
I NÚM. 66 • As Y XVII • Ej E S E" 2001 I

ButUetí f~rsos

Dimonis 1pastorets. Foto Fril nci s Páez.

~
CENTRE Feliu i Codina, 7 i9

0803 1 Barcelona
PARROQUIAL Tel. 934277327

e-rrennoeceeteiecose.coro
D'HORTA http://club ,telepo lis.coml1luisos

MEMBI\ E [)F. L A COORDL'I ADORA [l'ENT ITATS lYfl OllT A



VOCAUA D'ANIMACIÓ INFANTI L

Teatre: La Princesa i el Pésol - 29/10/00
Com yeieu, els de la Vocalia d'Animad ó I nfantil j a tenim logot ip. ens I'ha fet en

Marcos, un amic de l'Anna, Molle s gr;'c ies. I donem la benvinguda a la Isabel Coma, filia
d'en Francesc Coma i la TcresaCamp many,ques'ha incorporatal grup de laV ocalia

Desprésde les vacances d'estiu i els ta llers dut s a

~~rl~: :cu;;: ~~ ;: ~;~~u~a1~O~'_~OI~q~~O~/I~ rh:: i:~~ <tJ~M4c,o6-

una 9""" '""" ,. ,."". m"",,',' " ",,,. ,~. I ~~....amsT eatre , que representa una a'lHilzada versió de La '\

pnn¿~: :ee~::~~rop de les onze del diumenge (el del e • ~(
29d'octubre), elsd e la Vocaliai elsco l· laboradorshabi- ..

~~~I~~ a~~e~~~:~~,U~~~~I~~~~os:~~~:~cl,a ~~~ab~e~~~n~~ ~,~1~ :J ~ :1'i ]uf 1f1
Yenda ant icipildilfuncionil forr;¡¡bé, Ado sq uil lts , obrim
les port es de re seta i la gent ccmenca a entra r. passaoeste s dotze , la fundó comen ~a , El
decorat és senzill, i l 'escenogril fiil esl ;, molt ben t reballada, Una hora després, la princesil
no ha pogut dormir per culpa del oescr i finalment el príncepespotcilsar.

L'obraha estatmolt ben int erpretad aielpúblic had isfrut atd 'allo més roeteorece
ment, per causes alienes a la direcció, no hem sort it anundatsalsdiilri S. Procurarem
solucionar el problema de cara a properesacluacions.

Aquesta veqaca no hem omplert la sala I no arr ibem a cobrir les despeses. Hem venut
unes cent seixanta entrades,pen'l, contentsper l'experiencia iespera nt tenireimateix
éxit que la temporada passada, se'lu iremtrebil llil ntdeCilril il properes ectuacicns. No
i~e~c~;:.s mes que to mar a a'l rair la colta borecíó d'en Xilvier, en Jesús, en Toni i en

Ludoteca - 11/11/00
Passildil l'il ctuació dete atre,e lsde la Vocaliad 'Ani

mació l nfanti l, la lo mema liar, aquest a ve'l adaamb
una ludoteca per ets rnenuts. Arrfbat e ! dissabte 1 1 de
novembre, liI Ilist;¡¡d'inscripcions, no era gaire Ilarga,

¡~r~ ~~~i pa~:~~~aC~~i~lat i~:~ae~~at~~~~ ~ ~iI~~rf I !~:~~~
am b ta nt es jo 'l uines que sembtave una répl icil de
ms r evw orrden pere eneenxave ers carteüs deta pro
perilactuac ió de teat re

A les sis de la ta rda, ers pr imers menut s ja han
pres possessió de les j oguines iil últimilhoril,han Yin
gutunseguitdepares i mares amb criatures proce
dents del Centre Civic Matas i Ramis, benvinquts si
guin. Feiil goig de veure la quitxilll iljugiln t ilmb tanta
gracia, mentreels grandetss·homiravenembildil lit5.

Anunciació l nfa nt ll Ludotec a Al final hi tiavta uns t rent a nens i nenes que j ugant I
Fot o Fran cis Plie z berenant, han Pilssat unilt;¡¡ rdil d'auómés bé . eo ece-
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bar, toca recoll ir la sala i endur-se les j ()(Juines a casa. ce nsets ceró contents , ets oe la
Vocil liil, seguim prepara nt activi tatsperals més menutsde lacasai del barri.

Teatre: El L1ibre de la Selva - 19/11/00

; bé . Com

0 '. ' ' ''' , ,,,"

Construcció d'un Pessebre - 16/12/00
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Coneurs de Dibu ix Nadalene i Endevina Qui Són

Rep ilrtimentpremisd ib uixosnildil lencs.FotoFrilncisPáez.
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Titelles: Miigica Nit de Nadal - 24/12/00

a ders utenes """ '''P'' ''

Tió 2000 - 27/12/00

Eltió . El ma gferranHomar.Fot o Fr an cisPáe z.
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Uocopeo Ferrao no tétot eollest it, eomeo~a rectuacfó. l quios tcues tao encmvo 
sos que té! Al fina l surt un bell amíe, en L1u'isot , que segueix tao eotrema liat ccrn
sem pre

noent eece l'ectuacté, eomencem <1 fer C<lgar el Tió. De quatre enquatre , aoem
cridaot els menuts, comen<;<lntpelsmés pet it s, que piquen i repiq uen el pobre t ió tot
caotao t-li caccnetes i<lquest no par<l de C<lgarregals a dojo, quantens n'hem adooat,
ja els hi toca als més gr<lndetsi content s li cl<lven unall isad<l<ll pobre t rone, Alfioal
l'Anna, la Mercé, la Núrla l le Isabel, canten u n<l ea n~ó <l l s tres Re ¡s M <lg s i piquen el Tió,
que sembla que no l'hlaqrada que cantm a la com petenc ia i elshiC<lga un pare ll de
rotl los depaperdewátercomen~ats .

Aixi, doocs, s'acaba un any i un segle. Peróel quee speremque nos'acabimai,són
íes ecnvrtats que portern a bon porte ls ineommensu rablesde la VAl.

Desitjaot -vosbonesfestes iu n gloriós segleXX lensacomi<ldem<llegrement de tcts
iite rem per enésimavegada les nostres sinceres c-aces e tetes les persones que ccr-
I<lboren amb I'equip A de la Vocalia d·Animació Infantil deis ucrsos d'Horta. (

pere So lé i S e rr a

TENIS DE TAULA

rns trob em al fin al dela l a volta en totes les cetecort
es . l a g ran not ícia és q ue en la Nacion al ocupe m 1<1 2a

posició, despré s d 'una prrme re mert et demce mort cone
En 2a Nacion al Iluit em per sortir de les oer rer es coste

oos,queacon segui mamb lavicto ria alsúltimspart itsdis
putats .

En3a Nacional som els últ ims, sense coneixer e ncara
1<1 victOria, a nc cercoe requtp de Vetera ns que ttndrá di 
fic il m ar"lt er"lir- se eo prime ra

Als campiooatsde ce teroove Absoluts d isputat s a 60 r
ges arencues, dest<lquemque Floreoci Grau -que, mal
qret no juq ar am b nos<llt res actualmer"lt , si ho re en els
entre n<lment s-s'h<lc l<lssif ie<lt3rtar"lter"lir"ldivid ualscom
en 1<1 preve de dobl es.

Secc i6de 'reenrs r e ure

Serres pirinenq ues

Elvellpastor dins delu cleda
es veu trist. neguitésiemrnurriat
Sols el gos, bellugan t la cua freda ,
miralcs ovcllcs dclscu ramat.
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NECROLÓ6IQUES

Joan Martínez i Menages

Adéu, am ic. Ja no hi et s. Eld ia S de novemb res 'acaba unavida exem
piar ded icada a la família, al t rebal l, als uu rsos i a la parroq uia. Amb t u ha
desapa reg ut el més fi del i entr anv ebre am ic del meu ino blidable qerrná
Ferr an .

Bon cri sti a fi ns al mol l de lsossos, hascol · labo rat inte nsamen t amb la
Parr oquia, cuanvan t-teI'esnma de la renc res¡e. que t-accrnpa nve mu lt i
tudtnánament a t'acte rel igiós de com iat al cement iri de Collse ro la, pero

(
~nt ri st i d a pe l fe t q ue l e s t e ve s desp u l l e s no pa ssess i n pe r l a Pa rr6qu i a pe r

laq ualtanthav ies tre bal lat ique,per a t u, nohi ha dubre, era com a casa
te va .

1 com a casa t eva et sent ies també als uutsos. en act uares in ten
sament en dlfe ren ts acnvf tats. En el t eetr e.
sobretot, on comencares mo lttendre encara ,
amb papers tan import ants com el del Manxa i
re d'EI ferrer de tall, o prot ag onitza nt Els dos
plllets, amb en Quimet Solanas de company.
Actuares a la corda de tenors del nostre Orfeó
Mont serrat í, en temps de l rnest re Roma i en el
de l'Ange l Colo mer. Jug ares a f ut bo ! amb la
Penya Paciñcs deis uurece . des del partn jn
augura l f ins al darr er.l noet perde res pascap
de les excu rsions qu e el nostr egrup"Els Ocel ls",
per seturer- nos de nat ura, or ganltza va semp re
que lesa ltresact ivitatshopermet ien. la I Cen ·
treParroqu ialhasdeixat consta ncia de la teva
ent rega ide t reba llad or incansable, en ocasió
de la darr era reconstrucció del te at re, de cara
a La Passió:són obrateva, entr ed 'al t res, l'es-

( ':ot~~~~~au~:~~iln~:Se;:~t~~;~si ~le~~~~~Pde: l~e~:~~~~C i Ó de l aves c nsn-
ans de Cat aluny a i darr erame nt eres de la Directiva de la Federació de
Crist iansde Catalunya, qu e vo l ser cont inuadora d'aqu ella i est a int egra
da perfejocistes i avan tgua dist es, lajoventut d'a que lltemps que t é com
a senvera el doctor Pere rarr és, des prés mos sen Pere Tarré s, avu¡ camí
oers anars.

Pera cabar, esum at em¡c, em consta que esta ves ü.tusronat oe r arr ibar
a encepceter la l lis ta de socts de l Cent re . I j o, amb el número u, com a
soci el mésantic, no t inc rnconvenre nt e manifestar que tu, si bé no eres
el socimés entre. sí que eres t'hcme mes entre de la casa, ja que quan j o
vaiq ent ra r -hicom a sezvyals i e envs. el 19 26 , t u j ah iportavesbast ant
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te mps com a aspli ant , i arx¡ contin uares dos anys rn és, f ins al 19 28 , que
pessares e sersociperhaverassolit l 'edatques'ex igi a en eq ueu tem ps .

Elsteus 87 anys hanestat ben aprofi t ats, i noh iha dubteque elbon
Déu j a t'h a premiat I t'he rebut am b ets bracos ben obe rts , reservant -te
un üoc dest acat en el se u Regn e, on et deu s hever t r ob et amb la te va
esposa , la Maria , que ens va deixar j a fa vult anys.

Joan Mart ínez i Menages, prega oer nosattres
Pere So lé i Sa ns

-8 -

Un adéu

Av u ¡ he m acom iada t un gr an
home, un amic, un ctuta d á d'u c rta .

En Joa n evu í e mo reo¡e un lIar g
camí. Segurament que es t ro ba rá
am b la seva esp osa.

Ncsait res el t robarem a fa lt ar,
pero el recoro arem en mo lts me 
me nta . Ara em ve a la me moria
qua n re te de pone Pilat - a la Pas 
sl6 -queamb la se va veu t an for 
te ressc naven mo lt mo lt les se ves
paraul es,i mir ant -Io semblava que
de ver tt et visquessfs equeus mo
menta .

També quan el vela accrn panvat
de la seva esposa pensava: ~M 'ag ra 

carta que Déu em don és, j unt am b
el meu esp ós.Torce s anvs de vida, i
que en arri bar a més gra ns fóssim
una parella com la Mar ia i en Joan ."
El meu destlha estar diferent del que
jo somoreve. Déu va vote r que fos
així, ia ixím 'hehagutde res ignar.

Avui en dir adéu a en Joan per
úl t ima vegada he recordata lgunes
converses que hav íem t ingut. Em va
donar animsqua n livaig dir queve
nia aqu í,a lsllu'isos,aaprend ree l
cata la, r em va otr qoe qvanjo es
cr iv ís alg unapoes ia l 'escri vístal
comem sort ísdelcor, També quesi
necesstt eve una aju da, qu e comp
tés amb ell.

J But l let í 66

Crec que ha est e t un rne molt
t rtst per a tots , sobre tct per a la

fa m~~a ~ i 9u t un adéu suen cíós. uf
ad éu qu e ets seu sn hand onat , amb
unag ranse renit at, r amb unes pe
raules que,en sent ir -Ies, més d' un
no ha poqut re te ntr equena Ilagr i
me ta que se'n s escapa en moments
com eq uest .

Joan , descans a en pau .

Pone;Pilat j a no riu
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.lertJsallins! Ciut:Jdansl
Aquesl5 arrees i penlls
Ctligutn sobre els vostres fills!

Tot ah(l) eere. amb veu potent,
Ponl; Pilat, Preto r de Judea , a ran
tiga Passli:Jd 'Hort <l,

Oe veq e des, dit persona tge era
Interp re tat pel senvc r Joan Bonany;
d'en res , pe t senyor Joan Homa r.
'rcts dos actors es teten senti r; te
men bones veus. Pero el Pon~ Pilat
per ento ncm áste era el del senyor

(' Joan Nart fner . (Ara m 'adono que
t ot s t reses de ienJoan! )

El senvor Joan Martí nez ¡ Me'
nage sera qui havia est renat el pa
pe r l quiel va int erpret ar m és ve
gades ..., si la memo ria no em fall a
mtserablem ent . 1 de qul, un serv i 
dor, que ja era una mica sord, no
perdia n i una stl-Laba. El senvcr
Mart inez de gué t eni r la veu m és
sonora de t ots ets actors que pas 
se ren ee r t'e sceean deIs Lluisos
d'Hort a, Ara cen se que la seva veu
devia ser te d'un te nor weqnen é.j e
d 'un ffeldentenor.

rem bé devten tenten veus ue t e
no r ore mat¡ c e ls act or s Miqu el
Camp ma ny, Josep Arag all , Joan
Homar .. ,

r rreroaes, que lIa con testa r' ,t preguntavaPilat. lcaif as (el senyor
Niqu el Campmany) res pcrue :

Amb calma [ '!la interrogat
sens obtemr ap resposta,
1,oeeoc que 110tela a posta,
se l 'ha oer del seu tJ4v¡¡nt,
que er¡¡ foI[ be i ¡Jr()CMm"nt.. ,
1per befa i esciIrmen t,
tJ4vant de toes m" gent.
en IIoe de dar -nos sa sang,

ens l 'ha ter vestir de blanc
perque veieu,~ Plldt.
que II /Ieu trilmes un orat,
A!eg,nt·nos que a n 'el Pretor
Iliun!SSim el m alfador.
I el sanhe<friespera, amb fe,
que justki4 ss óreo fer-'

Anas, personatge interpreta t pel
senyor Josep Aragall , tenia un "duo"
amb Pon~ PilaL ,

- Per que neo, Ponr; Pilat ?
-Perque (¡ui m"ta son rei
ha comes, segons Id lieí,
cn'm de lesa maje stat'

Aquests úmms quatre versos de
l 'antigaPassió d'Hort asón elsversos
que més veqeces, al lIarg deiS envs,
m'hanvingutalamemóri a,d'esma,
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per inercia, sense fercap este re .
Els lectors d'aquest BUTLLETÍ que

t ing u in s i fa no fa la meva edet (70
any etsacabatsd'estrenar)tambéels
oeue n reco rdar. Corn aquests altres:

- M'emporto una negativa.7
- Com plaure -us, Anas, no puco
1 em reca veure -us poruc
en hora tan decisiv a
j esús, ooocs. és vostre rel~'

aixi ño sabra tot lo moa.
Les coses són tal com son
i /0 recno té remel.

No; el Pon<;Pilatd'Horta ja no r¡u ...
enaquest món.Peroq uisapsi,daltdel
Cel, Pilat Mart ínez i AnasAragall reces
senenaquestsmomentsaquestdiáleg
per s¡ algu n dia t'he n de tomara in
terp retar :

- 50u, Pf/i¡t; dur com la roca.. .
«socun magistrat roma...
[ oO .]
- Que Jehova us guardl potent.
-1 els déus Immortals també.
- 50u un Ileó, en bona íe ...
- Que I/ultaamb una vI!serp eotr

Manuel Gausa chs ¡ Mar í

Goig hil'crnal, Nitde .lt,'adal

Miqud Ca m¡Jmany j Grau
IVada/ de i W 2

Jaume Clot i Raurell

5e 'ns ha mort en Jaume. Ens deixá
eldial2-1O-2.000.E rau nbonamic.Re 
cerdo la seve vítautat . Quan t e't troba
vesp el carre retfe ia unaerlcaixada forta
amb les duesmans, després etclavava
un cop al bree e a la penxa que et dei
xava migba ldat , pero com que ho ecorn
pany avaamb urlariallada franca,aca
baves rtenr de tot cor;

Era un ass idu assrste ne als cern
paments d'estiu que orqarvtze ven ers

~~a~s~~í~:~,n:~YB::~ ~O~og~~:~d~o~~~
más joves, en Llunell, l'Ort iz, l'Aláez i
d'altres ..

En Jaume part icipav a en les reumc ns
d'esp iritu ali tat{endeiem"retlivsespi
ritu als") queorganitzava la Parr oquiai
lajoventutd'Acció Catollca

Era un bon oanseíre cer'tsbert cue
d ir igiae ls enyo rCas te lls. La seva vltañ
tattornava a ressortlr sobretotquan be
Hávem el Ball de eestc ns. Tenia tan ta
for <;a i tant es ganes de picar el bastó
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del comp¡;my que un d ia em va esberl ar
el d it index de la ma creta.

Deteat re non·haviafet gaire . Com
parse de 1", Passió i deis Pastorets ,..
Quanvaremcelebra rel 125éa niversa 
ri deis uot sos ve sortrr fent de soldat a
les ordres del "Caplté Naneta" en la ce-

médiaque pre sentarem els "veterans" :
Elrel que no ree. de Josep Maria Pclch
i Torres.

EnJa ume és un deis companvs deis
uutsos que sempre estará en el meu
record.

ENTREVISTA

Carme Almendros i Vellés
( Socia núm . 77 - Nascuda el 22 de setembre de 1936

Es plu9ue s , 19 S5 .
Un a ba ilada ambJ ' Esb ar t Ciln igó .
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pertinen tsper demanar el permísd'ober
tura,e lqu alera denegatcadavegada, Es
távem Una mica m05ques,ja que torreo
deSants poguéfuncionarbenaviat.Per
que el d'Hostafrancs no podta fer-h07 Es
varenconfeccionarunsnousestatu tsCil I
cats, lletrilper llet ra deI5 deSilnts,l res
Oenegat

Dor a = Qvi en tenia la cvlpa ?
Car me = El seu nom o No acceptav en

etx ó de La Sang No va. Li ca nvrereo el
nom per Orfeó Ca n igói t ot es pogué so
lucionar. S'o bnren novament les porte s i

moltesgenerildons decilntil ires han pes
sat i refi latper l'Orfeó Cil nigó, que aixi ha
contin uatanomenant -se.

Do ra = Tv, a més de canta!; també
ba/la vesbal/ets rolk/ooCs...

Carme = Si. Teniem de professorun
alum nedelmestreM el ,lo iba llilv eml'est il
art íst ic que jil usave r't sbert verdaquer.
Era bendi ferent de lesd anses d'Hortaque
dir igia el senyorCilstel 15, que eren més
populars, més rúst iques, enssemblavila
nOSilltre s.

Dor a = Com no saps aix6? Que ven;-

espt'rHol1a a espiar-nos,?
Carm e = No qalre, pero era tema de

conversilambl'Anto niCa ses, etq ue anvs
més tare va ser el meu marit

Do ra = Com os vav comNxer?
Cil r me = Un grup c'Horta, sardanis 

tes, veniil a bailar a Host afrancs, jo tam-
bé tenía el meu gru p. Ens férem amics .
Ncsalt res érem " les nenes de se nts " De
res serv ia rect if icar que érem d'Hosta 
friln cs ! L'Anton i i jo vam comen~a r a ag ra 

dar- nos t... mira, alcilp desisosetanys
de trc eeces de sa rdanés per tota re d u-

tat , anades al cinema (en compa -

~ r~: "~ ei l~i:~~~¡O~~e::;: id:r~~~:~ )
bomc et ball arttstrc que el rust lc,
: n~ov~~~m casar i vete ven ir a viure

Oo ril = Coneáfes el bam'? T'hi
troóores óe>

Ca rm e = De soltera hi havia vin
gut alguna veq ada i em semb lava
que aixó era " la fi del món" , Haviil
d'anarilmbmetrodesdecasaa la
pla<;ilUniversitil t iil lliilgafare ltram
vía que no acaoava d'arriba r mai
més a la placa Elvtsse! Quasi una
hora de vtetqe t De casadil ,ill prin
cipi m 'enyorava molt . Trobava tot
ta n quiet , tan ta sol itud,sense les
amigues ni els pares, ni els com
panys de feina, perque vaig plegar..
Iper lXlstres,viligquedare mbarilS
sada de seguida iem t robava molt

16 -6 -99 . Carm e Alm end ro s ¡ Dor a Serra , malilme nt ..
d ue s de tes 2S s óctes homenat j ad es. Dor a = Ja no podies ba/lar.

c ar me = Feiil tem p5 que tilnt

~'~~t~:~pc"oc~ujsOe~~~~~ ~~~é~ ~:~~s~í~~ j
com espeda dors a les eeneces deis L1ui'
sos. 1atteatre, i al cinema.,. pes prés nes
qué Un rmoa rre-e I'alt re, tre s en quat re
anys! Noem sobrave el t emps pera dan
se5!A lca p des isanys nasqué el quart iil
I'any i migel d nque

Do ra = 0 19Vl;'S qve quasi matrapesl
Car me '" QUil n ers nens cresqueren

s'incor porarena lsmovimentsdelilParro
quia : collm ies, catequesi, pessebres, bil s
quetill 'equipdel cau... L'Antoni l jo ter-
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Any 1971. La famílla Casas -A lme ndros a l complet.

márem part deis equips de Taules Rodo
nes per la Formació de Pares, que en de
ien de Pedagogia Familiar. necordo mon
el senyo rPerePellicel lerquefeia demo
nit ordelgrup,un pedagog i psicólegque
em vafercomprendre moltes coses sobre
r ent esa de pares i f ills. Ensvanajudar
mo lt,aquellestrobades...

Dora = Ara teas tasques socMIs amb
l :4teneu.

)OCi~a:'~s~a~a ~~·~~~.~ai,ufo l;~~~~i lin~~;:
fe r costat , ara soc socre, form o partde la
Junta General, com tam bé de la Comissió
de dones. Quan la Junta organitla qual
sevorecee , sope rs o restes la Corr ussióde
Dones col-laborem i ajuo em en tot eüó que
ésme nester.O rganit le mcada any elco n
curs depessebres i lafestadelTió.

Do ra = l e/s L/l.lisos, que?

me~:r:~i:S !S~~~~od~~~ v~~~:~C ii7.~~~iÓ
el Butll et í número S9 On el senyor Pere
Solé recopila les "Note s de Societat" i surt

I"anunci del nostre casament , que va ser
reov isss .

Dora = / els teus fi/Is ?
carme e Quat re són casats i vtuen

foradelbarri ,perculpa delspreusdels
habit atges (Horta észo na Residencial i els
preu se stan pelsnúvols llTenimcincn éts
quem 'agradar ia ques'incor poressintant
ers uorscs ccm ereteoeo

Dora " BaIlaran ballets?
ca-me = No ho sé paso De moment

t ire nmésperl 'esport : bilsquet ,pat inat 
ge,natació, futbol ... Resde cantar iba
Ilar, com els avis

Dora " Et queda lamí/la a Hostafrafl cs?
cerme = Ja no rn't uqueda ningú . M'he

adaptatdel tota Horta. Sóc molt fel i ~, aq u í .

DOta = Ql.le canviarl es del barr l ?
Carme = L'est ructu ra de la p la ~ a

etves e. La vold ria rn és neta, m és ben ar
reglada. renen escats per ars infant s. Fal
ta verdor. Els nens semb la que v isquin
engabiats ,no hi hae spaiarai re lliure per
a ells l
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PRE C FERVENT, • )
en form a de sonet, per al passat Nadal

= Aprofitar I'avinente sa per

cesme r a tothom unes bones test es Na
darer coes. un bcn comen ~amentd 'any i
que aquest seqte queestrenem sigui pie
d'il.fu sjcn s, de ganes de seguir endavant
en tant es c'actrvítat s com es porten a ter
me en aquest a Casa, que atxó dó na vida
a tota la barriada,

Dor .. = 1101t"s graCles, Canne!

Dora Serra / 30 -11- 200 0

J. 8 .8 ,

Oh!, dolca Nit de scrcnor infinita ..,
Nit de Nadal. que cns ets suau conhon ...
A qu es ta Nn , que a gcrman or ens invita.
feu reflorir, Scny or, en el món l' Amor:
Si allá a Betlem, on I'od i s' hi concita
entre germana, avui, fins a I' horror
- on vareu dur el Missatgc que cns inci ta
a aq uel! Amor que ja mai mes no mor- ,
Infan t Jes ús. aques ta Ni! tan bell a.
rom cu de nou a fer aturar ['Es trella
que vulgu¡ tots eh fror us il-Iuminar.,;
i que per Ha on la llu ita es descabdella .
d'arre u del món, pcr art de Meravella ,
al fons dei s eors [a Pau ro rn ¡ a regnar!

Jo an Bal1:rolí i Bon any

)
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AUTORES NOVELu:s

Aseó venera el seu sant

s ant Pere Márt ir s ans i Jord á va
nélxer a Ascó, provincla de r arraqona
i btsbat de Torto sa, on fou batej at el
3 desetembrede 1680.

Orfe de pare i me re, alsdeuanys
aná a viure a lI e ida, on el seu oncle
era capeñá majc r dela Seu.

"} i C~'~nl~O~~~~~~ i~~~~~~~~~rr;. I~ i~~~
Fouordenatprevere l'any 1704 . s-ere 
rí a ls seussuperiors per anara evan 
ge litza r la Xina, on va arri bar I'any
171 5 .

El f rare San s va neve r de v iur e
amagatenunindretmoltpetit, ipas
sava elsdiespregant imeditantsen
se pod er sortirpernoésserempre 
sonar. L'any 1730 , essent a Canto n,
rep de Roma la petíctó que acce ptá
ser oroenet brsbe, rruntsten que exercí
desde la missióde Fogan.

Als 66 anys d'edat va serfet pre
soner i va pat irunveri tab le ca lvar i
Condem natamort,percausadel seu
apost olat cr ist iá,vaserdecap ita tel
26de maig de 1747.

Va ser beat ifi cat pel papa L1eó XIII
el 14 de maig de l 1893 icanonitz at l'1

d'oc tu bredeI 2000perJoanPauIl .
vem ser morts ers esconencs que

vamanaraRoma a partic ipard'aquest
gra n esdeveni me nt, i perdona r el
nost re tes t im oni com a f ills d 'Ascó,
qu e sant Pere Nártir és elnostre sant

ü on em qrá ctes a Déu per t ant a
crancnosttetttenta jcra.

Els gojo s a sant Pere Márt i r di uen
aixi:

En Ascó la //um primera
vegéreu deis ralgs del sol
I de l'Ebre a l áltra ribera
se gron xa vostre bressol.

Puix que sant us ha ad ama t
la veu de Joan Pau Segon,
mirau-nos sempre am b pietat
Pere Martir San s d 'Ascó.

Magdalena Caba cés

Continuem lIegint

Los buscadores de conchas. Escrita per Rosamunde Pilcher. Novena edic ió:
juli ol de 1997 . Plaza Jan és

E/s bus cadors de petx ines és un deis grans exlts ntererts deis últ ims remos .
L'elegant ploma de Rosamunde Pilcher recr ea un microco smos de sent iments
emm arcats en unes comp lexes relacions fa mil iars. Penelope Stem , protagonista
d'aquesta historia, és f ilia d'un cotftz et pintor de fama internacrcnette seve este-
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eunet afect iva cece n d 'un a serie de fet s ocorreguts en el
passe t . Ha cc nvrscut am b la doloro sa sec üeta, pero ara
está disposada a Unir tots eis cecs so lts. l no cedi rá en
reme-ese fin s econseq urr compreodre 's a Si mateilla 1 els
rrembres ce te seve ramñe

Jo se fin aValca N:1I'!1

ESBItRT FOI.KI.ORIC

Una bona excusa

d'un~1 c~~a3dOe~~c~~:~~~~es~~~~nrit ;i~~~ s~~óq~~ntSat~t~~ ~~:s~~~~v~t~¿~~ ':~~u~~ )
per a celebrar vetlledes com la de l vespre traeoeucisseote .

El dia 12 de ju liol del mateix lIr'lY tomávcm en el oeste ñama nt autocar de
parti cipar durant sts eres en el prim er Euro folk Enf.,n ts que, patroctnat per la Uni ó
Eu ropea, s'hevta celebra! a la crute t rrancesa de Sain te: Gemmes sur loire . Els
nost resgrups inf ant il ijuv en il hav ien es!at selecd onats j untambunsaltres set
gru ps de Frano;a, Belglca , rtane. Alema nya , Portugal, Greda i Finland ia.

La rebu da foo emcocoent. La ventat, no respe-ávem. 0 , enneovs . ta l m m
foo. amb pan carta eccse : - Benv ing uts , heroi s de LaGáHi a ".

Fou ju st am ent aquella perce rte la q ue preSIdí la sala de ping -pong del Centre
on , al vol t ant de les ex qurssdeses que la Rosa i el seu equtp ens havien preparat ,
várem reco rda r el via tge , les tensscn s de les ectceceos, les aneceoees amb }oves
de paisostandispa rs , els pa isat gesque el loira ens bri ndava ,amb els seus pobl es
i ers seus cesteüsroooses.
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Pel'Ónosols hierem els quevisqlleremaqllella avent ura : els danl;ilires, Ies
mestres, les acordeoni stes, les responsables del vestu an Anna i Anni, el "presi W

,

ers vcceis oets grups infantil i juvenil, la "cámera" Montse, I'attre "camera" i " rnet 
ge decampanyaw Joan, i elsparesimaresqueens hav ien acomp anyat .

l ambe vam t~ participar de les ncstres expenencíes. ers que s'hevsen quedal
aqul (a pares , mares, germ ans); a les que , mitja~nt el teléfon, havien tranquil ·
litz atles families (Toni i lillil } ; ets que arribaven de Malaró despres d'actuar en un
centre de dlsminUlts li sies i psiquics; a Xavlel" l'enrl'i1yer; a companvs d 'altres
grups , en un nombre tota' que rondana les 90 persones!

Oesprés de sopar, ens van 11Iuraruns rece-os a too efs que havieo partidpat
en l'EurotOIk Enf,mts; es van vi5ionar uns videos , I dirigi la peeaufe al peeseots la
pl"esidenta deis tj crsos . (1iI senyOf<l CanTIe Oliva l el seu mant, Josep PtIigbO,
toren eís ncstres invitats d11Onor.)

) féu ~~:~~~~~~e~:=:~::tdd~~~rF~~~:~o;:~~~~~~:::a~:
qesssque en la receocó ofici al ens havia nrcreeraicaae ce sr e-aeecnes-so-tcee
i I'organització de "Eurofolk Enfants.

Conclusió? La que expc sávem a les pnmeres llmes d'aquest retat: si aquest
viatge de mes de dos mil qui lomet res va servir per unir mes els que hi eneren,
tam bé va ser una bone excusa per a fer el materx amb una pila de gent dos mesos
I migdesptés,

Angel l or en zo Devl'sa

Carta oberta als bisbes de Catalunya

- 17 -

AIgunes dones catal anes crele nts en
Jesucrlstvarem assisti r al'Assemblea
Ext rll ord in.!lrl a de les x eccos u oio es
que sota el lema " Beij ing +.La dona
a I'any 2000 : rc oeuet en tre generes,

);~n;:I~':~:~~~:~~ ~eS::~~~nXyl~
NovaYon...

oesores dllaver pertscipat en equeñ
esdeveniment[. ..) I cesceés de Ile9ir
ets textcs eprovata. pensem.

-Quti (4 /<1nostr<1 esglési<l per <1/
progrés e/edlu de les dones? Quti (<1
en defens.1 deis seos drets i de la 5l'!V<1
digmt<1f?

El principal problema que pa te ixen
les dones arree de l món és la violen-

I Bu tllcrr 66

cill, lafisica, la psicol ogi ca ilasocilll.
Pati r violencia es ser victrma d'une
violació,ser maltra~dapelmllrit i,

IIvoltes,pelsfills. Essuportarun
tractehumiliantivexador.Esserin
sonece . És pa t iraitla ment social . És
sermenyspreada i ata cad a en 111 seva
ectcesume. Es suportar amenaces de
vi o lencia . És passar penúries eccoe
mrqu es . És també no terne el mateix
souperaunmateixtreball,Éshaver
de tirareis filts endavant seese ecc r -
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laboral a Iavor d'un cornpanyínept e.
És.. . Podrí emcontinu ar.. .

- o.e fa, dones, re sg lésia per ilui
tar contra la violenCIaque pate/Jr:enles
aoaes >

Nosalt res pensern que la je rar quta
hité unpapercrucialajugar.Quehau
ria de lide rar un canv i de meta lit at que
conduis a tota la socteta t a cons iderar
efectiva ment els dre ts de les dones
com adretshumans.

Cal que I'esg lésia cc me nc per re
cone ixe r laseva respor'lsabilit at en l'ac
cep tació soci al de la posició subor d i
nada de les dones, i,pertant, ca l que
es posfcicn¡ sobre la vio lencia basa da
en el genere rn és enüá d'arg umentsre
tones.

Que es comp rometí de vent et a lIu i
ta rcontraelsmecanismes que afavo
reíx en els ccmportam ents agressiu s
dels home s i de las ocietat engenera l,
a ident ificar eis riscos de violen cia i pre
venir- Ios,conscien t que a vegades ha
contribu lta inte rio ritza r,tantenho
mes corn en dones, sit uacions d iscri-

min atór iesi nju stesipoc evang éliques
El Col-lectfu de Dones en l'Es glésia

té perobj ect iu mill orarla vida de les

~oenn~s ~~~~ali ~~~ i~ :t~~~ ~i~~~n~I~I.u~: ; )
atx ó crele m que la Fe en Jesucr ist ens
ha de por tar conju ntament a t reba llar
colzeacolze,homesi dones,jerarqu ia,
laicsi laiques, per qué l'església lluit i
ccctdrd am ent a favor de la igua lta t de
tetes les perso nes

En aq ues ta espe renca, orenm la
nostr a pregiir iaidem anem ala Jer ar
qu iaelseucomprom íse n actu acionsi
estr ateg ies per acabaramblaviolén
cta con t ra les do nes.

Col-lectiu de Do nes en l 'Esgl es ia

MA NUA LIT ATS

Celebrem Santa Llúcia

El dia 13 de desembre celebrii rem San
ta L1úcia, pat rona oera seccró.ecues t env
ambmé s púmpa quea ltresvegad es j aq ue
complim lS anysd·e xistenc ia. V!lrem fer
una sornda a Guissona per a visitar les

lnstal.lactons d'aquesta gran empresa de
productescil rnics.

Quines instal ·lacions!Qu inag randilr ia!
Sortq ue ens traslladaren d'unc ostat a l'al
tre emo un t renet ! Mireu - en iafotogra-
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embafat!
Vúem d inar en

unes sales (aquest<l
veg<ld<l <1 mb tempe -

~~t~~~ ~~~:~~~~xc~~
que li ve de gust; fins
et pots coure costeue 
tes a la bresastvorst

A la!arda,detor
nada<l l<lciuta t,vá
remvIS it<lre ls pesse
bres derassocteoó de

::~sae ~;~~~~'d~n~~;~
Almo lna I a 1<1 cripta
de Betlem. Fenome
nals!

Un ore cornpte t .

~eo~:sa~;~~~~~taPgr~i~~:/~~~ae): ~~~f,~ :
gut el detall de regal<lr-nos un pet it recor
dato ride la diad<l, un platet de cerámi ca
amb la cata i nom de 1<1 secctó. n enes
gracies'

TEATRE.

Dimonis i pastorets
Dissabte 16 i di umenge 17 de desemb re de l 2000

Est rena d'uns originals Pasto re ts als L1u"isos

J És cert quec<lda anys'han represent at pastc rets, encara que noméssigui una
pet it<lp<lrÓdi<l.Cada any s'ha drgnif icat la test a de Nadal i caoe any ens hem estorcat
per a manteni r viva la f1<1 ma de la tradrcó . Aquest any, pero, hem anat més lluny. Hem
reun itgentdetotes lessecc ionsde laCa sa i ensh emllig<lt la mant<l<lI cap, amb 1<1 qual
cosa votem cocue ens bero cestet cmer oos per ilogar decor<lts , per fer vest it s, per
recuperar aquella test a t an popular deis L1u'isos, i hem est renat casto rets .

Els vete", ns, els pocs que quedem d'aquel la epoCil t anI IO<ld<ldeIG rup Teatr <l1de 1<1
C<lS<l,hemexperiment<ltambsorpresa,com lesnovesgenerac ions notenen idea deles
can~onetesque nosertres sabiemtan de memória, dels pet its incidents d'en uu quet i
enRo velló,aquellsp ersonatgesquee ns fe ienpensarenNadal ilessevestr<ldic ions...

ElsVeteransno ensadonem que l<lt r<ldicióes te ixeix dia rered ia I quan passen uns
anys de silenci, les noves qeneraclons caminen a les p<llpentes . Quan en el proleg
d'aqu estsPastoretsd'avul,unesnenespregunten"'QuitJseIMess-ies,?#hod iuenperque
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Olmonl.. 1 pa ..toreu. Fot o Ernut Sltjá .

ai~; ho marcava el~ papero peró és que la ma jo nil ho pregu ntava de coro I esccttava
la respo sta per primera vegad a. Els Pastor"ets són un il catequ!"Sii un memorlal de la
:t,rahistilriacriSl:iana.Ésboqoe no""ltres.UU¡SOSd"Horta.dign'fiquemeIsPasto-

Tanco aquestes refIto~ions tan se-eses i tomo a parlllr de la .--epreseroladó teatral.
Elpojblic en5 na ~t una acoIIida clamorosa ¡ tots sortien con!enls. Nosaltn!s. eIs

iICIOf'S. sabem quoepodiem ter-ha m~lor. que hi ha moItes coses a polir ¡ Que en prenem
consoénda i m,llor"rem, la ha cree que millorarem! Tal com ha dit la ~ldenta, la
Qarme Oliva, el mes pos itiu c'equesra re presentadó es consta tar el gran nombre de
gentmenudaijovequoeter"malil Cilsa.Ellssónelnostrefutur.Nosaltreselsestem
aloo an t a manten ir fenn s els foname nts i tet e I'estructura ... O'aquí a vinl o vint+Cinc
anVs.aQuests menuts regirilneIsUuisos. l els Pas tor ets es cont inua, anrepresentant'

Dor a Serra

6R UP f OTOORA.-J\:

Festa , homenatge, ex posicions

Fe ..ta de la FotO<jr .fi• • uns Quants components del Grup Fotog' áflCd'Horta vilm
anaraBerga, eldiil22-10-2000. ala FestadelaFotografia,lestaquecadaanvorga·
n,tzaun grup lotogr';ficd·unadutatdilerenl.grupadhefitala FederacióCCltalanadela
Fotografía

AQueSl:Grupde6ergahanmuntatunavenlablefest:a: ca~.botogues.grups

teetreis, g rallel;.. gl'9" nt l!<"5, eec, lots Ili eren! (VepN4ffotode4fwntr~p0tf4d4d~
8UTUETf.)Obsequis pei'" a totsels pa rticipanl$ a la testa. gen t vi ng<.tda de tal catalunva.
i per acabar. un dinar de qermanor am b fina l de festa de repa rtimw t de trofeus. meda
Iles. premiso el e. +'arla men t del senyor Alcalde de la out et i deis direclors de la Federa-
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c ió i de l Gru p de
SergJ

H om ena t ge .
Aquest Jny hJ estet
homenatjat un ccm
pany nost re, l'Ángel
Pérez, mot iu més que
sobr<lt perqué fássim
presentsa la fest<lels
seus armes del Grup
rotoqráñc d '~orta .

rez~~~~~ iae~~~:,~~
pcrque els scus me-

l~~~~rr:n::s ~e¿~c~~
la imat ge no es que
de n local it zat s tan
50 15 dtnt re del Grup

~i~~°ci~:~~ra~':no~t~,; Ánge l Pére z, Pere Solé I Ern est 5i tj a. Fot o Dor a Serr a.

més ampl is lim its .
L'Ángel Perez rep del seu pare la primera carnera fotog ráfica a reoe t de sts anvsret

seu int erés per aquest art perdura encera. El seu laborat ori es punt de reunió de prtn
clpiants i de rnestres . Hlsap tervcuineta'" l ers seus invent s i les seves mcons nen
ajuoat a menes aeoereoo os de ~otóg rafs:

l 'Angel , a mes de ser un ente s en qUlmi ca, es un -manetes" i s'atr eveix a tot . Ens
potparla r dc t otesIcs t ecniqucs fotogrilf iques, ant iguesI mode me s. Per arrodonir- ho,
té la granq ualit atd es er humi l, amable, servicial, despistat (com un Einstein), i un gran
amicde tothomquiel tra cta.

Una insignia de la Federa,ció Catalana de la Fot ografía mai no podrá est ar en tan
bones mans com en les de l'Angel. - Grup Fot ogr af íe d'H or t a

Exp osi ci ó f ot ogr af i ea . El president i
el secret ari de laS ecció, I'Ernest 5 it já ie n
pere Solé, ens tian obsequia t amb una
most ré de les seves obres en erenc i ne
ilre i en color, que, sot a el t it ol de Pa i ~at.

A es,most ravenelseubonull fotografrc ,
j uganta mb les nuvotaoes o t rans portant
nosa les alt es muntanyes alpines o pire-

L' Er nest i en Pere,en la inaug u ració
de la sevlIexpo sic ió .
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re xpostc¡ó. (Ja sabeu que entre setmana, aquesta sala s'util itza per a ter-n¡ dtverses
manualitat s, cosa que fa impossible deixar-Ia Iliure per a expos icions, Necessitemun
pis més, en aquesta Casa! se'ns est é cueceot oetnetj

Donem l'enhorabona als dos art istes i convidem a la resta de socts de la secctó que
s'animi na seguir l'exem plede l'ErnestienPere iquelasalafórtlmsegueix ieng ala
nada amb obresde l nost re personal,ques ón les que més agraden a la gent de Casa
reost ra . - D ,S .E ,

V'IV'É'.NC IES

M'agrada con éíxer la vida deis sants
Avu i pa rlar em de sant Max im ilia

Maria Kolbe, se cerdot corones. Per a
en, la santedat es senziüa ment una
aventura d'amor, Fou un tranctscá oo
Iones nas cut el 189 4, b e car ácrer in
t repid y criat eIa munta nva . Era d ifíci l
dom ar la se va rebe l na turerese . Pero
un era uenquére scve rnare:

- Qué serás qu an siguis gran , amb
les teves e nt remaüa dures?

l el nen,preoeupatper aquelles pa 
rau les , se 'n vaarlara l 'esg lésiaapre 
guntar-hoa la Mare de Déu . Mar ia se
ha pare¡x port a nt a les mans dues co
rones, una de b lanca i una alt ra de
ver meue. La b lanc a sign ificava e l re 
~a~ rt~~ la pu rese: i la ver mella , el

- Qui rla de les dues eseu lls ? - li
pre gu nta la verq e .

- aes oucs -va resp ondr e el nen
sense ti tubejar, La Verge Mar ia som 
rtcuérve oesaoere.xer.

Des d'aq ueñ d ia tot va canvla r en
etoeut. r e¡e un estorc perrn anen t per
cor recrr ets seus oet ectes. Als rs anvs
va de rnaner el seu ingrés al Col·leg i
sra nctsc á de Roma . En aquel! amb i
en t mar ia , etjove pene t ra e l secret
de Mar ia 1mmaculada, Estud iiltota la
Influencia de Mar ia en l'á nima . i en
ésserordenatsacerdot, sap qu eella
ésel cam imescurtperanaraJesús,
l 'arma de leombatpe rqueE ll reini iel

cam í mésapteperconq uer iran imes ' )
Méstar d d ira qu e "s 'aprenenmésco
ses sob re la Ver ge r esant i med it ant ,
quelleg int ,N

Va a rriba rI'ho re delcombat. El pare
Ko lbe com encé fundant la Mii ícia de
la 1mmaculada que s 'es teng ué r á pl
dame nt. Fins i tot ar riba al Ja p ó. Va
constru i r amb l'aj udademolt ss egl ars
la Ctutat de la rm mac utada . Pero a
Pol ón ia s'apr opava la catá st ro fe nac i
ona l

L'an v 1941 un cc t xe de la Gestapo
s' em po rta el par e Kolb e j unt am b
m ol t s d' a ltre s, a l fa ta l ca mp
d'Au schw itzonvaren morir m ilions de
polonesos , Al Par e l i to ca un cap ito st
in hu ma que anome nen Krott e / San 
guinari , Aqu est obliga el pare Kotb e a
t ransp orta r a pa s de curs a eno rme
tro nc d 'a rb res , i quan ja no po t mé s i
cauaterra,p loue nga rr otades sobre
la seva nua esquerra. Als ccmp anv. )
quetract en d 'a)udar- Io e ls dlu :

-No us exposeu . La lm macutada
m 'aj uda .. , Jo aguan ta ré , Am b Maria,
ho pu c to t .

El capttos t del ca mp havta amena 
cat ets prescners que per cada un que
s'escapéscondemna riaa mo rirde fa m
a vtot o'ens . Al cap de pocsdies se'e
va escapar un i e l ter ror es va apode 
rar de tcts . Elbarra cotde lafarn im 
posava f ins ers matetxos bot xtn s. El
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cap itostvacomplir lasev a am ena<;a.
Va ma nar que fo rmes sinelsp resoners
ianáa ssenya lant un a un eisc ondem 
na ts a mc nr oe ta m.

- Aquesta vegada ens econten ta
rem arnb deu: la próxima seran vtnt

Un pare de familia va esctata r en
sang lot s ment r e rn urm u ra va : -e-La
roeve eeccs e estun aoe :... Els meusdos
f illet s! ..

Era el serqenr Gajow r uczek. as con
cem nets , en fila, esperen I'o rd re d'an a r
cap a l bar racot de la mort. Aleshores

) ~~t:t~~i~:v:r~it empunvant la
seva pisto la , Qué vol aquest mar ra de
polonés ? -Vull mor ir en lIocd 'un deis
conc emn ats . - Per qué' - Perqué j o
sócvelliinútil, i ellté laseva esposai
dos tilis.( El par eK o lbe ten ia47anys,)
- Peró t u, qui ets? - Sóc un secerdct
cat6Iic, -Está bé, ves- te' n amb ells.

El subcapttost ca nvtá el núm ero i
dona I'o rdre de marxar. Desfi len els
condemnats: l'úl tim , elpareKolbe ,Des
d'equ cu mome nt no se'ts doná ni una
en grunade pa niuna gota d'aigua.
Per ó, cosae stranya !,ordina riame nten
aquest bar rac ó t ot eren insu ltsi ct tts
de desesperació . En canvi, ara, tot són
cants t preq ártes

t'e ncerre cet oe reti rar cada matiels

cedá vers troba el pare Kolbe agenolla t
o dret , encoratjanteisseuscompa nys
d 'in fortuni arnb I'esperanca cr ist iana
Van sucomb int l'un dar rer al'alt refins
ar ribar a la vtqlha de l'Assumpció. Res
tenenel bar racot qua tre superv iven ts
en estet preecon.c. Solament el pare
Kolbeconserva lesseves facult ats,Els
esbir rosarrib enper posar unainje cció
mort al en aoueues ven es de sanq ge
nerosa.

Quan l'endem á, el dta gran de la Ver
gC,arriba el crescoer eoc err ecet ce
netej ar el ber reccc cers condem nats,
va troba rel cadáver de l pare Kolbe as
segut ,amb el cap ueuce reroee t re cct
zata la paret ielss eusg rans ullsmolt
oberts , arnb una mir ada plena de lIum ...
sembte ve que contemples les dues co
rones prorneses per la verq e un día de
re seve infan tesa. És ver ita tqueforen
conque rides apols pelseu f idel ser
vent o

Aix í ho ha reconeg ut l'Esg lésia bee 
tlñcant-Io solemnement e¡ papa pau vj
el 17 -10-71 .l ha estat canon it zatpel
nost re papa actual Joan Peu u .

El pare Maxim il iá Mar ia Kolbe ens
eosenvé a llu itar perCr ist f ins a mor ir,
ambI'ajuda i sosteniment de la Verg e
Maria

Joan Homar i Gibert

Ccncr 200 1- 23 -

)
La fotograf ía de l BUTLLETÍ número 64 co r

responia a t'evls de lav abos de senvores qu e
hi ha er passad ls d'en t rada a I'escenart del nos 
tre teatr e .

per te rcer e veceo e (i sens e trem pes) , el
cua nvecor és en Jor d i Sitja í Bru nat .

Endev ineu el " racó" que us presentem en
aques t BUTLLETí .

1 Butllet í 66
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