar la
imatge. Des de uavors fins al 1936 la
secciódePielalde l'entilat teniacurade la
conserv ació de l'altar, fomenl antentree ls
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soeisladeYocióaSantLJuósa quidedica
ven tots e's any s una solemne fesla religiQ.
sc-cumeet

Afinalsdel191 2quedavaenlleslidala
Casa Recto ral. A més de la vivencia del
senyorrector,conteniaespaiosessaleson
BIs leligrasos podien reunir -se cómoda
ment sempee que les necessaars de
l'església ha reclama ven. Mossén Joan
lcart, que vivía a ee cese oes ce la crema
delasevarector ia el1909. 8s trasl ladaala
seva nova residé ncia a pnrners de maigo

El 1912e1senyorrectorreanudala tlpica
p-ccesse del Corpus que lradK::ionalmenl
secelebravatots els anys ,pllfÓquehavia
qued at interrompucla des de la Setm ana
Tra gica. Ambaital motiu S·8strena una rtis
nc ta'em.

Poc eesprés la parróquia fou obsequia 
da amb la ima lge de la V8fge del Canne .
ooUocada prOYisionaImen1 sobre sanzi ll
altal . L'hi acom pany aven les imalges de
Sant Isidre ¡de San t Amoni Abal. La prime
ral 'adquiriren els pagesos per subsc ripc ió
i fou portada processionalment des de Ca
la Peil a. La segooa , patrooa deis carre
18f$ . la rompra el Gremi per subscripci6
entre es seus seos, nombrosiss.ms en
aquelltemps

Després lit ocael torn aSant Gaudenci,
cc-patr ó de la ParrOquia. Laimatge, de
grans dimensions, bene'idael segon diu
meng edel1913, foupromociOOada perjes
5eI'lyQfeles de la c:ol6niad'estiuejantsque
passaren a recoll if almoine s per la fel igre
s.a,

El 24 deSl:ltembre del 1915 lou solemne
ment beneIda la monumental imatlle de la
Verge deis DoIors, ind iscutiblement la mi
Ilor imalge que ha Iingut la nostTa parrO
lJIla·les senyoretes Anita iCon llita PIanás .
de Can Marce! . doroaren la petosa .matge.
com també reüa r que se u esteva prepa
rant iqueleniade servirtambéper estatjar
el Sant íssim Sagrament, a I'espera que
altar i Sanl iSSim poguessin ser ecuccats a
resceosa capella que . segons project e .
s1'lavia de bastir al costal de l'absis , per al
cene ellclusi u de la Mare de la Déu dels

Dolor s i de l Santi ssim Sagrament.
Per6 abansdelaconstrucci ód e iaca pe

Ilas'haYiend'aca bar J'abs is i elcreuer. llou
en un impuls vera meot eocomiaslic . ta.nI
de les lammes de posició eeoesteu com
de lota la feligle sia, que "obra qued a del
101eoaesuce.amb tot i que la coIncide ncia
amb la primera guerra europe a ho leia
sernblar difícil , pe r no d ir impossible . El ...
creoer té Vlnt-i-nou metras de llarg per deu
d'ample i \'int d'~. aIT'b tres bóvedes.
sostinguda la cen tral p8f quatre ares que
descansen sobre un jce de columnes moll
eteqarus . L'absts . de lorma octog onal,té
noufineslreslancadesperartfsticscris·
talls de coc rs. que representen escenas
de la vida de San! Joa n.
Mentres'es~activanllesobresdel

crecer , S'estava aval"lC;3nlen la oonstrue 
ci6de I'Mar Major ,degransproporcions,

)
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jaq ue aixi horequuriarespaióspr9Sbitllfi.
l'attar,d'~gólic, oonstavade lataula

peralacel8braciódalSanl Sacrific:i, i.
dafnu nl de les seves grades , hi havia el
sagraripera l'exposieiÓ,al quale$pujava
par c6m0das escales siluades a ambd6s
coetate ee la taula : eanera reecere
s'en ecava majasfués etccs oal'altar. on
es verer eve solamant la imatga de Sant
Joan Bap\ista.l'altarvll ser obsequi da la
marquesaviudadela Vallde Ribes.Noca!
dirquelapareternblanqulnadavade6apa 
r8ixer.

Després de raltar major va ser rnunlal
provisionl!llmenl al creuer rallarde la Mara
deOéu delsO<lIors. lI la imatgede laq ual
ja esrendiacu lled'ndel 24 de setembre
del 19 15. Eslant lambé desl inalal Sanl is
sim Sagrament, contanill un artistics agra
ri. icomplatava elcon juntla taula-combre
gatori de marbre, sostinguda perquatre
columnes

Col.locatsja rattar major i el de la Verge
óelsDolors.esdestin8 e1dia8de juliolde
1917 per la inaugufilCÓÓ de l'església aea-
bada. S'havia preparat UI'\lI solemne pro
ce ssé amb quinze bandes de música ,
acompanyant les senyares d'all ras tante s
entila ts,per6 eslinguéd esuspendre per
disposici6de l'autorrtatgovernaliva,amb
moliudeles llurtessocial s ie lsassassinalS
queeslaYenaron::lredeldia.M.loJadesles
ciroJmstAneies,se<::Ellebrlllalestael21
d'OC1Ubre;San!aMissa llesvurtdelmati.
oIiciadlpelDr.ffarlC8SCdeP. Mas,bisblI
oo GiJonI ; es distribul la sagrada comunió
a Ul'\ll ingenl mu ltitud de lidels, A dos
quarts d'onzee sv aca.ntarm issa solamne,
oticiadape l vicari genll ral dll lll diOcesi; a
continuaooalsenyorbi soodllGironllt ras
lIadá processiooalment III Santlss,m des
delmodestallar enquéestavaprovisional
menl hns al que teniapreparat. A la tarda
se ceeea reee final en qué prlldiell et Dr.
Gabrilll Auguet. ClI"'01'1Q8de la catedra l

-~Es don1l peracabadaresgtésia, encara
que qoeceva pendef1l la ecnsmcce de la
ca.pellacerSantíssimSagramant i Marada

Oéu óeIs Dolors. obra que no pl:9Jé rea
litl ar rnosséfl Joan lcart earfou rellevat
óelcarrocdereclor deta Parr6quia tany
1918. Ha haVla teltan béquetajerarquia
edesiilstica. li destinil la le il'\ll d'aix6Cllr
una attra lIsglésia, aquesta 1I1 cor de la
ciutat. Va prendrepo ssessiÓd·uns olal da
la ca.nlonadaVillarroel·Diputac16on, amb
lasevainconlestatlle empanta, edilK:ála
pan'OquiadllSant JosepOriol

Aban!; de deixar Sant Joan d'Horta .
moss8n lcart ptbI ie3 UI'l llibr lll-<esseny a
de34pilgioesOllexplica.de~ae. ·

haustiva,tolelrelaciol'\lll amb laconstrue
ci6deltemple.Nocald¡'-quea~alressanya

ha seott a un se<vidor per ompllr la quasi
lotalrtat d·aquestca.pilol núm. 31 de «Re·
cordsd' altres temps»

Amossenleartsa lideutambé ta vinlJU'
da deis Germ ans de les EscoIes cesse
roes. Des del 1908 funcion.ava una escsa
parroquiaIa la salad'actes delslkJisos.
turdada. i dirigida par moss8n Josap Bun
dó, coadjutor de ta ParrOquia. La quantilal
d·alumnescreixiad'ailal manera.que mos
sénicartllogll ul'\llca sa alca.rrerCombina·
oÓ, 82 -avui crect sa-crccouarac
ministració de resccia ere German s de les
Escoles Cristianes. Al poc teenps, el sen
yorFrancusc Iglesias va regalar a tapan¡)
quia . perqué servis d'esc:ola católica. la
casa·torrll amb jardi que haVllllt-etaI de
IasenyoraJoaq.lima E~,situadaals

C8rrElfSChapl·Sant Bemabé . Arreglada la
ca.sa.arnbhabitacíons per aquatreGllr·
mansoi coostnxcade nova planta rescora
amb quatre aules. tou inaugurada el des·
embre dal191 3, pelMoüll.lu stre Doctor
EnricPla i Daniel.po steriormentcardenal
primaldelanaci6

També va furadar, 111 1910. III Centre de
Cultufa Social a lacrui1la dels carrers Rec
lona i Salses , eme totljectiu de donar
acoI ida als nens des dels S&1anys fiOsque
Iioguessin l'edalperenlrarc:omasocisals
ucrecs.

Mossén lca.rthagué deviura l'inoendi i
ceves taco oe les eues cerrcqce s cer en
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ee ecec es amb tants esíorccs i amb tam
d'entus'asme.PerOnolesva sobreviurepas
gaire;e1spoguéolerir la palma delmartiri,ca r
caigué lambé, vilment eeseeaoes . victima de
Iapersecuci6deI1936. Qescansa en pau toeu
ser un bon valedor de la nostra parrOquia i
d'aquvsta teligresia davan! Déu Nostre Sen.
yor . Tinguem·ho presento

Pent SOLÉ 1SANS (SOCi f1Úm. 1)

esba r t folklórlc

Per molts anys !
Oiuelre tranyer:..Ouan unaobr as·acaba,

una aIIra comelll¡'il-. Per a rosa eres. aixo
nomesesV$!itatquana ra iniciemu nn OV$1I
curs i una nova et apa. Amb la satistacoé

Nofa.- Tal com faig constar, ets tets
que liguren en aquest articie han estal
lrets d·unexemplarOOlllb el delflOS.Hn
Icart (e<*Tat l'any 1918J que zelosament
Ql.Wdal·.."ieJoan Martinez.Sibéposte
rUmenL pei" casuaJilat.hu trobal que al
nútrI.98delarevistaJdeal,sllitranscriu
IatotaMatdellibretarrbmolJudel cin
quantenaridelaool.loeaeiódelapnmera
pedradel len"ge
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Aban(de comunicar les properes bana
des, par larem breumenl del viatge fel pel
Cos de censa a Bergen (Noruega) el pas
sat mes de maiq

Varen part icipar al XV Festival Interna
cionald eOa nsa queca daany organrtza la
preciosa ctutat nórdica de Bergen. Elg rup
estavaf ormatpe r vintd ansairesdel nost re
CosdeOansaidotze músicsdelaCobla
Juven il La Principal del Val les. Anaven
acompany ats,com a re presentació de la
Jun tad eICe ntrePa rroqu iald 'Horla,per la
senyoraAnnaBasté.

Eld ia17demaig,lotcelebrant lesfe stes
de lat ndependencia norveqa.vatenirhcc
elF eslívalde OansaiMúsicaenunmaj es
tuós teatre: el Hall de Grieg . Amb nos al
tres, hiact uarengrupsdedansadel 'lndia.
Suecia, Anglaterra , Rússia. Turquía i s er
gen ,Cadagrupinterpretadanses tipiq ues
del seu pais i lou una bona oportunital per
ajs nosíres dansaires de donar a ccneixer
la nosna cultura r coemm e. mitjanQantel
ball,aun públic tantentéscomi nlema cio
nal

Laintenci6d'aquesttestivalnoéspas
compet ilivasin6deconvívenciaifrufci6
perpartdetots,delescanQons.da nses í
música.Totiaixí, tothomquedameravellat
delsnostres dans aires i forenmolt aplau
dits

També actuaren a l'aire lIiure en el cen 
trede la Ciutat, aescciee. plaoos t centres
comercals els attres díea. NO cal di r que
aprofitaren el temps vísjt ant eis índ rets
d'aque staciutat, sítuada al peu de set
muntany es. (Bergen vo l dir precisament
Munlayes.) Confiem ter un passi de vídeos
al Cent re. alqual tcíhom será ccnvcat,
Comsiguique:~Unatlornota abrí l,sínó

mil im il~, desprésd ' aqu estasortida i nter

nacional , farem tot el que calgui [les ene
gociacions~ sstan avarcaoes) ceroue ar
menyscada anypugui have r-hi una ac
tuací6 exterior i del nivell eruetc de la
d'eng uany .

lesactuacionsjaconfirmadespe raq uest
mes de setembre sónles seqüent s:

11 desetembre: Actuaci6 a partir de les
10 del vespre al Cas ino-Hotlll de Platja
d'Aro a ca rrec oer Cos de Dansa

14 de setembre : Amb motiu de la Festa
Major d'Horta i com ja és trad icion al, hi
Mu ra bailada a la placa de les Santes
Creus.Aquestanyhiin lerv indrane lsGr ups
Juve nil i de Pares.

26 de se ternbre : Participaci ódel Gru p
de Pares en un Festival lnternacionaldll
veteeans, a la ta rda , a Sabade ll

A finals de setembre, el Gr"lJp Juve nil
esta lnvnat a actuar a l'Esbart Gaudfde la
Sagrada Família

1, ñneirnent. anuncíem que el dia 3
d'octubre,al Centre Clvic Matas i Barrus.
amb motiu de l lliurament de Pre mis litera
ris,h i haurá actuació del GrupJuveníl

Comveuen ,moltesactuacions imoltes
u.necne. Aixídoncs... Permo ltsanys!

(l 'tennis de taula . JJ
Ascens a 2a Divisió

Nacional

El passat mes de juny vam aca bar la
temporada l 992-1993 ambu n gran exit de
la nostra seccé : el quart Iloc obtingut pel
nos t re eq uip - qu e mi li tava en 3a
Nacional- , cosa qu e ens ha donat
oportunitat dep ujara la 2a Divisi6N acional

Aquest gran éxrt és mérit de tots els
nostres jugadors , pero especia lment deis
compone ntsd'aques tequip:

JaumeJ . Miró, HéctorMontai'iana,Carles
Sala. Roge rGuarch i Albert lI orente.

Fe m un repas a la d istr ib uc i6 de
categories per tal de veure ciar el Ilocon
ens frobem
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Si tens entre 7 i 11 anys i vols
a prendre de j uga r a tennl s de taul a,

vtne•., T 'esperern.

1. DiYisiéIo'Honor,
2. l a OivisióNacional .
3.2a DivisióNacionaJ -

C.P.HottaTennis TauIa.
4. 3aDivisió Nacional ,
S. l aDivisióProvindal,
6,2 a Divisió Prtlvinoa l,
7, 3aDivisióProvind al,
acateccne ücmercet

D'a~rabanda,ans trobem/entvaeances , estaters.par comanear el nostre rodatge
tol esperanl l'inici de la nova lempofOOai
eis primer.; tomejos, opans ca1alan s l Seecló 00 Tennl. Tau la

Pujada a Núr la amb els veterana del e.E.C.

Tres quartsd e sis del malldeldia3 de
seteowe ce 1993. Encara és tese. peroa
la ratllade l'hori1zÓja clareja, S'andevina al
maranábai lt. prop la vi la ol ímpica , A les
torra s anvidriad as tlntil'lega" puntets
luminosos:els prWnefsraigsdelsolixent.
Totanca minanl-macapalrnell'O.sento els
re/deIS ele les merles Ql.-Ie sah,ldan el oou
día. l ·ainltés fi,quasi imperceptibl e;les
Iufles delesaeacses a penesesbelluguan.

Al metro som quafre gats, Una colla de
no is i notes. una mica endormlscats.
omplenen míg vagó, Portan I'uniforme
e'Esccmsme.ceícete amb eones boles o
wambes d'importació , banas motxilles l
secs oe clofmir, F8fI transboro a Sagrara
(deuen ana' a buscar el tren) .

Quan surtodelmelJo.a U.wersitat ,ja és
dar , Ni un sol núvol ent8ftlol8l)[ el b1au
esblanque it del cer. ESlols e'eeeoetes
voleien per sobredelstenals, totxisclant
ateq-ement. Els cerrers comencen a
omplenar ·sadecotxes imoto squeciraJle n
rabent

A les set en punt ja scrn tota la colla oe't
eereutccer.

Emm tres I nc rea. arrlbem a les Ouatra
Carreteras: hora e'esrccar.

Cami de Ríbes, arribada, distribuci6deis
grups, pujada ats jeeps i arnuot, cap a
Forrtalbal U"prat vard, pelil$pujols i una
bonica panoramica desdels2,l 00metr es.
El Pu igmal amb conges tes de neu és
acariciatper un nUvol mig blaroc.mig gris
Noulont s, benassolellat, 1reu el nas a naer
/ofls. MIIja ecceoede vo"ors volaten ben
amunt. sobre els rosnes eeps. Un grar¡
ramal de vaques icav alls enserwo "en:ara
s'acosten. aras'allunyen tol protestant;
ara tornen ambcara de pocs ames .

ccmencern la caminada, díracci6 Núria
par un send6 rol a mig airo de la serra
Tfavessemt ras oquatre riarolsqueneixan
sota els nostrespeuscalglles lresques ,
pures. lf8fl spafent s. que s'esua víesen
tartera eoM . La vege tació . a daps. és
pnne;palmentelpi negre. enca!Tfat pel verd
groguenc da les males del roeret que ara
luei xen Iesseves bel lesflors d'un rosa
matva, l8S cornes ermes.són~,

puntejades dona gamma de colorins: la
grogor del bálllC-e1 que més domina- i
una gran quantltatde petnes floretes que
/anladeliciadelsboUmics:violetes,larigola ,
gerJciana,mosq uitera, plxall its,bo toosd'or
(pulsatil -la groga).
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Els grossosped regots, llioonll la9ngran
nombre. brillefl rom I'argent sota Ills raigs
081sol . L'aire és Irasquet.. P ugem . bai xem .
temparades. Des del senat de la Fita. a
uns 2.200 m, ro mamplem eIs edrtJCisde
NUriaa1IAaJlons;eapaladreta.e1 \oITanl
deRJntnegre~eabocalessewsaigUes

al riu N~direccióRibes;tolplegat lomla

la Coma del CIol. em diu el guia de lomo
OesprésdepassarlaComaoeGombrén.

fem la parada par dInar. S6n les dIJes en
pun!. Si mjrem el ceI, YeI&fTl mm lIOSvan
encerdantlesnuvoladesdll cirrusies lralo
cúmulus amb cara de poc;:samics(potser
obri ranlesaixetes iens'aranu na
remull ada!). Envoit ada de ctrns res
peclables, contemplemlavallde Núria. Hi
arribem després de la curta baixada.
entrant·hipel caml de la Iont de sant Gil
Moltaprop,una a~ratont.dedicadaa Mn.

Tarrés,ambunaestela quediu : ~La~

de raigua i la seva trasparénOa pura, us
ajudi a loar Qéu•. Quin COI d"artista i de
miste . el del Dr. Tarrés! Si vei&s avui
aques! llac migdessacat.d"a9-'ad"un
color grisós comla lerra neorosaque ~fa

de l~.desegur queentnórial.W'l8decv¡x:J6.

Grues meUlI' bques davanl I'esglé-sla i
eonstruorXlnsam;gendagar landeloonjunl
unaspectedeoebedor.Ai xOé5el prog'és ,
sanyorsmeus!

Tarda lHure. Després d"aposentar-nos
enlesresped7veshabitacions idescansar
un xc , ens retrobem. aue farem, qué no
farem? Pugem un grup, amb raeri. 1insal
fefugi del Pc de TAIiga. TOI és soledat l
silenclamilja larda. tol i queel refuglésple
de gom a gom. diuen .Donem una ullada al
nostreentorn lfemunainteressant R~de

geograf ia
Ens prepar8m per essenre la missa

vesperli na. Farem ccrnu me 8mb ets
presents I eis absents . que 56n molts,
malauradam8nt,iels enyorem.

Tenim la sc rt qU8 ens acompanya
monsenyor Malaquias zay as, Canonge
S ,E. Catedral, Vicari Judicial de I'Ar·
qoebisba t. excursionista vetera i Fejocista
moItes timat dela gent d'Horta

Hempartaldetemps prelernsl dels boos
arnics l parentsqueenshafl passal al
davam cap a la Casadel Pare

Sopar i dotrnr. Abans, perO. ens han
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passatdiaposilivesde Núria.5Obretolflors.
Quina variació ! cal venir -hi Inés vagadas
si volem conéi xer una mica aquestes
muntanyesl

Ola 4. Oespres lfesmor2al"ens preparem
pe r I'excu rs ió al Pie de r Alig a , ere
caminadors , i alS8ffill da le$Pedrisse$. 1a
restadalacolla.E l d,a ésnet. A lesnou . e1
sol ja pica . Ag uns núvols vagaregen d'aeí
d'enllá

Com ancem rascene al P~ de I'Aliga 101
zigZagueja nLEl corbatega lona ment,Ara
una paradaamb rexcus.ade oontemplarel
par"OI'ama. Una mICa més. unes Ill¡:OI1s
respiratónes. troballa de més llo reles : el
mc scus. petítcnee ncretes b1aves amb
dos punl els blanca, com banyetes de
eargol ; ravenissa de mcntan ya . unes
blanques. altresgrog ues; brucnan.moIses
L. papa llones !

No hem trobat el marcólicgroc, ta llar
emblemáttCa de la Vall. No en oeu ser el
momentoponú. Tom arem, toroara m!

Hemtel el cim! 2.476 mel res!
30m la coIia de v ete rene. Aixó \lol dir

Quernolts passendels70anys il.lna colleta,
deis 80 . El més\le!eril, enJoan Torres .
ambels seus 85benportats l

Quin aire mes net tQuina vista ! Som oolt
del íossat, al 0011 migee ronade Núria

En Manuel, de Mataró,quecon eix afon s
elpa rsi l"9Slima comaunlillel dal sau cor ,
ensdónauna llil;ñgeográfica

O'esquerra a dreta : Puigmal , Colld·Er.
Pe de Segre,Colli PlC de F~trelles.Pe

lfEina. conde Núria , NouIont s, Noucr8l.ls.
Col! deNoucr9lJs , Fossadel Gaganl ,Com a
del Clot. Fonlnegle , Torreneules i \lall de
Ribes.

A les 12.20 ja SOlOde tomada al Relu gi
del Pe de tAJiga. ~. els genolls. com es
QVEIoixen l

Lacolla9S llIpiIrteix:unsbaixen amb
lelecad ira,els altrespe l camrdelV ia Crvci s.
JaQuehe m gaud it amb l ots eissenl ils,f enl
la pujada, enOquim una mica el nos tre
esperilmeditantelssignesde la Cre u,1oI
blull.M1t cap al monesfir

Aval l Déu es bol Déu és Omn ipresent !
Uoat siaDéul

A les c;nc del a l arda diem adéu a Núria
Unsolr adianlens acomiada.

Agale m el a emaHera, i cap a Barcelona
ralta geot l

OosrJiesdesprés de l'exCUf'Siól6bouna
nora de Mn. Zayas, acompanyada a 'una
Nadala seva de l'any 199 ' ,que contáun
OOnicsonet. Lanota div:

- Benvolguda Dora en J .C. ! Ja pote
V'9IJre~no m·he oblidal de la promesa.

I I.flla p1aout moIIl efer el recordvostrede
qaan \livía I'exemplar dir9CIiu de la f CCen
fe rran, el teu esümat mari\. { COm pots
veure,é s la Nadala del 'any 1991,perO el
lempS no és pas el que méscompla. sin6
e ls bao s reecre e . Ale Cluosame nt . {
Ma.laquia$zayas.~S.E. catedraJ ,

VICaliJudicial óel'~' 5 juliol

1993 { De la Nada la, n'hi ha Que admiren la
foto que certarnent ée admirable.•

l el sonel fa aixl :

El Misten reno\l .t .1a ~Mer de glace .

MIU8Ii ...enturósde restablia.
el Pare ens dónll el VtKben débilearn :

ésfi.,perO ésOéu qu. lnl.nt esdevenia
la nit lulgent d'aquell primer Nadal

Homeperlet. enaspr. creupenfat
e1 cosbenrnoltrecobra~vida:

p9f~méS$8ráfllRflssusolal

tomanI-se PQIalmórl. Eucanstla

Jano hihaur é.definitiu fracé.s ...,;
quear reu.dedia ln itse rilofrlil1ada...

l un bell matí d'agost. als sobergs Alps.

enbr 8llespai dll...erda rll<Xlt\iOda.
de nou re xcel5prod igi es.enovava

fentesc:lalarde llumla _merd eglaoe · .

(La fotografiaque/l-Iuslra la nadaiaporl a
aqueslpeu: 6 d'ag<)sldel 199 1. Missa a la
~Mer de glace - . Alps traocesos . Massis
del Monlblanc. )
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gastronomia

Curset de cuina

Com I'any passat per
aquesles dates, el departa
ment ce eeoe eiar socarde
laG eneralitatooCatalunyai
la carecce deis Uuisosens
ha cbsequtat amb Un altre
cucsetcecurnaacanec ceta
nostraestimadaO~aRamis

Els5 1alumnes(48do nes i3
homes) ensestorcemapren
dre nota delss uculents plats
quee ns dÓrla la .je la" , Ens
reunsnata sara mueeuncíc
naldelennislaula,elsd imar
Is id ijousdel0a12hores
La casse és en catatá jcosa
que emprenya uns deis as
sistents jaquenomésponen
40anysambnosaRres ino
l'han pogul aprendre), Peró
oom quel'Olgaésunadona
plivalent, laclassees taen
traducci6simuRá nia

Com sempre. 1'0lga ens
explica un plat. Acteseguit,
surt una vctuntána o un ve
juntarttes posa a cumarsota
retentamirada de la proles
sora,Lasala,devegades,
semblaun pati d'esco lapel
xivarriquehi ha, se rneie eer
que el problema del canil!
esta solucional, peró, incref
blement, par ter una truita
encera s'ba ce treocerrou
On anirem a parar?

Cap ars verte de les 12
arriba en Josep, I'amo, amb
ia sevafustasctaelbrac.Ens
apunta ra sstster cta ¡ la la
petarambtotsno saltres.Un
cop hem passat IliSta, ens
disposem a pegar el platd al

ote er nretcts eie esseiems
i després a so rtejar -Io .
t'etcnoneveoa emera oe
gust

El curset arriba a la ti.
L'últimdia,enl loc delatipica
classe.fem un petitp iscola
vis . 'r ots enem ben muoats
per a rebr e el diploma
d'as sfstencla. Aca bem el
mamllamanduca : recollim i
ensacomiademfins l'anyvi 
nent.süotvabé.Hanestat a
setmanesdem atinarpe ranar
erccrset.e setmeneeeeeons
plats,suculentesrectlptesi
de ler -nos la bocaa igua. Ha
valgut la pena. Tan de bo en
tinguéssim més duranl l 'any

Acant inuaci6,latipicare
cepta.80nprom

Canelo ns de marisc. 20
canalons

200g de ceba
100gde mantegao mar-

ganna
1pastanaga

~ ~i~r~ ~: I~:r
SOgde larina(maicenao

crema d'arrós )

bl;~~moscada, sal, pebre

Farcimenl per als canalons:

250gdegaml>es netes
400gderapnet
5Dgd e mantega
2 cel>es mitjanes

Preparacióde/abeixame/:

Trinxem l>enpelita laceba
la pastanaqa i ho posem a
fregiramb la manteca, a foc
lent

Cuan esl igui oeurede. hi
ategimelrap tallatpetitó, hi
ategimlatarina sense deixar
de remenaramb una aspátu-

la +~~~~s~',~/~~:~l~ té
bia,l'afegimapocapoc ,h i
poseenla nou moscada, ha
saipeorem at gust i seguim

;~~~:::;~.Uncop tet. ho lri-

Tallem la ceba i les pasta
naguesl>en peutss, í no so
Ireg im una mica amb oli
Quanestiguidau radalaceba.
hipos eml es gambesielrap
tallat tot a trossetsi at ocl ent.
Alegiml acrema de llet,anem
remenant,ambellocmlnim,
posemtanou rnoscadasatt
pebre, ho llamegem amb el
conyaciel xerss, hi tirem, la
noomoscada,l>en remenat
ictr erccreot

Quanensquedaunamas
sa.Ia delxem rerredarlom
plime lscanelons,Cobrimla
plata amb la mertat ele la
beixamel,h lposem elscane
lons ie lscobrimambla resta
oetabeixamet.eis pratlnem .
ibonpro1it
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