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Ressergtment

[)e"pn;s d'uneSliu inten, l/·ocluacioo•. d
~Cos<k l.hns.a tuldcnlO';lfat sobJada"""nt

la ,,",ucapaci l.at d ·or¡ aniu ar·.., .., n>e una
dimxió~ i>ible<ksque la Re~na T~

ens ~a oour. 1::1. mald u lI<dan",i ..,,;ha~'U('Tm
<k .olve ntar·ho lot.i afe queoo u fer. lanl a
Bilhan. enm a Plalja l/'A ro, com a la f esta
Majo r d 'Hnn a

o.esprt s a' i nwrpvr~ al noSlre Es","" la
rneqra \ feId Rius.an lila dtnsa"e dc l'E. ban
VMdag\lC1' i me>olnd 'ah~cslw1s,amb un bon
l.'UrTkulumpror"",ional. UlCns i complet. En
donlpro,a el diumenge 22 <1<: nove:mbn:. al
Fomen! Honc nc, ~n el XV Fesliva l de Fo l~ l"re

CalalA,ooeIO... <kDan.<i ffit\lsi...smllelpliDlic.
wl:>n:101amb lacorn>grafia i inlCrpn:tad ó dr
L·,," w Un. I n noti queekdamalres.a ron. dr
ban ar meTuellos amenl bé, lambo! , 'bo
pb Wlw n <k gu>l.

Enhoratlon.. a l"t.d"".dnnc~.p<incipalmem
a la me, lre M~rc~ Rius. E~percm que la

lemporada eonl inul amb b.ollade, delama
qua lilal

:O-;ocC'ld· a rge nl. Elsda"""ire, Pili i Agu...ü
~aneelcbrar.d25d·ocru~.d,pri"""....25
any. di: ca..¡m. Ek ,,,,",pan)'" el••'an PftJIaI'U
una pr'Iil fNa sorpr<'S&.eD1.1'l,w es ~a incloure
en C ar ie s "I ené ndu 'l uí. die,despr';s .
celehravae l seu <anI. L'Agu, tíi en Carle, hun
pa rtic ipat 'emp r~ jun ls en les tasq ues de
1'E.\bal1, lanl quc semb1cn PalieOli Manding<1
~ai./).lacdctno:ió'"Onjunl.a-

Un nou a le

Quan jo ~ tnX...malts porte« di: " <MiaI.
dl:,il~ que la"""a "'apa del Cnl!requearll

,vrne "" a. amh la Junla lICabadadeformar,sigui
fecunda i plena d 'iKtivilat, i d' h i!s ¡>er al hl'
det Ole<le <Se ccinns,S ocisiSimpati!1ants

Eno; caldra atnts l""ndre un nooale.perq~.

kl( mante"'nt le< """t~ am:bs~mirnn

~a1 futuramhm>o"atsmitn>

~lque fa a l·F.. han • .-oIo.'TTl indic. tlue·
• El propJXl-s...1 2 dc dc....,mbrc.d Cos de

DiIJlsaactul en un iOlpnrlam hotel de l ~ ciuta t
amb mou u d'un cong rés

.E1 pro¡>er20 dc dcsem~ li ndr3 l local

llO'IJt CnllTl: lalndkiooalt-llada "adaleroc.a
en la qua! ,nten 'indrln I('I(S el~ dansa.ircs del.
difs'relll>o Gtups. Seril pat1irdl:Ie<6 <1<:1a wd:L

Es pre...nl~r" ~na nrigina l aL1~goria ~c1s
l',,'tnr~!s '1ue 10l" 1i"~1l1'ac te, al '1u~l " "OIran
intercalant les da"", •. TOI. ebGruP'P"'I"''''''
amlo mol ta iUu~ i ó aq ues! Fe- lin1.
Principalmenl eh nou~ dam.atre-<,"*«101 ch
no u. minyo nel•• qu e li nd ra"laprirne, .
oportun itat de balla, cn pliblk .

l cnim nou.me. tre< del, " ", ps Ju, cnil i
IntantiL S(ml es dan, "in" dcl Co, dc Dan, u
SOnia G6nle/i Yolanda El<>fill . Quetinguin u"
fruclí(crtrtball!

· Un munl d ·a:ti~ lWO conr"'"' l"-a lCfrnC

l ' ln } que ~c : Els Q", ps Infantil ; J u~ c"il

participaraílnlla Rodod· E..han. des<l<:Ip:ncr.
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l:aetuac;ó al C"~ ""r3 d diu ",,,"~., 1 4 dc_.
·Hih:o ""pruj<:<.1cullaGalap« S:lnI Uu¡~.

Com lambé 1l0~ "S dan•.,. . corro~ra ri.,s ;
""oI""ri•. Es preveu ~idJ'llf CIl futi..al.
inl<.'fIlKioRal<. iaetlW' a c_ _ i",,1II;U'S

~rlC'<

I ja p« ac3bar • .,.~,.,m IlOIhom 1·am,.,1
d·uIlSal1l "'ada1 ; 8011 An)1'l'9Q. ~ 1OOI.,ls

Sa lutaciél
El pa ssat dia 23 d 'oc lu l'lre ,a

l'an",mblea extrao rdinaria d",so<;is.
..aig scr nomenada pre sid..nl a .

Espe ro que. amb la coH abo ració
lk la Ju nla que hern fo nnali d., lo ls

els socivet Cent re Parreq uial
d'Horta cs veg i ressorgir

d ·iHu s ion s. proj« l<:s i ampli acion s .
SomunalmlD fam" i a . Perai~o

ol>'>laC"'.qUC' haJl:u<m """""""reM animina
cnntinllal"pd bon caml com aquello """t ill.
~'tnn que "'Jl:uiren r E"'e lla de 8." I.,m i
cam<mpl:orrnt'lDi ..l lnfam·
diat¡m·oo> cerP"'"a1Olbom;..,q Nodol cada

e mpre nem molt anim al. la no va e tapa.
Saht'm ljuc 1cs d ific ultatsnuens

fa lta ra n. pero q ue l'esperanc a.
voluntat i dedicació de tots far an
possi b leljue la gcr mano r qu e ens
uneh aj udará a po rtar cl limó del
noslre verxen a bon port. El ponde la
pau , de J' arnh la l, de la sohda rita t l de
la fe .

En nom de tora la J uma. us devitjo
un bo n Nad al i pr óspe r any 19'1'1 pie
de pa u i amor

C.iIrm e O lh ·a .

Pre s ident a

, ) EL CEt\T RE PARROQUIALll'HORTA (ELS LLU1SOS)

IJESITJA ALO I.ECroRS

IJ'AQCEST B17fL LETl
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Darreres novetats

Situació actual dais riostres eqcip s en
ccmpenció:

l ' Div ls ló Naci ona l : Am b quatre
vkíónesicues derrotes, estro te en tercer
Iloc de la cassnceco. Són de destacar dos
rBsu~ats: lavictÓriaper4aOsobrBBIC. T.T.

Palma, millar equip de les Balears. i la
victoria aconseguida aTona,per4a3. ja
que es tracta cu n deis equipsfavorits per
a pujar a la Divisiód 'Honor.

2" Divi sió Nacion a l: Aetualment, amb
tres vtctórras l tres derrctes.A destacar, les
victorias sobre dos equips mancrqcms. de
SaP obla i d'lnca

31 Divisi ó Provin cial : Amb una sola
víctcnaocuoem la penúltima poslció, en
aquestequ ip farmat perse t jugadors, tots
els quals -aixocaldir-ho- són jugadors
novells

Lli ga CatalanaJuvenil : Aquesta Uiga
cornenca a principis oe cesembre. per la
qual cosa encara no ter nm cap resultat a
comentar

ve te rana: Amb cinc vic tóries i una
dermta, ocupen la primera posició delgrup,
i praeticament tenen asseguratu n.lloc per
a lafase finald·aquesta categoria.Esdigne
de menee la victoria al campd el "Club 7a

ESCOLA DE TENNIS TAU LA
TOTES LES EDATS

INFOKM A 'T

9" per 4 a 1, ja que és un deis máxims
aspirants al títol.

Camp ionat de Cata lunya Juv eni l : Dies
17 i ta o'octu bre. Resultatsobtingutspel
nostreeq uipenaquestca mpionat ·

C.PH. -Vilanova: 0-4.
C.P,H. - Ripollet 1-4
C.P.H, - Campllong: 4-2.

)
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El vell pc sseb r e

) >1,"," ;1.,,,,,1,"
"",1, u n ~erd p J..tc j ~ t,

n..u qut' é. f~rin.. . 'e~ l'" l . ..
d.·Jp {'.",bre avu¡all"ny at.

i' esk' J,.... humiI J eJ. meua prim{'NI
anY"'.

el r..cordo ..mI. caben. bl..nca, tot
;1·1"'iÓ,

1.. ..iJ.. «Ue i . J ur.. i el smolt.

.f.""
El rce ullenamb ... ntiJ.... moci ó.

La P""dol"a ....m ni..
"'~.'.J. Jim ,I'"',
~..rd. c..nb i h..rm on ieli

",; "." . l1. , . mb" "",.

) Pap e, blau i ~, tre ll ~ o de pt lta
un pet it po llLh a..e".~ <,l ri ll.

~ r<'iin !it' 1 ro •• vesli t " . carr..ta .
mir ..nlel. pa. to ro...,eom.<lI nriu!

¡o¡""t'r... iTTlTnaculad...
en5 lo rn .. ""mpre unn,,,,:\..d..1.
•..snidi n,¡del". f..m;Ii".
I. jo ia il.. p.." dc l teml"' immort al!

J a t o rna a se r

NaJal

El !..mp oi. un .. vo lada ..
No~am"nt. ja!K>m K..d..l.
Jesú. n.;~"r4 a l Portal.
m<>rtd.. fr..J ...ltr .. v..¡:..da.

l n~..rtrC9. que fMem ?:
p..ure m d.. nou lataula
i.cntr cri..ll a i l'a.raula .
el ~ ..Ja J e{'l{'l, ra.r..m...

r ";"irar{'m d·..l"gu. r_n" ••

en t¡ n~ue l1l ~..n"" (}no...
S«uirem 1.. tradició
quede i1C mp'" ~an 1l..!/ar.n05...

1... que més ?AJ.!.h4u r .. m
do n..t

a la amies re. "Ro" ". Fe.I"!:...
¡ella. ..mbel. mi ll(}J>afed;e ••
en. hauran "fclicitat~

J)~.rré. to t ha ura pa....t.
i to rnare ma I"Jéria'
a I., J ia ria mi, ér ia
d.. la pw . .. i t' lcomb~ t ...

E l tcmp . of. un " I..J .....
dcb..lInou,j omN..J.. I...

~j;.~~·~~i~~;~ ~i 'Port a l

lIuny. ...úll....". c..J.....,,¡..J..? ..

J...." B..rtroL: i Bo......,.
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Festa Major d 'Horta 1998

Ens hem incorporal ptenament a
l'ambient 00 le stes del barri 1les portes de
casa nostra. sempreeceees al porsrre.
aqueste dies omplen les sales arnb
espeetac:les iexposicion$.

Pugem a la sala de tenni, tlJulll i la
lrobefn convertida en una pinacoteca. Els
noslresaprenentsoopinlorensrnostren
les eevee obres d'art lorr;a reeixides
Aquells queseguim any rere anylaseva
evolució nctem ccrn puja ta cataqona
pictórica.

Sians eooinsemfinsa la sala fófum, hi
veurern una magn if ica expcsició de

sibcació final ha estat.¿

S'ha anuHat el concursp9f mancade
participanlS ;solament lanosttaEntrtal iLa
001 Fomenl s'b an preseetat a la COda
AQuesta iIClivital, l'haurem desborrar del
call1ndalitle lestes , si no léatracllUp9fa
les Enl ila ts ! Gráciesa Déu ,d"acDvilals no
en manqueo ; Iirarempe- unaalIrae eceea
al ritme deis lemps !

A la sa la (le cinema i 'ea' re és un segull
d"enl rar i sortir gent, queésmassa1la
seccé de cinemaestrena el lIargmlllralge
de Walt Disoey Anastasia. Elsd e la secció

~eaj~~I I~~~~:l ee~~e~e~ ~::i~~n~:n;~S:: )
pia<;¡a de Santes Oreus.I la seccócete ane

fotograhes pertanye nt al XXXVI concurs
naciona l. la técnica emprada es de nivell
Superior. Cal treure's el eerret i felic itar
artistes,co ncu rsant si organitzadorsl

Segui m I'lttnar ar¡ i ane m a la sala
pol/ve/ Ml, la trobem b!Jida! On 561'1era
jugac;lor'sd 'escacs ?Són alaplao;a Bacardi.
paf1icipanten lessimultani&s que s'han
organilz at per a lotes les ent 'tals del barri.
01,111'1 go 'gla aqu est a ptaca areb tants
jugadofs o'escacs'

Baixem al C8fé i trobem jugad0r5 de
botitarra, de parxis, de dOmInoi de billar...
També p art ic ipe n en el co ncu rs
o'inlare nt'talS de Festa Maj or. la eras-

est rena Peda~s. (En partaeem a part , a
la secce de Taatra. La cosa s'nc mereixl )
Hi ha un homenatge a tcts els socís qua
¡x¡rten cinquanta (o més !)anys fidels a la
Casa , Permollsanys! Espe remqueGada
any siguin homenatjats aquell s que hi
arribin. No banquem e ceoe oe !

• si sortim al caner, trobarem soos deis
LJuisoscol-laborant en lesfeslespopulars:
teatreal carr8l',tennis IaUla, bitI1Bs,curses,
jocsde llerrnesse,tiIelles iunlargete:é1e<a

Estem sa listeis. El Cenlre Parroqu ial
o'HorlaésplBdevida!

VlSocalaFestaMajorI
Oora 5e rra

Butllet¡ 58 - b- Desembre 199 8



5, 6i 13 de selembre de 1998

Una estona amb
Jesucrlst Supertar

Com un avene de FestaMajor, el grup

) :~n~~~~~~~~~,~ r"~a~:i;·e~~~se~~~a~~~aJ~
serno tíCla ladecadadelsanyssetanla

Daspré s de tant de ternes de no mentar
se en el nosne escenart la creu de La
Passiónideveure elquadreplasticdel
san t Sopa r, ans ha emc ctc nat i
impressionat veureaquest grup denois i
ncíes cantant amb tetes les torces deis
seusp ulmons,bai lant igesticulantamb tots
els muscles i nervis deis seus cossos i
recitant amb veu serena ers fragments
adients

Ha estat una magnífica actuació i una
traouccc al catalá. acurada. Un il igam
entre les diferents escenes de i'obra, eren
elsmonó legsdeMa riaq ueapare ixiae ntre
tocus i una fumarada que pujava per les
reixes del sol de rescenart que peques
vegadess 'usen. (Aquestmagn ifice scenarí
té tantes possibilitats no espremudesl}

Hatauat tatecnca, el rrucrótcnoa Maria.
Estem tan lIigats a I'electronica que quan

) :~~;~~~~~~~u:e~:~rr~t~~.· ~~i:~
n'na sortit airosa¡ ha estat recompensada
ambfortsaplaudiments

Ens ha sabut greu rescaccement de
robra.H erntro bat a tattar les escenes de
lam ortdeJudes, l'expulsi6 delsvened ors
del Temple...

Ell;tol del'obra ja ens advertia que
nemes era una estona amb... No podem
reclamar. Peró sí que podem aconsellar
los que d'ara en endavant facin l'obra
sence ra per qué tenen trac a. tene n

pulmons per aresisl irm és cants i agilitat
per adansar igeslicular. EipÚblic ho
agrairal "

L'enhorabonal

15 de setembre de 1998

Fuera de quicio
Adaptacíó de robra de

José Luís Alonso de San tos

r res-cenras cacees pfenes de persones
esperantveure l'actuaciód 'aquests joves
aücíonets, el grupjove de Teatre deIs
Llui'sos que sel 'hanjugada barallant-se
amo ersrncró tons i altaveus que no vote n
funcionar comca l,ambdecorats queca lia
canviardesprésdecadaescena, i n'hi
havienunreguitzell, sempre al avi stad el
públicja que no hi haviateló per amagar
ets namctes

Soroll d'a utobusos. sirenas c'embu 
lancies, un gos que li donava par bordar
de tant en tar a... Sortq ue robra anava de
boje s i queoava adaptada a les
circumst áncies !

Malgrattotes lesadversitats,aquestg rup
dejoves haactuatbé.Laparlaclara,el
gestade qual,e lspapers ben memoritzats
cosa que evita aque l ls mom ents de
malestarquanhi ha un silancimassa llarg
perqaé elqú s'na perdut

Ens agradara veure'lsactuara l'escenari
dels Lluisos amb bones condicions tec·
niques.Jerenfraca. Esperem que rareccc
nc cecaqutus necessnen v

21 i 22 de novembre de 1998

Fuera de quic io

Jahan actuata ls une ce. seose scrcns,
sense interterencies,Co ntinuensabe nt-se
molt béelpaper id ienl-Io amb veuforta i
clara. cosa que facilita la comprensi6 de la
trama, for(,:a enredada. tal com peneca
amb el t ltol de roe-e. fer eonir de
pof/eguera, cue és erq ue I'autor pretenia,
scposo
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L'obfaensiéseX1favaganti exagerada ,
perbtélorc;a"Qags"moItgraciososqueel
públicernenia. ireiadegust,

taeeruea pe l púb lic [ove ha estat
remarcable. Ellealre té la virtut d'atraure

la gent, encara. Tantdebonodecaiguima i
més en el noslre Centre'

Endavant, jo venl! Visea e l teatre
d"aficionals !

19 i20deselembre de1998

Peda Cfos
"Recull de muec ets"

l 'any passe t. per lesfesles de Sa nt Uuís, professional, en Toni Martiooz, fiUd'una de
ja ens va donar una sorpresa aquest grup les nostres eeeseees. (N'eslá jcosa. de l
de sccís que d irige i. la Maria Teresa seufi ll! 'OQU6ésmaro?Oiqueaetuabé?
Campman~. Esperávem fon;aH u sionats E' nocantaenplaybadr., cantadedebó.'"
res eena, ecoest any, lr oo espectacleque Bravo,bravissmo, Tonil Ens has IIrrodon~

duranl setmanes i ees setmanes haVl8f1 réd de robra'
eslal assajant .la lhstadeparticipanlserll Els ackl rs ens han ambal a tee creure
de qoerenta-oos artlsles , rr és tec-es de qu e caotavee de ventan Moll ben
Rums, de so, de vesjuari . de maquillatge i sincronilzats !I$Obrelotmoltbéelsbans.
perruqueria... Ai.O sembla un "musiCal· a Per exemple. lIIs de & 1fltivies per a se!
la americana ! germans, Aquelles roes i senyores de

Qué passará? Se'n sortiran? Funcionara Cabaret han tet tremolar les parets! I ers
el pla yback? aespc rdrá el púb lic a la nens d'An nie? Uns magnitics artis tas!

~~~:~I~~~lIf~a~ri:~~~: _ _ - - _ _ •••• •
que tan bé · ca nten " i
bailen?

El d iumenge 20 de
setembee de 1998, a la
tar da, e l ves tíbu l de is
tnrrscs s'omple de gent
que esperen robertura de
les portes per ainstaHar ·
se a les seves respect ives
butequ es. SOn les sis i la
sala és plena quasi de gom
a gom, Els ventiladors
reparteben eíretadojo. les
veusestananimades,les
sarutacrons amb eone s
coneguts sén a l'ordr e 00
la tarda ... S'apague n ere
lIums i comen"a
respectade'

El presen lado' ésun
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)

~. Tol. " c:ompan yla, despres de MiII lceI . f oto: Eme sl Sltj.

l "escena de SomrifJrM j lagntnfi. lligada
a1fJnalambelcantdalsjovesnazrsensha
fel esgamtar <femoció. ens ha convuIsio
nal " per fi, la posada en escena del vaixell
1M Mar i Ce! haestal el boló cforoo tol
respectada .

Estemrnoll salisletsdecomprovarque

Ia nis.sagad 'aclors idireclorsiamamsciel
leatrel'lOho finilen el rcsne Cenlre. La
ManaTeresa.finadel benYoIgutiIPlJI1tar;Ior
Josep Campmany, n'és una mostra'

L'enhorabona a IOlhom!

Dora 5erra

)
Catalan s a la romana

Nosall res, e ls mernbre s der Grup de
Teal re L'Auca. ene adrecem a 1015 els
benvolguls soeis d"aques l Centre
Parroqul3l dliorta i els comunilquem que
estern pr aparant una obril de teatr e .
"&strenade la qua! esta prevista par al
properrnvsde~del999

EsdiU CataJansala n:mana. Ésunaobra

moltd ivenidaientrel ingLXla.O!Je ningúse
la perdl . --..

'fJI
E~aor~~~~~~

-en ~ - ~!S - om a
espe~ sr:~~'11 ~-r rafia
Ir t~ ntJngul
etsU,oisosd _ ~

Gru p de Teal re L'AUCII
José Luis lópez Homligo
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Roser Solé I Vend reil

Nasc uda el 22 de ma ig de 1950, Roser
So lj I V.ndrell es ac tualmenlla sOcia
núm. 65 del Centre Parroquial d 'Harta.

La Boser ens ole que ~anéi' er etc arrer
Chapl , on ara vluen els Bayés-Bcnany,
encara queno se'n recoroa. ja queals tres
mesos la fami lia es traslladá a l carrer
Salsas on han víscct ñns la primavera
d"aqu8s1 1998 .

ROHl": Ara sóc de San l Cugat. Aquí va
néixerelmeum ariliaquihitétolala seva
lam~ia. San! Cugal es una d ula! petna on
hí ha de toI. Té Ieocam del bani Ó"Horta,

que 81 pcts tro ba r amb mo lta genl
coneguda i BIseres en lam ilia

Dora : ThastrobatambconegutsaSant
Cugaf a més de la f.:uni/ia dlrflCle dBI teu
marit ?

Roser : Sj.mo~st Perpu'acoincidill1cia,

mo~e$ dones de San!
Cugatvénen a lavisita
mécca aa cnnca I ras
Torres on jo trebaucde
llevadora. Jo havia l et
amista! amb for ca
e'eneatera me estrcco
pel bam I contmcem
relacionant-nos. A més
91snostresfill s vanjonts
a resccre i a la
Parrbquia itolplegatha
ajudat que Sa n! Cuga1
sogui Ian prime ra casa
per a mi com no és
Hona.

Don: Comtlsque s'/randetTasHadara
BaroelotJ¡Jper a visitar-se 9fI un hospifal ?
Ouenofllhacentr9SmédlCSaSantCugaI?

Ro_ : Noméshi hal'HosprtalGel'lElfal
de Catalun~a, tamOOhi ha ambulatOlil la
cl ínica Asepe~o . on van sempre ere
jugadors del Bar,.a quan han de ser
operals , També hi ha una escora
d'infermeria j de IIsiotllfapia, El, grans
hospitalssón a Terrassa ola Residel'l(:ia
d'H orta, És moIlfOCil arribar·hL Sa nt Cugat
té UN! xarxacecoecnceccos formidable,

~~~ar::ts c:;r~:;~e~n: ~:~ l~eSe~~l~~ )
Collserolaperóaixo noés capir.convenienl
per a nessaear.ncs amb rapidesa d'un
costata raere

Dora : És una ciulat molt residencial, ero
semb/a ...

Roser : Si, i aixó"ha encarida for9I,
PerOs'hi estámolt bélTenim la Facultat
de Teobgla. un Centre de ReSlauracióde
la Genera lital , ets Estudis de Radio
Televisió Espan~o l a , el Centre d 'Alt
Rendi ment Esportiu. parrOquias a Mlra-sol .
a Valldoreix, COf1WIlIs de monges, I'Arxiu
Nacional de Catalunya; tamOOhi ha dos
camcs ce goll, l'un és el mes annc de
Catalun~a í rartr e és públic : molte s

empreses muumacc 
nals que degut a la
bcn a ccmuracacré s'H

~~r¿~~:;'~:é ~ ~' els:': )
bona oferta c'e sccra
pública i privada: un
arxtc qu e e stá ca taíc 
gat per la UNESCO
com un deis mee
importante de l món
d'ArtR omanocCalalá
d"EsglésiesiOratoris,
es J'Arxiu Gavin, es
priva l ; un Centre
Culturatqueléteatre
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La Paeele d'Hcr ta. La mes pel il aés la Roser

audite n, cmemes, escota de música i
biblioteca; l'Esbar t Sant Cugat. l'Ate nec
Santcugatenc,la Unió Santcugatenca, el
Club Muntanyenc amb molla l rad ició , i
tenim el gran Moneslir deS ant Cugalq ue
és ple devida. Lesmeveslilles hi estan
vjncutades. Hi ha grups de joves que lan

) ~~c~~~~~s.s etm a na l s , conviv encres i

Dora: Ja velem que San/ Cuga / t'ha
cap/iva/. És natural que no participis en la
vida deis uuteos...

Rose r: Vaig plegar deis uotsos oesor és
d'un any de casada, en t-asnaoar-nos a
vrure a Sanl Guga t. Er a e l mcme nt
d'aoaptar-me al nou entorn. Als Llutscs
vaig treballar-him oll ! Vaig haver defe rd e
secr etaoa . sup linl la mey a cas ina
Assumpta Vendrel l quan va caure malalta
d'una pulmoniaque lav a apartar de la teina

cu-ent un any. El tresorer era en Jaume
r ont, el pare, i el president era en aosec
Magrans, pare. Féiem moltes reunions!
Quancomeno;;aven a discutir perqu alsevol
assumpte, jo m'ho passava mollbéperqué
em tela gracia. Sempre tenia ganes de
riure. (I riu, tot comentant-ho.) Els recorcs
mésen tranyaoles dels Llu'lsos són aquells
que fan referéncia amb el teatre. Ouan
féiem els pastoeets. fEs/el de Na/zare/,
recordoque al finalhi haviauna escena
apoteósica,u nq uadrep lástic en qués ortia
el nen Jesús envoitat d'angelets ie ldi moni
arrossegant-se als seus peus... El Nen
Jesús era el meucosi Ricard i el Dimoni
l'oncle Cisquet Vendrell. Jo eral a suplenl
del Nen Jesú s, una sup lent que havia
d'actuar cadad ia perqué jaa bansd'a ixecar
eltetó, en Ricard es posava a picrar tan
bonp untv eiaapa reixere l Dimoni i per més
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que li diquessin que era el seu oncre,ell
ploraque plora. Jo ccupa va el seu lIoc!..
Recordo molt mése lspastoretsd'en Folch
i Torres que els vaig fer l ins ats 14 - 16
anys . Hlh avlatet els papers, a parte ls de
comparsa, de la Isabeló i l'ávia

Dora: També sorties a La Passió

Roser : M'hihav ia fetmo ltst ipsderiure
d'amagat,perquéa tot hitmbave m l'ocasió
per a nure. En rescena oe ra nnaoa a
Jeruserem,quan tothom centavaHosanna'
Hosanna! la meya conete ens divertíem
posa nt Hetra nova a la ca nco: déiem:
Susanna Bonany i Mírai/es, cener Chapi
número cínquanta ·quatre! Ens sentrem
unes herornes en ter aquesta mali leta
Entrebas tidors,ambtantage nt comé rem,
sempre ens bellugavem i empentáverni
reíem i ens havien de renyar, En Josep
Clot. pare ,q ue le ia de traspunt itirava el
telóam unt ens deia:Si/enci,queeslemal
Sant Soparl

Dora: o cao s'eceeeve
l a temp orada de La
Pas sió, qué?

Roser: Cada quin ze
oe e.eveore teane. encara
quej o no hi scrtts.Sempra
hi havia algú de casa que
hiparticipava i jaem sabia
elsarg uments i lespeg ues
ile s dfficultats...Aca sa era
escola de tsatra, sernpre
se'n ccmentava a lguna
cosa... La sa la era
acollidoraperquéhi havia
un gran nombre de públic
que esteva abon at i
sempre seia al mateix ücc
Nosaltres tentem abona
des les butaquesl ,3, 5 i 7
de la l ila7 ,Aldava nt nostre
híbavíala Montserrat Grau
i fami lia: al ca rrere . em
sem b la que hl havta la
família Magrans.A !a mitja

part de ro bre pujáve m a t'es cenar t o
cor rtem pet bar. De vegades em poeta
comprar un "xuxo"!

Dora: Ouanja no ets criatura íno fas
tantes maleses continues al teatre

Roser : Vaig formarpartde lg rup juvenil
que léiem una peca després de l'actuació
delgrans. De tant en tant, teniem tota la
tardapera nosallres i,devegadesens
conaven un paperet en la comedia deis
vete rana. Les eslones més bones de ia
mevavida lesheviscudesalsLluisos,tant
fentd 'actriu,comfentd'espectadoral )

Dor a : T' /ntegres també ai Grup
d 'EstudísTeatrals..,

aeser : La primera obra senosa és el
GristMister i, vaiq prendre part en qairebé
to tes les obres que va dirig ir en Pep
Mootanves: Oratori per un home sobre la
terra, La Fira de la Mort , rom era de
tíis corpt.: Tarnbé va ig prend-e part en

)
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tAntígona, versió lliure de l'Espnu. Más
endavant,quanvancomen~r a i nterve n ir

hi molta gentd e l'lnstitut deI Teatre, jo em
vaig passar al quadre escénic quedirigia
l'Armand Calafell, lent d'actriu, detr aspunt
o oefq uete steite. Una obra preciosa fou
el muntatge d'Eí miracle d'Anna Sulilvan.
Tambérecordo elmi sterSc roogeq ue deia
"paparruchas'i el pare sempreli aplicava
a la meya ger mana Tilde... El mister
Scrooge el feia en Josep Tcrelló que va
morir molt jove; ajs vint·i-dos anys, em
sembla.Vaserun momentmo lt trágicpe r

) ~~~t~n~~~:e~:~~~'~ b~~:;e~~;~ad:7~~:~~
Era l'a ny que estavaestudiant per a
llevadora Després, ja tenia tantes hores
ocupadesqu enopodiaassistiral s assajos
i vaigh aver de plegar.

Dora: Devia ser ei momen! que ja
trontoliavato telquadreesceníc

Rosar: Sí, justament.Va arribara quell
moment que es desmorona el quadre i
elsllui'sosde ixade ser el Centre Teatral
Es una deles coses que mes qreu m'ha
sabut: perdre la tradicló teatral de pares,
oncres, costns. germans, tots ers meus
amícs . Va prendrere lleue l cinema t es
va ter molt de cme-tórcm, que va dirigir
torea veqace s en Miquel Porter i Moix,
unh ome que donava gust d'eseoltar.Un
att re que ho te¡a molt bé era un tal
t.ancsa . En Toni Galán també reta de
moderador de tanten tant... No obstant
arxó, no és pas el matei. l'arnbient del
cine-fOrum que el de l teatre.l'ambient
familiar, el recuperavem elsdiumenges
alatarda amb cine de totescategories.
Recordo un día que s'eq ulvocare n en
l'c rdre de canv¡ de "bombos " o cintes
cinematog rafiques.S i n'hi havienq uatre,
passaren la 1' , la 2' , la 4' i per últ im la
3' . La cosa no Iligava, el f inal era tan
lnesperat... Vaig estar conten ta perqué
l'acto r que m'agradava es moria al f inal
de varltat. eosa qu e succe r al tercer
"bombo". En etqcart. que era el tercer,

enr ealitat, elv aig veure viu altra vegada.
Amb les meves companyes ens deiem
que potser només I'havien Ient abans.
que quina son, pobret. tan guapo , que
esnou és víc . En ti, no vara m entendre
res, pero est ávern cont entes d'haver
salva tl'actor preíe rit

Dora: Ara es loma afer seetre. Hi ha un
bonequípdejovenl.

Rosar: Jo només vine amb la tamilia
quan feu alguna obra els més vaterans
perqué hi surt rc ncre. l'a v¡a... A casa
continuem parlant deteatre, d'Horta id el
uurscs... El meu fill Joan vol ser actor i
periodista esport iu. D'aotor, [a n'és. Ha
esteenat una obra intantil dirigida per la
meya germana Carme que també I'ha
niustraoa. juntamen! amb la seva fil ia
Maria, vaja,q ue han fetl'e scenoqrafia.E n
Joan és el protagonista iho tamolt,m olt
bé,co m unprofessional!

Dora: Ai l'amordemarel.

Roser : Que nolSi no tos la mara ho
diriatam bé! L'obra es diu Coiors i la fan
perals col' legials en diferentspu nts de
la ciuta t. La van est renar al Fom ent
Ho rtenc el 29 d'octu bre . Aq uesta
setrnana dues actuacion s, una a Sant
Andreu i una aura al Clot. i la setmana
que ve a Sabade ll

Dora: l ies /iíles, qué?

Roser : L'Anna intervé en els pastorets
qu e es representen a San Cugat. Fa
d'arcá nge l Gabr iel , sense canta r. Els
organitzen elgrup dej oves de laP arrbquia
i els representen quatre vegades al teatre
de la Unió Santcupatenca. un teaíre que
s'asse mbra mott a la sala del Foment
Hortenc.Ésteatre isa ladeball,co nstru'lt
a primersdeseg le.A l'a ltra filla, laMa rta, li
agrada molt escriure. Ara estud ia a la
Umversuat per a traducto ra d'idiomes,
d'ang lés iarab . Est ud ia t raducc ió i
interpretació : no de comedia, si nó
d' intérpret d'idiomes
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Farem cagar el tió

F"lrxtad·organ;=rduran , r l'any " n
SC"gUi. d·....... <ksrin.ouaLspn- i ·mon'l"'..
<k1a ~fiIl.. nm.,cosinsi ..donu<k lOCisi

:-Jo; o" ... . ..cra d.. r..velu cicnar In
c.ial ..~oi<k marxar ;q""""'p"vil ind,

I"~.

Hol.l, to.: is i sOCindds Uu ..... d·Hm....!
Somungrup"d.. ...o<<kIaC~'1u( ..n.

hcm I"""r d'ao:onl p" rol-Iabonr amblaoov.
l ""'a. I ....."l r.'l".. ..ns han lff u. . , i ..n.han
dODar f..in.pcrfC"f.

C om qu e no .ablcm k n hé un cm. fo,;,,· )
oo s. h"m n ... , l. Vocal;. d'An inu ció
10fool;1

EspC'rmlquc rorfuncioniVC'Ormp<>p¿. i.
... bmor ' '''pC'",m b. p.....meu dels vcseres
mcnu ts ~n d. aCf"S '1U" organirum'
C--u[an~·lirdJ..... I'ilIa...... n ...

1 COnl '1"" i~.....r. :-J~d.l. a la wmi~,;<I,

rodoJanrrod"lonr, "D<h~ ."ltIil d.. l. h.. IUca
I ~ idc~ dc F~, C...gar d lió.

S; "' ''''~ m,",m''"," ,", ,, ,, ", ; ,,,, ,, .)
rrim~vC"""I""'''U-los elpropC'r dimC'C!TI j O
dcdCS<'mh,..,d c 19911• • Ie.r.i , d(la lard•.
'1U"&,..,mu~... d rió, b<:Kn~ ,..,m (d. nt~nuul
i gaudi", md·un C"Sf'C'Clack d.. mio¡:;a.

Elsinr("""'''pod.... omplir _a... n.dd
2OokdNtmb",dC"1998-----<JnahuTllcuqIJc
... donu.n ala S..cr..lu;add C<"nu c
Pano..¡uWd'Horu.

Dor8 : /el marit? ..

Que el pltJOr malestar
és el rem Gr'dlmenl

Avui he aprés •.•

Dorll: / tJJ,a patt dala feina da/Jevadora
/ leniTcur a da la Itar.que?

Roser : Tambem'agrada moh escriure.
Ha col-Iaboraten la ravislade f ascoladels
tiUsdurant S91anys. Nbe eetat et cap oe
r9dacció. Fer el munta t09 . 195maqua tas.
anaráa rrere fun i raJtre... Hepoguttreure
a I"ederior les meves ereecoos bteraries
tant en verscom en prosa ."

Dor a Serra

Roser : El marit ens la costa l , ens
estimu la. ees dóna supon ... Qull més
vclern?

Dor,,: Que mes podeu voler? Jo us
desirjoque conserveu sempre aqueslca iiu
familiar que 9S la mill ar joia que es pot
aconSflglJirenelfflÓrl. Voisdiralgunacosa
especial als Iectors del t'IOSlrebutfletí?

Roser; Amics,és unprivilegitenir un
Cenuecom els UuISOS . unoentre oberton
toInomés benvingut i an. si un té ganes
de trebatlar. de cese nvorupar aquelles
lacetas quelola persona portamoll endins
del see "jo' , po! lreure,les a l'e~terior i
compartir-les amb aJtragen!. Entre tots.
reatñ aar aque lls somms annetats .
aconseguir amislatsque us ompliran de
benestar tota la vida. Doneu valor a
aque sts moments que este u viv int
Sapiguwriurei eslimard elranc

Dora: Gracies. Roser_

V...." liad 'Anim"" iólnfontil
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Adéu, Malle

Amb gran mstese hem de parlar de la
Maite Pi nla do qua. avul dia 19 de
novembfe de l 998,enshadeilat de fi
nitivam8flt.

La Maile vaassistir a Manuahlatsdasdel

)~i::;a~~i~~I J~U~a~a~tr:~~n:a~~~~~~
seu treball , esvaofer irper ajuoer a
Secr etar ia i allí la va ccnéber lo thom
sempre de txm humor ia punl de fer una
broma, mal fas d'ella mateixa ¡ el seu
aspecta... Hasuportal unalIargaidolOfosa

L1ibres recomanats

Jocbnll, de Manuel de Ped rolo
•••.$illO li haguésvistleseamesnohauria

passatras. Nohihauriahagufun assassinal .
"- Tu faries qualS6VOlcosa per mi? 

digué la rca
"-SI--l iva ig contestar

\~::":.p'~'~t: "[j]"M, ,,"g", "" ""''' i
"-Podríem

matar.Jo....
Es una

noveIia'"tn
gantqueno
de ,.a nesde_.

Co l"leeeló:

matahia.amblemporaclescle recuperaci6
¡ momentsde gran dramatisme.

la Maile ha esta r una dona veseme. Ha
afronlal el dolor i la mort amb un OClfatge
sorprenedor . Ha paríat obeI'tamenl de les
seves doIences. del seu incerlfutut Ha
sabutfinSilOtbutlar·sedaquestal.4or1Qlill
l'haanadaalenalant, encerdant. ••hnsl;J)El
I'h a ve nl<uda! La mort sempre sen
triomIadora. ..

Creiem, peré en Ia resurreccé! Es la
nostra le!

Ara la Maite és al Més Enlltl 1la saya
veu enc»ratja alsangals iels demana les
seves ales per podar seguir d'a prop als
passcs deis seusfills i deis seue emc e.
Perqué la Maite no sap qué és descensar.

Oh, Maite,prega per nosaltresl

Oora 5erra

UrWversaIóebutxaca
Edllada pet: E1eang..

MonlserTal Ja lrnejuan

L..yend.. de Cal alul\a
Aquest llibre , tot i serescriten castella.

~enr~aeXpl ica coses populars de la nos tra

La lIegenda en si és una cosa concreta,
defi nida: una narrac ió rantáetrce c ue
exp li ca uns tete extr aord inar i s amb
reterénciade llol; i personatgeshistór~ o

lmaglnans.
Aquest hlbre parla de les quatre barres ,

de la roca del diabla, de san! EIoi, de san!
Miquel de les tormigues, i de molles coses
rrés

Autor: FraflClSCOCauóelYarza
CoI·lecOó:..kJ.anManuel Dominguet
Preu aproximal: 300 o 400 ptes

Pila r Gi""rlet
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Mans de ministre
Avui an_lIm pels porcs . EpI. en el bon

senmee la paraula! No YOIem dM" gu8fTOa
ningú,ja s'enlén !

)
In~rsa:;~~~es de porc,

SOg de farina,
2 cabeces d'all.
1 ceba ,
castenece.
2 potros . Oels que es rnenger¡.
" o.
julillert.
pebre engra,saI iol i.

Sa/$<Jlo'izc<Jma'
3ceOesverrnelles
t ceee cerca
~~~=~.
1 dento'all,

flJ~tl.8nlega,
sa l i pe brll.

Prepll racló :
1. Nll lejar bé les mana (les noetres Pfi·

~!;\~~:J~;~~~~ra~~a~~~2~~~~~~~~u!~ )
detormin .

2. Posar les mans (les del corcí.en UI"l8
ollaal focambmoha algua. afeglr·hlla
ceba.una eaoo.;a d'all, uns g.rans de,pe·

::~~~~~~~~: sal, JUlilllIrt . I es

3 . Mentreslant, remullem elspebrOIS
x0ricef'5senseIaYOfSEIflaigua fre<ladu
rantl l2h.

4. En unacassoladelang am/?oli fre
gim~les cebes vermetlesl lablan.
ea.lallade-slina~ sensedejxarquees

Manet lls M Mjnistre a!a Yizcajna
IS pPr$QnftSl ?b 4 S'

Mon tM mll Pasló
C/asses de Ca/ata, 2n niYeII.

Memories d'una sabata
La mevageonanabessona ijo nai~érem

EIflun pobIe dela -proví ncia" de CastalIó
de la Plana , Un bon día ensvan posardins
<funacapsa i8flSvanenviar a unabobga.._.

Una noia ens va comprar i, com que
érem de cessesenz~Ia , ens va ler seMr
peranar a IJeballar, Lavampassarnegra l
c aca Ola ens teta córrer per agafar el
tram'lia,EnsdaYavencaclatreplljadaque
veiemlesestre!les!

Una dia,EIflarribar ala barcelonina plaga
deMaragal l,el tramYialls v.a llspatllar ,~ 611 S
van tllr bal ~ar. Quanvaambaf elseguent

anava tan pie que quasi no va parar. La
rosea mest-eesatene pressa . va puja r al
veh~le en marxa amb lan mala fortuna q ue

~t~~I ,1::~~~:~~fr~~~a¡;v~~u~~;
eneceecssce

Lanoiavar ecollirlasabala ise 'nvaanar
acasaambunaalpeu iratt raalamá. Jo
esperava que portar ía ma germana a
rhospilal de sabates, pe!'O, qué va l La molt
poca.solta.sense cap nw amel'lt, ees va
Ilenc¡ara les ec es a les deixaJ\es.

Qu ina pena, ser pobre ! Un ahre gall
cantaria si haguéssim estat de pe ll de
coc:odril!
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C . r m l n.

daur in. Aleg.ir el perni l cura t tenet a tros-;
sets,una tmcade pebre I una cl9ntd'all I
coure-hodurant unahofa,remenantique
no óeixi de bul~r.

S.'Passadamitjahofa.treure~pebrots
xoncers defaogua, nete¡ar·los bé l el$ pas
sem pelmorterbenesmicolats (que no en
~ ni un de Yiu). Un cap 'el ha passem
lOt. eispebrols ielsolregil:deceba.pe1
Jdno (raparell, no el xinés de la cantona-

Exper iments
utus i ridiculs

• ¿Sabeu QI)e han le! a1llarg deis lemps
expenmentsútilsid'aIlresrealmenlridículs
per6queels quehaleiense'lsprenienmolt
serosament? Com opar exemple: l'avi del
doclor Darwin famós es va dedica r a pe
sar fideus en umes oe vc re l a galvantt
za,·los amb descarregues el/letriquBs per
veore si es movien {si que ho feien) i si
ccbraven vo a (cosa que no feien).

Fa gairebé dos segles electrocutaven fi·
deus, r era aixequen mapesde la 10SCOf

que ens habita i reduim el dolor i les amo
cions a una lomMJlaquimica, perOtothom
tracta el mate;x, posar fi al misteri, a qual
sevol de tots els misreris.

• Actualment e traduim el zod iac o Po
driemdlr¿quisignedelbesllaritens.tv?

Perq.¡etraduircancefparCfanc.pertl
rooAnesperMoltó?

poi l~r les mans íeroresj.Les fraem del
brou I lesdesossem ambcompre par a roo
delormar-les

7. Les passem per roo batut.les ente
rinllrn i lesposam a Iregi r. Les deixem deu
rar jl&s traiem,escorrent--lesbé

8. En una casscia delang. s'hi posa la
salsa VtZcainajapreparada. les mal'lBtes
depclfC le5c1e,xacoure unaestooeta

9.5ervJrbencalenlóenlamateixacas·
sota

10. 8ofI apetll .
11. Gotde bicarbonat

¿PerQl.lés i l90la LIeó, Taurusroohade
lerTClfO?

Elplljoréselcasd'Aquari. En catala un
aquanésunapeixeraiprecisament elSig·
neclelspeixosésPisds

TOlatraducci6mereix unrespeete?

Histor ia universal

Al comenc;:ameot. la jerra estav a IOta
equivQ:::ada: lBr-lamés hallitablB va seruna
leinadad ·aquelles.

PBI'passar els rius roohi havia ponlS. No
hi haviacamins perpujaralesmuntan
yeso Que vol ies seure ? No hi bavía ni
remera d'un tambcret. Que et menes de
son?Nohiha vial lits. Per nop unxar·se els
peus, nohi haviani sa bates ni botes

Si!' hl veies poc,n o trobaves ulleres en
IIoc. Per ler un par1it, no hi havia pilota
Faltava la cassola i el l oc per fer bullir els
macarrons , l. ben miral, tampoc roohi ha
via macarrons. No hi havia res de res.

Només hl havia homes. arnb dos eeecos
partrebaltar, i,aixi , a lsdisbaratsmésgros·
sos, s'hi va poder posar remei.

PerOqueden tamescoses par oon-egir,
encara ' Arremangueu-vos. que hj ha taina
para lothom!
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Campionat de biliar

Catalunya del Joc de Botrterra va seria
noslra.els lluisos d'Horta

Campionat de Triv ial

X.R., D.S. I M.G.

Suposem que quan eqcest BUTLlETI
vegi la Ilum del soI ja haurátlngullloc. el
dis sable 28 de novembre de 1998. el
campiona t de TriYial -organiUal per la
secci6Bar -entretolesles secciOnesdels

;!~:~~. ~~~~a~S~~ ~:~a~e:.~~::(
mena, si bé la segona entre eecclcos

I que haurá guanyat la Secció Bar
(cc mpo sta per Sparticipants).1 que ets
alt resconlr inca nts hauranestat les
seccionsd"E.scacs(4 participanls).d'Esbal1
(l, QU8haurá valgut per 4 0 S). Teatre(4) i
Manua1itats·FofOgrafia·PubIicacions (4).

El moderador haurá esta! XayÍer Solé i
Serta. I la cosa haurá dural ee quarts de 7
a Ies8óe la lartl a-Y9Spre.l els participants
hal..wanestat~1s ambunpiscolabis

l el$ Ono- guanyadors hauran YOIgutla
rllVenja'. l un d·ells s·hauráqueixatcarla
tan anomenacta "sortdel principiant" haurá
tel aete d"abséncia

Xavler Revllla

Campionat de botlfarra

EneldarTerca mpional , van pal1ICipar-hi
2Oconcursa nts.

De$présd·una lligade qualregrupses
vanler lr es eliminatOries per aproclamar
el ven cedor que lou Franc esc Xavier
Bad ia, qui cenctá , cer a a 2, el segon
cla$Siliea!, Ennc vdal.

En aquesls moments (a princ ipis de
desembre de 1998), s'esta disputanl un
altreea mpionat

A rant erior BUTllETi pa rlávem del
Campionat de Botitarra de Catalunya en
el qua l s 'havie n c lass,focal
ctlesparelles delslklisos

la prime ra pa re lla _
formada pe r Núria Fo nt i
Ferran Herrera- va se r
eliminada a la f inal de l
Barcelonés.

L'ahraparella - XaYierSolé
i Flor;an Moreno-arribaa la
tinañssima. d isputada a les
de pen de nci es de l FC
Barcelona (a sota la lI o1ja de l
CampNou). l as cámaresda
TV3hierenpresents

De les 128 parelles de 101

~~~~~~y:t~~~~7:n~~~ L-'--..:= = _ ----'= ::..,--'--_ '-----'
haviamés de 2.000), els representalllSdels
Centre Parroqu;al d'Horta van quedar en
el 57& lloc. veic- em mort positiv sment
aquesta posici6, remarcant que rúnica
entitat del barri d'Horta CJJ9va partic::ipar
en equest t er Campionat Nacion al de
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Capítol LVIII

"Notas de soc iedad " (3)

c esprés oe la pausa imposada en els

r ~~~r~~~e~~t~~~t~~~~~~~r::;~e;%~s I~~
"Notas de socieda d" aparegudes a la
revista IDEAL.

Núm. 81. - Casament: I'han ceeo-at
ere joves Joaqcim Matute Uriac i Maria
Valls Julia, fins fa poc pres identa de la
JoventutFemenina.

Naixemenrs.-En les aigües bapnsmals
reDéeln omd ll Xavier eltercer fill dels joves
espososJordi Toboso i MariaMagrans.A I
primer li ll de Josep Comas i Concepció
Salvo se li irnposá el ncrn d'Esteve. I el
nom d'Enric al segon fill de CasimirP etit i
MercéCarles.

Defuncions. Han entregat la seva ánima
al S,,:nyOlTomás Romani Fran~uet , Josep
Borras vna I JosepAragal1Freb a

Núm. 83. - Naixemenrs ' Silvia es el
nomorebuten les aigües baptismals, pel
primer li ll deis esposos Jeroni Bonany i
Teresa Giménez. El primogénit d'Eusebt
Mart i iB lancaPérezhaestatbatejata mb

( ¿la~~0~e11~ I~::~e:~~~fix,~~7~o~i:~~~
batejate lseusisé fillam be l nomd ePe re.

Núm. 84. - Naixemen¡' La llar del nostre
redacto r Antoni Cam ina l i de la seva
esposa Maria Homar s'ha vrst areqrat ame
l'arribada d'un noufll l, den om Antonl

Núm. 85, abril 19S4.- Naixements: els
nostres amics Xavier Mercader i Teresa
Terrats han vist augmentada la familia amb
un nou fill, Josep Oriol També a la llar
d'Antoni Agustí i Teresa Alemany ha arribat
elp rimer till,An toni.

Defuncio ns: Ha mor t en la peu del
se nyor en Joen Piqué Obiols. moctel de
vlrt uts cr ist ianes. També en Francesc
Llubet ha Iliurat I'anima al se ovcr.

Núm. 86, maig 1954. - Matrimonis:Han
contret matrimoni lI uis se ocnez Solé amb
Montserrat Castells Petit;P ere Vila Fanés
amb Dolors vitaptana. i Bicard Serlavós
amb Núria Serra.

Naixements ' Pepit a Pugés, neta del
nostre soci núm. 1 Josep Puqéa.L elseu
marit FranciscoBeiges 'hanvistag raciats
arnbl'arribada d'una nana, Montserrat

Núm. 87, juny 1954. -El dia 8 de juny
ha mort la senyora Matilde Vendrell i Ollé,
esposa del nostre dilecte conscc Ferran
Solé

Núm . 88, agost 1954, - Necro/ógica
El nostre amic Emili Oucel ha vist amb
senl imentcom moria el seuesl imat pare

Núm . 89, octubre 1954. - Casamenfs
Aquest mes haest atpr Odige ncasame nts
Han contret matrimoniA ntoni Sala, Jaume
Iglésias i Joan Barnet

Naixements: Joaq uim Matule i Maria
Vallsha nvistalegrada laseva llarambel
naixement d'una nena, Maria de Begoña
També en Jaume t jobett la seva esposa
ütc na Mejías rn an vrst a legra da pe l
naixement de l nen FrancescXavier.

Núm . 92. gener 1955. - Naixement. La
llar del ncstrec cnsoc Joan Homar i esposa
s'ha vist atavcrft amb un nou fill, batejat
ambe l nom de Joan.

Defuncions: A unere d'octubre lIiurá
l'ánima al Senyor don Josep Julia i Nogués,
tan volguti estimatd e tothom;l aP arróquia
guarda ocn s records de la seva
generositat. Oesprésde llarga malaltia ha
mort Pere Casas , pare del doctor Jaume
Casas i el seugerma Pere, elsd ossocis
del Centre. Ha mort també don Melcior
Martínez, pare del nceíre consoci Joan
Martinez, lamil ia molt apreciada a casa
nostra.

Núm. 95, maig 1955. - Casamenls: Al
Reial Monestir de Montserrat han contret
matrimoni els joves Jcsep Maria Laporta i
Lo urde s Ctanche t. ambdós de du es
families moft aprecíades al barrí. També
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s'hacasat la senyOfela Mo ntsenat Rousse
a mb el joveAn loni Fonl

Na/:oements: Pluja de nerle$. - DoIors,
quarI fil de "'amTomé i Joaquima Petit.
Montse<fat . primer ti. de lluis Sánchez i
Montse«atCastells. Mereé, flIadeJaume
Brug llefa ¡ Magda lena Travena . I Maria
GIOna, filia de Jaume Duran i Montserral

"""'-Húm. 97, agost 1955. - t.4ossén Pvra
Simói Ayrna s'ha adoml~ en la pau del
$erryorellia8do~del 955.a1sseillW1la

Iras aro~$ de vida cristiana. \fenta·sis de
sacerdocii set cféssef RaetordeSanI Joan
d'Horta IDEALoterec avui un resum grafie
de les ac tivila ts del sen ycr rec10f finat

Núm. 98, setembre 1955. 
NecroIógica:El passatmes d'agostantrega
la seva anima al senycrrave cer nostre
consoci Of. Andreu Cortés.

Casament : El passat dia 2. a la bonita
~lésia de Santa Q.¡itéria de Vi~nova de
la Aoea , eontrag ueren matnmo l"llel nos tre
es1ima t consoci Ferra n $olé I lasenyoreta
Maria Aull iliadof a$elTa

Núm. 99, odl.bre 1955 . - Casamen ts:
El caesatcta 16 de julio! contragu8ren
malfi moni el ecstre consoci Joan M
t eeeoas l la seeyoeeta Mana Vaz~z _ A
la basilica de Montse rral S'unirenctavant
Déu els joves César Celayas 1 Carme
Bartroll .Tambéel Dr.Cortés , 'ha unitamb
la 58I'l)'Of eta Natilha Bosctl a r església
majoróe Santa Anna, beneint la unió el
eosn e estrmat ex-rector Rvnd. Mossén
MiquelPujol. lal sort ir aquesles ratllesja
hauran contret matr imoni el desta car
membre de l quacte escenlc Arma nd
Calafell amb la senyoreta Isabel Mu~oz.

Fina lment, el7d'octubre $8 C81ebrá 81
casament dels deixeblils dal Gt'lJp FolklOric
Jordi Mir6 i Rcser Casteas.

Naixamenl : La llar dels e$pOSO V~rll;:

CoIlen i tJilagros Martís'haVls t beneida
amb r arribada d"un nou fill beteiarRamon.

Núm . t ü t , c es emore 1955 
N.:J¡xemenls:el dia 31 d'agost veierenla
lIum le'~men l dues nenes eesscees.
Montserrat i Ueroil , lilles del nostraconsoci
Joa n Tore ll6 i de Ga rtrud is Magrans.
I¡jIuaIment, la lar dels joves esposos Antori

Nerin iMe rcéTobosos'ha vist alegrada pel
naixemlllnl d"unnef'l , batBjatAnton i.

NUm. 102. gener 1956. - Defundó: El
roene esllmal consoci ..loanBarnat passa
pel dolorda la péfdua delasevamara.
Rarnona VaJlf1bera i Campmany

Num. 105, juny 1956. - Naixem6flt$ .El
día 26 da maoglI'IIié la lIum ooa nana, fila
dlII nostra ad iu soci FerranSolé iesposa
Maria Audiadora Se rta: va ser bate¡ada
amb el roomde Núria. També la llar del
eosne po-esident Jaume Casas s'ha Visl
benaidaambl'arrtla d'un nen,quanOeI
matrimooi, batejat amb elno mdeFranoe-sc

~arl:;' ~~~it~~np~:~~~;~éelc~~~~j(
Concepció Magrans amb I'ar ribada d81
segon fill,b atejatJosep

Núm , 106 , se tembre 1956 , 
NaIXflf11ent :En lancar l'edició ens arriba la
notícia de l eaíxement d'una nena. primer
Iill d'A rmand Calafell i esposa; se l¡ ha
imposat el nom de Maria.

ag~e;:~u~1f~~a\~::r~ss:~~:a1~
Antonio Javaloy. moItconegul al barrioEl
ncs tre consoc i Francesc Mercaclé mon
cnstianament

NÚm . 107 . no vem bra 1956. 
N¿¡ix6ffl8fl ls: la llar delsespososAndreu
Cortés iNatakaBosch s"ha vist alavorida
amb elnaixemenl d"unanena. pnmer lll , a
quis"haomposal elnom d"lsabel. En Joan
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Serlavós i espos a també han vistalegrada
la seva llar amb una nena, de nom Maria
lsabel.I Maria Teresa es el nom de la nova
filletadel nosíre ccnsoct xe ve r Mercader i
esposa Teresa renes.

Núm . 108 . c esembre 19 56. 
Casaments: EI popular cobrador delCentre,
est eve cors, tan ccnequt a la Parróqula, ha
conuetm atrimoni ambl a senyoretaT eresa
Pedragosa,Elfins.l a pocpresidentdels
joves d'A .C, Ltuts Homa r ha con tre t
matr imoni amb la jove d'A.C. Femen ina
ImmaculadaMarti

Defunció:Sobtadament la mort havingut

r ~~nbE~cd~la~:~r:r~~~t:~~ if ~~~rte;¡~~~
pl a nell s de la riostra act ual sa la
d'espectacles, al qual el Centredeu tents
tavcrs.

Núm. 110, abril 1957. - Naixemenls : La
llar deis joves esposos Jordi Miró i Rosar
cesieasobtingué I'obsequi del seu primer
liiIaqul s'ha lmposat~ nomdeJosepMana

El dia 11 de maro nasqué la nena Maria
Teresa González Marl í, i el 20 d'abril el nen
Joan Martí López , tots dos néts del nosfre
est imat cc nsoc l Jo an Mart í i Mas deu
Fina lme nt, el 22 d'abrñ rebé les aiqúes
bapñsmels el coque l ill deis esposos Joan
Homar i Montserrat Toboso, al qual s'írrccsá
el norn de Llufs

Necroiógiques,' EI 28de ma~lliura l 'anima

a Déu. en plena joventut. la senyora
Mo ntser ra t Homar de Bar ga l16, t an
co neguda a casanostr a i que tan tes
simpaties sabé guanyar·se entren osaltres
El nostre consod Joan Be! passá pet dolor

( ~~a~aui~~1g~ési: ~I:~va mere po lítica

Núm. 113, octubre 1957.~ Naixement:
La llar detsjoves espo sos Josep Valls i
Montserrat Matas s'ha vist alegradaa mbe l
naixementde lprime r fill,de nomJosep Orkll.

Necroiógiques,-Lamentemhaverde donar
co mpte d e le s sequa nts def unc ion s ,
ocorregudes des de la sorlida del nosfre
darrer número : don JosepMolins Mira lles,
pare da L1uís Molins; Joan Corretja Planas,
deco negudalamilia hortenca;Ma ria Dordal
Mirallas , mare de Prancesca Barneda , i
Josefa Aym6 . mare de qui foo rector de la

r ostra parrOquia mossen Pere Sim6 iA ymó
Núm. 116,abri11956_- Casament: eldia

5 delebrer q ue da renun itspelsant
sagramentde lmatr imoni el nostrecompan y
~aumeBes Cuadrado i lasenyoretaMaria

Angels Pareja Montero.
Naixements:Amb la írrccsco aesaqües

baptismals del nomdeXavier,eldia9de
mercrou batejatel nen fill de Ferran Solé i
nora sera. Així mateix, el30 de mare recé,
enel sagramentdel bapñsme, el nom~e
Jordi, el quart l ill de Joan Martínez l Mana
Vendrell

Defuncions:E I28deman:;:m orí la senjfOfa
Rosa Solé i vemet, esposa de don Dcrrerec
Marqués. Tambéel2 1 d'abrillllu rál'á nsn a
al Senyor Maria Barnet i Brunat. ávia del
nostred irector Joan Barlrolí i Bonany_

(Continuará )

Pere So lé I Sans (soci núm. 1)

M'agrada
I'art d'educar (11I)

Moltesmaximes i conse llsv alenpertots
elstemps.Peró,co nlessem -ho,enel nen
d'avui es noten mes que en els d'alíres
epo oues les empremtesd'un contacte
prematuram b lesrea litatsme nysbe llesde l
món que els rodeja, Cartelleres, cine, radio,
televistó.anurcis.exemptes del carrer, deis
jardins públics . cerrooce ll-lustrats amb
co lors violentslereixenelsauesperit.

S'e nerva ta sevacur ios ita t, la seva
cooñanca vacnta, el seo espent c'm oe
pendencia es manilas ta de forma anár
quica;e lsva lorscap italsqueexpressen les
parau lessincer itat. autoritat,consciéncia ,
carnat.. han perdut la seva torce

Pero prBCisament depén dels educadors,
i sobretot dels pares, restaurar a l'espe nt
deis nens els vajcrs cepítars que aquest as
velles paraules inclouen.
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El netl d'avui, comel de sempre. re es
sembla que segueix sen! una immensa
esperan~a') Per aixO. en ncc d'estar
deSCOfaljats. hem d'ésset' optimisles.

Diuen que el sacre! de l'a rt d'ecu car
consetee en eccce -s e primera si matee
eo crcnto'ecoeus e cur es vol millorar

Podem par1arde moltescoses ,per¡)avui
parlarem una mica de :

L'ART DE CAS TIGAR

Ambu nasirnplerepressió avegadesl'lD
n'hi haprou. Cal sancionar una eescee
dibociadescarada. una lalsedaloompro
vada.uníurt desverqcrtyit

Al cenoce en que el nen está ccns
tantme nt en el cabás, segueix el temps en
quecomenc;a a alimentar·se amb la oollera
Esóevé aíesttores que en la seva exu
befánda s'entrelén elnenoolpejan1lala ula
amb aqU8S1 utensili . La prmera vegada,
reocceece • tará compr endre que des
aprovaaquesljoc; liagalarAlama l ~dirA

d arament : "AlxO l'lDes tao. Si es repeleix ,
I"educactor repeli ra la prohibició amb un lO
mes impera!iu . Sera necessan certamen!
ler-hom ésde dues olresveg ades... Peró
encara quecalgui repetir cent veeeeeee
prohiblció, no poi deixar·se de !f:lf sense
granperill.

Quan arnbi I'hora de portar el neo a
passej.ar, l'orctre "Tu, aiJ:¡)l'lDes la r sera
encaramás necessAria. Ouanmás sevees
siguem al princ ipi, meny s haurem de
repeli r. després, les prohll:licions.

Per(¡a partir d'aqueslaeda1 comerw<a el
nen a no vore r ter les cose s. Si l ins
aleshores les lall es que cometia eren per
excés 00 vitantat i per ignorancia, després
Iescometper desotlll<t;éncia. Jasabem
com es produeix : quan el nen esposa a la
boca LWl objecle l'lDprecisamlml Ó9'SlÍnala
OCIJesI Us, i lihoprohiblfTl,po(SIJOCElIl"q.te
repele ix i e l gesl amb delerm lna ció , i
aJeshofes, mirant-lodetront_.. Si la frase
"AixO no es la" dil a severamenl no la
etecie . s,gmlica que la criatura oecessna
perobeir unest;mulanlmésenergic: un
Ileugerbol elalamll serAméselica(¡que
les paraules. No prohibim, dones, pegar.

Si es que donar un I¡euge r eorer pct
anomenar-se~r.

Resmésnoc:iu plIf al nen qoe aquesta
lalsasensibilitalques"inclina davant els
seusca pricis amb el pre!eXlque l'lDésmés
que un nen. No esta bé tra cta r-rc
brutalment,p erOexigir,enprincipi, "quen o
s'ha de fer al nene l més pel it dany" és un
absurdque lara del nen un lirA.

El cAsIig . perqué sigui educador, ésa
dir, forjador de la ccnsceeca. ha de ser
adaplal a reea t del oen. al seu carOCler. al
se u temperament i lambé a les
circumSlilnciesdela lallaSil'lDho lemaix i,

~~::~~":=~~~~i~~~~(
delinilivaalla on l'advertencia oelcaslig
Ileuger no larien més que cansar sense
prolil.

Ésu o errorcaslig arunnen perun aacció
de la qual ell l'lD ha adve rtil el carácter
reprensible. Abaos de casligar40 COO'lVé
comprovar si sabi a que la co sa era
proh ibida.

L'educador ha d·esborrar·se, aparBix$f
el menys poS5ible en el cas lig. per lal
d'el iminar lo ta aparenca de lIuita o de
ven jan¡;aperson al, iperlersenl ir al
oolpable que és ell maleix la principal causa
delsenuljosconlr a ell. Fins i l ol espol
inlenlar que sigui ell qlli fixi la cluració del
casliig. beoenlésque aqoesll'lDs·acabarA
aba"'lsl'lDrecooeguielsseuserrorsi eslíglJi
dellotresollacorregir-se'n,

Tots elsc3sbgs hancle lenir, sempreque
sIQui possible. unca rád 9lIr arq...il'litzador.

~~n~i~~~~~d~~~naa~~:
surta senla selució més saludable. PerO(
la merorpart del ternes la se-ce serám és
el~s;s'obliga elculpable a una pelita

cura de calma i rellexió.
Ouietvolbéetlarillplorar.d lUelproverbi .

En aqu est seeut. 101 cas lig . par a ser
Iegil ,m. ha de néiXef de ramor : d 'un amor
más lortque el seosibIe. El nen, d'allra
banda , l'lDs'enganya . Oisl 'ngeixd·un tra(¡
segur els casl lgs merescna i els que no
he sen . Mai una sanció justa ap licada
lermamenl poi disminuir el respec te I
retecte cer ersoeres
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Mais'ha00 casllga,rambairedlltriomt,
com $1 es t-act és dun arr anJamenl de
ccmctee : -Ja ve ure m qu i POI m ée-.
"T'ensenyaré a oben-me." l 'educaQO no
ésuncombal onhihavencedors iverw;:uts,
ansuna col 'laooraci6 imolt e!ic~ , jaque
esta impregnada de ccoñanca i estima,

Cal evitar que el nen adquireix¡tcea que
haes tal l1eldela 5Ocietalnormal, siguiper
la seva lalta, sigui pel castig que se li ha
donat,

Els nens castig.als massa sovint acaben
per 5lIpoftar amb alegria ers caslJgscom a
d'altresmomentsdesagradablesdalaseva
existencia

RellexiOnem abans de pronunc iar una
amenace. Si amenacen amb freqüéncia
seosa posar-ho en practica, les amenaces
seran per ats nen s brome s se nse
importAncia a un vettadllfjoc

Un d ia 1:105 no is que cansats de les
amenaces continuades de la seva mare
seguien en la seva mala condue la , li
conIassaren ;"Hemvolgulveurefinsquan
podiem oonllnuar fen! maleses sense que
enscastiguessis.·

Evilem els castigs hunuhar us. absurds o
enueoccenos. Absurds, com privar al nen
d'anar al 'escola; humiliants,com posar-Ii
unes orlll les deoorro: antieducatius, com
obli gar·lo a co piar v.ntvega des : -He
eescoen la mare"" , (Almenys. que Sigui
una Iraseposiliva:'Vullobeircacladia
millor".)

Inten lem de comprendre la raó da les
fattesdelsnostrasfills,Si en trobemun
d'ells pelcarrerfirant pedres.cridem-Io
amb lo natural i diguem·li que s'e ecc sa a
tranca r un viere o a fer mal a algú que
passl. PerÓ onenlem e l seu des~ de l l al'l(far

coses aotmant-ro a jugar a tenms o a
baSQUllt. perexemple

No cal casti gar-ha íot. Hi ha takele sque
wnvé aparentar noV1lUrll , sobrelot si no
ten en males conSllQüénci es mora ls o
sccees

Pe fÓ alié que es proh!belx una vegada.
ha de prohibir·se eempee.menlre no van,n
lescircumstil..,cias

Jo an Hom ar I Gi be rt

Concursos i premis
Nou curs. El mes d'OdlJbr8 comeno:;:il.rem

el curs 98·99 , després del 26é Coocurt;
Nacional de Fotografia, en el q...aIforen
premiats :

A1ex15TonesEdwards ,d 'A.Io;¡eaas(premi
d'horlor),

Antonio Ubeda, deMontcada i Rei.xac(lr
premi),

Moisés se rra, de Sabadell (2., premi]
Juan Guirado, de Badalona (3r premi),
Ca rm e Ba lfeste r Piqué (1r prem i

classilicaci6soeia1),
DaniSurrallés (2nprem il ,
Ra'non UoIns Borras (3r premi ).

TertÚJie!il. En les ecenes ten cues
mensuats connnu em pu ntuant les
fotogral~ presentades en les modalita!s:
I:"anci negre, tema obiigal. temalliure ¡color
tema lliure.

leslotografiespr emiadese ls dos darrers
mesos. foren:

Octubre , tema "Ombres ". FOfo: Mlquel
....."

Novembre, tema "Teulades". Foto: Dora.....
Ttmlrlfflpensatreproduir-lt!stanb<Jccmros
possible enlt! s pllg ines d'aquestSlfTLLETI,
per()difim #ars /tlcniqUesdlfpentJmma hora
(~ITIkxmáIi<pB$:"coorrinOOor
se lihasspartlat /"Ordinador1,et'l5oohall-Ho_~
Nou eoncu rs. Reo::oróem que el mes de

genercelebrarem elcoocurt;socialde
lolografia enblanci negre ioolor, Esperem
IacoHaboratiódelols elssocisafeccionats
a aquest art.

$eceio Fotograf lel
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