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El Nadal i els Nadals
Hi ha el Nadal etern, en el Si del Pare, en el qual
el Verb, el Fill de Deu, éa "enaendrat, no pas creat, de
la mateixa naturalesa del Pare". fa el Nadal que no ell
pot imaainar ni pensar, i contemplar-lo sera la nOlltra
única activitat en la Gloria, "quan serem semblanta a
Ell, perque el veurem tal cOn! éa".
Hi ha el Nadal histllric, esdevlngut en un lloe i en
un temps concret, en que el FUI de Déu, nascut é. 1 Pare
"abans de tots els segles",
s'uneix misteriosament a la
vida humana. L'Església ens
dóna la me. per portar-nos a
l'eatable de Betlem perque,
amb
la
senzillesa
d'un
paatoret de muntanya. 8lnb la
transparent ingenuitat d'un
infant. acollim alIlb amor i
amb treRlOlor d' anima el qul
éa "Deu de Déu, LIUDI de Lluc,
Déu
vertader
de
D'u
vertader",
f"et
horne
coa
nollaltrell,
glatint
per
abr~ar-se
8Illb
tots
e18
holIIell, tot anunciant-los la
salvaci6 def"initiva. Es el
Nadal f"ont de joia 1 de
rr7r.;"-o:1llr,\,\,-..I\"«¿I7'~ltendresa que CoaDOU el 1II6n
sencer_

~~~

Hi ha el Nadal íntim, en el cor de cada home, perqué
l' Infant de Betlem comunica la seva vida a tots els que
accepten la seva vinguda salvadora. Crist neix en el
nostre cor cada vegada que ens hi unim per un aete de fe
i d'amer, cada vegada que ens proposem sineerament
reproduir en nosaltres els seus mateixos sentiments, i,
prenent la nostra creu, maldem per seguir-lo.
Hi ha el Nadal de la pau i de l.'amor, perque Crist
es fa present on hi ha dos o més reunits en el seu Nom.
Amb quin goig i amb quin respecte s'han de reunir "en el
Senyor" els cristians, sota el nem de l'amor conjugal, o
el de l'amistat, o el del treball, o el de l'associació,
o el de la preg,lria .•. t
Hi ha el Nadal de la misericordia quan, amb un gest
amable, allarguem el nostre bras: a qui ens pidela una
espurna d'esperans:a i de joia de viure, com a balsam del
seu malviure.
Hi ha el Nadal de la Paraula perque Crist és la
Paraula viva del Pare, és l'expressi6 viva del seu
pensament, és la manifestaci6 de la voluntat de Déu.
Escoltar-lo és rebre en el cor la "llavor", Que "és la
Paraula de Déu", per a que hi fructifiqui segons la
qualitatdelterreny .•
Hi ha el Nadal sacramental en cada una de les accions
de la Li túrgia, en cada Sagrament que Crist mate ix
instituí per tal d'infondre la vida divina en la vida
humana. De manera singularíssima, en l' Eucaristia es
reprodueix la inefable meravella del naixement etern:
"tal com jo visc gdlcies al Pare Que viu, qui em mengi a
mi viura gracies a mi".
Hi ha el Nadal missioner pel Qual Crist s'engendra en
el cor deIs altres, merces a la nostra col.laboració amb
la seva gracia. És la divina cremor Que abrusava
l'esperit de Sant Pau -i de tots els Apostols- pensant
"en els seus estimats galates, pels Quals patia dolors
com de part, diu, "fins que Crist sigui format en ells".
És el dolor i el treball de tot cristia apostol:
engendrar Crist en ell i en els altres.
Pero tots aquests "nadals" i tants d'altres que per
obra de l'Esperit Sant poden i deuen anar esdevenint en
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aquest m6n, necessiten un eondieionament favorable que
els possibiliti, unes eireumstaneies humanes i fins
cosmiques que els facin viables, uns vehicles terrenals
que faein present Crist entre els homes. Vet aeí la
tasca esplendida encomanada al Centre Parroquial; Que,
mi tjanc;ant el treball i la dedicaci6 de cada membre i de
cada Secci6, la veri~at de Déu, revelada pel Fi11 nascut
a Bet1em, sigui descoberta i estimada cada vegada més,
de manera que tot el Centre sigui COm un grandiós
bresso1 on Jesucrist pugui néixer i créixer fins a
l'''edat perfecta" de tots els seus membres.
És així com us desitja un "bon" Nadal el vostre

Activitats del mes de novembre
El dia 2, col'laborant en les Festes de Tardor organitzades pel Centre C!vic del Guinard6, el Cos de Dansa partieip~ en una actueci6, a la Plac;a de la Font Castellana,
conjuntament amb grups de Castellers i Gegants.
El día 9, al Centre Moral i Cultural de Gr~cia, carrer
Ros de alano, 7, actua el Crup Juvenil, junt amb d'altres
esbarts de Barcelona,
El dia 30, a la tarda, el Grup Infantil actua al Poblenou, seguint la Roda d'Esbarts,
El mateix dia 30, també a la tarda, en el Cicle de Dansa, el COlO de Dansa actua al Centre Moral i Instructiu de
Gracia.

Projectes per al mes de desembre

h

El día 21 de desembre tindra lloc, al Centre Parroquial
d'Horta, el Festival de Nadal, amb la participaci6 de tots
ellO grups que componen l'Esbart. També hi haura el repartiment de premis del concurs dl< dibuixos nadalencs,

ENTREVISTES
Estanislau Puig i Coromines
El suc! núm. 4 del Ccnlce rano·
<¡ulol d'Rorl. h.1 Dr. E.lenl.laa
Put¡t Coromlnes, nel el 17 de so
'embt.del\/08,.Hol1•.•arrerd.l
Vent.núm.z.

lOs molt conegut a la barriada perqué
pertany a Una famíliade melgcs des de
tcrnpsirnmemoriaJ:e1gerrn;l..JosepMa·
rla; el pare, el scoyor Ouim.!; ['avi, el
senyorGregori,idksavi,quesinole.
nia títol de metge,ja migexercia la prorcssi6:crabarber-cirurgia.Podiaafai.
lar.lallarcabclls,curargrans,noron.
COS. receptar purgues. sagnar...

-Docl'" Esta"isl"u. Ii hem d. ter la
pregunta obligatLl: ¿Des (k quan {ssod
del Cemre Pm'roquia/d'Horla?
-Nom'cnrecordo.M'hideviaapun
tarclparc.Suposoquevaigpassardcl
.Local.alsUu"isos,com la majoriaco
aquellstemps.

-iTambévaanaral'escoladelsIJui
50S?

-No. Jo vaigcomcn"ar l'es.cola amb
els.HennanO$dcla Sa!le •. Poclcmps
p;;rquealsvuit anysm'internaren als
EscolapisdcSarriil.Desprl:s,,·aigeslu,
diar la carrera de mctgc. Poca,'incula·
ci6vaiglenirambelbarri

-pOfsernolulfetle<ltrevosté?
-Nohefctteatre,nihecantatala
coral,ni he ballat danses, ni hejugat a
básquCI ni afutboL Nomésuna mica al
tenis. Ara em sap greu no havcr·mc de·
dicatunamicamé.aaqucslespon,que
m'agrada i m'atrau. Jo només anava a
leal~, a veu~ els gcnnans Solé. en
Vendeell, en Romani. en Manincz i I'A·

ragall (el tartamul del. PastorelS). Vil·
rcm ser moh amics. amb l'AragalJ. S'hi
e.lava bé,al pali del. Uu'.os. Despús,
amb les subsegüents obres. edificaren
una bona sala d·cspe.:w.cles. Hi anava
ambladonaielsfills

-Dramaorom¿dia?
-Totm·agradava.E1mésimportant
era esw.r com cn famJlia, enlre amics.
De menUl mbavia agradal molt rEstel
de Natzaeet. sobrelOl el proleg. la balalIa verbal de I'angel i el dimoni. Quan
vaigs.oniedels Escolapis,jalOl unjove
espigal,vaigvoleeveureno'"aIIleml"<>-
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bn.iem vadecebre. Nofflll.anemotiva -- fangal en temps de pluja. L'anyde ren,
<;(1m jo b. reo;:on:\ava. Tot ffll diferenl.
nlal republid, le n'aix...carcn dnc: mn
Enrealiult.joha.viac:anviaCno.robra.
Pf'r la Fa~ M;tjorde sctembre: elsde
rAteneu., dd Fomcnt, del Tenis, de la
""gada """"",",pi! tI túoJ tk SociclaldePalelesidel~ntn:Calali
nw/p,on"",~J
(La Uia;a).. Cada cnlital era enemlp de
-A Hona. Scmpno a la baniada.
!'ah"" i sempre es feíenla comPf'I~nc:Ia.
apan e1.s anys de gt>eITa ¡post-guerra. Ara cm sembla"lar nienl una es«:na
queoem V<ligh:..'erd'espavllarPf'ra po- del paUal: una parella de jovcs u-avesdel' pujar dignamem la famllia- scnlapl~alotfcslejant,donnanl-Kles
lingu~rem dnc 611__ Cinquanla anys
mans amb "en lemor. UnC$ plUseS enuerdnt! He ...guilla lradició familiar
rera. la marede la noia, amb moeaclor

-u....

-Els.ICuspacienlserC"'l2lKml2lS-?
-sr. lenia fu....a gen! <conduelada.
qucpagava40ples.l"any(inopagaven
piS IOIS!). Si venien a visilar-seds no
abonalll,pagaven]oS pIes. la visita.]o
paS$llYaPf'rlC$eascsquanemcridhcn,
lanluvegadescorncreianecess.lories.
-UlC<lSIl<klCllrrcrthIVmI/¡ ..nlJo.
na.: minuJo, sobu la ~ Eillissa. En
de.. htJ""'VÍ<lWfniu. decosu. du.r/l-

quel1.Jfinesmili..
-Recomo un m"cial deis ~publi_
cans (squidon de 1.cTroux). El C'alTer
de SOla el ponl nO aislia. Tot quedava a
Un maleilt nivelL mal empedrat, amb
fo~polsquanfciasequerai~nen_

negre al cap, vigila la parella. Ehfesle·
jadorsaprusenclpaspcrlliurarsede
la .carabina•. Pobre dona, com corre
esverada per no pcrdre'lsde visla..,t
Quins lemps, aquells!
-An>/QlhilJCllnvi<:lL llihilJet)JUmi_
lIors,i/ll/resdcpiljors,nolisembl/l?
-Hem guanyal molt en benestar.
Pero hem relrocedil m.a.ssaen monlilaL Fallenideals. Faltaenlusiasme. FeliCilO a U)ts aquclls que sabcu dedicar
pan del '"OSlre temps i de la vOSlra vida
en btdeis altrcs.

---GnJcies, doaor. ProcurtUVn que mai
sacabi111 1111''Or.

TENIS DE TAULA
En aquests mOlllents estem en plena tem,
porada, i tots els equips, en plena oom.
petició,
Al nostre local, els dissabtes hi ha
partits de Juvenils, In1'antils i O.A.E.
Els diumenges al mat! juguen els Sen!ors deIs equips de Comareal, Tereera i $egona catalana.
El passat 6 de novembre la Federacló va ter ll1ur8CIent
deIs pre¡;¡ls de la te=porada 85/86. Van aconseguir Copa l!a
Camplort$ de Copa de 3a., Dobles de 3a, 1 Dobles Juvel\1.ls.
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El dia de Nadal del 1924s'eSIl"'na.El -- menl inierpretat per en Joan Solanas.
Somni deIs Dos Rabadans e En Lluquel
d~ .~arel1a amb l'Aragall. Torn~des les
i En Revelló., de Josep M.' Fokh i T<>algoes ~I "..u ="', rany 35 valg fer el
rres. el. pastoret. de I'alegria, el. de
meu prImer Rovelló. amb e~ T"boso <.le

~~ie~~?~i:;:~~~~~~\~~[~:

ció de l'eminent folkloriSla Aoceli

;7.:..m~~~;:..o~s:,i~~;1uf::s~:V;~i::~I:~

:~::;::~~:~;~:~~::~;7:~~];:

grans,enPereVallnbera.

l"'~a~~~~:~:';I:~~:.r~:e~~~~~7fi~iJa:~~

E~~;::;:~~]i:~~7~}~b~~~~: ~:;~!~i~l~l:~~;J!~~:m~~~~

desdeI28fin.aI35.iafcquenoelfeia

ve, de.l seu muntalge en M:>.nuel Cau-

E~S:;e:~I~~~~í;~~~:~'~:rf:: ~~'~~~.:~~~~:~l~~~~r~~~
Ribó estrenaren el lJuquetiel Rovelló.
Havellt morl. jovenlMim encara, en
Uul. Lamor, fill, en Ribó. de Rovelló.
forma pal"'lla amb en Solanas el. any.
27 i 28 i amb un servidor del 29 al 31;

~6 ~~ Vtti~~~~~,::::;.' ~:~d~~~':il~~

amb la directiva, abandom\.rcm el qua_
dl"'e1.Vendrell.en Martlnez i el. Solé.
i ai~ó em feu perdre el paper de Lluquetqueenel5any.33i34founova-

l<lgal1 1 JO, que formavem la parella cl>mica. hi Cant3vem cuplel•. i recordo
q~e la t,omada dep"" de cada ~n d'ell.
feta a'~" .Al, le~ done., do~es /' el5 .h<>me. també.1 Dll~ós el. qUI en vUlgUl1 ,

;:;":~:i.T~it~::"::l. en

no! e::,::,;
el pró~im butlleti continuarem

Pere Solé ISans
(socinúm.2)

SECCIÓ FOTOGRÁFICA
El passat dia 9 de novembre tingué lloe a Rubí la Festa
Anual de la Fotografia que organitza la Federaeió Fotografiea de Catalunya. Un deIs aetes més remareables per a tots
nosaltres fou el lliurament de la medalla al mllrit eom a
!otograf distingit al nostre amie i primer president o;l'aquest gl"Up fotografie, el senyor Jaur.¡e Caminal i Serret,
qui exposa una eol.lecció de les seves obres al costat de
les firmes més prestigioses d'Espanya, el Gl"Up Dau al Seto
Felicitem el nostre amie i ens congratulem d'aquest reeoneixement públie deIs seus m~rits. S'ho mereix.
El Grup Fotografie, eom un acte més de la eelebraeió del
25~ aniversari, organitzara prbximament un eurset de fotografia per a la nostra joventut. Aviat· podrem donar-ne de_
talls i concretar dates.
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Hem tornat a anar d'excurstó
Coro que ens va agrad.ar anar a l ' excurs16 de qull parlavem en l'anter10r butlletr, vam ter_nI' una a.ltra el d1ssabte 15 da novelllbre, tal com hav1em anunc1at.
Aquesta veRada, desa1:1ant les catatrbt1que8 prev1s10n,
llIeteorolbgiques dels savis de la Tele (grana plu,gea 1 pe"";
dregades, sob'retot • la Costa Brava), ela clnquanta 1
tanta Intrllpi ta viatgera, 'lota COCl un 501 hOllle, • les VUi t
del lIIat1, davant el Temple Parroqu1al, ena aCOClod.ell en
1 'autocar, i en lOa.r:xa cap a Blanes, primer punt de 1'11:1nerari. El cel esta encapotat. No ta !red. Pel cu1, la
Dora ens explIca qull terem i qull veurem.
Arr1belll a Slanes, i tot8
cap a esmorzar. Raro parat al
port, prop del monumant a
l'escriptor Joaqulll1 Ruyra,
que tan W va saber explicar
els costums 1 tradicions de
la seva vil. natal. Ens dir1giM 1:01: segu11: cap al Jard1
_
b01:llnic -Mar i Murtra-. Val
la pena vIs11:ar-lo encara
qua calgui caminar un xic. Plantas 1 arbres autbctons al
coste.t d'altres d'exbtics. Molt ben cuidat i comblnat, posat amb molt da gust, ben net i alllb la ruta a seguir ben
Clareada. I, apart de les plantes, la magnífica vista damunt

~te~~~;a~e:~p~a~~~~: 3~e~e~;:~stir el rocam,
SSti.s!ets de la visita, tonlem cap al port, pugem a
l'autocar 1 ecrprenem el can! cap s 'rosse de Mar. No hem
pas de deacobrir-vos l'encant d'aquestll població. Passe¡em, Il.nem cap a la platJa, 1 els lItés lleugers pu,gen fins
al ter, paaaant per la V11a Vella, aVUi monument nacional,
ben cuidada, neta 1 endressada. Entretant, els núvols
s'han anat dilu1nt 1 ha 80rtit un sol qua Déu n'h1 dó.
Altra vagada a l'autocar, i cap a 5Bnt Feliu de Guíxols
talta gent, on ens aspera un deIs actaa més 1mportants de
tota excursi6: el d.Inar. Param entront lllateIx d.e l'Hotel
Bahia, al Passe1g Marítilll, al port de sant Feliu, lloc es-

~~; ~::a~ (~c~~:e~~ ~r:n~:t~~e~a~~rt;~;t~~t.

bon sllrve!. Un .xit d'organitzaci6. En sortIr, 'tot eren
lloanees.
_
.
V1sitem, a sant Feliu, les N1nes de l'antic Monestir,
amb l' Are da sant Benat, la Torra del F\lJ:l, la Porta Ferrada, 1 ens arr1belll a. la propera platja de S'Agar6, on se-

~ii~s~~¡~:iiae~~a~~i~o~d~o~~~~n~~~~t~~Sia~é;C:~~:i
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Apurada la ll\ml del dia, elUprenem el retor,., cap a easa,
on arribe.. contents i satistets. H_ vist coses molt bon1Ques i hem tet amistat i companyon1a, espera."lt la propera
~ua, sl no n'h1 pose", una altra abans, serA el d1ssabte 14

t:r~a~:,l;r~a~~~l:\1v~~:' d: ~:~~~l~~~~ta~:~;~~:

clpal de Comltant1.
0U1 s'M 8.pw¡.ta••• ?

Jo ... !

un que hi era.
SECCIÓ DE MANUALITATS
una ~.~~sd;o~~~ ~~

;~:a:~;i:t~of~:s~:nN~:;eJ:ant

El dljo\1s 11 de detse::lbre eelebraretll Sant Lldela. (Enguany Sant Lll1cla ea\1 en dll1sabta, ra6 per la q\1a! heo eanvlat el dia de celebrac16.) Farem

\In

berenar de gen::lanor al

qUalEl~a~~:~112gor~ah~1~ur. .e~~~~$1C16 del

trlme.!ltra. El

~~~t::~~~ ~~~~~~~:~r~::H~t:~:p:~s:~i:~~~~:~:r~er
"Bunyclll de Manual1tats"
Ingredlentll: 1 got de tulna¡ 1 got dtaigua, 3 ous, 1 cl!

l1a~6~:/~';~~ ~bef:i~a~e1s:i' 11;;/a a~~ii~~ :~. 00111 t

ateglr-hl tota la tarlna, remenar 1 IIpartar del toc. Tlre.r~
hl W'l ou sensa batre. Remenar. Tlrar-hi el segon ou. Remenar. Tlrar-M el tercer 0\1. Remenar. Deixa.r en repbs mltja
hora.
Posar la :!regidora lIl:Ib 011 al toe, 1 q\lall eatigu1 ealent
perb que no lumeg1, anar-hi tlrant e\llleradetes de la pas-

.ta. ~~r~;6~5C~~~~ ~ia::l::~~·$\lcre en pobo
'-"
Es poden partlr 1 posar-M a dlntre crema, nata o xoco-lata, al gust de eadased. SOn proflt.

AVIS
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SOPAR DE GERMANOR
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- - Un bon Nadal--

- - Divagació--

Barcelona I C8n~ons populars, mi. que mal

Ara Que ja

SODI

W

olímpica, 1:maglno la lIIeva clutat neta,

activa, progrelUllata, alegre, aab una ca~ó a !lor da l1avis en tot _ent, ca."I90ns eatalanes, senzilles, r!tmlques, que lIentirelll per totes
les elll1l1sores radiotOnique.$, a les andanas
deIs metros 1 del" trens, que taral.leja_
.
ran el. taxilltell, ela cartera i ela cuArdies urbans. Canrwonetell que animaran sIlI programes 1Man_
tl1a de la televialó: R La pastoret.-, RL'herel,l Riera-, -El
bell mocador••••
1 també de noves, no traduIdes da l' ana;lts, ainó prOpies, original., que tindran regust de 'terra el:xuta i de
mar blava, de vlnyes 1 d'arbres trulters .

. Ela nostres conjunts musleali! orquestraran tot el re_
partar! deIs Setze Jutg•• , promotor:¡¡ de la nostra darrera

Renalxe~a.

Els grans magatzems tinaran discs 1 cassettes a carre_
tades de les nostrell call90ns pop}llsrs: "Les floros ae malg",
~t: ~:~:ac~~sC~~:~la~::;¡~1"···, 1 tot el tresor inesgota_
El so de la tenora arribarA als tl1s muslcals dels autocara per a turlatea, a les -bout1ques", a les 01'1c1nea
de Tur1S111e •••
F1fl$ 1 tot t1ndrelll un h1Jane per a cad.a l'esta assenyala_
da. Un himne senz1l1. enganx6s, fAc1l de ser repe"t1t 11I11
vegades als campa esportius. Estarell tan avesats a la nostra lÑs1ca que f1ns ela nostres besnl!ts 1 elll néts dala
basnéts segu1ran cantant.
Rod.a-soquu.
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