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TOTES L~ 5ECCION5

FESTA MAJaR D'HORTA 1999
t'omma Festa Majot del mil-Ieni! No íroteu que es impressionan t?
L'a ny que ve tOI comen c ara amb un 2 {1}. I nosanre s serem m és veüs . t el mó n
continuara la sev a traject órla impassibfeme nt, tncommovíola mc nt .
Nosartree, socis delsUu'isos.jo vesivells, gent pracl ice, hem celebratl'última
Festa Major del mil -leni tan ' panxos' . Els une. treballant com uns escarrassos perque ets altres poguessin gaucl'f d'u nes hores d'e sbarjo que després cíucerao o
ucaran, segon s la seva conveniencia
aen tet eeccsicion s de Pintura
i de Fotogr alia .
Hemclonat premis
alsque unjura t
qualilicetha cocerde ral el s mltlo rs
rotóq ra te
Hem fe t Cloe -

ma extra pe r als
més petits.
Hi ha hagut di-

veesos eces openittats per aquest
grup ano me na t
Vocali a d'Animació Infantil que tanl
tr eba lla actua lment , j untament
amb la secco de
teatr e que també

ccí-taboea a tot ar-

FH tJl Majo rd'HOlU'999 , El pre,¡ó . Foto : Oa niel Com u

reu:L~~~aFO~~=~~m~q:~i ~::::~e'::~s:s~~c~l:~er amb dan- t
ses moIt ben interpretadas . (Vegeu la foto de /a pottada d 'aquest BUTLLET I.J
La seeció da Teatre ha lom al a actuar a la p1a¡,;aEivissa amb una desimboltu ra

l ben rer ed rmrebies .
Les seccions e'esca ce. de Tennis Taula. de jocs de saló i d'et c.• erc., han
eotla boralen les testes al ce rrer. a les preces
Les Punta'res hanestal presentsa l'Avingudade I'Esl atut.
Els socís han vtsuat les nostres exooetcrcos i hen tet acte de presencia a la
nostra én ütat l ates testes oet bam
També hem tet sopar s de mongeles amb botifa rres. hem bequt "cremar",
hem engoli l vermu ts. ens hem ense ren arn b correloes . i "O hem tingu t arrossa-
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f ..ta Majo<d 'Ho.u 1"9. T....IT9. l.

p1 ~

Elvl.... fo to: O.niel Coma .

da Il i hem visl els toes emnc ers perqué la sen yora PIula ens ha vls aat en UIl m al

mome lll
Pero , malgrat els canve meteorolOgics d'aques la setm ena de testes . ens ho
hem pess at for\:abe
Adéu , c en era Fes ta Major del Seg le XX . ( 1J
Dor aSerT'

(f} Nota de /a Redacció.- Segons fonts beninfo<mades, e1Segle XXaca ba rá el d,. 31
de desembfe 0012000. 1el seg le XXI i el tercer m ~ '1eni comen~an el ella 1 de gener del
2001. Holamentem, peródiuen eIs més eetesce en la maténa que és aixi

Busquem col·laboradors!!
En rrencesc necesstta cct -t abcracc rs.
Necessita algú que tingui interés en tes coses
det teetre: L1ums, so, tramoia,..
ALgú que...
Endefinitiva, algú que vulqui ajudar i ccl -Iaborar!
E ls i nte ressats sols ha n d'~ta b li r co ntacte

ambe n

Francesc ( ama. AiJ(i ee senaru:
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CONCURSOS I PREMIS
Hem celebra! el 37. Concu rs Nacional de Fotog rafia amb el següenl ~Bred icle

Obres presentades. 219; obres acceptaoes. 204
Premi d'honorcol -Iecció. Tomás Martln U uis , vaeoce - Prifroef prem iotltol L'artis fll , Moisés Semi Martl. Sabadell . - Segon premi o tito! Pral V, Sergio Tello. Monteada I
Reixac . - Te<cer premi , tito! Fita AClHIfeIas . M'9uel Escriba no . Baroolona

CJassificaciósoci8J:
Primer premio litol5lutana 11, Emes! Sitj¡i i Franquesa . _ Segon premi . lilal El Mon
6, Carme Ba llester Piqué . - Terce r premi , tilo! Cac/'u$III , PIlar G'ménez López.

En racetet oe Concul1ISocial delcu rs 1998 ·99 . org a nitzat pel no slre Grup Foto- (
gráficd 'Horta
Blan e ¡ ne greo Prem iats: Em esl Si~á i Franqu eae: M ereé Sallés Pujol ; Jauma carnrCoJor. Premia ls: c arme Ballester Piqué ; Pilar Giménez t coe z Eme st Siljá

na' Sen et. -

I Franq ~
_:::-_""T'

_

Aquest any hem tingut rhonor que al rep,llrti ment de ~mis hi assisll s la rIO'ilI
Regidora del dlstric:le Hor'la-Guinardó . Sra Imma Moraleda i Péfe z, acompanyllda de la
presidenta de la Cood ,nadora d'Entltats, Sra . RoserVallhonesta, i la pres identa oetroene Ce ntre . Sra. Canne Oliva. EJs donem les grac:ies per la seva presencia
les nostrll s tll rt úliell contimla ran C8da segon dissa btll dll mes. Elstll m85 oblígal s
del curs 1999-2000serarl
Octub re, aigua : rcve mbre. ro fle xIIs ; dese mbrll, pos/e de 50 /; gener, ca mp an ars:
febr er, oJiveres : ma ~, ombres: abril. co n tra llum: maig, boira : jllny , ret ra/
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FESTES DE
LA MERC É 1999
NoséIl lrestambé hiérem l
A la~ deCataluoya , alsb1tSd'es

d e la IV Mos t ra d 'A n o ci acio o s de
Barcelona
l a seccié FotograflCa del c entr e
Parroquial d'Hor\a va reprMetltar-hi la
nostra EolJtali va fer-hi propagandaperqué la tasca social i cultural deis l luisos
d'Horta sigui ooneguda arreu de la CiulalCorn ta!.
la fotografia panorilmica qua hiv am
axposar -"Perspecl iva d'Horta dal' any
1910"-fou objecte de l'atencl6 deis visltants res.cen ts en aquesta zona
Fins ito tensendemanavan cópies l
Grup FIl" 'Ilril nc d' Horno

VOCAUA D'A."lMACIOINFANTll.
PARTICIPA NT EN LA FESTA MAJOR
la Festa Major d'Horta 1999 ja ha passet. Tot tta phJja. ha estat un éxit de
partic lpació I act ivita ts , Els de la VA l., conjuntam enl amb el Grup Escbnic, v áre m
eoe8 rragar -nos de le r un taller de maqu illatge i eereoe r, el dissa bte 11 de setembre, a la
Eivissa . FOIl, no cal dir-ho, un altre g ran éx it oTambé partiCiparem en
la cercavi la amb les cuceier es lIuisa I uursot . En defi nitiva , que els menut s de la
casa ldelbarri gaudirenunabonaestona, tiran tcon feUi I caramels dur ant elrecorregu t
Pro pe res acuvu et s : ene hem posat a buscar cates I hores lliures t. flnalme nl,
hem trrat la del prcpe r dlumenge 24 d'octubrea les 12 de l migdia pe r creeenter vos respe cte cle de pa llassos de la Compa nyia Inli ma la Puca E/s Cavellers dal
NasVermell,
Confie m i es perem trobar -nos . dones , el dia 24 t rcctuore de 1999 al riostre
local social 1, tots p1agals, gaudir d'una funció q ue ber1 segu r ens agradara
Aixl rnateb . pel mes de novembre . tindrem una actuaci6 de Tile lles i un Taller
de Construeci6 de Pe ssebre-s¡ B6fenar , i, nalura lmen t. el mes de dese mbre tarern
Cagar el TIÓ un altre cop o
Ja rebreu més noticies deis ectes que prepa rem. Fns ben avat, S'acom iada la:

craca

Voealia d' Anim acló Inf antil
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IIII1EMOIUAJl
CARLE5 5ÁNCHEZ I CRUZ
lSoc i num. 626)
El dia 13 d'agost la bandera dels Uul sos on8j.!lv a a mig pal. Un soc:ieos detxava P8f
sempre : en Canes , un anllc compon ent del quadre es ceec, daixeble del senyor
Campmany. un jugador assldu de rare e eqelp de básquet. ~ bon amic.
En Caries es va ceeer 8mb fAnna M . Trig u8l'OS, dansaíre ¡ co med ióg rafa . Com que
vanma rxar av iurefora del barri, de mica enm ica es van desvincul arde la vida socialde l
Centre. Van tenir fills,desprésné ts...
Ara quej a havien aconseg uit la juOilaciO,v anrespondre a la crida de col laborar en
el leatre de velerans que durant aquests últims anysane m organitzant per les fesles de
Sanl Lluis. Els feia i1'lusió pre nore parten I'espectac le de MyFa irL ady,perO une s molila lies estom aca la privar en en Carie s d'acom pan yar-nos . l e s mo lestia s va n eréixer ñns
a ca usa r~i la mort . L'Anna Maria li ha ret costal... Ja no el veurern mé s! La dama Neg ra

de la Dalla se I'ha emporta t... 1rAnoa plora... t rc senres també.
Adéu , ca nee. Fios a l"etemita!!

FEU-VOS OFRENAI
Des de "admlrac ló I l'.IfKte yen; Mes " o Xnier Rcne 'Ió, YO'-m r.tr.-li
hom ena tg e, tot reconhint U rnl ellhOttac:ló
q ue ara ens reSMlna com
una s úpll ea l un deur e,

" Ya

Tots eIs qua eI lradAfem coneixiem el gran taien t.1a immensa eapactat de IrebaIII
reocrm e geoerosilal que tenia Les pereces que eos eoeceve sorben de la lOO' d'aigua
viVa, El Senyor les po$3Y8 als seos lIaYis per al ros ee bé. El matelx, a los seves I'lOCe S
d'or sacemotals. afirmaya : "E' seceroccí no éa una carrera ; es un sagrament. és la
grécia de Déu que passa a traYés del sacerdot , eneara que aq uest sigui indigne."
Eo una Assemb lea Parroquial, orgaoilzé un coi-tcqot que duia per tIlo l: "Qué ée per
a tu la Missa?" Cadascú hl expressá les sevee impressions ¡ sentiments. ueecres. ell
ens parlé aixl: "La nostra participacióen la Missa no pot limitar-se a una elmpla asslstence. siOÓ que hem de ser-ne lambé protagon istas, donant-nos amb cnst. EII 5'018f( al
Pare en la Creuials homes en el sopar eucarlstie, l'ae:titud sacntcet de Jesú5, ei seu
exemple, ha d'esdevec'lir arrel l nonna en la ros ea Yida.Aixl , dones . en la Missa ca' que
eoshloferim tambéroosa llre s."
Mosséo XaYier:Gr8cies par la seva ded ,eatió inesgotable, tants anys . al S8I'Veide
la ParrOquiaide tot el banid·Hor1a. El seu tesbrnoni ensesperona. El portern al cor lno
elvoIemoblidar. En Iol cas , _tiM je a la Casa del Pare . en les rnal'l$de Déu . queens
estima 1 ens té sempre preserlts .
Httm anibat a res ec. Temps de veceoeeer Oescansem , dones , pe<Oajuóem també
8 oescenser ee nostres lam iliars i ¡¡mies . Oayantde tantes necessítats malenalS 1espintuals del m6n que ens envoIta , IfelTHlO5 ofrena a Oéu l als ros ees germans l
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Aqueslllsait ha estat suggeril p111boI1a mlcAo toni Caminal (a .C.s.). Tol dlld icanHi
especia lmenl aquestes linies,voI em finalitzaram baq ues ta pregaria
Seoyor1 Pee-rcs hlJll1ils i servicials , ConcediU-nosque mai ens manquin sacerdots
cons.agrats a VÓS i dedlcats al poble . Que , amb la VOsIJa gritcia, la ros ea Yicla es conYef1eillJenunaofrena agradableihoserlllsiprocurem pensar sempre bé.si ens esfor·
QIIfIl a dlr bé de Iothom i si fam 111 bé sense discrim inacions de ca p meoa
fPw manca d 'espll/; aque st esaJI no pegué S01lir 1M el número anfefi<W
.- Nota del

Cotxdirlador.J

A lbert Ma ym ó I Ricart

MONTSERRAT
MUNTANYA I MONESTIR
Muntanya i monestir; dues reilll tal$ que en COO$liIuei~en una de sota : Montserral.
Inscnta en la selTlllada Prelitoral Catilla na . la muntany a serrad a es trOOaentre tes depressions Prelitoral ¡ Central del Principal. Situada a la dreta del Uobrega t, fa deu QUil6metrasde llargad a i oomé sci nc d'am plada. EIs punts e~lfflms són el congosl del Cairel ,
a lIevant, i el coll de Can Macana, a I'e~trem de ponen! l e val! de Marganell i l'altlplll de
Collbalc)-els Brucsli mrtenlamu nlanyaa rlOrd l sud,rllspeclivamenl
Cul ccotemp uMontserrat des del nord no oblidara la imatge més bonica i comprendril per que un nom tan peculiar: "munl anya serrada", Poeles , vialg ers i ge6grafs ee
tol ll s lll s époqueshanoonslalal la fanlasia dll lll s roqu esiagullesqulIdisl ingeixen
aquest fenome n nalura l i n 'ha n d ei ~at oonstilnclalln tractalsi poemes . El ba ró de Mal.
dil, Jaclnt v erda quer, .rcequrm Ruyra, Joan Maragall l Josep Camer i ta nta altres hi han
desooberti n'han cantat formes semblants e c rqoes. pirilmides,castells, ca mpana n¡¡i
cJmborris ; I'han oomparada a un rela ule ¡¡6IIC, e un retaule barroc , a lota una caled ral
El rl'lOOIIstir de Monlserr at el va funda r el gran ebat-txsbe O ñba peta vcrts del 1025
en estabbr una petita oomunital de monjas al sarvei de l'esg ~sia de Santa Maria . Els
Rll'is Católics van incorpor ar Montserrat a la OJOllregaoo monii stica de San Berlilo de
Valladolid la guelTiln apoleónica i elsesdevenimer'llspolitics posler'iorsvanin lerrompre la Yiclaoonventual en divefses ccasrces1definítiv ament el 1835. Per6 a partir del
1844 I sobretoI del mandal de I'abal Miquel M..-úadas (1S58- 1885 ) es va restaurar la

)

=:~:t:e~:::a~~9~~d~~~=:=~n:ss2~=:)P:~:

repOsde lllSSIIYllsdes pulles mortafs fou oonstruida la aipta dela basllica
Eren temps dlficils, ee deis anys quaranta .l en momenls dificils el pobIe lO'arrapa .

alOque Cl'eu més segur, Subratllanl notes fllml ament a'lCOfades en revélngeli,lIl nostre
pobIe,elSllf'lZl I¡ ra ltre , encara avui-enl5OITltestimonis- es refiéldepoderaiXecarlll
ullOllIlcorcap I Maria . Monlsem1t. fogard'orllCió idefe cris~ana, voloon~nuaressenl
......signe dar de la pmxim ftat i de la prllSénoa de la Mare de Déu lIfVI1ig del pobIe,
sempre per aoostar-.lo mé5 i més a Jesul;risl. Vol con tinua r participanl en resfon; con,,':'
d'lIYangelilzadó de r EsgIésia catalana , mostrant-se especi<Ilment aten! ¡ amb actitud
solidanalsensibililzar..f1jels pelegmslYisitants
"Que Santa Maria. honor de loIs eIs pobles, ens apm pi cada di¡¡ rnés al seu fill
Jesucrist.O _
l C , C , 1 ~7.9 8)
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fXCURSIONISME

EXCURSIÓ A LA CERDANYA
Una vegada mes. ens disposem a gaudir d'uns eres d'esbarjo orga nitzal s pel Centre
Parroquiald 'Horta. pe r aouast rnotlu, ensd irigim cap a Bellver de Cerdanya one entralitzem re stada i, des o'eur, amb I'ajuda ou oa experta guia de la comarca moll een oocume nlad a, fem una colla de visiles per eoueues conlrades la n boniques
Seguint l'il inerari escout vísítem Po nte e Bar, Monlferreri I'anl iga farinera. Després, a la
tarda, passema la partfrance sa de laCerdany a pera naraOdeillo, perv isitar-hi el forn solar
Al d i a seg ü enl, d es p ré sd ele r un apa rad etaa M arti netpe rcomp ra r~ h icoca ,

passan t

perA ran<;a,e nsa drecem al refugi del Fornell onlenim previs t fer-hi u n d i na r de cosl~
I

Peró,a bans,e lscaminadorsensarribemfin sau npetil estany nogaire ucnve.unracc
mOllbünic ien cantador anomenatC omabella
El secüe nt oaoes c rée ce passare l lú nel del Cadl altra veqa da , en Ia comarca del
Bergadá, visitem el poble de Bagá,lot carregatd 'história, i, ac ontinuaeió, capa la pobla
de li llel per visitar el Clotde l Moro, el museu del ferrocarril que hi esta nnsteue ntoer.a
eonl inuaeió, pujar a SantCorn eli sobre Cercs, perd inar i visilar lesantigues mines de
earhó, perl a qual cosa ens posem tol s unes gorres deco p( cascd e paleta)

~;~~2~~~,~:e~;;~~:,:;be~ss~~:::r~~I I~~a~~~:~i~sau~::ne;~~~iormalge,

UmJ..
altra de les visites va ser a la Seu d'Urgell, on visitárem el Canal Oiimpic
Tol aix ó, eom die, acornpanyats d'una guia molt simpática i ben documentada sobre
eraIlocs que visitávem, laq ual,perfe r-nos mésagradables els despia,.amenls,ensva
explicar, per exempte. que en un poble molt encimbellal, anomenalArislol,lesgallines
porten calces perqué no els caiguin els ousles t r enq um.uuet'er um etq ue d óna m és voltes
desp rés de morir es el pollastre a l'ast , i que la sigla RENFE vol dir Rogamos Empujen
Nuestro FerrocarrilEn fermo,e ntre d'all res coses prou interessanl s
Per postres, el tem ps ens aco mpanyá molt i. a mée. hi va nev e r propina amb visites
quenoestavenprog ramadesaTalló,Sallagossa,Pu igcerdá i unparcambcérvois,enlre
d'artres

En pau I Setembre de 1999
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ENTREVíSTA

MERCE TOBOSO I BOSCH
és

(

Nasc ud a el di a1 d 'ocl ubr e de1 924 ,
act ua lmen t la só ci a n úm . 66 del Centr e Parr oquial d'H orta .

Es la petita de la nissaga Toboso i Bosch i ens di u que ella va néixer al carre r
Ca mpoam or, 44 . la casa que fa ca ntonada amb el carrer lIoret, al ccstat de Can Mart¡...
MERC E: Hi vaig viu re fins als vuit a nys. o sla . quas i tata la meya infantesa. Havia
passat m enes hore s a casa deis Mart í quan ve nien ats esñu s. Pe r a mi era a casa la Xiti
i la Maria Angeis . Per cas ualitat un estiu hi va néixer en Toni Mart!. Eis seus pares Ii
deien "el noío'Hcrta".
DORA : Em s8mbla rer:ordar que la teya familia va can viar moltes veced es de reodénc/a
MERCE : Es tota unanerqa t nstona. EIS pares van
venir a Horta quan el seu primer fil l,e n Ferran, tenia nou
mesos.I'a ny 1910 i visqueren al carrer Horta. can tonada Rivero. on ara hi ha una botiga de bicicl etes i mo tos
Aquella va ser ia primera casa d'Ho rta queün puéln sta!lacióeiéctrica
DORA : Quin honor! Com va ser aixó?
MERCE: La feina del pare era fer aquestes meteriacions. Ell feia companyia amb en Pich i Pon , el que un
dia va ser alcalde de la nostraci utal. ElIs van posarl'enIlumenata ls carrers d'Hort a. També s'ha vie nocupatde
l'enüumenat deis palaus reials de Madrid i de Barcelona
i, a més a més, d'alguns carrers de Barcelona
DORA : Devien donar feina a molta genl. ..
ME RC E: Ten ien una brigada o'tc mes. 30 o 40 . Recardo vagament quan inauguraren una cart de la in stal-e
lació deis Ilums de Barc elona, que el pare em va portar a la testa c ue s'o rca nnz a. Em
semblava estarv iv int un conte defades amb aquel lesresplendors !
DORA ; Es fa dificil pensar que díferenl que devia se r la v'da sense eler:tricitaí! Ara
ens semblaria lomar a reooce de les ca ve rnes , sense la lium eléctric a! Peró com que
som a finals de segle, anem enrere només p er a recordar la história , en aquest cas
d 'avuí.la delalevafamília
MER C!: : Al carrer Horta van néixer tots els meus germa ns . La primera, l' Espera n~
deq uiel senyorP ich iPon fou el padride bateig . Neix la Man olita. que es va morir als
dos anys i mig, en tan sois 24 hores de malaltia. Va morir del "garrotillo".
DORA ; Qu é és el "galTOtil/o"?
MER C!: : És com una difteria . De pnmer ve una tos i després un otee per qué es van
garratibant les cordes bucals it otselsórgansdelcoll, finsq uel es barres qued en agarrotades i ja no po ts resp irar. Ab ans de I'anyd e la mort de la Manolita, neix un nen que li
posen el mateix nom : Man uel. També es va morir. ars nou meses. no sé de qué. El pare
va dirrcap més fill no es dirá aque stnom : prou Manuels l " Van seg uir en Francescrla
Montserral. En Jordi j a va néixer al carrer Campoamo r, com jo

1 Bu t ll c tí 6 1
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DORA : Oevies comem;ar a anar a eecoe
MERCE: .,. a les Dominiques de davant de casa. Peró, cenvrem de dom icili i anern
a parar al carrer Mallorca ijo passo a rescota de les Dnmlniq ues de l earrerT rafalgaron
em van preparar per celebrar la Prime ra Comun ió, a re sglésia deis Dormrucs de l carre r
Ausiás Merc
DORA : Encara /B U més can vis, o/?
MERCE: l tantl v et aqui que la mere es va posar maratta i el melge va aconsellar al
pare que busqeés una casa ben assolellada que aixo li faria bé a 101m ara.An ern a víore
al passeig de SantJoan
D ORA: / Horta ? Us n 'hav/eu oblidat, d 'Ho rta ?
MERCE: Qué val Els meus germans hi eren semp re. ara pe r juga r al b"s quet , ara
pelsas sajos deles comeoíes o cerrorteo.. Un dia, el pare va di r: "On sónelsnois ? A Horta, on va/s que sigUln, _ / dones. qué hl fem rceenres , al cenlre de la c/utal? SI
algú ~rg~~~~~ac:::e~~;";~:; a Horla. ens h/ tra slladarom lot seguit. "

(

MERCE: Ja no crec!AI carrer Salses , on enca ra viuen la meya germana Montserrat
i la seva familia, Ja ens teniu a tots cap a Horla i jo cap a rescola de les Dominiques del
carrerCampoamor,al traveg ada
DO RA: ... / el fas gran i t'incorpores sts uoeos i a la Parroqu ia com tots els leus
germ ans. Ja som a I'any 1936 I deus recordarmo/tes coses d'aque lls anys de guerra I de
po stguerra ...
MERCE:. El meu qerma Ferran ja s'havta casat ettsaa, després r Esperam;:a . el
1935,ambenRicardVendrel1.En Francese encara era solterper'Óv ae nlrarenquintes
El maleix que en Ferran l en Rica rdelstoca aoar ettront.. Varenpassarmoltesper ipécies ino saltres,e lsp ares. en Jordi ijc , motta gana. Més
val que no en parlem d'aquells lemps: massa malsrecoros!
DORA : Anem . dones a la postguerra
MERCE: La parróquta esla va mig enrunadaja que
l'havlen bombardejada el primerdia del juliol del 36 i
desprésva servirdBmag atzemper alssoldals i l'omp lirendebidonsdebenz:i na,L'any 193gensfadeparroquia l'esqlésia del convent ce les Carmelües. Ensvan
acollir mentre duraren les ob res de restauraco.Añtceiebrárem la prime ra Missa del Gall de la postguerra, que
per cerl ,vMempassarmoll de fred.Bé,de freda l'es (
glésia en passárem molts enys , tant a la cepere ccm a
la ParrOquia
DO RA: Els Llui'sos fambé lomava a /unClonar i tu hl
vasferlealre
MERCE: També vaig cantar a l'Orte ó. (Per cert, delxa'm aclarir una cosa de la fotografia del BUTLLETI passat que acompanya l'emrevista de la Quimeta Gallem i'
de les oues noies que porte n l renes, la prime ra ást'Assumpta Mercader i la segona és la Maria Homar.} Tornant al teatre, les no ies només representávem una ob ra
a l'any, perla testa de !a Purissima . Recordo una de les
meves primeresacluacions, ben peüta. en Les figures
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Mar ~de 195 1 .

Ob ra: Periandre.

deI Pessebre, del mestrellongueres. Ja més gran vaigi ntervenire n La san/a virre ína
Hi teta d'h orne : Juan de Hurtado (el vi rrei era la Mar ia Ribá). l 'any 46 o 47, quan j a
comencarena fert eatremi xt,v aig inl erpretar elp aper del'india Zuma ,l ap arella del teu
horne, en Ferran Solé. Com a obres import ants citaré Cyran o de Bergerac . El divino
impaci ente, La creu de la masía i la Passió
DORA: El recordo ten/ -hi de Magdal ena
ME RCE: El primer paper que vaig fe r-hi, a la Pas siá, fou el de rnossa de canas. Un
any vaig supl ir la meya cunyada Mar ia Ribó en el paper de Maria. Ella eslav a emba rassadai no els va semblarpru dent fer-lai ntervenir.L a Magdalena va ser I'heréncia de la

Montserrat Ribó. que va plegar en casar-se.
DO RA: Tu també vas plegar en casar-le. si no ho recoroo malamenl
MERC E: Si, la meva última comed ia de soltera va ser El po rt de les boires Tre s
dies abans del cesament , va ig actuar al teal re Romea. Haviem guanyat el primer premi
delconcursteatralorganilzat per FESTA. Era l'any 1952quevaigplegar, i,d 'aleshores
{

~~~~~f~I\\~~i~:i~asZ:aa~~~~~ ~~~e~~~t~~~Ói ~:~~~~d~c:s's~~: !.~~~~;~ed:~~~:~,q~~I~~
esti9uin "afi nC<lts' , en aquesta Casa
DORA : Quanls fills neu tingul?
MER CE : s et. c uetre nois i tres noies. Tots són casats i pares i mares de fam ilia
Tenim nou néts. l a mitja na. la Louroes, va morir eis vint-i-un anys.d' uncáncera l ge noll
un cá ncer anomen al ' Cercoma'
D ORA : Va ser una tragedia que no podrem oblidar mai Pero vosaltres heu es/at
unafamiliaforta iacflvainousheudeixatvencerpeldo/or.HeufelmoItes a/lresacllvi·
tatsperlap'arróquiaipe/s Llui'sos
MER CE: És cert. Continuem vincula ts a través de la Pedagog ia Familiar, deis Equips
de Matnmor usoue. per cert , es pold irq ueésu n movim enlque nasqué a cas a nostra ,
en una d'aqu elles re unions que féiem amb rnossé n Roselló de Revis ió de Vida, ara la
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tren te anys. Enca ra ens reueen cada mes, aquel! primer grup d'amics
DORA: Digues que la vostm vinculacióamb squestll Casa ha estat constant.
MERCE : De joves, enlre el Que jo Ie,a 1el Que fil ien e1smeus germa ns, lef'líem la
vida plena Em sembla sentir la pilota da bitsquel rebotan l al pati de I'esglesia. hores 1
mes hores. El dissables al mall , a les set , ja hi havia en SalOi eesseos nois fenl entre nament Com que Yivlem al davanl del ta u, sentlem tols els soro lls. Ara em fa som riure el
reeordar-ho, perO moIIes vegades em feia ril bia ser despertad a pels cops de pilola
OORA: Em sembla que hem f8t un botl repas a la te... histólia. VoIsdíraJgunacosa
esp«:IBI par .slectors del BUTlLE Tf?
MERCE: ~quetotselsqoepasseuhoresel'llK¡Ue$la Casaussenlíssiutarl
flllM;;o!l c:om ml'li vaig sentir ;O. l a meva joYenM va transcófref eoee les parets dels
Uui _ 1 la compan~ de la seva gen L Ara ja sóc gran i encara hi bnc cal iU. Enca ra
verWnals ~degermanor, alesrepres.entaeionsteatralsialesreooionsdeveta-

rans~~tr~=$~a:;:::r~

(

,;g;;;;;
MANETE S DE PORe

H''' ''I I.m''''. '' Q'''""''bo"'' ~

45m
lnuts
Manete
.,. d.eporca mb
. '.oma . .uel en 4. hores .;
Ingredlenta :
3 mans depo rc/ SOgrams de pemll e trossets / SOg de ~orio; a trossels / + de litre de VI
b1anc sac / 25 gramsde fanna l 1 tessa oe

tomilque lfreg'l /dau en e s pecle / pebreen
gra I farigola / llorer / Juhveft / sal / i 011.
P1"eparac lO:
1. ES po$8n les mans en unacassola amb abunclant a'QU8, saI, pebre, la rigola, llorer,
julivert, clau i el vi. Es oe oa bu. ir ees horas a toe Ient i r olla tapada
2. OUatl estiguir'ltendres, e'e seoeen i es separen, el bro u es gua rda.
3. ReoIegue m amb una mica d'oli el:roril;:i el pernil, a1egim el tomiIq uet!Tegil, les mana
talladesa tros.sosi tres quarts de litre del brou
4. Ho posem al toe du ranl una hor a mé$ , afegm la fama difuida en una mic:iI d'aigua
!Teda , i ho deí~em cou re encara mitja hora més . RectIficar el pool d'assaonamenl
abana de servir.

5.

Rec~ r: Praparar ur'l sofregit. es bef'l facil l ho pots fer mentra es oouen les mar'l$

Oaurem una ceba picada , hi afeg im al Iomaque l pelal i tntwal (o de pot si es vol), ho
condimentem, ho eeoem cou re i s'afegei~ alea manales
Bon apetiL
hef Piemt .. a ...... Ouka i...
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POESIA: ::;:;;;;

Sonet de tes noces d'o r poet iqu es

(

Fa cinquanta anY5que escriguí elprimer vers
i ja mai m'ha deixar la Poesia
bo i sent el meu consol de cada dia
així en l'instanr propici com l'advers.
Inicii el meu Canr tal un convcrs
a l'afició del pare, que em colpia:
- la Música era el meu [ 0 [ -, pro m'estremia
la cadencia del Rim, i hi fiu immers...

1...en vaig fer ús --:-qui sap si [ent-ne abús-,
creient poder reeixir -ai, pobre i¡'¡ús!espigolant i arrastellant paraules...
No sé si avui m'hc de sentir confús
del meu trobar - ni leu, ni ric, ni c1usen ccnts de rims que mai s'han d'oir en les aules!

Joan Bartr olí i Bonany (funy de 1999)

I Bul lle l í 6 1

- 13 -

Octu br e 1999

I

TE!iNlS DE.TAULA

NOTICIES PENDENTS J RECENTS
N«erJel~ - Pe<rnanc:acl'espai"'pas.saI...:.nerocl'~ BUTUEn.~ ...
_lIIIgu'-. ~que_Il8'Mrl ~ a<ribarel!l_ISe"MCOOcle Terni5 Taul;o,S.lsPl'e9"

quese ·nlací'1 cirrec. .. t.4oft<l!;gr<konOits pólragralserenelssegUents

• En ee campionals d'Espanya uniYersrtari, c;elebrats a valéncia , Hédor Monla i\ana
I FJorenci(>fau es varen proclamar campons d'Espanya en la mmpetició de clobIes
• En eís campionats de Calaluoya universitaris , cvlebr ats a VIC,Héctor Monla fiana i
Florenci Grau es varen procJamarcampions en la calegoria de dobles
• En ets campionats da Calaluny a absoluts, jugats aAmpos ta. el nosrre equip es va

claS~i~~b~n:~~~car

que el nostre jugador Joan Pareja participará durant la primera
quinzena de juliol en els campionats d'Europ a de v etera na a Gotenb urg (G6tooorg),
Suécla.
• En Jaume Miró participará com a arbitre en els propers Campionats del M6n que
tindran lloca l'a gost a la loca lital hol andes a

f?g

)

::~
.:~~a~a~,a~~,,; :~~

.•
als1 70 km/h en col pe,ar la taula?
-Que no pol superareis 2,5 grams de pes ?

-Oueel 1891es~afabricarde cel'-

luloide. tal mm és acw.alment, I qua an1lJ1'1OfmllOt
esfeia de caublú folrat d"....-.a mala de fi?
-Que el seu d"lImetre es de 3,8 cm ?
-Que, al contrari que al de tenn 's, al juga oer oe lenn,s taula no 11agrada canviar de pilota quan s'acostuma a una que es borla?
-Que una pilota es diu que es booa si es rollona (n'hi ha menes que 56n 'ous·) i si
la ccreee del ceHuloide és uniforme?
---Que té qLJelcom encomúa mb els bonscuiners,ca rl a seva qualitat es distinglli x

cer f. z c a esnenesv
NOTICIES FRESQUE S, _ Hem comencat una nova temporada. Després oerescensdal nostre equip da Provi ncial a 3a Nacional,competirem en 3 categoríee estatals
(la, 2a, I J a). També tenim un equip de Veterans i2 eq uipsde Juvenlls
-les nostres metes són mantenir les categorie s deis equips ; en Veterans, mirar de
repetir e1s é Kits de la passada eampanya : meda lla d'or als campiooals de Catalunya i de
brcnze ars d'Es paeya: en Juvenils, intentarclass" ,ca r-rlOs per als ca mpion als de
Catalunya icl' Espanya
-Vam contribuir a la Festa Majar d·Harta organilzant-hi un Iomeig . Par cu lpa de la
pluja. no es pagué celebra r a la p1ar,:a Bacardi. Finalment, amb participaci6 de 20 juga dors, es 1eoJ al nostrelocal. EJstres pn'T"l(!fSclassifica ts loren: Dartiel l eiva, Javiet PErioado i VIclor Pérez.
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R[.CORDS D'ALTRESTEMPS
Capítol61
D'UN QUE N'HI CAUEN NORANTA
El dia 5 de oovemb-e del 1909 nasqué UI1 -...anu· al cerrer de Bona'fisla, a 100
menes del passeig do cracre. Poc;sdies desprésel batejarell a la caledral bilr cek>rlina
111 lmposaren el nom do Pere Pere com el seu pare, Pere com ers dos avis, Pere corn un
cncre, Pera com dos coslns germans, Pere com un oncle del seu pare, Pere com dos
cosins germans del pare. Deu Perese n actiu. No pogueren lormar el" Pere Futbol Club"
perquée lsegu ent Pere oo aparegué fins 39a nysmé stard ,q uand elsa llres ja oomés en
) quedavenClIlC.
I encara que sembll mentida. el 5 de novem bre del 1999. transoorreg uts 32.878
dies, aquell "nanu' , si Déu vol. complil1ll90 anys. I unbon dia.ja a les portes de posar el
car1e1de nonagenari oen Pero. degudament coooetItrat. es dedica a fe< un repits exMusbudelseu largpeleginatgeper~mondenYJlleS.IIl:lCOrda,l'l'!OOfdalrecorda

Realrda que . des <runatorreta de Badalona, de la qua! ~ ag rada re<;(ll'ljar algunes
\'ivéoci es , el 19 13 el porta ren a Hol1a,ala baiJI:adadel Mercat, 12,vivendaavuidesapareguda. Recorda que a casa utihtzaViln l um de carbur 1espalmes. i recorda quan hi
posaren elgas idesprésrelectricita L lenPeresegueixrecordanlquel'aiguahavien de
pujar-la delpouamb galledesl enar-nea buscar, amb uncanbreL a lalonlquehi havia
al 0011 mig del mercal. I en Pere reeceee com havien d'el1Cll ndre toe amb caree d'alzina
¡ encenalls i com li agradava ventar-le perqué sortien aquenes espume s vermeñes que
s·escampaven per la cuina. Pll m el record més viu de las eva infantesa ésa quella Riera,
on passava totes les hores lliuresj ugant amb la mainada del barri.
En Pere recorda quann asqué el seug erma petit eI14 .5 -14 iq ue, com queacasa h;
feia nosa,pelselembreel porlarenalc:ol'legi "la Salle"delca rrer Chapl.AJl3hi esh.lc:M .
nouanysiconbnuadosanysmésa "L.a$a lle" Josepets , lrecordatotselsseusamics
elscompal1ysde cur!ld 'unloc lderaltre, delsqualsnoenquedaniun
I ara en Pare rec:orda un gran dia; el de la seva Primera ComuniCo. al qua!. de menuts, nodonam la importa rlCiaextraordiNlria que realmentlé. Recorda que "',a el vestit
queja haviaportal efgermil granitambé seMria perBJpetil , Recorda que . en aquel
tenl ps . no es reseevava lIoc per als prvners cornbregants, 1que aqueslS havien de col·)

locarE-:;P~oe:llI~u.:ce:r;;~=~disgust

que bngué quan el seu pare se'n va
anar a América el 1918.i . més encara. qaen, el 1921. ho féu ef seu gerrna gran que era
el primer enlr(lels seos companys oejec . 1també la greu malaltia setene el 1923. que el
11l1
9 ué quaranta dies anllital. duranl els qualst ingué sampre a l'habil ació la reliquia de
sant Joan 8ap lisla de la Salle que II hav ia portall'hermanoJ oan, director de re scora de
c treor, veuat divel'$es vegades, durant la malaltia, per recesen Caries Ollar, nou vicari
de la parróquta. en Pere ingressa a la congregació mariana per en formad a.e rnb ocrmcill al l ocal. E.n marxa: d'Horta el mcssen, esd issolguéla congreg aci6, l és quanllll
Pore es laSOCldels Llu,soslcomencatolsegull la sevaa Cbvilal leatra l.aquellany1926
En Pererecordaque li agafa la gran al eo:;::ió al !utbol el 1921. icom avui diaencara
poi recitar les formacions deis equips, d'aque ll any, de Ba rl;:l!lona, Espanyol. Europa ,
Sabadell l Martinenc. En Pere reoordaque I'aoy 1925 estigué prese nt a la inauguraoo
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del camp de les Ccrts . i el 1957 a la del Camp Nou , I pensa com enca ra actualmen t no
es de'~a pefdre cap partit per la "tela ", Iot i les rond inadetes de la seva soserta espo sa
Ara recordaque comenCáatreballar,e1selembredeI1925,a tBancdeBilbao,per
un sou de 100 pessetoe es al mes , i com , set mesos Olés tard, passana al The Roya l
Ban k 01 ceoeeeernb la mateixa paga , que dura fia l'ins que compHs 18 anyets
l enladesfiladaque record a li toca eltorn a laseva alecti6 ales sarda nes ,lnopot
par menys que dedicar -i una narga estona , tot revivint aquella la seva prime ra audic:ió,
la vedla de la festadel Hoser oe 1926 al patí oet LocaI. quan encaraamb prou feínes
sabia puntejar, En Pere reco rea aq uel! Vlbranl disctn condem nalori amb qué el safd&.
nista número 1, Moque!Bonet, fusliga va eIs joves que no havien compra! el ram o~
encara quedaven °goerrtilsdonzelles" quenoen ter'll8f'l, En Pera recorda comoamb el cap
cotl a'o'Ufg(Wl)'lladq l)iri el ramal i el posé a les ma l1$ <tunanoia, lJf1a noieta , que no

havia rebutrobsequi...
Intranscendent.oi?... Pero en Pere no ho conSlClerapa$a ixl ,perquetambété befl
prewntque a aquella roe. a qui mig de mala gana havia donat el ram, tardaria eractamen! un any i mig a dirigir-l; la para ula: la vig,li a de Sant Josep. al Centre Ca talil _ I
record a com hi hlIgué un segon ramel l, i com oamb aquella noia, que es deia Ouimeta
com~ espontá niament una atraeeió mUtua; a I'atracm segui rafecte , r esbma, Ila
cese acabaria en matrimoni el 1936... Transcendenl. oi?
Recorda quan el seu pare el redama des d'América ,; com en Pe re li contesta que
" OI) OIS", que eU aqul s'h; Irobav a moft bé , len t companyia a la ma re . a I'avi i al germa
petít. El peretomana el 1929,ocupantelbuit quehavia oebatrawoesaperecut ur e
mesosabans
1,p8rsegonavegada, en Peree sd eléunallargaes tona: aquesta vegadaperrecoro
darel aeu serve t militar, el 1931, al Regimiento áe Inf¡mleri a áeJaén, sñuat a la Berceloneta, unitat militar la m és propera a Capitania Ganeral. I és que del serve¡ militar, al
Pere en record ado sfe ts extraordinaris: l'unp er la satisfaccióque li produl, i l'altrep el l et
mst ónc queñtocávíure
El prfmerd'eüa. per I'oportunitat que se 11presenta de preparar, juntamen t amben
JosapVila, una quarantena de quintos, la majoria palentins, per al a seva Pr imBfa Comun ló , ecte que se celebr a a ia parrOquia de Nostr a Se llyora de Be llem , i que fou segui l
d 'unapef,tósesmorzaren una CasaRegional
El segon esdeV6nimentfouaquell 14 d'lIbti1, procIllma clódela República
En Pera recoma com el coronel Arias, cap del regimen t. ers tingué eues llore s /or"
matsatpatidel quarter disposa ts persortir endelensa de la monarqu ia, flns que es
proIluncié el ecscea t "¡Rompan fiJas" I com aquella lliI ~ Iocá entrar de caoode9uardia
a la pol1a de la casema ,guardia que resutul extrao rdinilriament fatigosa , a causa de la
conti nua entrada i sortióa de nous caos de Capítania i de comand ament del reg imen t A
la mabnada del dla 15, el coronel Arias eslav a destrtu"if.
, i ocu pava el cilfTec el '--'1
COtOI'Iel Pf!l'\aIvef. Un seryen t am b la IB!'C8I'llcom p.¡lnyia formada , e1sloo sabef que "A
paM de ahot1l en Espana no llay rey ni Díos".I , comunica! el seu de icidi, rhome es
queda la'" trarx¡uil
Continuarlt amb t ad'vef1imenl de la RepUblica , en Pera segveix recordan l que, urnI
e-es desprn, el regimenl de Jaén loo rescolti l pe!' al solem ne canvi de bandBfa oticiat
Recorda e1passeigmilrtar des de la Baroeloneta . portan l la bandera rofO yg uaJdll fins al
Cnc d·Oros. encreua rnenl del passeig de Gracia amb la Diagona l, 01'1 s'havia aixecal
unatnlJuna.ocupada par les noves autoritatsrnitilafS i ta banderatricolof en~oc d·honot

s eeoee el lliurarnenl par "o fICial abandera l de la bandera mon árqu ica que quedá erraconad a, ; la cerimoniosa rececce oe la repu blocana. que passeva a serta represan lacló
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Mafl; ÓIt 11l31. · Quinlos" pn mers eom brega nts .
Ap nm... li ..... . .. nVi.. ¡.n P.... llmDgorres de plaL

oI\cialde restal espanyol. Els pariaments de tigor, lIl.J9Ul'8
n lkltadassedepros.pentats i
feticita ts sota el nou '&gim. l la gran desfJ'ada m~f flns a Capitanía. Clllriala mar.a el
grup de gastador$ del Reg imer1l comanalpel cabo RelUlCh. pa re que Iou del Relladl
del Ban;a : seguia la no'Ia bandera. les aulofitals i, lI con linUilció . enPere , aJbo iostrue·
torolIfl P'in-issima linía de la formació .
len Pere .Que no se ~ po1negarqueera aetiu . recordll CXlfTl passavaleshoreslliures
des de l 1930 8134 . Com ca ntava a l'Orf eó, es eeo ce ve a l'e . cu rsioni sme, leia teajre
irItensiu ers L1uisos . le la tealre 3mb el Royal Bank. jugava a fulbol 8mb eIs U ui sos.
jugava a futbol amb el Roy al: mentr e col laborava en la revista la VaNd'Horta . que sortia
cels LlulSOS,hofeia amb el blltl leli qu e pu tllica va el Roya l:campiód"esca csdels Lluiso s
911931, i ca mpió de Catalun ya de banca ame el Royal, 9132 i el 33. Déu n'hi do!
r oc cot tanar un record per ta Federac ió de Jovee Cristians de Catalu nya, la que tan

) ~:s~SnaaU;~a~e~~ 1~~iO~:I~t~~~¡~I~;:¿r:~n~~ed~~ a~iir~~~~:C;:;a~e~~~:~~:
el seu vce- oreso em. doctor p ere Tarrés, després mOSSE!Jl Pe re Tarrés, avui ca m( deis
enars, i la seva prime ra missa, o laq ual tingué Ia sort d'assJstif

1c n oa importanten la &eVOvida: el 12 de maig del 1934. Prometa lge amb petició
de ma . El pare de la Quimeta fa avinenl eis pares d·en Pare que ereu convenienl eemenat informes a I'alcalde da eerrt, (L·alcalde de barri e ra el pare d'en Pe re.) I reeorda amb
goegetmatrimoniet2csejulloldal19 36
Pero també ha de recordar. encara que ren ltisleixi. que la tranq uiU tal durt moII
pee . Setz edies després, revoIucíó , destrucció . incend's.1a Pa rróquia. als Lluisos . 1a
guetTa incivil. píllatges, assassinoats, desfilada de camions amb anarco-<:otT'H.lOlSes amb
esoopetes ietpunyenaife .••

... Una den únc:iatan absurda mm enverinada, et reg.s tre, e1 saQ1.Hlig.la det enció
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perles patrulles de control. lainte rvenció providenciald'una anaroulsta coneg uda de la
Quimeta, ceb ada en lllbertat prevía emenaca que, a la més minima, el trc banen esürat
en una cuneta de la carretera, comtanlsd 'allresse n'tntrobaven . Ensurt darrera ensurt
ñns que, al demanar-se la seva lleva, en Pere abando na esposa i pares el 20 de setemore del 1937, precisament el dia que la Quimeta feia 25 anys. En Pera, en compan yia da
cincbons amiCS, camina l ot un dia i tres nils fins trepitjarlerra andorrana.
Recorda que no es reintegraria alalla r Iins elS't demaigdel 1g39,amb l'alegria
d'hal/ertrobatsans i bonsesposa,pares igerma i laresladelafa mllia.perohavenl
paasat setze rnesos "deliciosos", ambfam,fred i perills de tol a mena. lhjitant , al fronl de
batalla. en prime ra línia oetoc. Setze mesosperalsqualsen Pera no vor perd re níun
minutrecorda nt-Ios; bé prou que en queda hist óna, ben deta llada, dia perdia, al seu
Diari de Guerra. Pero si que vol reccrdar aqueüs oeu eñes de reconfortanl permls de que
gaudí,l'agostdeI 1938, que li permeteren reunir-seamb partde la plana major de la

6~~r~~:~ ~~;~7~: g~~~~~sc~~r~~~~unya , el seu presidant Félix Millat, mossén Andreu )
l es aigües tomaren al seul lit,i en Pere recorda com es reincorpora al Royal Bank,
d'on havia estat expulsal , per ordre del comité," por desafecto al régimen y desertor a
filas". Pero en pereterreé recorde com ei 1940 el Royallancá la sucursal, ic ome ntráa
Ireballar a la ' Xarxa", en ho feia el seu germa i molta genl d'Horta. Pero en Pere 00 hi
veial a possibilitatdeprospera r, i.hav enl -se-lipr esentatu nao portunitalde fer-hO,pass a
a la CAPA, la primera enutat fustaire de Calalunya . Aviat hi ocupa cárrecs importanl s
coma poderat , cap de personal, director d'exportació,que lip ermeteren facilitarl' ingrés
a remp rese de bastantgent d'Horta, inclosos oncjoves i dues noíes deis ucrs os
Tambéa ls li u'lsosiesaigüastornaren al seu lIit. En Pere recorda les diferenl s reconstruccons. la segona etapa de I'OrfBÓ,les excursions en autocar. els seus cárrecs
de secretan i de caixer Recorda quasi amb venerac o mossén Josep Tlnt6, la col-teboracó
ala revista IDEAL, els w plets deis Pastorets, el gran éxil de la Passi6, Ia seva intensa
activitll t teal ral que mmvá perc ulpa da I'anecdótic 600, que despena en el matrimoni
I'afeccióa l/ialja r i les ganesde conéixe rmó n.
l, cansal de l anlrecordar i recordar, enPere dóna una ulladall ampeca esdevenimentsalegres i l ristos ocorregutsdesde lseu retorna lalla r... Recordacasoris,na ixernents. cetu ncons. desenqanys. rlOCBS d'or deis pares , relom de la familia d'Amenca,
I/iatges, excursions .. Laju bilaciÓ. la col'laboraciÓa la bol igaregentada per l'esposa, la
transició,elrecobramen tde l'autonomiadeCatalunya, les noces d'o r própies, las intervencionsq uirúrgiques d'en Pere i de la Quima, la carrera acluació leatral el dia de Sant

pe~ ,dae~::~i'e" 'arg

pelegrinatge pel món que li ha tocal viure, en Pere compara el que
va trobar amb el que aviat deixará, on l/an apareixent invents i paraules noves com ordinador, re(eVlsió, intemet, digital. web.... i tantes i tantes d'altres, de les quals en Pere no n'ha
I/Olgut saber res, i ara es íroba tan ignorant i tan poqueta cosa com quan va sortirde I'ou.
I no pot per menys que acabar amb un sentimenlal darrer record per a pares.q ermans, altresfamiliars i tants itantsbonsamics desapareguts... l en Peres'entriste ix...
Peró reacciona i dóna grades a Déu perpoder seguir gaudintde la company ia de la
sel/a estimada esposa...
... I... I.../.. . Peró..., pero si . pe fÓsiaix ó . siaix ótambé m'hapassat amil... Totl
tot!!... Quina casualitatl!!
PereSolé I San s (socinú m. 1)

)

seiere-eoertsas
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HE LLEGIT UN LLlBRE
LHER'NOA DE CUBA. de M,,,,rid,";,,,·

na EditorialColumna

l'sny1 925 ,Basi lioPeguero,sad urtpe lmi te de

'i.un
q.ue~.va
.d'.i
gran patnrncru.pero envoña veure

(alxó
a'enten
" '. leSesal
'Amé..'Arago) ,la famlha,lacasa,lot.
••..ar la SBva terra,..c.aland.
'.

que posseia

el ma r, auun yar -se deto t

Va te r cap a Cuba Pensavafer-se mol! rie I
) tomar al pob le ufanós r content.cc m un gran "Inoteno ".
Pe ró tot va ener-n malamen t. En la feina nova
teor sort . A mors a banda I banda de l'A tlantl C, mal -

emesosnratcons, gue rres, rnorts, tres dones, molts
1IIIs..
No va poder tomar ma i a la saya terra . Va víure i va morir moll pobre i la Cuba deis
seus somnis no va ser més que un gran drama . El Ilibreés senzill de Ileg ir;lahistória,

mol! maca, bastanl trista. A mi m'ha agradat moltíssim
Magdale naCabacés

CAPA EGIPTE
Tots sabeu que el rei Herode s vena mata r el nenJesús. L'ángel del Senyor es va
aparálxer a sant Josep i li va dir
- Aixeca't i fuig cap a Egipte amb l'infanl i la seva mare.
Van posar I'albarda i la sarria a ras e. Van omplir la sarna am b les coses mes
necessáries ic omencaren a fer cam(
Enpassarpelprimerpoble, lavergeMaria am belnenanavenacavalIde l"ase i
Josep a peu. La gent murmurava.
)

~~~~~:~~I~~~~ ~rr~~j~áJ~S~~ ~~~a~,s~:n~n~i~ ~r~~~;~~~'i~~nqt~~n~,~ilvl:ren
veure deien :
-ouina cara m és dura que té aquest home !
Josep digué
- Potser tenen raÓ. L'ase és prou fort: ens aguantaril als tres.
A la vora del camt, uns pagesos , escan daützats en veure l'ase tan carrec et, comentaven
- Pobre animal ! Me' l matara n!
Aleshores, segonsm'explicava I"avi, sant Josep, miranl l'ase i, de reüll, elsque
robs ervaven. digué una trase que he recordat semp re
-A rri,ase, ide ixad ir; quemenlrehihauramónhihau raquéd ir
JosepBadia
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\f 1\fENC I E S ..
COM VAIG VIURE LA GUERRA CIVIL (11)
De rhospital de Berga. a fina ls de ma~ de 1938.;a bastanl l eaJpeJats. e1sdos felils.
en tdoIatones de Sabadel l i jo. ens portaren a la Ples6 Model de Barcelona . A mi em varen
Instal lar en unacel'le de la cinque<la galeria N o COf>ei~ ia a cap dels vuil odeu com pan ys
queh i havia. tcts eus eree unes belltt s ~es .AlaPles6 asmenjava ma l amen!. cere ee
tant en ta nt. amb una pesseta comp rava una garrofa o b1!ide avel lanes, Sort que la meya
mare s'eslon;:ava per portar-me Un bon menj ar de tant en tan!. ; el compart íem amb els
co mpartys de cene. O'amagat, alguna vagada haviem pagu! combregar. i una , oir mese
Un diaala setmana. du ranlunquart d' hora. podiem rebre vísítes. Recordo l'alegria que
experimenla va cuan cridav en el meu nom per CÓfrer cap al loculO,; enrefxat. Vaig rebre
~~:;is;ta de la meYa mate ; de la meva promesa Montsttfl8 l . que venien d'Horl a 101
Els ple5OSérem unabarreja de genl de diferent s maneres depensal: ca lólics, partJ!s
poIitics de dieta (falangisles. reque lés . de la CEDA . de la Uiga , d'Unió DemocrábCa), i
partrts d'es<¡uenlI (comunist es. ana<qutsles. de JovenlUtS Uibert'l nes) . pl f!'SO$ oomuns i
bastanls "xoO(:os·. Quelenien a Ie18lC8<agalefia
Tot d·una.a pnme rs d·abril d·lIQueoIl1938.elsple5OS de les.JoverrtulsLlobe<Ulries varen
pn:>moU
.e una ímubo«hnació. Tots eh alif es estavem a ~ d'e1ls. Vohen crema' le presó.i a l cornen(:a. aveu re le s fla mes des de l ·eX1eriol. la ~ p ublica e nlra d i nsl a ple só a

dicla r ' a tiro ~mpio' caus anl vidi mes ttnlre els .evoIuciona "', Alesho res vingué r orore que
va dic:l ar el eastig Oe<:idiren porla . oflOSa IOls a un camp de traball deI SIM( Se<Veid·lnvesli gad ó Militar). SOI1lrem de la MoOOIcap a r estació del N(lf d en gru ps de 15 (3 fIles de 5).
amb duesf,lesdeguardese specialsals costats, armalsflnsalesdents.E l primer crim ens
va omplir d'espant, al veu re morir metrallat un company ncs tre . solamenl per treu re el cap
pe r la finestra delIren. El lr en ens port a li ns e 8ellpu ig id 'allí,cami nanl ,fi ns a Orme llsde
Na Gaia, pooret0<1 es va mstallar ai camp de treball nume ro 3. En la lIarga camin ada. els
que queien e><tenuatso defaMits. rebelen forts cops de culata per després ... assa5sinar-1os
Enafribar llrTt repartirenendifttrenls llocs olocalsdel poble: I'església. el mol i. elsba rracots ... A mi em -..lOC3f a resglési3 . en un <l/laI lateral. emb qoinze o vint companys més
E1 pn..- d~. " cap dttlcamp _ fttu un gran aIetIga , Dlguéq ue els comu f'llstes volien
qua ans redomissim de la5 llOSlreSculpe$.i qua. per tant,satlem ndt ben traelatS.q ue el
~ sena eslupend, que faóelnkJllldas.se d'~. ~ pel btlne-$lardfll ¡X>JoJpoc lamps d·lIITibaI aOmells.18COf'dollQuelamata~de malalts j fali1s.Que es

varen ple senla r a l econei~amenl médic.. Com a comb ltt, fou aaal fical, amb als nostres
compan ys . el doctor Torrenls . melga del poble d'0me1l~. qua . amb lota abn&gació . havia
nsi s ~1 eIs malalts en Qualital da melge
Aq LJe
II our trabal l de sol a sol. vigllels con li nuament, amenaca ts par un fusel! i un ga. rot.Jovaig tenir la sort de no pica'nipalajar. El prime. diava.e n demanar léc nics I 11
m vaig
p.e sttnta•. Emvll rendo naru n mel' ll p<lr p. end. e les meaurttsdeles trinxe.e llq ue an"'vem
fanl. Procur8va ajudar elsco mpanya ent ol alq uapodia, i. sobre tot, avisanl -lQs quan s'8CQstave el guarda. La consig na qu-eteniem ara quajo diria ' Aigua" (que volia dir qua venia al
guarda ),pel'qu éel squ.enolreballavende valentarencolpejatsfortament.
Nos.aIIres fóram ela primera d'a flibal al camp oAl cap d'un Iamps . j e él em velerans.
PerQueels quaanavenafribant després . de IaModel, sotrif en mollmés. car : Siportaves
uleres. eres feiJusta(els prime rs dies jo ;a vaig lleol<ar les meves ): si lenias la pelI blanca .
8leS feilÓSta: ainornalpartaves. ... esre00st8 ..
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RAtoNET INfANTlL
llEGIM I MEDITEM
1201
0315181 112
2201
0301 142l)0118

Get!erde 1800.- Vestilsóebona laf\a.estampa ts. amblal;os.peraneoesde
8anys.a35 pessetes
Setembrede 1938.- Torre moIl boni-ca a Valldoreix. garalgll i dos psos. 60.000

0112

pesseres
AbriIde1 999.-Pisde90metres qua-

1601120121

"'03
12 0 1

drats. ooee habt acoos , bany. ccoe. 15 milions de pessetes

Assigna a cada VBlla seva vivenda, el
seuanimal ' e' se u vehicle

" . - ' .,,"'00; " '"
-lamodelgat
Iéun~.
- l amo del cavaMVlUa la dreta del

I

~

Mare

aq ue.s t BUTLl ETI).

pero ..

~~I~~~~U~:

triques.dibui.osde=·~;:~geoma..

té

--él Iluis viu a rescoerra oe ramo del
--él propietari de la moto viu a lad rela dll l propietari de la l urgoneta
- Un lé un camió.
Fi>:a'len aquestesll etras l ena quesls

números'

l a neqenda de perq ué el s go ssos
~::;~:.'len eI S gals i eISga t$ empa ilenles

En els anys ti ruranys,e lsgoS5os i
e lsgals vanesc riure un pacte . Es comprom et ien a no moles tar -se mar. El papere lv angua rdarenunbag ulam bpan y
r cteu .
oe . un gos va em paiter unget
Comqoe no van poder resoldre el connicte. ven anara revisar el pacte . Enobrir
elbagul .es vanadon arquelesrates s 'haVlen manjate! paper oDes d·aleshores . eis
gatsempa,tenlesrales ielsgo5SO$empa,tllf'lelsgats

un

A01 / B0 2 /C03 / 004 /E05

I F 06I G 07I H 081 109/ J l 0
I K 11 /l121 M 13 IN 14 / 0 15
I P 16/ 0 17I R 18/ S 19 1T20
/ U 2 1/ V 22/ W 23f X 24
I Y 25I Z 26
Are r:lesxifrael mrssatpesegUenliJe.g&i>: la frase que en resulla :

1 Bu tlletí 6 1

I :;:~ti~ \::~~;
Pero tu el pots
inventar un altre codi

::;:¡'=~ata
Uf\a~~.

13 2119090301
Hem let serv ir, senzura men t, nemeros per a simplif icar la fe ina dei s pobres

- 22 -

C a rm ln a

O ctubre 1999 1

ESBART f OLKLORlC

DARRERES ACTUACIONS I NOVA TEMPORADA
Durant aqcest esüuI'E sbertcorn és costum, ha fetre s correeponents actuacions
per dilerenlsl locs, entre les quals és de destacar les fetes pel Cos de Dansa a Platja
d'Aroper la FestaM ajorel15d'agost i, després,al'hote l Platja Park l'l l des etembre
Hores abane havia actuat a Sant Sadumi d'Anoia. Il a següenl bailada lou a rtortenca
ptaca de santes Creus (vegeu la foto d'aquesfa página e- teta per Jaume Puig- I la de
la porl ada), com a preludi del pregó de la Festa Major d'Horta 1999, fet per un antic
dansaire, en Jo rd i Mart inez, el Ciscu de Nissaga de poder.
Com sempre, el nosne Esbart tingué exit a tol arreu; sobretct, despr és de la immillo)

rabl~~~~~~i~e~:~~~:f~~ l~~{a~~i'~n~~';a;~~~~;

Festa Major. Hi participaren rnajcrítá riament el Grup de Pares amb el suport del Grup Juvenil i del Cos de Dense. Aquesta
actuació la van compartir amb l'esbart Joventut Nostra. El tema: el País Valencia i les
illes Balears
Nou curs. - Ha comencat el cu rs 199912000. Els c snsaíres fa temps que assagen.
Esperem quee ns oferiran uns resultalsesperangadorspe r al futurde l' Esbart
Ouant a les coue to reco ns, he vist que hi ha un grup de pares molt le rms que
partici pen d e ple en lesta squ es de cad a g rup . E ls de si~ o so rt i l"éxitq ue ee mereb en per
ñnteres q ue t upo se n. Pem plnva tots... i endav ant!
Aniversari.- Una de les persones més vinculades a rs seartva cerebrar el seu SOé
anlversart la Meree Sa16,oanseíre del Grup de Pares i membre de la Junta. TOII'Esbart
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~ ~ rnoItes IelicitaIS, Que pel"moIIs anys la puguem veure entre nosaltre$
NcXes.- Aproli1or oeasió pel"1eIicitat la seccc oe Teal.. ó9Is lAJlsos pel"la díYe<1lda actuacl6 a la p1~ Eivissaambla pos ta en l!5C801I de Confespo1íficam&tll (:()frocfeS
Molt be , Sembla que tornem a leoil" una borla seccé teatral a casa
També val la peee destacar la tasca que la s eccó d'Animao ó lnfantil fa en ben af;o
deis més petits deIa cssa. futur planter de socis. Moltbé ,no is, End av entl
Dani el Comas i Gü ell

Reoonegut el loc de la l otografla
del BlITLLE Ti 60 (18 porta de S&creta riaJ, s·ha nfat un rodet fotogra·
fic enIJe els eocertanls
Guanyador: ManelArj ona.
Concurseu ¿On es aquest nou
' rece deis UUISOS
"?
Poseu les respostes a les cap"
~que trobareu ilI Café ia Secre-

Premiarem amb uo ahrerodet fo..
togr8/Jc

Regals per a la fam ília i als am ics...
E l rf1t.ll1d'eseojeae, r-;" hi estcm massa :¡w;osnllnals. Diem quc no ens escolten; po:nl
eosatuee, sabem escoltar? Sensc int~'lTlJmprc. sense preparar la r>.">pOSu.•• només escu l·
lan t. Ése! que mes eeces sitem ... el~ ('dit~ etsjon" i la gen t gran. ('Socosudi ncrs, f""'"
suposaun graneor.)
r.1"1:a l df'l j.. e, Alols ens alF-radajugar ( lCnn i~ C'SCac~. "rdinador... ). J u~ al joc
qu e e l s a hrcs HJI~u in . Fncara q uc rerdis. hi5Ol1 i nL<guaJlyant.renluchau nis colT1pani t

un plac r,

L'h íston a no d iu Ik Ch ri<IO
Que hagues coces may cap m isio .
IDc l thl>rT{¿n C~nl ( ""rt:"15tk/ c."'{r,~
tk C~nl, de Pom pnl Ge ner. puMical a la
h;t' li"' "" a J'opul ar Calalana d Vel1iN ,,u" ,

No va adreca dc Ia
nostra
Pagi na wcb:
hl tp :flc lull. le lc¡x>lis.cumfl lu iso>

<k r Ed j t ot i.1 M i ll~

Pilotee. S.l. /1 Esplug c cs de l. Barcelon a // D.l. B-129.15.89

