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Estil c ris t ia

EL DEURE DE SEURE-HI
La vida rec ornenca sernpre , amb una mena d'habi tud i de noveta t etnore: és a dir, retorna sempre pero semp re m illor que abans , gracies a aquell
prime r imptlls que el Creado r ti va impn mir, En tol es les coses hi ha r e m ~
branz ida de Déu; des cobr ir -Ia i couabcrer-o¡ és el privi legi de is esc ents
més selecte s: elsartisl eS,e lss ants .
Per aix ó. en arrib ar el satem br a, després del so mni esnuenc . es un 10pi(......
parlar de revis ccla meot, de desvetllamant . de retom a la nor ma lit at en una
paraula . És el moment just de parlar de les futu res activrtats, a reeuue r a
eurt o Ilarg l erm ini , en rcrdre individual i en el ccl.le cnu , També el nostr e
centre ret roba la norm alit at . Per eixo cal reprend re la con scie nci a de les seves fmalitats. tant de les genér ique s de tota re om at com de les especifi ques de cada secció. Ho determi na el ccncnt v euc á 11 quan d iu: «Cal que
te m po ral.
els laics assu meixin co m a ta sca pro pia la mst auració de
guiats per la lIum de r Evangeli i el pensame nt de rEsgl esia, i mogu ts pe r la
carita t cristi ana, hi actuin directarnent d'une manera cone reta » (AA . 7).
t raco-c amb aquest principi , cal sospesar els r esultats de la tasca tete en
els di versos cem ps. co rregir eis poss ible s errcrs com esos ¡ determinar ers
nou s mitj an s --la nova vida- que cal emp rar per assoli r els ideals prooosat s. És alió que ens pregun ta rEva ngeli: .-l Oui de vo satt res. si vol co nstr ui r
una t orre. no ses se c primer per carcurer-ne les des peses i veure si té amb
qué eca bar-taj s [Le 14 ,2 8 ). Cal, don es, reflexionar, progra ma r i recentr er
ratenoé sob re alloque es primo rdial per a la vida de cadasc ú i de cedascuna de le s acuvua ts. Cal seure-h i. abans ce ctuer . És co m qui fa un pas eoeera abans de salta r. I aixo, tant en rordre materjel eo m en l'espiritual. Comp te, per o, en no caure en el clot de la rut ina!
.-Seure-hi», eones , aba ns de com ence r --i evitar la te mp t aci6de restar-"
assegut s- es el primer fr uit d'u na virt ud m o ral qu e esta en la base de la
vida eris t ianaihumana:l aprudenti a.S er prudentn o ésnom éslen ir lapre cauci6 recess ána per no sofri r cap treces o accident osin6 que es també i
abans que tot la voluntat de po sar els mit jans més edequet s per a cen segu ir el fi anhelat. ~s la vet ut que caract eritza ets hans qcve roa nts. A veure,
done s, si sabem govemar-nos!

re-ore
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So par de les Festes Patronals

Homenatge al President
Fas el teu curs en la vida
com cts astres pc" I'l'~pai

u

IenIf" prena. dms /a m ida,

me s tamh é sens parar ma i

Aques te versos q ue un dia llunyá escriv¡ G oe the i qu e, a nys despré s. tradu ¡
al cataíá el poeta Joa n Ma ragall, els hem ded ica! al no st rc presid en t, e n Ferran
Solé, pe rqué semb la que e n sigui cll l'in spira d oe, ta n bé e ncaixe n a mb la sen
pcrso natua t. E lliiu ram c nt es va fer q uan ja érem a les post res del sopar de germanor, a l q ual assistiren una vuita nte na de scci s i simpatn zams . Juma me n t
amb la placa li váre m fer prese nt d'un llib re de firm es,

En Joa n, co m a re presemeet de l'eq ui p de Futbol Sa la, orga nitzadors de
l'ho menatg e, va fer e l disc urs de presen tació i l1iurament. Li va so rti r una mica
esguerrat,
el que no digu é a mb para nles ho ex presa en la fo na abracada a
en .. Nan du ... Tots estávem una mica emociona rs i les llagrimetes i els mocacors rajav en, ma jgrat ets esforcos per a di...simular-lee.
Hi hagu é discursos breu s. moltes abracades i peto nets, moltes fotografí es
-la cam era d'en Pere era a tot arreu- i mo tts. mohs apla udim ents , L'equip de
Futbol Sa la estava més cofo i que no pas si hagu n guan yat el campicnat anua l.
Do nem jcs grácies a la J uma Dire ctiva qu e env va don a r supo n per a dur a
reeme la festa. i a tots els socis que ens acompan yáreu i rére u poss iblc qu e la
vettla da fos tan Iluida.

pero

L' Equip de Futbol Silla

P remi soconcursos , expostc ions
La Secció Fot ogrilfica ha convocar

el H eümcuf'j Nacional de Fct ogra f ia
Ani ..rica i ha dut a
re rm e la sefecc í ó
d'obres, i quabfí cades pe rsona lita u dcl
m ón de la fotografia, pc rta nyents a l'A grup üció Foto gráfica de Catalun ya. a la Ca mhr a de
Sabadelli a Mart orctlcs. ha n dona t el
segücn t ve red icte:
Premi d'h onor al co negut artis ta
Juan Man uel Di az Burgos, de Ca na gena . les ob res de l qual roren eJl~
des al nostre Centre no fa pa.s gatre
meses. El primer premi se I'e m port a
Josep A. And rés, de Barcelona ; el se-

-
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gon . Jose p Oli vares , de T erra ssa. i el
tercer , Jose p Allué, de:Ma n ore ues,
El premis locals han estat un a vegada m~ el prime r, per a la nostra
companya Carme Ballest é, que sempre cn s sorp ren ambel seu C<otil sim.
pie, net i origi nal; el segon, pe r al seu
marit. en Ja ume Ca mi nal , bo n mest re
de la Ca rme i de tots els de l G ru p
d 'H orta . El pri mer premi social ha estat pcr aljove Jordi Mateu. nét del 00 negudissim Rcguart . Desitgem que
ar ribi a ser ta n bon fotógraf i tan po
pula r com ho fcu el seu av i.
De l 13 al 20 d'a qu est mes de setembre sera ex posada un a selecció de les
9 1 obres rebudes, m és els t n:ba lls del
nc st re Grup, COl1TSpl><1enlS al curs

1986-87.
No deixeu de passa r per la nostea
sala d'eaposicions du rant aquests dies
anunciats.Hi ga udire u.
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Rccordant Apel-les v testr es
É ~ l'estiu i Iem puntes.o ganxet ter
cor nemplar u la mar o el bosqu et ombriu.
ternps de llegir , de passajar,
de scrnnia r...
M'ha vingut a les mans un poema
d'Apel.les M e~tTC'i, el ba rcelo n í poliIacetic del qual no es paría avui dia
Er.l un art i'ila: dibuil{anl, il.luslr.ldor,
poeta , dramarurg, critic , narrado r,
traducto r, músic i floricultor que
don a a la jardincria ca rácrer a ms uc.
Fou una figura po pu lar. :\'asq uc cl29
o'octubre de 1854 i morí la rnaun ada
del 19 dejuliol de 1936.
Un esnu , comempla m el Ma rc
xosrc m. escrigué aqu est poema :

e,

Les veíes llatmes

com btonques gavines
.\e·nl·a " ma relldi n.~

Les vetes ííattnes

Darnre íes vekn:
teixeixrn esteles.

(om

El sol vata posia
A.!lIarx JI' la ama.
ule nci vespra í.

Ia mars 'endormí sca:
Tonada rettísco
da m urudelsorral.

Estrellessens nombre
lIut'ixf.'/1rn Tomhra
J'unbfall i n/i lllf
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de gal'/nel,

...·han(O.INI fa n;f

saltunt.rts dofins

Qu e ben descrit el silenci vespral
d' una mar m ig adorm ida que gro nxa
les.barq ues fugisseres. Una ma r la",-sa,
q ue acarici a la SOrTa cale nta encara
de ls úllims raigsdesol. Ja nosón ra igs
sinó una lIurn difosa, esgroguci'da, rosada , magenta , mo ruda. bla venca . gri-enea... ñns quc Ia fosca s' ensenyc reix
de 101. A poc a poq uet es van ence nent mil uum enctes en la voha del
cel: llumenet es q ue s'e mmirallen en
I'aigua quie taSén vele s o cstels?
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dolpuig toitllllllorti. C.. mineml''''<lUe ..lbi..m
...u.nlde ... d..Ullonp.... IaCll r·
rele
d"Ho.,..Cen:lltnyoLllllteSl''''''1n 1
.FOfa ldel Venu. Som da .....m del Km. B de la
Arribllls e n _ ISI p<.lnl. "",," ,m_menl. e
peu de senderó • mi e SQUe .. .. Imbe m "" un
r.e6 la lon l de l. Poca Aigu •. Une poca emon
de le rra "' ig I ", a gada pelsjon el , am b u n
broe rove ll. l iensot. t qu.sibé e i. ut. e ns fa
pensa r que no s"m pr" ha e s lat a.. r.Au ns doa
met ", s d·..ques t.. Ion \, hi ka un .. fom ícu l..
que e r>cllbe.. . 1b<oc treball" l.n 1.. própia pe .
d... de lamunl.....,... d'"U"'"sep>ttonL
T." sois. la pnm .. ""... he YlSI degottr
_estadoble l""LPotsetcr.cI ~ ~iotl

nomoTambé h coneguda eorn la ton t de It
P.c:i8'ncia
El pedrerque .... .<lobar l. lon t .....coI.locar .
hiuM r.. ;oIt .. mbun ....."L E... adonem qu•
ara qua si ka dna pa regut no so le"", nt la ins ·
e ripc i6. s in6 t. mbé la rajola , S e go ns e l sa nyor
Mique lC3mpmany. s 'hi lIegia : . S i ...o l' , aqul
tindr.ts g r a l re~. e "<;a dor q ul .. mll ntcam;'
ne s; tindlheigu.. per .. tu i " .e goAo
Conl'
"" nderó .. mu nt
nlm.t..s.
Alanosl drela . .. re lt<1o vessenl de l tOfren\,
hiunapet'ltctMIad"ob<e:6 slalontomine
de la Merques.s Fon l qu e ha nlall..nada i

e n lo ta l abendómo/ts enys. .. re .tren> que"

t>rou.a rka_ oobe <t. complele.....,t Ma l-{lt8ltot,encer. . . . . rhan .......njeda . ls pu
lO<S.,poslInI·toiuntubde plbto<;i!enl-hiun
proytSlOOiIlel>eul'lldor pe re ll>e., ...
De r aogu...ra"~u.sta m ina . se n'e proht _
. ls l>mllado<s de la lin Cll de l me rqu h d"AIf..•
.. h( EILa l>trint l, . i.i eo m . l .... e.. n..l.per on
e lssanyors . s pas se j.....e n e n bt ' qu. le s
S e guint co rno! I m unt, pu s em pe r ee n
Ma ssó,lln.. eas'.ilu..dacar... I'..t. • rrene e r _ de ls ..."" tsi.nclotada .. rinil;i de l ton-e nt
TOI ies tanten ",Ms,eSpol.dmira .re.eel_
"ncill del que I>.... ,• • sta t Enct re QUed<:n pe lme res i resle..., de l QUe ..... 6sseresplendod

-""

lIavors e l Mnder •• junta ..... b .. ClIml QUe
.... .. pe ta r . l partctl de V.lldaure. Magnifi e
mirador on. per la .....s ... nt oord-oest. podem
• lbi". . elstupolsboscosdeconlle ..s.. lzinas l
rou rea de V. lidau rl i. en ll n di. e l. r, des del
Mo nlsenyfins . 5 an l ll ora n<:de Mllnt i. m és
a I'ell<llle rr.., Montlerrat, te ninl eom a te l6 de
Ionae l pre -Pirlne u

Excursió a t'Oson a
(v ic. Ta vem oles, Sa vassona i O rísrá)
Benvol luls loctOf"i, n ingu no és c.a pa~ de valo"' r l 'h i l dc IC'50 n"'lres e\cu rsiorn.. ~o
és propagand.abarala. Una\'egada més.l'assiléncia ha~al fora dc IOlamida i a i \Oens

omp1cdc)o ia,en cara qucc nsofe rei. i dificollalSd' organiI7ació, pcr a110de si el primer
au tocar es millor que el segun. 1 0t s'a rraniar á m és endavant , Almenys, aq uesl és el nost re ferm prcpósit

Com N a...a previst. a Vic fem la primera parada cultu ral,ja q ue ah.ans bem esmorzat al parador de les Ocaee Ca rreteres. .. Tona. Visilem el Museu Episco pal. la Cale-

-
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dral(peradmirarlespinlures<kSo:rtJ,1acriptlde ranl ipcatedralrornánica,~lcampa

narta mbe romsmc.jes mu rall es ed ificades pel Rei Pere Ill , d po nt i el te m pl~ roma. ; la
ma teixa ciutat , am b la seva placa porxada 011es celebra el famós men:a t de Vic,
Volicm veure l'església rnm ámca de Sant Esteve de Tav~m o les i. ma lgra l el, inco nveme nts de l' ililll:rari, tr ohcm la man~11l d'a rribar- hi. To t sigui a fi de be . I.>esprés ane m
al parador de Sall , amb la magn ifica vista ~~ l'env&!<'l& ment . qu e molla ~nl no conei~ i coe creemcoe papll penad'anar-hi
Seguim v'ial8e ca p " Sant Fdiuet de la Roca o ce Savassona. amb la intenció de visirar el tu ronct un hi ha una pema erméta d'un cos pre-r om ánic i un de romá nic, de Iina ls

dc roe¡:le X o co mcnca mc n u oe I'XI. Mcs ai, CO!ó<" del desli!, l'accé s n'é, moh dificultós i
nom~" seria pos sible a nar-hi a pcu . "et aixó ho deixem per un ehre dia i ens lim item a ...
adm ll1lr-ho dcll un y,
l,comestava em programal , tots ca p a l'ho-tal CoU".c.abra . dc Santa Mari " de Cor OO. O r E!iquirol (Im u el 110m que mk lIS agrad i), on oomp hm el dcu~ pst rOrlÓmic de
d inar .; molt be , pcr cert. ben ser.-i!!.amb lota cura pels propicteris. Gr.icies . Ci '\C('lSol ~
i famili a
Aca bar l'á pat, re<:lIIpre nem el viatgc re r la com arca d'Os o na ¡ anem a la sub-co marca
del l.lu canes . on fem pa rada al poble t d'Or istá . molt imeressant pc r la seva cripta rom á-

-
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Josep Grau i Sabaté
~aSOlld

2 dc nowm bred el 1914, a b ·

plug"".del.lnb"'lllll,enJu",p(; rau i
s..J...t~""oI ">el núm . 7 del (:cnlre Pa-

rmquiald' lInrt a.

Quan en Joscp ten ia do s meso>, la
familia Gra u-Sabat é e, va traxllada r a
Horta . Pode m co nsidera r el nostre
entrevistar com a veritable hortc nc,
del carre r Chapí, on ha viscut tot a la
vida. Oc primer, el nú m. 61 , on la
mar e, que feia de mod ista, hi comen c á a vend re roba. L'any 1930 es canvia rc n al nÚm.55, posant-hi botiga de
mercería, que regenta ren fins I'any
[982.
-Ercnji/lsd 'Esplugu eselsvOSlres
pares?
- E l pare, sí. El seu ofici de pa leta
el po rta a Ho rra. Tr eballa va d'c nca rre gat de palete sa la Casa de Cari tat,
can Ta rrida, on avui dia ens está n
fcnt aqu cst galimatics de carrete-es
q ue unirane l tún el del Carmel am b la
Va ll d' H ebro n. La ma re era de Xerta.
- A ra m 'cxp lico el m stre sobro nomen e X ertolin o»,
- Es d ar: la mare era la Xerto lina.
ijo,else u fill,e n Xert olí.
L'escota...?
- la Salle, com tots crs mc us co mpanys delLluvsos
-la hem anomenat els Lll' i:I'O.I'
Doncs. parlem -ne
-s-

-
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- Vaig come ncar com aspirant als
vuit o nou a nys. Jo era un no i molt
quiet i assossegaL M'agrada val atra n.
quil.litat. Dc jovc era un leetor empredreit . Sempre que podía, anava a
la hiblioteca dels Llufsc s.
- Qua nl.l' an}'.\vu jím cionar la bi-

bhoteca?
-Dcs de l 1930 finsal1 936, quc
ho cremaren tot. Mossen Selva va ser
l'cn carr egat de la co m pra deis llibr cs ,
al comcncame nt. N 'hi ha via de molt
bon s.

- Q uin.l' eren cls vostres autor s
pref erils?
- M'agradaven C hcstcn on, Papini... També m'agra daven les nove l.les
d'en Rafael P érez y Pé rez. Me les havia llegides toles. PeI m ódic preu de
2 5 cón tims cada q ui nze dies, podiem
em po rta r-nos un llib rc ocr Hcgir-Io a
casa
- Tornem entera en el temps i
parlcm deis vastres prirners anys
d 'a spirantal
- Vaig aprendre de hallar danses
catalanes sota la tu tela del senv or Aure l¡ C a rnpm an y, que ens feia de direc tor . Era un petit esbart de ca torze o
setze parelle s de nanos d'una edat os cil.la nt entre ets vuit i els deu anys.
Haviem ba llat L 'hereu R iera i aítre s
canse s que ara no recordo. Ali ó q ue
m és m'a gradava del senyor Aurcli era
el seu costurn de contar ro ndalles. En
les vetlladcs litcrári o-m usicals de la

Setembre 1987
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Punssima i de Sanr Lluis, sabia ca ptar
rate ncíó de grans i mcnuts am b els

Esperava amb dele r cada quin zena
pe r assisur al tcatre. Per a mi , el teatre
és co m un reflex de la vida.inst rue ix.
Il e de rcmarcar qu e ta mbé he fet d·ae-

seus con tes. En aqucües verlla des. hi
havia actuar el Cavaüc r Gr au. qu e
fe ja jocs de manso M c'n reeordo pcr que es deia Grau com jo i no érem pas
de familia.
- Tamhe us l"nsenrare n apu n/t'iar lasa rdana ?
- D'aix ó. se n'ocu paven en M ique l Bonet i sa germa na T utes, Allá

- Sí. Per excmpfe. L her ou Prnn a.
Jo hi fcia el paper prin cipal. Hi ba via
una escena en quejo feia una jugu esca d'estar-mc da van t el péndol del re-

pels any s Jx-Jüel Fom ent Sardani stic d'H orta pro paga l'ensenyament de
la nostra da nsa al Cen tre Catalá . que
teni a el local al carre r de Santes
Cre us.
l detteaire.cue ens en conrcu?
- A mi scmpre m'ha agrada r m és
fer d'es pectador que no pas d'act or,

IlOlge m irant-lo fixamcnt sensc fcr cas
del.. qui m'c ncohav cn i ata bala ven.
tOI dienl: ..Ara passa cap aquí, ara
passa cap alfu
- J guanr¡""I.'u fajugUl".Ica?
- 1 ca! Ta nt rn'ata balavcn , que, a
la ñ.parlava i perdia l'aposta. Un a altra vcgada jeia de solda t andalú s en

-s-

to r atguna vegada

- R erordeu algun s titols o a nécdofI.'I.~

- 5" - - -- - Butllet í 13
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una peca que cs titulava Per no ensendre el castelí á. Havia de passa r la
nit a la quadrai jo els volia dem ana r
«un colchón», i, traduint-ho a la
mevama nera,en deia «una matala,
sa». Ells entcnien qu e jo els volia ma lar l'a se. i s'orga nitzava un ernbolic
decal'Ampl e.

- Tamb é devieu sornr als Pastore/s?
- Recordó que als Pastorets d'e n
Pitarra, que es titulave n El bressol de
V i'IlÍ.\, hi havia fet de Satanás, quan en
Garrofa i en Pellan ga eren en ro sc o
Aragall i en Ferran Solé. Als pa sto rets
castella ns, quees deien ElnacimienlO
del Sa lvador o la redención del esclavo. jo hi feia de paslor. Tarnb é sorna a
L 'esuí de Natzaret i als d'en Polch i
Torrcs.cls més populars.
- 1 aLa Passio?
- A La Passi ó. hi vaig col.laborar
sempre. Era de la junta del Patrona l.
El mc u cárrec era de «rela cions p úb fiqu es-

-s-Pa rleu.n os dcl fromo. M 'han infurm atqueéreu mo ltbonju¡: ador.
- No voldria pas fer el fatxcn da.
pero haig de dir que els any s 1935 i
1936 quedá rcm cam pio ns de pilota a
má en Ferran Solé i jo. Gua nyárcm
","primer a en Lluis i en T omás ~ari ,
els ml11ors, segonsl'o plmó púbhc a,1
!'altre any, a en Gaset Petiti en Mart í
To mé, també homcs de prest igio A
fUlbol, no hi he jugat mai, pero era un
«tan» inco ndicio nal deis «Pacifics»,
que jugaven al carnp de I'H orta. El
que si he fet és gim n ástica . El profe ssorse nyor Prats ense ntrenavaels ma·

-
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tins , de dos qua rts de set a les vuit.

Moltsdies,abans d'ana ratreba llar,
a ssistia als en trenaments

- En Jusep Grau 110 fa lla m ai ats
sopar.sde Sa ntUuís. Col1!e\·celebraven, ahans, lesfestespatronals?
- T ots assistiem a lcsfuncionsreIigio ses, tant els gra ns eom els p etits
D esp rés, hi havia xoc olatada al café
deis Llulsos. No hi faltava l'orxa ta
com a beguda refrescant . El m és important . oer ó, ere n les funcion s de
l'església.Xo hihe faltat mai.
- Tam bé col.laborareu com a portant?
- Sí. Vaig ser portant de la Creu
dcls Im pro pc ris, pero no del San t
Cris t perq ué, scgons el scn yo r Sala.
mest re de portants, em falta va «envcrgad uraaS óc massa baix .
Que hi farem. No to ts servím peral
mareix. El que més valésla bc na voluntat i en Josep , ens consta. semp re
ha fet «tant ccm puc» (aquest és el
lema del bon escolta).
-Pcr acaba r, voieu dir alguna

cosa m és als nostreslectorst
- lo hc vist als Ll ufso s bondat i
german or. També algún «p untillo» i
alguna en vegeta. Aix ó, pero, mo lles
vegades ajuda a rcflcxic nar i rectificar
alguna cond ucta i , fins i to t, a millo ,
rar-la.De sitjo queh i hagise mpre germano r. Que e ls Lluíso s, o Centre Pa·
rroquial, i l'Església formin una sola
pinya, perqu é el Cristianis me és una
Rcligió d'Am o r.
- Tant de bo no us def raudem

Dura Serra
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Ca pitoJ XIII

La «Penya Pact ñcs»
La .. Pm ya PacifiC'§>O protagonill.3 l'a~1i.
~'ital espor nva més sobreso rtint deis Llubes
d'Horta aban , de la guerra incivil. Era a les
pri mcri~, de l 'any 19JOq uaneseo n' titui l'e·
quip defutholq ue fou l;\alejat a mbel n"mde
.. PenyaPacilies>o. oom a hom enat geals wci s
delltneracions~qllCalb.arrieTeTl CO

Mlutscom ..els pacir1C'SlO.
L'equip deb uta al ca m p de I' Hon a e! 20 d'ab nl del 1930, pr eceam ent contra la
..Pcnya Trernpa ts», de l'entitat amiga «Centre Ca tala... Les dues pcny.....sostin gu érem
una gran nv alitat espo rti~a en el eamp de jvc, menl re. al vclta nt del ca mpoho feicn les
noies "l u~ ~n gran "lvanlital ens do na"" n vn molt agfliit , vpo n remeni . Si haguéssiu s-i,1
quin tloret dencne. ens rCl..'o l1n en! Ua nca el kil"/¡·offam bsorprenenlpolC1tcia . la
Mari.. Ribé qce . pcr poc. ensoh>a¡ui.a amb el primer gol. Amb arbilralllt d'en Roque ,
davamer cernre de l' Hona , els ...Trem pat... ens guanya rcn per 6 a 3. marra ts el\ ncstres
golsperen Ferra n Solé I2)il'Anloni J uvt
L'equip debuta m estava formal per J("'C!' Bartorn eus a la porte ria : Joan Almiral l i
Joan Martin cz. defenscs: Joaq uim Solanas, Ja ume Brasó i Fran cesc Vendrel L mitjos; i
' l ique! Ca mpmany. Penan Tobo"" . Perc Solé. Pen an Solé i Anton i Juvé, dava nters
L·equ ip erau na espCcic delil ía l dc la se«i6 dramal iCll .ja q uc !>t'tdel s j u¡pu:lo~ cr<'l'I . al

matcix temps, destacats lM.-'loo. linsal punt que. acabal el partitinaugur..l. elS SClo _
l ra, llada ren ccrrents a ls U uis<x per actuar en r eslr ena de la comedia l . ·.~ T/i5Ul_ Aquest
fe1 C\ repetiria mo ltes vegades, ádhuc en panits jultl ts en ca mp co ntra rioEl 22 d~ novembre det 3 1. dC"l prC!ide j ugar at ca mpdeo< La Ferroviaria.., aeluarcn al teat re de Ia
Sagrada Fam ilia. de Sant Andr cu: i el 30 d'oc tubrc del 32 csj ugái s'actua. respectiv amenl. al ~amp dd Badalona i al Centre Tra dicio nalista d 'a"luella ciutat
En Solanas jugil úniCllment el J'lrimer part i'- ja ql>CIol seguit ens el bi rla I'H" rta .
equip en el qua l destaca com un dels millo,.,.jusadon. Fn Vcndretl. que ta nt es feia
aplaud ir en alttesaeti\"itali. Preflll"¿ pa n únicament C1I cinc partidel S: Cr.iI ben paji:!;
queelfulbolnos'hnia fet peraell.
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El 111 dc jul iol de 19 30 s'Mlingue la reven ga sobre eh ..Trempars». a ls quals es
guanya¡>er 4 a 2. En aquel1 f'l1r1il debutaen Ric3rdSo lé, q uL residcnt a C uba,C'i lroo.."a de vacances a Barcelona . J Ug3 un tOla l de set pa nus, lorm am e1stres germans Solé la
lrip leta central de Ia dava nlet'll.
En J~p Ban omeus. q ue romenl;i fenl de poner, passil a la davar uera en el pani l
núm . 12. El §cm noc fou OCUpal per en Joa n Selma, un amie ~rdaniua de Sant Andreu . f.l molt m urri no reroe f'a5 el temps, ja que ..inlluC. jup.. oonq uisti. una de les
nourn .. ra~.la Pepeta Mari (o fouconq uistat per etla : 110e1s toohr m p~un tal mai),
li da hcl una sardana IG~'fIil 1f,,,.¡t'IICQ¡. s' hi casá, se l'emportt a Sant And reu i a lla loeluei:\en junle ls... i q ue per mollt a n ys. a m iC'5~
El que me. gana tenia de pilOla era en Cam p many: molles festes. a me. a mes del
nostre pan il.en jugava un allre ,fent de tap,agoteres en alguna pen)'1 local que lenia
bai:\<'5.EnToboso llOu a pasdel milloret. pcrótenia unpunt de .-eloo latut rao rdina·
ri,i.q uan pOOia recol1iru1'lllpilota llarga, pcr da rrerade la defm sa, arreneavaa mbe1
\"..-:ap_olal'a la , v~ l a ..a pelc a mp de joci enrra..a el l ip i!otad;n,la:\arxa delsd olenh (lle·
gel~ l ' s.«conlrans" ),

Postcricrment la defensa la integraren durar u mol! de rcm ps en hu me Ol iva i en
Casimir tllanc. En Man inCl ha ..ia passat a la rdl lla mitja
El 3 1 de maigdel 3 1 jugaren el Sl:Udarrer part il cts..T rempats» i. nalur almenl, hu
feren amh el, " PaeificM" El resultar fou d'empa t a 2, en un part il emociona nl i am b

EI,J "' ,Jcl J ,..b u.;<lM',d·.""'lu....... a <lrt'Loo: D .... ",I ....l'kn ll . .-\ lm lJa ll
"'la n incL. llan omc "" 'óoIaNI.. O",\Ó, \"~ndrell i Ib_
R ~ lditt<"lor~ ,,~
do:""noI" ;Campman ) . Toboso. P. Solé, F. Sok iJu ,"

_
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A la nit

~

cdcbril un ball de societat al Cent re Catalá. al

q Ual fÓremC(ln vidatsel.~ paci tin»

Encara que ]o era un bon nano , no sé per que algun s espectadors, no pas nost res.
{"m tenien ma nia i <,m cone i1icn pe l ~brulo dd s pacitiCS>o; enca~ no m"ho 1.i: explica r.
El que més fort ju¡a u de no:s.o.ltres era tri ~la rt inel" vacÍCS " la se.... pl'; '';lqiada romplexió allelica ; pero, de bnns . ni eü nijo. R'!i: érem ma nsois com uns a n~ellets
Co m a a nécdota. rec" rdo quee n un partitcom ra un equip de t'H orta. ecu csrs ens
guanyarcn re r O a 3. 1nd ignats per una actuaciÓa mitr alesca ndalosa. en Tohoso. en
Bartomeus i en L1uis M.ni aba ndonaren el ca mpo ~ró d. '"\lil bonarn que quedá rem.
incenti, als pd I>QS1re amor propi oaCOllSe'!'uirem lI(3bar el pa rtit amb el mlll tat de 2 a

3
E130 d'oc tubre deI3 2,e n cl partit de &lda rona, en Ferran Solé c>l' roo ui una Ie, ió
de genoll: la nost ra afccci ó al futbol soc'n l"e'<<<nli. Inésencara . 'l uan la majoria de n~l 
tres, a més a mes del tcatre. en' ha viern anal emho licanl amb d'a!tres activi13l. , com
l'oñeó. e1s est.<lC5 i r escuni on isme, Com a con>eqii(,ncia, es jllgaren únka eem d~
partllS me. als camps de l' Espa n) ol i dd Fabra i Coal' , me. un "" rtlt de ccsrclla d.. entre2 2!j,()Ci,dd s Llu·isos.
En 33 mesos ée vida prcnguércm part en 6 8 part iN, am h 28 de guanyat>. 2'ildc
pcnlul s i II d'cmpalals
El. q ue més parths. jugaren jc rcn; Banomeus, 65: Campmany i F . So lé. 62; ~l art i
nez, 6 1: Brasó, 60 ; Tohoso. 59: P Solé, 55: Almirall, 34; 01iva i Sdma, 24, i Blanc. 2 1
La pen ya ma rca 157 gols i n'encaix:i 142, es", nl ds I'rinópals rea rilta dnr s: F
Solé, 32: P. Solé. 28; Campmany, 20; 'r ecoso , 17; IMrtomeus, 11; Fra ne.....: Por<.
-el, 8;
.\Ia rtino:z, 7; O liva i .-\Imirall. 5, Nat uralmcru q ue: ets dI ' an len er en el, més ohli~¡" a
ma rcar, i més am b el ~i~tcma de jo;:d' ,aquell tcmps
1... res rnés sobre la «Penya Pacitics..
"ere So~I s...n.
(~ núm. l)

Una puntu alltzaciú al
Capí tol XII dd s
«Recer ds d'altres temps »
:So vull pas entrar en una po lém ica
a m b el per mí mo l! estim ar Pe IT:So lé i
Sans (pcrmol tesraons , pe rpanme va
«moltes!imat¡¡o ), cro nísladcls in le ressa nts a nicles qu e ve p ublicant en el
nosrre mod est b utlletí a mh eltitol de
Records d'altres reml',¡. Pero si qu e

- 54

cree coo vcníent pumualit zar quetcom a l ca pitel XII o n aca ba els seus
comentari s scbrcla Par.né.
Q ue l'c ntusiasme por la Pa$!iiflsa nava cs lla ngu int entre els acto rs i
co mparsería era un fet preocupant
que cada any anava a mésJa homsinu a eleron ísta quan díu qu e l'an )'
196 1, des de les p ágin es de la re vis ta
Ideal. e s'obse rba va un defalliment o,
al m en ys, un ru tinari sme preccupa nt» , P uc asse gur a r que el de fall i-
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me ne va anar creixe m els anys segue nts entre els actc rs. i , sobret or, en
la cc m pa rsen a, on pcr poc qued ávem
exclussiva mem am b cr erures de menys de 12 an ys. Reco rdó molt bé, que
cada any, en acabar les represen tacions de la r assíó. cc memávem amb
l'enyo rar loa n Bonany les dificu ltats
que haviemtingl,;L,i pron unciilVemel
c1a....ic: ..l'a ny que ve, Déu hi dirá» .
Per au ó, ens va venir co m l'an ell a l
uite lso rgiment deC'isl m;.lleri pe r
passar-li la torxa , qu e s'esllang uia, de
~]'a nt i ga Pa.\'.I"Í¡j. torxa q ue es revi ta
litzit amb la gran dosi d'c ntusias rne
que pcsaven tots els participan ts en la
represe ntació de Cri n mis/('ri
Si que es de üe¡ pum ualitza r que
Crisl miaeri no va deixa r de representar-se per ma nca de públie ni pe rque r obra desdigu és de l més estrictes
cánons de religiositat. Si bé és cen
que algu nes pe rsones gra ns no van digerir el canvi, també k cert que d'a l-

tre spersonesg ramsí qu e va m fer·ho.
C, isl m íue r í es deix á de re presenta r,
principalm ent, perq u é el seu director
tenia altre s pla ns persc nals, be n respectables. pe r cen, plans que no encaixaven am b seguir fent pcr molt
tem ps la mateixa obra , ni [ligar-se a
un a eruita t de termi nada.
g eco nec que aq uesta circumst áncía no se'ns va ocó rrer q ue podía pessar qua n vam tra spassar la torca . Pero
esuc segur que, de no ha ver- hc fer, la
Pau ilJ s'ha uria acaba r molt rápida rnent i d'una manera enca ra més
«llastimosa».
Repctcixo que no és polémi ca el
qu e he pre t és fer amb aqu estes ratllc s,
sinó sim pleme nt pum ualitza r sobre
un s fets que ind ubtablement van ser
im port an ts en la vida del Ce ntr e i deis
quals assumcr ce la respo nsabitirar
que em pugui pertccar.
h rra n SoloiI SaM

nieadclscgJe Xll o Xtll, descohertabe n re<;enlmenl(e I 1969). Elsc nyor rector dclpob lc
hi léuna intere",ant col.lecció decá ntirs dcce rá micadcd ivcrscs époques.
Fent aque,[ ... e"c uNi(ln~ , no solam cnt viatgcm i repa~sem la geogratía del nosrre
paij , sinó ta mbé la scva his\Oria.que moltsden l"'all ......, malhau radam enl,dc>eonci_

"m
Próxima sortida, La " ropera excursó será el di§5.ab le 2/)de selembre de t 9 ~ 7 , Anirem al Pcdrafo rca, bo i "i~ilant Cas eüar oe n' Hull i I~ Fon ts del U obregat. Preu del liquel .ambdinarinclo.: 1 .700pe$e\~. L:s podeud ureldinar,~ivolcu.
Ami~ ' ("item a la vostra disl'O"iC"ió pcrq ue I~ U CUr¡jOIlS siguin el que: tOlS vesaltres desitgeu.Ben ateetarnem.
Sil*C Hi..ill Srmpn
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Una vil-la romana, a Hort a!
~o ens esrem de res, ets d ' Hona! No en teniem prou amb tenir metro, i a utobusos . i diverses socie rats cult urals . recreanv es i esponives. i un cine ma encara en acnu . qu e ara, com pcr
celebra r la Fesra Major e rengua ny.e ns pcrmc tem al tuxe de
descob rir-nos una vil-la ro mana.
l a que treu naceraaquesta
J omus .?T>oncsaquesta vil-la \ '0 1
dir quc els scnyors de Barcelo na
de finals de seglc passar no foren
els primen. senyors a fcr- se torretes a casa nosrra . a bans.
molt aban s q ue ells. ja els romans s'h ¡ havie n fct constru ir
les seves casetes i el , scus hortets.
Ja ho va dir en Juli Cesa r; Xi·
hi/ novum sub sote. (1 si no ho
va dir, ho podia haver di!' qu e
. ~~
ell parla\'a el llatí am h mésfac i_
luat que elsllatinistes q cc enca 'ra cu egem.
Aquesta to rret a rom an a dc Ca n Co rtada , al cardam unt de la Ra mbla , era,
probableme nt , d'en Pone Pila r, qu an vivia a la impe rial lim aco. Be havia
d'est ucjar . el pobre hom c, i pcr fugir de l scu despatx de Tarragon a. res mi llor
que venir a Horta , e n, in ifIo /emp url', no érem ni quatre gaas i de viern gaudirhi d'u na pa :r.roman a que ja la voldríern ara ,

Em ma nue! G . 1\hn inus -

T. mW ........ moIt Wque sabil s ...

H,ha.lgunjoYelecto<c r _ t 9 ut.
Iletl qu. vulgui coUa bor ar a l. ... v.con f.cci61L·H;lea l ..'i.algoJQueSllb"di_
bu '.... ' COMSsen .~ I K. com . fa un .<bre .
.. n cot>;. ... n .se. _font._
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dKla r ... cala". I ~ . bn~.s ..... m' ""in . cr. scriu...lectfón,ca
O. ma""m ma s . a, oil EI.inte resoa t.
pode n e sc nure ,, 8u tiletideIC .P. / F. liu
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