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Salutació
de Festa Majar

COMcadaany,a1barrid'Honanwsteix
degalaper~ebrar IaFesta Major.EIs

carrers i les places 58tanlesbmonis d"una
de les man itestac ion s clvi qu es m és
amables i íesnve s de la nostfa terra . El
rerrobameot deis veins , ar a sense les
pressesi la rulin a quesovinlimposa la
terna cccñene na. és una bona for ma
d'eslretirv incles de d utadania ise nl iments
d'estimaci6 i pertinenlfaa l lloc on es fé la
ltarlo n es ta vlda

Cada com wntat sap com imprimir la
FestaMajofambunslretsespeocialsqll8
la Ian diterenl de les attres.La tlistoria, la
dev0ci6i les tradicions prépies de cada lloc,
pero, sobretot. la qualital humana de la
genl que h i v¡u, Ii donen aqueste s
cara cler ls tiques pr cpfea que tanque
cadascúreoo rdiambo.gullle s sevesfestes
majonlpassade$ i .ecents

Pctse r per aixo, la Festa Ma jof d'Horta.
d'un iOO.et que compta amb una sólida
xa••a de genl que f estima ique hi treballa
des de tantes associaeions i lIfll~ats, té
emetete ereme.e ixeme nlS un segell
especia l. que no daca u pe . anyos Que
passini que conservae!stretahisl6rics de

I'Horta ru tat, franquiHa i conv iven cia l
d 'abatls

Un barfi que en tan poc temps ha crescet
i hainoorpora l tanla gent novavinguda de
poblacions be n l unyanes, corre sempre el
nsc de con vertir -se en un IIOC on les
ra la cion ! hum anes s 'al eb le ixe n , l.
tanrnatare, Horta , amera que creixia i
S'obr iaa 'esnecess itals de lutur
indiSpensables enu n dels barTIsamb més
vi da de Ba rcefcna. tamb é ha sabut
treballa., ee a día , per crear un espa¡ de
convivéncia, solidarifat iq ualitathumana

Unbaffinopol mai seru nll oc onnomé s
s'hidorm , sin6 unl loc de vida,e nt/ls elm ot
vida en tct el ee ma que té de compartir i
solidant zar-se amb les persones I ers
crccierre s de la ccrra eñat Ouan aixó és
aixi, el progrésesfaa mesu.a humanai té
a1valo.afeg(f d'uncivismede qualitat.

Noés . ecocs.estrany que us atanyeu a
feslejaramb uns dleSde lesta i d'alegria
a1leldesenli'-voshortencsóe cor,l estic
Sof:lgur que la Festa Ma¡or d'enguany,com
les anle . io rs iles suceessives. se' 3
ínobIidableperatols grilciesa ladedicació
i inic ia l,v a eers que heu contt ibu"1 a
orgamua r-Ia

Oue en gaudiu~ i molles 1e!lQfal$'

J osepLluís Cler le , lGonu lez
Director general d 'Acció C(vica

Generallta tde Caralunya

25 .332
Oui • • oq uest lIúm.,.,1

Vegeu la pilglno R3.
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Actuacions passades

El mes de jllny acostu ma a ser pie
d'esceveniments especials pera I'Esbat1
deis Llutsos: el Festival de FinaldeCurs,
la Cloenda de la Rodad'Esbarts Inlantils,
acmaconsuuov oe cesacasarnerns...

FESTIVAL DE DANSA FOLK 98

Pero en aquesta ccasíc dediquem
especial atenctc a l Pr imer Festival
Internacional de Dansa Folklórica que es
vacelebrarels dies5,6i7de junyala
bonicaiacollidorav iladePlatjad'Aro,amb
participac ió de gl1.lps de Méxic , Franca,
Portugal, Eus kadi, Mallorca , Valencia i
Cata lunya

El nostre Esbart va portar la parttécnica
¡de coo rd inació per a l perfecte
dase nvctup ament del fest iva l. A més
d'aquesta tasca. vatenir una actuació
artística t perscnat bnnaot . com a
representantsdel nostrepaís i d'Horta.

Caldestacarespecialmente lsda nsaires
delCosdeDansaquevanportarelpesde
l'organ itzaciÓ,preocupanl ·sede totsels
detalls,ambmin uciositat.teni ntencompte
que aquesta tasca va ser realitzadae n un
tempsrécord comptantamb l'ajuda, corn

) se~~~~~s~:~·~~~:;tUre~~v~f~enss lava
ter un oansaíre nostre,faMlrela Fauqíer.
quevacoordinarambmoltaeficiéncia els
d iferentsestamenls per pcrtar-ho a bon
port.

Van ser une dies de convrvencla moft
enrtqutoors . ttestrma de la sobtada
malaltiade lamestraReginaTorreblancai
de I'entrebanc de la Marí Toni Rosel ló

Hemd'agrairidestacarf'e ntusiasmedel
Sr. Lluís Motlné, regidor de Turismede
Platjad'Aro, que va posar tots els mitjans

al seu abast en l'organització d 'aquell
esdevamrnent. També ca l esmentar
f'A ssoc iació d 'Hotefers de la vita per
I'accñsnen t deis mee de 200 participants
que van rebre un tracte exouisit.com és
habrtualenells,posanttotafa infrastruetura
necessaria per atendre als dansaires que
vanassisti r-hi

A tots, monea gracies per ter possible
un borneesdevenirnent que ens relac iona
amb altres pobleslcultures.

Vo lem deixar constancia c'equesta
part ici pació en un aconteixement
o'acuestes cerecter rerques . que ha servit
una vegada mésperdeixar en molt bcn
uoc er barrid 'Horta i la ciutat de Barcelona,
encoratjant -Ios a contin uar co rn
ambai xadors ncstres en els Ilocs on
actuen.

Danief Comas

EL SENYO R ESCORfAL

El dia 29 de juny el Sr Antoni Escorial
ensvadeixarsobtadamenl.Que descansi
enpau . ElS r, Escorial havia estat president
de l'Esbart l'any 1983. La seva senycra. la
Mercé, ás enca ra dansaire del Grup de
Pares desde la seva fuodació.auí com el
seu fifl Gabrief,que durant rnort anys va
sar tarnbéoansaire

En nomde I'Esbart, reb¡ la famif ia el
nostre smcer condol pertan irreparable
perdua

El dia 27 de juny el Grupde Pares de
l'Esbart va estar convidar al banic poble
de la Mari CarmeJuristo. Vilosell, on va
aterir una bailada a la pla<;adelpob leam b
rnotíu de la t radicional revet lla de Sant
Joan.

Van ser molt apraudíts i telicitats per
l'actuaci6. L'alcalde , Sr. Josep M. Nogué,
va lIiura r·los una placa d'aqratment i
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<lesprés eis va obseq uiar amb un sopar a
tairelliureenquépartic:ipatotelpoble.Fou
unaagradablevetladaqueesperempoder
rapebr.

Dan iel Comas

FESTIVAL A VIGO

ee oes 10. 11 j 12 de juliol, elCos de
Dansa part ici pa a l Fesli va l de las
aUlono mias da Vigo , que se cel ebr a
anua,lmant an aq uella , c lu tat galle ga,
con vtcats per t'Assoclacló Folk lór ica
Oueixumes

Oesprés de moltspreparatius,e l lamós
viatge a Vigo s'hadut aterme I cercen va
estar fo r~a bé, encara qua hi va haver
prob lemesde pe ntuaütat que van coure
una mica... Si bé sem~a que alguns ho
leniatlprevist...

Va seruna ni! moh llaiga, on hi hagué
de 101,Uns dorminl . eees jugant. partant i
Ioeanl laflauta... lDtalan~!

Cornera d'imaginar lOlhom els esteva
esperanli perfivanarTibaróe5présdemés
de catorzahol' es de vialge

Els dansaireses van allotjar en dcm icifis
partic::ulaJ'sonelsvantrae:taraoosde nl'i.
tantquafinsdubtwende I'exildelaballada
d&gul a las ale ncions que van rebre ,
sobrelol ambellemacuhnari,

Van par1icipa r·h i sis grups , tres deis
quals eren garlecs, lambé unde Portugal i
una il re d'Aragó, a más de I'Esbart d'Horta,
cadag rupv a fer una actuació de20 minuts
aproximadamenl.

El nostre Esbar1 va ser deis que van
agradar més, peri a varietal de les danses
[ vestu art,

Oesprés de l'ectuacé van anar a una
terrassaaprop de la pjalJai 'erplans per
acabardepassarlanilhnsanes hol'as de
lamabnada..

El d'umenge al mal; van Yi$ltar VIQO;
atgunsvanpodel'tastarlesostres ióesprés
de dinar van fer el vialge de relor n a
Barcelonaambmoltamés lr~,liIatqua

a l'anada, es taven censats
Cal far esm ent de l' hospil alil al deis

gallees que va se r rnenacu ra da i--
BALUDA A PUTJA D'ARO

El dia 16 <fagosl. el ces de Dansa de
r ESbart <fHorla va actuar a la plal<amajor
de Plalla d'Ar o. essent moll aplaud its,
malgrat Ieslesions i dificultats que aquasl
bailada va comportar, De teta manera, va
ser un dia moll complert de convivéncia
en t re ets dan sai res i la resta
d'acornpenyaots.enelqual la Mireia Faugier
l el seumanl van ser una vegada més elS
pltI1actes amfitrions

Dan iel Comas

Actuac ions
recents i futu res

PORTUGALETE . •ja bao reeentment.el
Cos de Oansa ha participal en un Festival
Irnemacionalde Dansa Folkl6ncaaLavila
biscainaclePoftugaIe!eels dies29i30
d'agost.Elsdansaire gaudirendeLabonic:a
pobl ac ió basca . rnon rica en activ ila l
comercial. i reberen grans aplaudimerns
per la seva desl acadaaetuaci6

CASAMENT, vcrem participar-vos una
bona nova: al 18 de juliol,i'Esbart visqLlé
un dta joiós amb motiu de la boda del
populardan sairadelCosdeDansaCrislian
Giró amb la senycreta Si lvia Tutuseus
MoIIes 'eliCila lS,pe rsempre!

ASSAJOSI BAUADES,Afinici d'8QUlISI
mes de selembre, 1015 ers grups han
roomprtselsassajos ijaespreparenper
a les següentsballadesprogramacles

• 10 de Mlembre: Balada de l Cos de
Oansaa Platjad'Aro
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01 3 de setembreA fa
pla..a Sa ntes creus, e l
Cos de Dansa act uara
con juntament amb un
Grup Gallee que ha es tat
lrwitat per nosaltresiaixf
ene terna la vis ita. La
ba ilada sera a l m igd ia,
aba ns de lPregódB la
FestaMajord 'Horta

o 16 de sete rnbre
lnterv enció deis Gru ps
Juvenil i de Pa rBs al
Fest'valfclklorlc quetmd rá
Iloc al capvesp re també a
la pla..aSantes Creus

o 19 de sete mbr e '
Particip acfó de is Grups
Infantil i Juvenil a la Festa
Popular arganitzada per la
Penya Blaugrana. Sera a
la tarda, al carrer Feliu i
Codina

04 d'o ctubre: Hi ha
prev ist que e l Co s de
Dansa balli al Congrés en
un Festiva l de l'Esba rt
JoventutN ostra

oNovembre:Actuació al
Fom ent Horte nc, en el
festival anyal d'exaltació
del folklore catara ...

Acabem ja I'ám p lia
ressBnya de nolíc ies. EI
nou Cur s ha cernen..at

J ~.~~ó.~~~~~ :s:r~~~t~
i nova ment ue vo lem
convidar. a tots ersque
vulgueu.a venir a ballar a
l 'Esbart. Davant ta nts
projecte s t tema que ens
espe ra. cate -a que
es ttq ue m ben ccu pats
pero no preocuoats

A lbert Maym6

L a t e mpe sta

C-",m p " j '" U" 9 ...is ma"Ie.I!, ",mh flo e o;J ., lIa"a ,
i c "s b", i¡<a " " vel de b o;..-a "'i"'pei"
'1"""- ",b ...i9 ",., I,; p ""ts més a lis de.1", m""t",,,1'''' ' ' '
el co...b pb"", m "o; bai¡< i empel"e-siI .

61 ...-ro obltc d '",19 " " a d",..ia " ",
f., ,,d.,i¡<",19 ...is da"..-a"i " " lIe " i" d l"el,
i es o;e" t ceom p ...e.l" di<>, amb ve" 1I"" 1'a""',

" " I"eS"" ""'''' d'aeti" ta m l"' -'I"i" e.ifl '"

6,; v a e·"foS<:f"i"I t'e-sp Cli, b 11".... s'<>p<> g a,
l·c s p ., e t",cJe és ja a p ""I d' il-\;c;al"¡
....,,1...,,1-\1'j '" d.,1 tab,,1 e.l so fe l"t"-slc.c ,

la p e.I"" " s s iá fa ja " " v i" I"e.d"hk......

C-o....e." ~"> ", i¡<í la festa, <,....b 9 1"a" de.sfl d,
que. e.l-\s ofe...c;)< alo; ,,11 ,; ",1t", mpo...<>l,
<1ue. I'e-spei c c d., focs c o d 'a rl ifid
que. eJs e1eme"ts o;",b.,,, 0 9 " " il2<>I".. .

T r",veo;,;"" a"9"ilej<>"I , la se..p .,"COC';'"
_ c O€.t i" ve...s - , del lI",m p cos i'" I'e .sp<>i
i I'a me" a ""a , al p o c , p Ie. de. fe ......esa
I'a m p lific a ' cap see d", 19""' '' laba l.. .

J , '" b (l, 1", ca"';"", d e- la pl"ja,
e<>u, i""""e " "a , cot... i.." _,,o s te-.....<>i <'e .l.. .
p rO, ,;e ." s t ...i ga~ de "0" le o; lI"ms S''' ''' <'" ."e"
i e s lo .."a a e"..io l.. .. a l pcoiscofg e ob.,,.¡-!

3 0a" Ba.-l ..",lí ; Bo"",,,1'

Q "" ..,, /I/ s efeml>..e de 196 6
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sent Quirze de Pedret l
sent Jaume de srcntanva

El dia 6 de juny es va ter l'excursé deli
de curs de les Manual ila ts. El centre
otereíx aquestasort idaa lessel'lyoresque
ensenyen elstreballs que es fandu rant el
curso També hi anem les alumnes. és
agradab le ajuntar-nos i passar un dia de
germanor.

Ensplovisquejava, iul'ldelsautocars
ensvavenirambmoltderetard,sortque
I'esg lés ia era ocena i ens hi vam
aixop lugar . El te rnes no ene va
acompanyar,a raplou,araparaija hilorna
Bé,qué hil arem,pac iéncia!Jas'anavalent
tardperesmorzar, iq uinaganatenlem!A ixí
que I'autocar es convert í en un petít
restau rant. Esmorzarem cómo dame rrt i
sense presses per nooar taura. Quanel
cctxe va parar, les correc nssesvan ser per
anar a beure al calé amb uet

Em sernbla que no era atncsne dia
Havlem o'a rar al pantá de la Baells ilar-hi
una passejaoa amb barca, i ens avisen que
la barca esta espatllada. Qué hi larem!
rmcrern excusa per temar-tu un artreoe

Femcam icapaSantQuirzedePedrat.
El paísatqe és aqradable. Passemperun
carreteralorestal amb molt de bosc.Amb
lapl ujad'aquestsd iase lsarbresesveuen
nets Ld'una pran verdor.

Alcomem;arelcam lquevaa l'església,
hi ha un pont gótic sobre el riuLlobregat
Elcam lestabé,pero,lil letsl,qu ina¡xJjadal
Ens van ler una gran expl icac ió de la
históriadel !loc idelesrelormesques'hi
hanlet

Uncopleta la visita, tornem a I'autocar,
i ara cap a Sant Jaume de Frontanyá. camí
ple de boscos.Aq uens a qui ens agrada la

rlaturavamgaudird ·allómés.Desprésd'un
Ilarg recorregut, arribem a Sant Jaume.
També ens hi esper aven per te r-nes
algunes e~plicacions de r'eecresa

Hem tomat enrera peranar a dinar a
I'hoslal de Pedralorca. Aixó si , la pluja
encara que no hi era convidada, tarnbé va
fer acte de presencia a I'horade dinar. I
quin d inar mes bo l Be, no lo t ha d'ana r
malament

Tornemacasa,to tscon tentsperhaver
passat un dia mollben aqerrnanats, que
d'alxo es tractava .

Esperanlpodarsenlpresenta la
prÓxima.adéu -siau i finse lcursqueve

Pilar Mart l

El snrranec .
3r de Catatunyatt

El passat 14 de juny es va disputar al
camp de lutbol da I'Horta la quartaedició
de l Camp ionat de Calal unya de aunes
Catalanes

El Club de Billles Siuranenc d'Horta hi
va tenir unalantils ticaactuació iesva
classilica renlercer lloc,estanlapuntde
poder jugar la final. s ena dubte, el nostre
ciubvaser lagranrevelaci6delCampionat.

Aquesta vaser la classificació li nal:

l r - C B.A lbesa (lIeida)
21"1 - C.B. CQP (Barcelona).
3r _CB,S iuranencd 'Horta.
4t _C.B.Golmés (lIe ida.
5é -CB.Sta, Bárbara (Tarragona)
6é _CB.Dellebre(Tarrag ona)

ToniSol é
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Aquest s darrers mesos-de generde
1997 a agost de 1998- , el nostre Cent re

~Ir~~~~i:~:~ ~~~~.r~:lf:i ~:lv~~~~~'e;~
un c'eus era encararc rcajove ..

Montserral Mo rralla i Calvo (sócia núm.
749) ,a I'edat de 68 anys. elgenerde 1997.

TeresaCasanovas iBrunat(soc ianú m
504),al'edat de74anys,1'11delebrerde
1997

Francesc Magr ans i Barqueta (500 núm
21),a reoa t de 69 anys. el 28de marc ce
1997

Marcel'líL aporta i Garriga {soci núm. 4),
a reoat de 81 anys, el 23d'abri ld e 1998.

Francescd'AToboso iBosch{sodnúm.
465),a I'edatde 81 anys, el 23 d'abril de
1998

Tomás Mar ¡ i Sana huja (soci núm. 38),
a red at oe 56anys. el 25de junyde 1998.

luCamps i Purcalla [süci núm. 685) . a
l'edat de 90 anys. el 26 dejuny de 1998

Antoni Escor ial i certeea {sOGInúm.
zsaj.areoet de ea anys, el 30 deju ny de
1998

Teresa Rodríguez iTore lló (soce ncm.
163),a l'edatde 88 anys. el 30 de juliol de
1998

)
Pere PalliseríMoll(soci núm.113),a

I'edat de zs anve. el 30 d'agost de 19Sa

Fins ara, mare!

El passat 30 de juliol va morír la Teresa
RodrígueziTorel ló( 1909-1998).deixantun
b<;it, perami.elseufill, difieild'omplír.

Em costad'entendre la mort. Sé que la
mort es un curt adéu-stau. Ara no ens
veiem, araens tornem a veure. Cree que

ers mort s no están morts, s in6 que
segueixen vius en el seovce, que ens
eontin uen verent. que ens contínuen
esñment Fins itot.potser, més qua abans
Comprencqueeltempsno tévalor ique
les separacions, eneara que ens semblin
uarques.scn ccrtea en realüat.I ss.també.
que no puc jut jar, amb ere meus ulls
d'home, les decisio ns de üéu .

Hosé, hosé,tota ixó,Hoconec i hoerec
fermament.I ,ésmés,pensoquesinolos
ater.tavoaronrona seoüt.Peró...emcosta
aconseguirqueaquestsconce ptes quetan
béenté nelmeucap,se 'mfil trin dinsd elcor
i moldegin els meus sentiments.

Senvor, Vós que vau ploraren la mort
del vostre ame Llátzer,ceoeu-meque avui
ern senti trist. Doneu-me més fe, perqué
aquestafe em taclerüe ndret emlaci sentir
que lavidaéseterna , que no s'acabaaquí,

que la mort --com deia Joan Maragall
no és res més queuna major nao er ca!
que aquesta mateix afe em tac ¡ viure
intensament la vostra Bona Nova. "Jo sóc
la resurrecció: qui ereu en mi, encara que
mori, viura ; i tot aquell que viu i creu en rni
no rnorira mar.ucen 11, 25-26. La to rosa
ho eregué fermament i aquesfa fe li dona
fortalesa,se renoripau, finsa l'últim instant
de la seva vida terrena

Plenamentconve n<;;utquegaudeixdela
vostrabenauran<;;aeterna,usprego,
Senyor. que quan arno l la meya hora, i
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JosepForn

purificatdels meuspecatspelvostreamor,
emconcediuun racóa l costat de la meva
mare. per compart ir amb ella i tots ere
sants, la noanca pe r sempre de Déu Pare,
Fill i Esperit Sant

Adéu, Tomas Mari

El passat mes de juny déiem adéu per
semp re al nostre ccoscct 'tornas Mari i
Sanahuja

Massa jove per anar-se'nI Els seust ills,
dos nois i una noia, necessrtaven encara
la presencia del pare. L'ávta, I'Anita,
recesssava la companyia del fill. la Pepita,
la mcüe r, enyorara la preséncia dei marit !

Pero el Senyor de la vida i de la mort
dísposa

En Tomas serájove per sempre! Els
gransrecordemaquellxicotetquepassa
bores entre bastidors , a l'esce nan deis
t.rursos, amb uus esbatanats, p le ns
d'admirac ió per aquell anar i venir de is
actors ide ls tecnics.

En Tomas va poder gaudir u'una obra
teatra l en la qual interv ingué tc t el seu clan
famil iar: Un barret de palla d'l tá/ia. Qui li
havia de dir que era el seu comían

No t'oblKlarem ma¡ benvolgut Tomas

Dora ser ta

Els nostres equips

la propera temporada tindrem equips
nostres en les seqüents cateqories:

1aDivisióNacional
2aDivisióN acional
ga Oateqcna Prcvtnclal
Sub-21
Juvenil
vete-sos
Hem de ressana r que l'única cateqo ria

de la Federació Espanyo laen la qual no
tenimequipé s enla Divisió d'Honor ,q ue
sclament compte ambt ü equips

Secció de Tennls 'rauta

El principiant ideal

Des del meu puntd e vista, el principiant
ideal seria aquell que rece s la seva primera
Ilio;ó sense traver aqetat mar una pa la,
enca ra que peques perscnes hi ha en
aquesta cerceo. ja que, malgrat ser un
esportolimpic,peramoltagentsegueix
essentunjoc desa larecreatiu .Qua ntage nt
pot dirq ue haju qat al ping-pong en la taula
del menjadOf de casa seva ? Mo~issima !

Perta ot, la primera tasca de l'entre nac or
acc stuma a ser la d'eliminar ers mals
costumsiideeserrélniesdelsnoos jugadors.

Una edat bon a per a comencar a
practicar el tennis de taulasón els 10 anys,
encara que qualsevol edatés indicada per
a iniciar-se en aquest esport,tant amb 5
anys com amb8 0. Si bé quan es comeno;a
de petit (ere 5,607anys},cal busca r
solucions -c'au ora-, com ara posar el
jugadordam unt d'unca ixóoten ir una taula
de potes curtes

JaumeMlr ó , entrenador
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El santuari de Montserrat

El santuar¡ de la Mare de Dáu de
Monl serrat s'na conv erl it en simb ol i
iclent>lald'utlpa is:u n simboldeladefensa
de la.ibertat d'una 19ITa, la calalarla. amb
unapersonalilat i unama~eradesermolt

arrelades enla consc'OI1CIilp<lpUlaf ,Amb
tot,elsantuarimontserrati éSla'nbe~e

de pe/egrinatg& des de temps a~ I un
delsméslamososde l"un'vers catO(IC,

l'origenhist6r'c delsantuari esl' ~rmita

de Santa Maria , que el comte Gullre el
Pe/ós va dona r l'any 888 al monesltt de
Rlpoll j de la qua¡ no en queda res. la
basílica actual es una cons truccé de traca
renaixentista amb vesligis 1ardog6tics , del
segIeXVI,consagr~e/2 defe/)r&rde
1592, l es deslruCCJOf'lS perpetradas per
sokíats de Napol&6 el 1811 vanmalmelre
l'l nl iga Oeeoració del lemple , que pels
documents anlics se 5apQUtt era tas~
i abu nd an! . En les obres da rest a urae e hl
va predomina r una decoració d 'arrel
rom anti ca amb mo stre s no la bles del
Modern isme arquil eClonic , l a la..ana
mon umenlal . que en globa san tuan i

monest,r. va ser conslrulda a mllJans del
secexx segonsun projocte de rarqullect e
FranceSCFotguera, l a recenapnllClpalde l
l emp le , d 'asli l necctete resc. obra de
Francesc de P. V~lar. va ser Inaugurada el
190 1,

PeJO potser el mos ceracte nsuc del
santuan rnontsarrat¡ OS la ¡matge de la
Moreneta: una escultura da Iuslatallada,
policroma que dala segurament de final
del segle XIIo deis primers anya del XIII
SObre elcolornegre,elsparefs són
diV8fSOS:s'haatribuil allum dels ClnS, a la
reacti6quimócadelY8misamo quéhaVJen
esta t enca mats el ' ostre i les mans de la
imatge o,lins i tot, al fet que S',oxldés la
ca pa de plala que po lse r havla cobert
aq l.leSt&s parts de la figura . També es poi
pensa, que aquesta moreno' ,va ser
vo lgud a: es probable que ,l a ,matge
romanica los tallada en sobsl'!uc'ód'una
de más antiga,de cara j mans n&gres per
CJJiIl:wvoI eausa i. habituats lanl els mon/OO
comel sfidelsavenerar .laa, xl, volguess,n
queliflllués elmaleix aSpec!ede l'an lenor

C.C.16-7-98
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Carme Solé I Vendrell

Nascu6il . HorU el l&ld"e go ll de l 9(4 ,
CéI...... SO.. IVendr&ll .. aetu.lmem ..

sociIo nUrn.M d 'lqueslCefl tre P....oqullll

la Carme és iliuslradora ele protessió
reconeguda arreu <l&lrnOnperque els seus
cliboixos tallen una personal~a' tarlforla
que no s 'ooliden lilcilmenl. Ha guanyal
premis importarlliSSlms:

resbeno.Ja conviven cia amb una gran
famüía.rnés enüáce pare. mara igermar'is

-Les visions més antiguBs d'aquesta
segona llar...?

- Ve;g el pandels Ijutsos onjugaven al
trontó. Veig les butaques del galliner de la
sera een eane... t csseis mees reccecsvan
Iligals amb el teatre . Hiparticpa va totara
mevalamília . L"oncle Cisqoot, sempre una
primer a f igura ; ro ncie Pere, el millo r
Rovell6de lspastoretsd'en Fok:tti Torres i
el millar Mataties , al costar de l meu pare,
en Jcná s: ro ncte Jo an , un Satanás
fantastic i un Ponl; Pilat de vec potent ; el
pare, que le l3 tots els papera de reces .
mentre tes en benete í de is uc rscs ...;
rcecie Ricard , pr cjectc r i p intor de
eecoeets... De la mare , en bnc un record
difús; ella tcceva l"harmóniuma l'esg lésia ;
emsemblaveureeIs seos eabells vermells
so br eso rt in l entr e e ls capsnegres i
eastanys També havia let teatre i cantat
a la coral HedepartardeYOSlÍl, encara
que ~ rvsulb drlicil escro re-oc . VosIÍles
va incoIpor ar a la noslra faml1ia pllf IfII"
nos de mare gráciesala conei~enr;a que

ens leniem tols , airavés delleair e.Jo
mal ei~a. confidenci alment
ambelpare, rha via escollida
com a soplenl de la rcs ea

- Espe ro no haver·vos
decebut. l loma nt atpresent.
d igues: La teva pro lessió
d"¡I-Iustradoranofha deslfin.
cu lat de la vocació pe r al
tealre ?
~crec quetola lameva

educaci6artistica , estética i
cunuratrbe rebcda a través
eerteene. Aeasa. amb els
germans,i al'escola ambles
ne nes , jugavem a fer
repr esent ac ion s de is
Pa sto rets i de la pee ere.

Serra dOr 1986,1990.1993.
Ca~I984_

ApeNes Mestres 1983.
Genera/da t de Cafatlnya '982 .
Ehre<'IdipIotTt der IBA 1982.
NacioflaIdBllustraci6n 1919
Critid in Eroal~.

Ha tet exposicions a 1Aunic. alJapó.al
ceoee Pompidou de Paris. a
la Fundac ió Barce ló de
Mallorca . al Naliona l Taiwan
Art Educahonlnsbtule.•.

Va ¡Huslra. el seu prime r
lIibre l'any 1968. f ins avui dia
e n por ta mes de 300
Darrerament ha it' lustral lote s
les cobe rtes de's Ilibr6S de
GabrielGarciaM árquez ••

- Be , deixem-ho córrer i
parlarnools Llui sos

-D'aa1rd. Anem a la leva
infantesa

-La rre ve vida lamiliar va
sempre lligada amb els Liuisos
d'Horte Era la cas a da
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vic&-presdenta.
-Unlligamamb la teva9dvcació familiar!

També lrobem la Carme vollada de nens i
nenes, a les escores. en concurs os de
dibuixos alesleslesae/aCiural,alcosta!
delageganlonaLaia .•

-Va ser moll bonic veure una geg anla
conslJUidaapartird 'undi buíx meu 'U nd ia.
fa lemps , em vaig adonar que ers meus
dibuixos estanprojoectals corn aplansde
decorald'un teatre , vistos des de la sala
d·espectadors. Verilablemenl, e1lealre és
el cenlre de la meYa visió de fentom. M'he
d'eslon;ar pe ra caoviarde perspectiva

-Tomem, dones. a par1afde lealre ¡ de
Lluisosd'Horla

-c a eccroc una obra que varem estrenar
al Romea : El calé de/ lealre JOdevlatenir
60 7 anys Ihi oeraun vers lIargque encara
puc recitar evu¡ "Dicen que mecase yo, /
¡no quiero casarme. no l"... Aqul clavavaun
oopd e leu alerra

-_.. Prou, prou IYmg a, unaltrtitrooord.
--Una obra en la qual lenia fOfQilpaper

eraA ucWnciapública .Nou p;1lg.nesde 1ext'

Ten íem un te eu e de
jog uina, amb eeco-ats i
lIums i aplicsvalia bles ;
muntavemespectacles.El
coHocávetn SOOre la laula
de la ga le ria i
organitzávem la sala per
euesceceeces.errowee
les cad iresdavant per
oavaotoelpeme scenan...
Era el m6n máqic de la
meva vida !

- Ara, de gran, jugues a
lerleatre?

- ActualrTH:Kl1 m'ecupo
de la d i recc ió i esce 
oog ralia d'unaobra que
eern dramat ilz at amb la

;:I:a ~:n~~d:~:; ~:ep==1eN
Surigué. els qualsjovaog
il·lustrar. Es tascínant reunir el moo del
lealre i la iHustraci6peroferir-loa ls infants.
Es corn laocar un cercle ple d'il-lusionsi
mAgia.

- ... Osia,que elmónde/ tealff~ conlinua

viganl en la leva lamma, j<J que , com dius.
taMaria dramatllza . escriu ... IIa Mal llde,
/"altra liNa.que?

-La Matilda . en acabar eis seus esteces
de COU . va es lu di ar restaur ació de
lao;anes: feiadecotats pe.-a peHíeules.Ara
es óedica de pie al teatre. la Maria es
U ustradora. com jo. perotambé tira ClIP
alsescenans .Somuna familia de "tealr&rS"
pels quatre costats. Vaiga prendrejadels
pares eqcesta vocac>ó,qu e continua viva
en les meves filles,

- El tealre de/s Lluisos era i és lealre
"amateur · com e/ de les all res flnMats
a'Horta

-f'otseraq uestl el el famés vocacional
encara. teaee i Uuisos van vinculalsa la
meYa vida famIliar. El meu món familia .
sempre ha anal més enlla de les quatre

parel s d'una vivenda
Hem estar una familia
entre gada al bar ri o
compromes a amb el
seu entorn o M'lla n
donatunsentdampli de
la vida, corn un eecre
ce no quedar-me per a
mi el que sé l el que
SÓC, sin6compartir-ho
amb elsa lfres

- Ve t aqu{ perqué
trobem la Carme Solé
en movifll8nts socia/s
del món de la
il1ustraci6'
-He participat a la

lundaci6 de rAssodadó
Prc tessícnar d'Il-lus
tradot s de Calalun~a

N'oo esta l presidenta i
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Gimcana organltzada per Agora. Pla~a de Maragall.
D'e sq ue rra a dreta :

Manolo Nuñez, Joan Puigdoménech, Canne Solé, Cisco Solé I Elisellda Baflester.
Darrera: JordiVilamala iJoanMartin&z.

Jo entrev a en escena amb una nina,
cOOant"Papa, papá!' ... Efpare eraen Joan
Bonany. Lani naesvadirdesd'aquelldia
Emma.A laPass ióvaiglerde Magdale na,
als15016anys,Undia,fe nldepoblea la
Passi6.vaigsortiramblesbotesd'aigua
He rapartlt butete ces en comed ies. En
Jcan Mirallesenva rebre una que el vaig
deixarlora dejoc. Tambén'herebut:en
Pep Montanyés em va deixar ro renaplena
de xiulets i la ga ita comuna tomaq uera.

- Feies coméois rornes amb joves?
- Els nois havien ccmenca t en el grup

teatral masc un que dir igia en Mique l
Campmany , Ouan es van ineorporaren el
quadrede ls grans intervinguérem terr eé
un nombre de noíes. Es van fer obres molt
interessan ts.p'ese ntadesamb técniques
supermodernesperalsanys60,Va tenir
molt d'exit El diarl d'Anna FranJ(,que va
dir igir en Jordi Oorda l. En f€liem dues

reprasentaclons. cosa que no eoccera mai l
En parlaren la erifica teatral de diversos
ciaris de la ciutat. Una altra de magnifica
fou Nueslraciudad.
-Hlh agueren com a directors una coila

de personatges . Anomena 'n alguns, si et
plau

- En JosepMagrans,e n CescEspluga
en Pep Montanyés, la Maria Martinez , la
Dora Serra ... En Cese Espluga, a más de
lerdedirector,s 'ocupavadelapartgrilfica
delscartells. És un magníficdissenyador
gril.fic i g ran cartel lista . Sempre ha
dfssenyat ets carteus del 'teatre Lliure i
d'altrescentres del mon de I'espectaele. I
la Dora Serra, voste, va ser la primera
d irec tora de tots e ts cetns que
co l-Iaborávem a la Passtó veste reta
d'autora i directora de les comeoretes qee
representilvemper lalestade l"bere narde
la Passló" . La primera es deia La Maria
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Pepa,una minyona desp istada: va mon tar
El somni d'una mi de Pasqua...

- Ah, sí, ja me'n reoxa»t E/s petits
interpreláveuelspersonat gesprincipalsde
la Passió: Pon<;Pilat, la Samaritana, la
Magdalena... Com que ja ets sabieu de
memore. imiláveumo/tbéelsgrans , fenti
lotlamateixaenlonació.

-c v árern ter-ne una que es deia En
Patu fetPau·Pí ,en laqualsortienels
personatges ta mosos de is comes: la
Venta foes, la Blaneane u, la Cap utxeta
vermena.eiscr rrcece ... Nosaltres, lameva
colla. ja comeno;:avema sergrans i vam
eedirel llocalsméspetlts Fcrmárern et
nou movíment de joven\l.Jti, a partír d'aquell
moviment, vam arribara la creacc de la
Nova Passió d'Hor1a: CrisfMisteri,eserita
per Josep Urdeix i dir ig ida per Josep
Montanyes. Voldria donar les gracies al
rneu pa re que, ccrn a president deis
L1ui'sos,ens vare eolzarmoltiensvaoferír
rccort cmtat d'obnr-nos a una nova vlsió
escén ica i experimentaren una obra tan
transcendentalcomera laPassió,EICrist
místeri va tenir un éxít esclatant. Passaren
pels L1ui'sos grans pe.sonautatsdel mon
cultural.

- Aixó féu possible la formació del nou
grup,..

- Sí, El Grup d'Estudis reatrats. váram

ter obres d'A ureha Campmany, de Vidal
A lcover... L'ú ltima obra de gra n
envergadura va ser I'Antígonade Salva
dorEspriu

- No va ser per aquesta obra l'ínvent del
matalasgeganl?

- En Faviá Puigcerver va ter ur la idea
de ter una mena de matalas d'aiqua.jnnó
que en Ilocd'aigua I'omplí rem de boletes
de porexpan. La cosa ro tcnccnava. Allá
sobra ens entcns áva rn i quas i ens
otecavemr Van acabar reparñnt saes de
boletespe rter·nebutaquescasolanesque
en dé ie m "t igues" , El día que ens
repart íreme ls sacs,ens ortirdelsLlui'sos,
elcarrerFelíuiCodinaquedaemblanquinat
de bcetee.corn si hagués nevet.

- Sou e! grup de lealre ese que
organitzeu Agora?

-Moltsmés! El grupde basqaet, el de
futbol... Tota una gran oollaque venien al
teatre com a espectadora . Tot el grup
aspíravematerunacu lturanovad insde ls
ttutsos d'aco rc amb ets mov iments
mundialsdel'épocaqueestavavivint un
somnid'iH usionsperals joves, inosa ltres
dintree l que enspe rmetia la nostra sod etat
arnbientel.també volfem pamcpar -hl. No
sé pas qué s 'imagínava la gent gran deis
Llutsc s perqué ens van anartancant les
portes,ta llant lesa les.d estruinte lsno stres

Allon s,genl ie lsgeganls.Alcenlre,legeganlonaLai a
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projectescue.e n el íons, eren la ingenu'itat
personificadaL Reoordounaexcursióque
havíemde fera lMo ntsenype ranaratocar
la neu c'aquell hivern, Tates les nces ens
posaremp antalons,e lsprimerspantalonsl
Anárem a missa de se del mati abans de
pujar a recrecer.El senyor rector no ens
va deixar entrar a re sqlésia. v árem haver
d'anar acanviar-nos i posar-nos faldilles
com Déu mana!

-Usvauquedarsenseexcursió?
- No, nolAná rem al Montseny,peró ens

quedáremse nsene u,Va ploure lote ld ial
- Malgrat tol ,u s ho passaveu be, oi?
-Molt bé. En lameva joventut hi ha tot

unmunt de records agradables ihotinc
d'agrairals lluisos, al seu emoent qoe
m'ha proccrconat les hores més felices
d 'aqu ell temps. Cr ee que vára m ser
alortunatsels quevamvi ureaquellaépoca,
En el camp del teatre, ere L1ui'sos va ser
un retereot per al teane independent de
Ca tal unya, una base per a molts
professionals quesón avui dia figures
des tacade s, no scrament acto -s. sinó
técnics i directors Per a mi personalment,
ha estat el gresol de la meva perscneütat.

--Qué els dius als javes d'avuí dia?
- Sigueu generosos. Sigueu sernpre

una gran fam ilia, cc rnpar tlu , feu deis
Lluts osta vosfra casa, no tingueu por de
ccm prometre-us.

--Nous conformeu a ser vagons;sigueu
maqu ines ! Us ha diu la Carme , una
activista. /us hodi c jo, unaaltraactivisia!

ocre serre

Avu l he apres que ...

Que el miflor sentfment és
I'altruisme.
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Capítol LVII

O'un bon amic
que ens ha deixat

El dia 23 d'abrñ moría cristianament en
Francesc d'A. Toboso i Bosch. I aquest
BUTllETínopodiadeixardeler-se ressó
de la desaparició de qui, durant molts anys,
lou una de les flgures més sobresortints
cels nostres Lluisos

AmicPaco: Elte u pas per aquesta vall
de lláqnmess'ha acabat.fa fe cue els teus
carreraanys en aquesta vall han estatben
b é, si no de náonmes. sí de sotriment.
lI args anys de sotrimenl queh as suportat
ambcristiana resignació, totpensantque
després de la lempesta ve la ca lma
aquesta calma de la qual.
sensd ubte, jaes tásga udint
ben a propet del bon Déu
queet deu haver rebutam b
ersoreccs tenoterts.tuja
ets le h¡;:. perc ere arr ues
t' enyorem; mol! mes ers
leusg ermans, fills i. .. i qu in

) ~~~ ~~~ ~a~~at~~~a~es:~:
viscut tctata teva malalña,
t'hacuidati ha estat al teu
costa í!

peró com oue aouest és
un espai dedicat a recordar
enres lemp s, m'auloritza
ras , am¡c . a rememorar
algunsletsd el teupasper
aquest món. ins ignifica nl

alg un d'el!s, pero que jo recordó amb
simpatía...

Hecord o. per exemple . que quan are
uctscs es forma la Penya Pacífics,de la
qualelteu qermá Ferran era el capitá.fu .
que remes te rnes 13a nys, no podies pas
jugar-hi, peró t'identificares del lot ambl a
Penya i et teniem sempre enl re nosall res;
l ins alpunt queel considerávem lanostra
mascota i t'ass'cnárem el pseucónm de
Bellamy, del que tu n'estaves m és que
colo i,EnBe llamydeveritater a l'entrenador
de l Barca del moment. lntranscendent,
cercsímpáuc .

Perdamunt de tctcal que recordem el
que fou la teva gran alic ió: erteetre . Si no
m'equivoco-i crec que no-- actuares per
primera vegada amb el quadre titular el
Nadal del 1927 arre el Benjarnfde L'Es/el
cleNalzaret ,q uanten ies 11 anys. Va ser a
partir del 1929 quan ccmenca res a actuar
hi assiduamenl. El 12 de gerlerde l 1930 ei
SantM iquelde l'Eslel ése l teupr imerpape r
important. El ta oe setembre delrnateix any
protaqonltzes E/sdos orfesdeParls. El vas

fent gran. amic, ija et
eesucmes com un
extracrcmanacrcr c ra
mátic.la teva consagració
definitiva I'asscreíxes el
1935, alsteus19anys,
amb una in imag inabl e
cr eació del Fran cesc
Xavier d' EI Divino Im
paciente . El mate¡x any
interprete s e l Nai m de
I'Este/.i lambée l paperde
liuque t de is pastc rets
c'sn Folch r r orres, amb
mi de Rovel16. parella de
rabadans que es man
tindriau ns anys

I encara que perduri en
la memoria de mig Horta,
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no puc deixar de ter reterencra al teu in
superab le exnde /a Passió d'Horta
Impossibl e será trocar . a l Ila rg de
rexrstenctadeis Llutsos. une momentsde
m ás intensa vibrac i6 d'e ntuslasme i
consc iéncia de responsabilitat. Elmeritde
/aPassi600rre sponguéa molts.perÓ. per
damuntdetotse ls noms .sobresortíelteu,
el de Frances c o'A. Toboso. Tu en fores
I'iniciador, el més efica<¡pmpulsor, qui, amb
granva lentia,ass umi lad irecci6escénica
l artrsfca amb tot i que no era director;
primer actor, ambu na insuperable creaci6
delJe sús.H i hage ntse nzillade l barrique
quan vol referír-se a tu ho fad ienl : eICrist o

Canviem de tema i reoordem que quan,
el ts az. es oooanoi a l'Orteó Montsarratt,
tu, que terses 16 anys . t' hi allisla res de
seguida, integrant-tea la cordadetenors
Elma teixfar iesamb rOrfeódepostguerra

No vas faltar tampoc ars campaments
organitzatselsa nys46 ,49 i50aRiellsde l
Fa i , Sa nta Ou itér ia i Ca n c erver a.
respectivament, de is quals guardaries un
bo n rec ord de ge rm ano r, am is tat i
consciencia entranyabres.

El 1932 es oonstitueix el grup Rector
Salsas, de la Fedaraoó de Joves Cnsüans
de Catalunya l, oom no pedía ser c'ena
manera, ets dels pnmers d'apu ntar-t'h i
Ocupesel carrecdesecreta riquanesclata
la guerraincivil, i és possible que aital
carre<:ajudésa que anessis a parar ala
txeca d'Albacete i, pos ter iorment , a la
presó de Torresde Ouart (Valénda ),onvas
pal ir molt , peróconfiantsempre en Déu,
fins el dia que la població vacanviar de
mane

I re<:ordaras moltb é un fet pocooneg ut:
el de les cad ires de l Cent re catara ,
desapa regute l 1936. Nosé comva ser 
jo no hi era-que les cadires aoaren a
parara lloca lde lcarrerRectoria, enespe ra
de ser ul ilitzades al nostrete ane quan los

possible. Peró vet aquí que una vesprada
ens assabentáram que les cadires; en
dilerentscarretons, sstrobaven camrde
la plal;il Eivissa, incautades per elements
de la Falange que entenien que Iarien mas
bonic en el seu loca l. ¿Reoordes ambqu ina
presea ens mobilitzárem aic oos -érem
cinco sis- icom, davant ja de Falange.
es produíuna forta discussió fregant la
vio lenc ia? ¿I reco rdes com fina lmenl
mercés ararribadad' un mandamási al teu
carnetd 'ex·captiu ia lmeud'ex-oombatent
s'aconsequt que les cadires tomessn al
seulloc d'o rlqen?

El 194400ntragueres matrimoniamb la
Maria, fil ia d'an Ramo n Rib6, fígura
senyera deis nostres Lluisos .Quedaven
així Iligats per sempre dos cognoms de
granprestigia la Casa

Com ja hem recoroat, fores secreta r¡del
nost re grup de fa Federaci6 de Joves
Cristians de Catalunya,in stitució modélica
quedesaparegué par rod i de ls uns i la
mcomprensió deis alue s. An~s cesp rés,
formare m la Federació de Crist ians de
Cata lu nya, que vo lia se r-ne una
cont inuació . Ouinzenatment ten iem el
nostre cercle d'estudis a la Casa Rectoral.
Tu no fallaves mai i tuassístes. metant
tot, tins que elteu cosetdiguéprou. Els
c inc que quedávem, de u te r
aproximadament un any quedecidírem , en
provadel nostre afecte, celebrar el darre r
cercled 'estudisacasa teva.a lteuco stat
Ambtot iles teves enormes dificultats,no
vasdeixarde te nir-hialgu na pet it a
inte rve nció. Et coná rem una grossa
alegria,etveiérem moltem ocionat i sabem
que en guardaves un gratíssim record.

Recordem aque lla estamp a del Dr.
Tarrés . penjadaa la paret, par qui senties
una gran devoció. i que, impossibilitat
d'expressar-te. senyalaves contínuam ent
amb eld itaMonsenyor Pere Tarrés, qu i et
vinguéaveurequan la Visita Pastoral de
maigd eI 1997.
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No vullacabaJ sense r8COfdar LanosIJa
emeta t, Hem estat moItbonsamiCS, Paco
I no cal dir-hode La Maria 1 LaCluimeta
Ouedáben demostr al BIsdarr ers anys. El
t 966 ens acom pany,a'eu a les nostres
noc es d'or ; el 1989. al meu vu't an té
aniversari, i e/ 1992---fu)a malalt- al de
la rnevaesposa F ina lment, e/1 994 ens
cornpIag ué moItissim assistir a les vosees
noo8S d'Ot, dona nl-seLa OfClJrnstanci.a que
1a00imeta i joérem els úniCSaSSiSlenlS
que no érem lam~i¡n vosees... t ¡a;x6 vol
di . moll . Graoes. Paco ; Qfac.es . Maria ; pe.
la vosl.a amis lal ... Am istal que ve eselIuny
entre les nostres larnílies. Recordo . ocm a
lel intranscendent . que la primera vegada
-jo lenia 7 aoys-de Iesduesque he anal
ats 10 f O S. vai g ter-no aeomp anya l
únicament pe l meu pare ... ¡ e1 18l,l. Eren
moIts amics

M'acomiado . amic. Tu ja gauóeixes de
la v;s;ó de Déu: has aeonsegu't t'úmo
objectiu que val la pena, Eostlasdonat.un
bellexernpl8decontormrtalcnsbana,le
en el Iulur . Procuraeern segu,,·la ,... hns
avial ,ami<:.

Pere So lé 1 Sa ns (Soci núm . 1)

Avui
fa

cent
anys

A'o'UÍ,dijous 13d"ago5tde l996, linc ar abasl
O&lasll'lfWeSpocadoresmans l6lS<locU'Tlenls
ma nusc rilsla m és ee cem anysqu8la
presidOrciad"~sa1laeasaml1ac:onliaL

Estraetaprincipa.lmentd'una cópiaÓllI
Reg/ame<l1O pt)f el que se rige el Centro
~r~~~MS~~~a

d828 d'abrild81875 id'unsquants ofids
ad'el;ats pe . di! Centro al Magn ifioD Sr.
A.t:a.t19Cons/1tudor1a1Mestepueblo

El ceooo /nslroctivoy Recreativo de
vegaóesporlavacoma 'subtito l"Cenfro
MoraldeS,JuanMHorfa i.8n...,OOlsof\d$
el de la Amislad Horlens8 .

Elsdosdaf'f8f'Solids.perO.¡aSÓrldela
AcademJ8MS.úJísdeSJuandeHorta

Genbtnarl. Un d'ells avui fa exacta ment
Ollntanys,puixqueés datatelclial3d'agosl
dal 1898.
CO~aix¡ . .
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""ACADEIlIA DES. LUIS
a_JUA:ND~F.l:OR'rA

/¿,rMf<~,¿, )"k t:t!.",ih ..

(/ "¡;'¿ í;rk "¿ ;;.#N~¿/' ""r,/k...,An",;" ..--

)

I el seu contingut,d egudam enttransc rit,
diuexactame nt"

MagroSenor.
En contestacióná su atento oficio del

12 corriente,debo decirle"
El título de la sociedad, es Academia

deS. LuisGonzaga
El domicilio SOCial. segun el s tr 52

del Reglamentopor el cual se n'ge esta
Academia, aprobado por la supe rior
Autoridad civildela Provincia, <El
domicilio legalde la Academia lo será en
e/de/Presidente>

El objeto de esta Sociedad,segun el
arto I del ya dicho Reglamento. <El
objeto de esta Asociac ion es procurará
sus asociados inslruccion, educaClony
recreo,basadosenlaverdad ca'ólica ,
para preservarlos de los srroresy
corrupci ones del siglo

El número de sócios,8s de sesenfa
activos,cinco honorariosynu eve
aspirantes

La fecha de su fundacion , data del
d ieciseis de Noviembre de mi l
ocl1ocien tos ochentinueve. El nombre del
Pres idente es Manu el Pastó y Masvida l.

Lo que lengo el honor de comunicar

á Vtra Mag"' , cumpliendo con sus
encargos.

Dios gue á Vtra Magc~ ms. as
S. Juan de Horta 13 Agos to 1998
El Presidente, Manuel Past ó

Al Magro Sr. A lcaide Constitucional de S.
Juan de Ho rta

co msntsn ttra nscnoco ce :

Manuel Gausachs

Les vacances )

Els mesos deju liol iag os!són una pauta
en la vida social de la ciutat, del barri, de
les Entitats. Qui més qui menys ha fet una
escapada al mar, ere rnunteovaurpers
veí, a res eotccces. Tornem carregats de
fofograties i tenim unes ganes enormes
d'explicar les nostres vivéncies. Sempre hi
ha algunm artir disposat a esooltar oallegir.
Pera quest "mártirs" laig un mini-resum de
res rneves vacances

Bu t lle t í 5 7 - 18- Sete mbre 19 98



Tunfsia, a100rdda la costa africana ef1tre
Algéria i li bia. voItadade marpelnord i
per rest, veina de Sardenya i Sicília. un
temtcn com Catalunya-AragO,ValéllCia.
Ésu n país lan bensllual difll re lapenléria
me<lrterrania que hisloncament n'han tret
partitlotsels gransimper.s.Si rllCOrdem
e1soos!Tesanysescolarsensv'nOran a
la memoria cartag,n&SOS 1 romans j les
saves guerr as púmques . Dones bé . a
Tunisia he visit at Cartago, la ciu tat mitica
que funda una prince sa vinguctade Tiro
sobre el terr itOri QU8 ocupava una penue
vaca . te mtor¡ bas tanl gran com per
conetrulr-tn un temple, unes termes.
carrers i cases i un cemenl lri" , És que la
prinC!lsa era molt llesta i la pall de vaca

)
feta a lires fins com cordills va donar per
molts menes quad rats de supertícle ...

El s ro meos va n gUlln yar al s
cartag inesosi es van aprofltardala ciutat.
vandestruir iracons t ruir ,finsque
vingue.en allr ll'5cíviloll"acio nsl feran el
ma'ei~: ,," sorra ' i ed,flCar novamenl. (Em
p, egunto qué pa ssa ra amb la nost ra
Sagrada Famil ia quan S'acabo la res na
civl lolzació !)

Ato! e1 l arg i ample de Tln1ísia Ilem
admiratles coostruccion s romanes. (Cal
l reu,e 's elbarreldavan l d 'aquel ls

supemomesl ) Tambésónmagnitiques les
masquites. santuaris i palaus berebers
quetenensel'llpferelegimc:i:adels~laus

de coraeele Les mil ¡ una ni/s.

SoIamentla meilat de l ~is él hab1at .
r altra meilal és ceseni aqu í es 01'1 ens
inla ressava ámbar per eoflé'"er coses
fll)'ffls , Viurerambientde sorras,dul'leS.
oasis i calor inlemal.

El ea de Santa Maria Assumpta ens
trobavem en pie dese rt, caminant per les
dUI'IeS, asperant veure la posta del sol
Com queens acompanyavallncapella de
categoria, rncesenyor Malaqll ies Zayas,
en aquall paratge ldü-hc várem celebrar
"euc erena menne el cel s'enrogia i les
ombres arribavenrápidament. L'endema,
diumenge, la celebrávema l'hotel, en un
saló 01'1 Sheher azade s 'hi de u haver
passejal rnés dequatrevegades . Aquell
d ia ra presencia de l'E ucans tra e l va
cr istianitza r.

Tunis iaés una ,epública ,hihallibertat
de cune - hi conviuen en pau
mahomelans , jueus i cristian$-. igualtal
entre homeodooa ---4a dona poI votar i
exe,eirqualsevoloficiocarrera-. i no
existeixla po ligámia. Tunísia lfuita pe,
iguala r·se a Europa i entrar al Mercal
Comü. Malgral aqu est desig . el poOle, el
seu caraeter i els seuscostumSSÓl'la' abs,
lort<adirer80ls de is eoropeus. (Deu ser
cosa del sol que crema el cerll ell l)

He begutm oltsIi tres d'aigua,h eme njat
molts quños de síndria, he víst remata de
dromed aris, debens. oe cebree, d'ases .
He passat perdesertsdesorra,d e sal, de
muntanyes iengorjats. M'he remullat en
manantials d 'aigües tabias íplalgesde
sorra b lanca. M 'he pas seja l per res
mftd 'nes amb carrerons eseets plens de
botigues idegeo1que etvoll/tll'ldre¡oies.
robas, eeteus. crees . Iustes 1pedres . l .
nalura lment. he caigo! en la temPladó de
COn1prariregatejar perqualsevol futilesa

Es el preu de les vacances l

OoraSelTa
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M'agrada l'arn lstat

Un anlic IilOsolgrae va dei.a resa1t
que ' "home es un ésser SOCial", la so
~~~ causa terro r; busca companys i

L'armc bo és un trescr jeapraotao ta
Pooem contar-ti tots ere riostres as
surnptes; podem obrir·lielco r amb ab
soluta confian<:a;ell oomparteix amb no
saltresles aleqneslels pesars.

Acabad a la quer rá civ il em varen in
COf'POr3r a te xérct, Del' an y 1939a1 1942
va;gestar al Regimentde Fortilicaci6 nú
mero 1. de I'A rma d'Enginy ers. en el
quarterde Pamplona.on 80ShI trobArem
moItscatalans.AJJívaCOlTlel'll;aranéiKer
I'amistal MotI evateos reunitern un grup
Ql.lemoltsanavem alefunavisitaalSan
tissim a la Catedral. També aoavem a
ter un chiquito al carrer de rEstafeta, pe!"
alegrar una mea e1scorsoEl CM és que
varem propasar-nos de tesar junts cada
dra el rosarioEns ccntávem les nostres
<»SeS.•• l a dolorosa guerra que havíem
passat... i l'estarltuny de ta lamilia ens
vaemcényer acornerca r la nostraamis
tat. La majoria de ncsaüre s érem de fa
Federacló de Joves Cristiansde Cala
lunyalde dilerents pobles del Prind pat,
alguns de Barce lona, precearrent Mn
Xavief Roselló va ésser un dels meus
pilmersamlCS

Al cap d'un temps ens trasltad aeen
deslacatsa Errazu, un poblet rrctt bc
ec ce la vaRdel Baztan .Alll s'entor1i la
nostra amistat . El rector del pobIe ens
ajuáava. Fbiem ectee de pe tat. Megiem
l'Evangeli . i també varem ler e1sPasta-

rets i alguna camédia més, en un peñt
lealre parroquial

Al cap d'un temps a alguns de nosal ·
tres ere varen portar a la Plana Major
del Batalló, i ens trasl ladaren a E. zon·
do . la capital de la van del Baztan. AlIi
várem formarun grup de Joves Católics.
uos caputxinsdel coliegi de Lecarozens
ajudaven en les activitals de Iormació
espiritua l (oració. recesscs j i lambé
léiem acwrtats d 'esbargiment (oomédia ,
básqc eü. La gent basta nesa ens apre
ciava moll.Aleshores la rosne emista r
quedát crjaca. Becordo que celebr ávem
les lesles de Sanl Jordi i de la Mare de
D éu de Montsertat amb molta alegr ia,
canta ntlrecítant versos.

Molls anys he anal a Elizondo amela
tam ilia per Setmana Santa , i també at
gunes vegades amb la me ya esposa
Montserr al pe r celebrar -hi el nostre an í
versande reces. Hi lenim moIts amics i
el paisa lge esestupend

Par oornmemor ar eIs vint-i-<:ínc anys
de la nostra arribada al Baltan varem
portar una imatge de la Mare de Déude
Montserrat a l'esg lésiad'Elizonclo. AQuen
oa 101el pobIe era o esenrentre roosal
tres i no varen faltar les sardanas i eIs
xistulariS

L'amistat entre els joves calalans, des·
présde seixanta anys, conl inua ,U ngru p
de quatre amics de Barcelona ens reunim

~~~t~~;;n:~~:~=:¿:~~:~:~~ (
(un deis qualre és Mn,Xavier)

Un cap I'any ens rau nim encara un
centen ar, en un IIoe diteranl de la nos tra
Cata lunya pe r celebr ar La Trobada:amb
una mese , una visita i un dinar . És un
dia de gran goig pe r a tots ets ban s
ama , amo pIors. rialles i abrayades .
Des.prés del dinar em loca a mi recitar
cada any el vers oAquest any la Trabada
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va ser el dia 20 de maig a Montse rral.
Vaig recitar aq ues to

LATRENTA-GINOUENATAOBAOA

Jo5ÓCdatpelshomM~.-...s~cara

m~.c:a..pa i"'_estmm.
Josócd"una lemlrpelfperPatrona
M.. Iobenetad81 bel~·

Josóc d'~homeSQUl'peruna~a

qw """",, 8s~iméSenfT9 g61l'1"1<lflS

FMseixat1taoo ysen:; Cl'IdaMfIa /iJ9s
$OIamenr/lav/emco<TfJl8'l dlV\.olanys

CadasClJt1visqué rsm laoos rratra(}8d¡lf.
uns a l8sttlt1xeres.a /lres emprtlsonars
Váram ésseroolpi rsal r;os l rátlima
perpenes .miséri8s. lam imalW5/als.

O'/iQUtllls Ilomes <:pJ8acafl,1da la fJ1Jt1'T3
~unamitqueGt..-.tcirtcanys.

o.~locs aPamplonaamllátllm

¡aI~d&Igit1yers_~~

JosócrlatpellshomesporlatSa fmuu.
.....t1rJnicpcblet.~19smans.
ben~b5ftJbétIs~.

frem .. /;;Imaieixa"",.a.eata/atIs.

Ftnmben rebuls per .llgtKIIl:tIIsWwsa.
~_lIISIlm<ivem iNlitlmCOl5lar

~ambgoig~tlOS/lfiQllS8$,

la;ada d9 noslraisevaamistal

Jo 5ÓCd'lJQlJeIIsllom8sqw wafuO<1do.
dtIIQrupddsoldatsoo/aP!¡¡t1/IMIljor
Jo5ÓCd'aquells l>omesque~/amiN

comp!in l 91me" dINfIl com més b4 millor.

EltWCKdoElizondo.etrtKXJl'(J()CJt".ondo
~ rtIOOfdo Meac.a . 6t1 lOlS tIIs~S

<:pJ8l>/;1passaf1lnmagrt!, ambmclresptJfltl$.
poquesa/Bgries, t1is1orsl alanys.

~ambamor ,"",nostrHH¡)0S8S

que~snla >ida_/WIa;udal.

E/IIMs. ..... tiMes. lanosVll ~.
que-..s~_,..,fI$Jm;Jt,

Josócrl~hornesque/WIO'isf IrlOlW-se

amieS_anyable:sqwDéu,,-QIdat

; ¡"nert /l$lada .... snelseu Regno.
OII_#SIJ'f'ffIII ptN gaudirrE/fImIIat.

Jo5ÓCd"~ homes rpe Si1Pqwp;1lfJD-f1tI

n>DItS,**~ i """""""'maiaIt$
IptegtJper -'qw OiN esCOt'ltcltk
",pt.mi"'a~ es:atId!>sllnals

QMDéu_~~~
rper~bjadaaJ~

~",,~, ' ''''' cada~

,.",.".,."an"bjoia r~

Montsemlt. 20 de maig de 1998

la Sagrada Escriptura diu:"QlJ I és amc
vertadllr ho ésen tott emps; i el germé.es
coneu en eltránslt amclnat."

Quin és el meu deure? Respectar als
mel.l S amics i procurar oomprendre'ls

RESPECTAR. És el principide 100a amis
tatV9l1aClera. Parrnoftpobreointlabllque
sigui e l teu am ic . encara que no
sobree~cel-le;xi, no irr4Jorl.a. el priflCipal es
qI)lI Sigui bo de venial. Demostra·~ el l9U
aprec:ipar lalTl1lMt3.desaludaf·lo.dep3r.....

Per(l non lliha proo• ..-nl:J ai16. Procura
també oompr end re1.

.Á.llJ3amb seny les OOS8S qI)lIelttigui.Si
elsentiaql)ll rhaoles.noproleslisdese
guida; procura V9U'e más eolia de les apa
A:!ncesipenelrilrooelfonsde t"assumPle. i
SUposanlqueparsjsteixilalevasospita. pre
gunta·li : ' Acabes de car.rre Ial oqual cesa
Pctser no rte compres bé . Qué volies ser
me enlendre?"

Crec que aix6 és el que haurfem de pro
rorar !er.

Joa n Homar I Glbert

A lIul M apres que ...

au.., defecte més l1,..n's
regolsme
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Personalges

ESCtiuel nomasola de cada personatge

la Cnstlnalis méseeaque I'Elena i mes
baixaque la blanca. L"Annaéslamésalta
i la Blanca és més alta que la Cristina

Cur ios itats

Tol juSI eceee rs de néixer. elsanaguets
obseNen les coses qua es mouenal seu
vcnaot. Norma lmenl, el pnmerQUlI vecen
éslasevam arei, aixiquees posen drets.
la segue ixen a lot arreu

Perb si unaneg oot, en SQl1Jr de la dosca.
veiés maure-s pr op seu alguna cos a
vistosa . laseguiriac;:om si Ioslasevamare

Coses semblants ets passen a e'are es
anomalons.Per exemple,hihaunspeixets
de ecees que. en cas de periI . OOSQ\'llfl

rafugi eo labocadelsseos parlllS, l passa
qtI9 si un objecle en forma de pe,. Ilota
dios l"aogua, a prop seu, ven ccnents a
refugiar·s'hi, c;onlonen\· lo amb la sev a-Una cosa pe. restil l; passa al pe i.
espinós.Siestopa ambuntrosde~
de color vermellós.el pren perun lI'IVasor I
se li llanl;a immedía tament al damunt a ti
de del ensar el seu territori.

El sol i el núvol

""",,,¡ava"',,',,',,'' ,,,,,m',,, )
ene lse uca rro de foc,l lan"antalsseus
raigsa lort la dret, cosa que prcvccava la
indignaci6d 'unnúvol d' humortempest uós,
que remugava:

- Malgastador, ma toradada,lIentta,
IlenttatolSelsteusraigs,jahoYeu,as ,ia,
quants Ie"n quedaran al capdavalll

A les vill)l8'S , cada gotlm de raim que
madurava als r;:eps reca va un raig per
minulo hns itOldos; lno hihav;a ni unbri
d"herba . ni una eranre. ni una Ilot. ni una
gotad'a;gua. q,HI no tes el 1TIa1etX

-Vés len! , Oalxa <pe 1015 le 'n pispin : ja
veuras ccen fho agra iran , quan ja no
lindrasresmésper deixar-tltrobarl

El Sol tonlinuava alegre menl el SItU
vialge ,fegalanl els seusraigspefmllefS,
perm ;lionS, sense ni tomptar·los tan sois

Nomésal capvespr e va corcter ers raigs
qultl iquooaven : perOfixa·t'hi ,noli'nta ltava

:~u~~;~~~~~~ .df ~ SsOo¡~:s~~e~;;:ue:~:; )
alegremenlalmar.

e.rm ' n.

Avultw apt'és que .•.

au. "error més gran •• donar-"
pM~erJfUf
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l"int"mll ill ra nl il
Resum de la

temporada 1997·1998

Aquest ultim Curs de Cinema, que aba
desaff ollat desdel mes de setembre de
1997 1ins al mes d'abril de 1996, s'han
prcjectat 48 sessícnede cir'l9ma. ambuna
assisténcia lotal de 4,012es pecladors

Ara fa25 anysesva oomel'll<aruna laoor
dedes tinarun dissabte iundiumengede
cada mes a les escoles del Barri (un total
de 44).a l€squa ls s'eovia la corresponent
propaganda, Aquesta tasca.gracies a Oéu.
es continua fent.

Jaume camina l

25.332

Que és aquest nt~mero?

) És el de la Later ía de Nadal
1998 del

Cm/re Parroqu ial d 'lIorta .

Cemprem-ne
parl icipcu:ions!

Inlel del gran les Uval de dlbu lxos de
waltd lsne y

dies 3,4,10, 11 112:

el jorobado de naire dame

dies17,18,24 12S:

hércules

dies31-1 0, 1, 1 18 :
la dama y el vagabundo

d ies 14, 15, 21 122:

la sirenita

l'ÍIIl' lII l1ju \C'n il i ncluh

dle sS,6,B ,1 711 3 :

titanic
guardonada amb 11 6scars

. mb
~_[);CaprioI~WlnIIIM

duraeló: 195mlnut s
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Tots
els drets humans

per a tothom

_. .... "'-"'"'-~ ... __l6 dd~-....n.

~ ..__...-__-.. I'Ofi<iBa . _
O W ..... ~.Mpo//wwoo.___

Generalitat de Catal unya
Depart amen t de Benestar Social

Oirecc ió General d'Acció Cfvica

Gráfi C<lS Fomento, S.A. 11Esplu gues u» D. L 12 .9 35-8 9
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