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idifíCiI,delqual, rl'hemtret
unabonavaloració
Peral cursque ara 00menqara, tenim I'avantat·
gequenohauremderepe·
tirres , peró, amb tot, com

editorial
El repas de I'estiu
Tal i com léiem amb
lesassignaluresquananá·
'19m a I'escola, duranl
aquestestiu hem let un re-

pas general deis nostres
estudisded irecciódelsllu·
isos,arlalitzant el que hem
fetmalament,regularment

religió,lradicionsicostums.
artsgrafiqutls,idiomesipolítica linguística,i altresde
formaci6professiol1al,com
tecnicsenmanten iment.informatica isecretariat.Com
veieu,uncursmoltoomplet

hemdit.cadacursésmés
dur, i perillael limitde la
noslracapacitat intel.lec
tual.Peraevitar-hO , seria
bo que en aquest curs es
matriculessin altres futurs

ibé.
Miran! el nostre qua-

dem de deures, veiem que
haquedatbastantcomplet,
ques'haaprofitatelcurs, i
qua la nota mitjana obtingudaéslad'apwvat,amb
la qual cosa hern pogut

passarlesvacancastranquils.
Com cada any, hi ha-

via polde suspendre, tenin! en comp!e que cada
curspassemaestudissuperiorS, i quelacarreraes
fa másdilicil dia rera dia,
56n tantes les assignaluresquehemd'absoroirdurantelcurS , quesemprehi
haelperillquealgunase'ns
escapiise'nsquedipel
camí.
Perqué pugueu fervos-enunaidea,usdirem
que durant el darrer curs
hem hagul d'estudiar les
següentsmateries:economiaifinances, administració d'empwses, relacions
públiques,geografiaI história, imalgeiso,ciencies
delainformaci6,educaci6
física, turisme i restauraci6, historia de I'art, ética i

consiliari
Nou curs, noves esperances
Lavidaésimparable. Malgratqueperaalgunspugui
ésser una repetició, una rutina , la vida sempre és nova.
Per6 nosaltresvolem una novetat acaronada d'esperanr,:a.Lanovetat ensí noésungranvalor:l'esperanr;:a
que lidÓnacaliuibondat.si.
Emprendreelnoucursamb il.lusió i esperanr;:aés
agrairal Senyorel do del passat. fetd'esforr;:os. boniquesrealitzacionsi potsertambéalgunapetitaman
canr;:a. La nostra esperan r;:a ensdiu que les persones
amb les seves limilacions són moll bones i que lots
tenim un lIocen la realitzaciód'una convivencia cada
dia mes fratemai creativa.
El nostreCenlreParroquial ---elsUuisosd'Hortaesta content d'ésser una gran famflia oberta a tothom
ambel taral"lfladebondat,servei icomprensióvers
tothom que sns va deixar JESÚS. Per aixo emprenem
més animats el noucurs, sabentque les dificultats no
faltaran ,peróquel'esperanr;:a. bonavoluntalideclicació de tanta gent laran possibJe un any més aquest petit
miraclede solidarital, loleráncia i germanorque és i vo l
ésserel noslreCenlre Parroquial.
Gracies!lboncursatots!
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lNcenciats en les diverses maléries que
Ioquem, La qual cosa ens p&rmelria espeCialitzar·nosindiviWalmanlltareldoctOl'a/
d'una assignalura CDf'lCfata. la que més
ensagradésipera la qualsarvl,ssim
Par ai~6, ens calen es/vdlanlS que
vulguln fer la carrera de dirigir els Uuisos
d'Horta,Elsoferiml'oportunilatdelerprac·
t/quasduranl 101 el eurs. L'éx~del resu~al
delsasludisetleniuasseguralperellda-

fotograna

vant.UsmatriculareuenunabonafJC8dl}.
miaI11·Usesperem.
C.P. d'Hort.
[lISap1gueu~sods;oves~holgno

rOu- Cf.HI el nostre Centro 00 ."ha di! mai
ofi(;ialment'Uulsos d·Hort~·.!;in6 "Cttntre Parroquial d·Horta' (com ~r~), 'Centro Parroquial
de 5an Juan <le Horta'(<lesprés<lel"any39)1
·"'c.o.nlll de Sant Uuis GonI;aga', abana <lel

36, -No/adfJlCoordnad:lr.

Concur. $OCia!. A com8flltatTl8nt del
mes de genOf hi ~a haver et IV Concurs
SociaJ,perals$OClSdelsUuisosengene·
ral iperalsdaIGru~FotograHcd'Hortaen
particular;encolori~ancinegre;ambel

Molles aclivilals
Enguany hem tet mo~es activitalS. Heus
ael un resum del Curs 1994-95 del Grup
FOlografied'Horta, secció del Centre Parroquial.
Curset d·lnlelacló. Vam 19fun curset
d'iniclacióalatotogra1iaenblancinegre,
des de tinals d'ocIubre Ilns a primers de
gen9f,ambdolzeeWS9listesquevan treballarlacomposició.I'úsdelacllmera,et
revelatdenegatiusipositius.
Després hi hagué coocurs tinal amb
exposició 00 les obres.
Reunlons mensuals. Cada segon dissablede mes, normalmenl, cns hcm reun~
al local social. CadascUdo nosallres ha
presenta! una IOlogralia de lema lliure i
una de lema obligat. Els temes obligats
hanestat:
Nens (novembl'e), animals (desembl'e).
/!OC/um (gener), masías (tebrOf), artxes
(mat!t), AnlQIIÍ Gaud¡{abril), pluja (maig),
re/ra/(juny)
La participació mensual ha astat entre
oozeltrelZe percadatema, amb un toral
de202Iotos.Usconvióemal'exposlcióde
lesobresseloccionadesqueeslarae l mes
deselembre
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següanlsresutals:

Premis par a socis del CPH:
Perafotosenbln:NicolásLatorre,Josep
Ptdgb6, Josep Mana Vives
Per a lotos en color: Carme Oliva, Maria
Franquesa.JordiAcezal.
Premis par a membfes del GFH:
perafolosenbln:Carme Ballester, Eva
Barbero, Daniel Comas.
pera lolosan color: Dora Serra. Rosar
Pere Solé

Orti~ ,

Expoaiclons. Hem lel les següenls exposicIonsdurantel curs:
El mes d'oetubl'e, "Fontsde Baroelol'la',
totograliesde GasparAgulló;
el mes de novembre, ' L'art romanie a
Catalunya' , de la Unió Excursionista de
sants;
el mes de gener. I'exposiciódel IV Con·
curs Social i del Curset de Fotogralia,i
el mes d'abl'il, "AeC(lf(;anl temps passats d'Horta' , de Jaume Camina'.
Dlapoal1lv•• I modela. Durant el curs
hemletdiversospassispúbt;csdediapositivesdesocisisimpatitzants
1 hem Ofganitzatdiverses sessioo5 de
lIumartiliclalambmodel,amblor((ilpanicipació,
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Concurs de d iapositives. Du ran t les
testes 00 Sant Lluís. patró del Centre Par
roquiald·Horta . hemcelebratelXXl1I Concurs Nacional de Diapositives. amb un
tota ld e7t participants. Ambelsseguents
resu ltats:

i ass istencia a I"exposició durant la Festa
Major.
Tertúlies mensuals. De cara al nou
curs, reanudarem les tertú li es fotogrilfiques elssegons dissabtesde cada mes
Elstemesobligatsperalpropercursse·

Premid'honor:Franc i scoG iI Ol1u~o,d' lb i

(Alacant).
ler premi: Secundí Roca Roca. de
Vil adecans.
2onpremi:Andreu NegreEstarellas.de
Palma de Mallorca
3erpremi:An ton io Mulloz, de Badiade l
Valles.
ler premi social: Carme Ballester i Pi
que.
20n premi social: Emest Sitja i Fran

LlirideSant Lluí s. Comem;arem el curs
95-96 celelxant el XXXIII Concurs Nacio
nal de Fotogralia "Trofeu Ll iri de Sant
Lluís", oo i esperantlavostracol .laooració

Mésactlvltats.Estempreparantno.. es
exposiciones, pass isde diapositives. sessionsde llumartificialicursets.

Per a més informació: Secretaria del
CentreParroquial d"Horta. FeliuiCodin a,7
i9,080312 Bareelona, teléfonde6a8de
la tarda
Et nostre Grup Fotog rafie esta abert a
tothom. Usesperem!
PereSoléiSerra

Festa Majar deis Lluisos 1995
Amb majúscules hem de resumir la nostra Festa Major d'enguanyl
La Junta Directiva. amb el voca ls de les diverses sece ions. va programar unasérie
d'actesqueca li a transformarenaccions . L'entusiasmedelspromotors, unita laoona
vo luntatdelssocis.ha fetrealitattota lloque. elluncomen<;:ame nl . noméseren Iletres
sobreunsbonicspapersdeco lors
Dissabte 10-6-95. - Excursiá de ti de curs de la secciá Manualitats. Han calgut dos
autocars per acontentar tanta gent com valia acompanyar·nos. Tot i que Núria ens ha
acollit amb una forta calamarsada , restada en la seva van 9ns ha plagut. Núria , com
Montsürrat, té aquoll no sóquéd'espe rit pat ri ótic, esp iritual i maria.queenseixamplae l
DissabtetOidiumengel1 . - LasecciáFotográficafalasevatertúliamensual l
organitzaunavegadaméselconcursnacional dediapositives: eI 23é.HipartOcipen71
concursants d'arreud'Espanya: Vitoria, Palma de Mallorca, La Linea. Ibi (Alaca nt) . i de
pobles i viles catalanes: Borga, Badalona, Barcelona, Badiadel Vallés. Ca<;é.de la Selva,
Ceres, Caste ll bell i Vil ar, Manresa. Pu ig·Reig. Sabadel l, Santa Maria de Montbui. Sant
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Cugat, San! Adr ia del
Besos, Vi l adecans i
Vi lanova i la Geltrú,
Agrupacions fotografiques:18,ObrespreserltaOOs:213
Ets premis han anal a
para r a fb i (A laca rl l).
Viladecans i Patma de
Manorca,
Els rIOstres guanyadors
sociafs han esta\: Carme
Ball esteriErnestSilja

DIssabtel0ldlumenge
11, -Elgrupdeteatreha
presental la comedia La
pau. Urla obra or igirla l
d'Aristófarles,adaptadaper
Aodo l! Sirera. Faia goig
veuretantajoventutal'escerluri ialasalal

Laxocolatadahaenl leminit Cf iatures ino
CfiatureS. Latraca fi nalhaespantatels
colomsquesovintensacompanyen,Hi ha
hagutdetot:tennis tau la,escacs, danses
catalanes , teat re, fotog rafia,pintura i
manuafitats,
Dlumenge 18, - Sardanes a la ~a93
Eivissa.Quebésonen lessa rdanessola
e l s~atan ers,al~ostatdo lapetitaestatu a

de la dama d'Eivissa! Desprssde lessa rdanes, ve rmut de germanor al café deis
Lf u'lsos, Ala tarda, gran gala de I'Esbart
Dansaire : Balladadeli decursdetotse ls
grups, des deis pelitons que salten com
ocel letssortrtsdel niu, finsalspares i
maresquetenenl'empentadelsjovesamb
laparticularilalquedesprésesbufeguen
tota lasetmana, (Esbroma, eh!)
Dimecres21,-Festivitat deSantLluis
Gon<;aga: Missa a I'església parroqu ial i
sopar de germanor al local soc ial. Apart
delsoparoficial,cadaseccióesm unta la
sevafest10ta particular, cosamolt normal
enlretantscentenarsd'activisles. Sempre

Rellotges de sol
Al darrer BUTLLETÍ, en I'entrevista
leta a Josep Molins i Morros, t'entrevistadoraparlad'unrell otgodosolquehiha
en u na casa del lorrenl de Can Mariné
El meu home i jo hi h10m anal a passejar, pel torrent de Can Mariné -a poc a
poquet. perqué lots dos ja som bastant
grandets- , i, par més que hem mirat i
rom irat.nohemsabutveurecapre llotge
de so l
Ens preg untem si la senyora entrevistadora no esconlonia una mica de car-
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ésbo tenir la"colla" i lestejar!
Diumenge 25,. ,- Dinar extra a Can
Cortadai, a latarda,leatredevetarans,Els
alicionatsalasarsuela(veg8u/arotogralIade/aportada)hangaudit devalenti em
sembla que més de tres i dequatre no tan
amantsd'aquestgéneremusical , també
hanestat atrapats en la fa ntasia i han
passatu navetlladaralaxantidivertida,

Dllluns 26, - Netejageneral! Desmuntar exposicions,oomentaris a pleretsobre
lafeinaletaiprojectarlesactivitatsperal
properscurs,quelarodadeltemps mai no
s'atura! La primera fita : la Festa Major
d'Horta,alsetembre,
Ara, els mesos de juliol i agost, farem
(haurem/etquanespub/lquiaquestreportatge)unaparada. En olsermÓde laMissa
de Sant Uuís se 'nsdigué: "Cal recordar el
passat,estímar-lo i revisa r-lo.PerÓnoens
detureml Ca l viure el presen!. Caminar
endavant sempre!"
Dora Serra

rer ,iesreferiaalrellolgequesi hihaal
carrer major (carrer d'Horta, part anli ga), en una mena de placeta de Ires
quarts de gaita, un xic elevada pel dam untdelnivelldelcarrer,que,al meu
home i ami enssemblarecorda r,havia
portat,nogairesanysenrera,elnomde
PlacetadeCasals
Aquell rellolgede sol "encara funciona"; si bé només quan en fa molt,de sol,
pe rque"esl asota teu lada",sotauna
mica de teulada
Un altredetall curi6s: aque ll (el lotge
de sol no va "a I'hora delso l",com tot
ret lotge de sol que es respee!i , sin6 que
totl'anyvaa l'aclualho ra rid'hive rn , És
curiós , nolroben?
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~'fl. en'írevistes
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lats. com el Fomento I·Aleneu. Pero allá
pelsanys47-48ladelsLlui sosjaerauna
companyiamixte.Lesobresqueméses
representa~en erenels Pastorelsi la Passiód'Horta... ieren obres en lesquals
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Dora Serra ¡Espada

participa~atolalafamili aisemprehivenia
can~iat:

molla gent a ~eure· l es. Ara 101 ha

amblatele~isi6 i el~ideo,lagentesqueda

Nascuda el 22 de febrer de 1928,
Dora Serra és actua lmente la socia
num. 70 del Ce ntre Parroquiald'Horta
Moltsdelssocisjaheuestatentre~ i stals
perlaOoraSerra.O ' altrespolserl'heu~i st

a casa; o ~a más -a Barcelona" a ~eura
espaCIadas; o amb el cohe se 'n ~afora.
Ara tOI ha canvial.
En un principi. la secció de teatre del
Cantreeralamésforta,lamésconeguda.
Apri ncip i sdalscinquanta~am representar

amunt i a~al l de la casa, oal'Ateneu, al
Foment.ala ParrOquia... No és difícil de
ereuar·se amb aquesta hortenca de ca

unaobraqueesdeiaElportde/esboires
en un concursdeteatrequeesfeiaalola

bellsplatejats.jaquelaseva~idasempre

vam representar-la al Romea
Oespréshi vaha~erunafortadavallada
de lasecció. També a Ba rcelona el teatre
engeneral~apassarunamalaepoca. La
famosa -crisi teatra l", que algú diu que
sampren'hihahagu!...Arasemblaquea
casanostrahatornataestab ilitzar·seamb

ha estat una barreja d'acti~~at i recerca
El laésunadetantesperSOl1esquepartici
pen de la ~ida de les nostres entilats, ja
que,prscisament ,sia ~unacosacaracte

rilza els habitants d'Horta és la se~a tendéneiaaassoc iar-sei a relacionar-se

la ciutat;els Lluisosd'Horta ~am g uanyari

LaOoraSerra~anéixeralcarrerHedilla

els tresgrupsd'infanti l s,ju~en i lsiadulls.EI

i de ben jo~e, als eatorze anys, ~a exereir
de meslra a I'escolade l senyor meslra
Serradesanlerm, a la Cooperati~a d'Horta

púb lic ara esUI. forma! pe ls amics i els
lamiliars deis components del grup.

Unsanysméslardes~aferoficin i stai~a

- ¿Comes vacomenyaraedi/ar aquest
BUTLLETI de/Centre, talicomelconejxema¡¡¡?
-Oebutl letf,sempren·hi hahagut.La
Val/d'Horta,e lsanystrenta;Ideal,elsanys
quaranta, cinquanta i se ixanta ... Aquast
úllim ~adurar mentreel quadre eseénic

trebal lar a molts municipis annexos da
Barcelona. com I'Hospitalet, Sant Adria ...
Peróquanes~aeasar,e l seumariljalenia

quatrefills iella I i'n~a donarcinc més. i
aleshores si qua ~a ha~ar·se de posar a
treballarde ~alenl , sempre a casa

reprasenta~al·antigaPassiód'Horta.Oes
-A~jalvai gtrobar lamaneradetornara

préshi~aha~erunlapsusdetempsqueno

col.laooraralsLluisos.Vaserl·épocaque
~aig escriureoomed iesinfant ils. lesquals

es ~a publicar cap bul lletr
El primer número del BUTLLETi actual
sort i el mar,,-abrilde t985;len iaqualre
págines. Elssegúenlsnúmerosjaent inguerenvuit;dasprés.deu,dolze,setza ... ,
fins arribara les ~int·i·q uatra actuals. Ha
anatsortintcadados-trasmesos;arajaés
francament trimostral.ParllDéusapelque

d i rigia jomatei~a . Primer,unaa l ·any.eldia
del Be renarde la Passió. Desp rés,ja~aig
tormarunquadreinfanti l i.mésenda~anl,

un de juvenil.
-¿Coro havia comenr;a/ aparticiparen
les activira/s del Cen/re ParroquiaJ?
- Vaig comen~a r fent-hi teatre. Als
Lhilsos,abans,noméspodienler-hicomé
dia els homes. Aleshores les dones
hortenquesféiemcomédiaad'altresenti

- - - - --

coslad'om -~ i raquesles24paginütescada

9Odie5!
La primera pagina d'aquesl BUTLLETf
la feia el rector de la parrOquia com a
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consiliaridel'entiat , i les allres eren dedicadesalesseccions, quehiposavenalguna cosa de les seves activilats
Un deis primerscol. laboradors en I'edicioera l'EnricAoig,imésendavanl{apartir
del número 8) hova ser qui encara eonlinua,en ManelGausaehs,quatenial'experiéneia adquirida amb una pub li cacio periodiea de la Cambra de Comer¡; de
Barce lona on treballava,
En elnúmero6,de mar¡;de 1986,vaig
comen¡;ar les entrevistesals socis més
anticsde tacasa, Elsoci número 1 era, en
aque lls moments, Jaume Mari i Oli\'a, I'on ele de can MarL EII en sab ia moltes, de
coses,d'Horta,P recisament, en Des ideri Diez,quanpre·
paravae lsseuslli
bressobreelnostre
barri, va lreuremolla informado d'en
JaumeMarí
La mevaentrevista va ser molteurta,
En Jaume eslava
malalt inoteniaganesdeparlar, ijoera
la primera vagada
que m'alrevia afer
deperiodista-Emva
sob rarpaper

comelsPaslorets,)
Lesmanualital5vansorg ir el 85. Actual mentésunade lesseccionsquelémés
e~it.Vamcomen¡;arsentungrupdedones

- ¿EnspocJriafer
una breu expilcació
sobre el luncionamentde cada una de les
seccionsdelCentre?
---la primera és el cafe, queabans noméss'obriadissables i diumengesiaraja
s'Obrelotselsdies,Éselpunlméimportant
dereuni650cial.
La secció leatralés la más anliga, el
p.Jntalde l'entitat,totiqueara lamanerade
lerteatrehaeanvial,Abansosloiaoomé diaquas icadad iumenge,iaras'had'assajarmollmésperpoderolerirunaeosaamb
cara ¡ ulls_ (A més, hi ha el teatre de
l'Aleneu, del Foment. I'obrade laCoordi nadorad'Entitats i lesollresdesempre,

de casa ques'oferien perensenyar a les
noieles algunes manualitats básiques, i
ara la majoria són senyores, mésdeduescentes,quefanpuntadeco ixí,costura,
Ilrodals,eslany, pintura .. , Amés,perSant
lIuisésfal'exposieió.S'hahagutd'habilitarla casa per a donar-hi méseabuda,
Tambéfem excursions cada mes, amb
I'ajudad'unaagéncia, ElIsposen elscot
xesie lshotels.inosallresposemelsguies
iorganitzem l'excursió,tot iquedevagades aprofitem algunesdelesrutesque
hihamuntades,Generalment, leslem
el darrerdissabte
de cada mes, De
vagadesdurendos
o tres dies, Hi ve
mollagent.
Lasecciodelotografiaespotser
mes minorilaria :
tambéssmollantigOl.EsfanexposicionsperalaFesta
MOIjor;japortenuns
33 034 anys fent
na, Pe r Sanllluís
eslaalconcursnacionaldediapositives;ambaquest,japorten24-25ed icions,
Esfan ctJfsets, es passendiaposilives i es
comenten les possibles millores que es
podenfer , es eomentenels treballsfotografics _.. Esfaunafeinamoltmacad 'aprenentatgeconstanl
La de I'esbartfol/(/óricés la secci6 on hi
hamésgenl, i mésgrups. Fanmo~svi at
gesisónconeguls.Lage nlque hiparticipa
téunallargalradiei6,ElsanyorCaslells\'a
comem;;arafer rutl larl'esbarl dansaire,
La sacci6de cinema és una de les més
enlranyables, Va comen¡;ar afer-se'n, de
cine, a I'epocafranquista; esprojeetava
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una pel.licula i després es comentava;
d'aixó, en deien ci ne-forum, i ten ia mo~
d ' l!x~, Després va oomen¡;ar el cinema
familiari méslard va esdeven ir infantil
(Reoordeu elsmatinsdedissabtes idiumenges menjant crispetes en aquelles
cad ires de fusta. fentsoroll de papers
Oesprés es leia una rifa a mitja sessió i
anavesacomprarllamin aduresal vestíbul
o al bar.) Ara s'ha de l er una seLlecció
aeuradade lespel, licules,jaqueh i hauna
gran competéneiatelevisiva,devideo i del
cinema oomercial del centre da laciutat
Escontinuen enviantenlradesa lesesco-

,,

Ladetennistaulaésunadelesseccions
mésmimades.Noespot locar pe r resdel
mónl'auladeping-porlQ,sensecons ullar
abans el calendari del grupo Elsjugadors
de la casa han arribat molt Ilunya nivell de
Cala lunyai d'Espanya. iésperaixóque
han d'entr8l1ar-se molt iferelsseuscam pionats
Oesprés,aI Ce nl re.tambés'organitze n
activitats més puntuals: campionats de
botifarra.concursosde Trivial,futbol·sala.
ItJtboli.billles...• generalment,pera lagent
mésjove.
-Deixant una mica de banda el Centre
Parroquial, jo la vaig veure leotde rapsoda
enelconcursliterariJordiSerra.¿ Vostéfa
poesia?
-H i vaiga narperqué helet teatre. Aixi
podia ler una lectu ra interpretativa deis
textos. Jo no fa ig poesia, El qua més
m'agrada és la prosa, Elsllibresdeviat·
ges,contes. relatsbreus, sáti res.
- Té alguna cosa publicada?
-Not in ccapllibre,demoment.Escrica l
BUTLLETí,al'Hortavui, i,semprequeen
tincoportunital.participoenalgunconcurs
li terariperCatalu-nya.
-Quins són e/s premis que ha guanyat?
- A Barcelona, bastants: sobretot. de
relatcurt,Elprimer,aAlfo rj a{Ba ixCamp),.
Al Masnou,aCorbera,aCardedeu
(La Dora volt passar per alta aq uesta
preg unta:ésperaixoquelarespostaés

tan poc prec isa. Segons ens e~plica. no li
agrada donar-se importancia, i menys si
aixóhohandellegi rta ntespersonesco negudesiamiguesquelaconeixen talcom
és.)
~El s9nyorGausachsenshadi t que

vostehoescriutotamá.¿Comésaixó.si
ara gairebélolhomfa servirl'ordinador. si
mésno./amáquinad'esciure?
~Necessitoe l bo l ígraf i e l paper pera

teni r inspiraeió.Podrépensar. perÓles
paraules ju stes noemvénen al cap si no
tincunbo lígrafiunpaper.Od io bastantles
máquines.i noem calferservir l'ordi nador:
elstreballsme'lspassenen nel."a ordi nador-,~mevalilla(els te ~tosdetotamena).

enManelGausachs(lescosesperaaquest
butl letr)oel meubonamicAndreuSerra(si
eserie pe r a I'HORTAVUI)
~¿Quinsprojecles, treballsper acabar,
té vosteentre mans?
~ Norm alm e nt faig aud iov isuals dei s
meus viatges. N'escric el text, hi poso
música,sel.leccionolesd iapos itives i faig
el muntatge. No acosturno a projectar:
m'agradal'accióespontania, viure el present. i mai fer actes rutin aris: com els
núvols, que mai no repeteixen lIur forma.
De les exru rsi ons que he fel arnb el
Ce ntre Excursion ista de Catalu nya, en
guardo un recu ll. uns resums poétics que
en laig
Tambéeseri eel meu diari, i, al cap de
do sanys. l ·estripo.~sunapracticaneces
sária{la d'escriure.no lad 'estripar);ésbo
ferel diaricada dia,ésboper exercitar la
inspiraciói, ambeldia ri, tanprosaic, pots
arribar a fer poesia.
(AralaDoraportaelbr8Qeroguixat. i fin s
d'aquí a unes setmanes no podril. tornara
empre ndrela feinad'e5C(iptora Nopatiu,
peró:di u quetotallóquehad'escriure,ho
té al cap i només li cat posar-ha en el
paper.)
~¿Ouinessónlessevesfontsd'inspira

ció,elsseustemespreferits?
-Totescriptoreseriucosesviscudes. Si
més no, sensacionsexpe rimentades. Poden semblar invef1C;ons,peró segur que
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en ellans s6n cosesviscudes. Si na és
aixi,naespotescriureversemblantment
Ni tanso lselsquifancie!Ocia-licci6 inventen: han deconeixermoltbé la historia
passada pertal de poder preveurequé
passariaen el futur
Eldarrerviatgequehe fet-alYucatánseralamevanovafontd'inspiraci6,potser.
Hihecontemplattantesescultures, tants
dibuixosquenohaviavistmai;unacultura
del nou món del qual noens ha arribat
gaire inlormació ... O'America, en saDem
benpoc.Veureaquellaarquitectura.aqueIles imatges ... Penso qUBaquells quB escriuenciéncia-ficció hohanhagutdeveure
a lafolt;a. Nos'ho han inventattot.
M'hasobtatmolttrobarsimilitudsamb
Egipte.amb l·lndia... i m·headonatquetot
esta lIiga\. L'home era un de sol i s'ha
repartitpe l món. Totshemsortitdelm ateix
Iloc i totshemcopiatunamicadelsaltres.
Faquinzeanysvaigseral PelÚi hivaig
conéixer la cultura inca. Emva impressionarmolt. Dosanysméstard vaiganara
Greaa. A Micenes vaig visitar la tomba
d'Agamémnon, i la porta deis lIeons 56n
exac!ament iguals que les portes de
Sacsayhuaman,aCusco.
A I'altiplá de Bolivia, a Tiwanaku. vaig
ve urelesportesdelssetg raons i semblava
queentrésenuntempleegipci.Elsindisoo
erenpasunssalvatges, lasevacultura
mil.lenariaguardeunasorprenentsimilitud
amb la del nostre mónoccidental.
Resumint...Ouanjovisciaprencalguna

cosa, m'agrada compartir-ho toI. M'agrada
pensarquealgúaltrehopodraaprofijar.
Aquesta és la ra6 parque eserie i faig els
meusmuntatgesaudiovisuals:tincsempre
IanecessHatqueenparticip;nelsaltres.

- ¿Ouin és el seu aulorla preferil? ¿A
quiliagradariaassembfar-se?
-La Mercé Rodoreda, n'es una. Quan
t'explicaunahist6ria.sapaturarl"acciói
fixar-se en la lIa~ada rosa que porta una
nenaal damuntdelcap.oenlespuntesde
lescortinesdela finestraon hi ha una
dona.Fapoesiadinsd'unanarraaó. Aquestasensitivitatm·agrada.Lavoldriasaber
transmetree n elsmeusescrits
Peracabar, laOoraSerravol juslificar
queeHasiguil'entrevistadaaquestavegada. Aixóés degut básicament al felque
dugui,comhemditabans,el Dra¡;engui xat
-justament el dret, el d'escriure- da resultasd 'una caiguda "tonta", i pera respondre a la insistencia de I"amic Manel
Gausac hs. coordinador d' aquest
BUTLLETI, que cada any passapenes i
treballsper omplirjustamentelnúmero del
mesdesetembre.
Per6estareu d'acordamb mi, estimats
lectors, quehempassatunaestonaagradable i que, si mésno, hemaprésalgunes
coses ihem asseguratunesaltresqueja
coneixrem.A reveure.
Helena Soriano i Pons

La socia núm" 810
Oonem la benvinguda a la sOCia número 810
del Centre Parroqui al d'Horta Marta Solé i Fant
LaMartavanéixer eldia4de junydelgg5 ifau
afiliada a la nostra Entitat el mateixdia.
Oesitgem que sigui una sOCia enamorada deis
Uu"isos. fidel als seus princip is, compromesa i
activista. ta l com hoforenelsseusavis Ferran
Solé i Jaume Fan!.
Enhorabonaals novells pares To ni i Núria
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Il

M'agraden

les matematiques
Es polser per aíxó que el día sel de
junypassal, quan, després d'operar-me
delaprostalaideromandrevinl-i-qualre
horesa laUVI,alesquatreocincinfermeresquevaigconéixer(que,percert,
emvarenalendremollbé)elsvaig fer la
mateixapregunta. Elsdeia:
- Facin el favor de conles!ar-me ra pidamen!
Elsensenyava una ma, i elspregunlava
-ouantsdils hi ha?
Naluralmenl,deien "cinc". Desprésels
ensenyava lesduesmans, i elspreguntava:
- 1en lesdues mans?
Naturalmenl, deien "deu". Finalment,
elspreguntava:
-Iendeumans?
Totescontestaren "cent'".Naturalment,
sÓncinquanta.
Vaserunaprovaperdistreure·m.Elles
eslaven pels malalls i no pas per les
Matemátiques.
Abansdepar1ardeltema,usexplicaré
unamicatamevavidadecot.tegii d·esludian\. He pensat que ta vida es torna
una festa quan saps fru ir de les coses
normals
la meya primera escola a Harta fau
I'estudidefranc, quehi havia al comen¡;:amen! del carrer Consorts Sans Serne\.
Se'n deja de franc perqué pagavem un
duro de quola a I·any. lavaren fundar
els senyors Sans i fami lia per als lills
d'obrers. Aquests senyors vivien a la
Ramblad'Horta,davantdelconvenlde
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les Germanes Dominiques.
Aquella escola estava repartida en
Ires classes, que en déiem: la classe
petita, laclassemitjana ilaclassegran
A cada classe hi havia més de cen!
alumnes. El director era el senyor
Hermenegild Pallejá, natural de Falset
Molt enérgic i moll ban mestre. Era soci
delsUu·lsos. El varen matar en comenr;ar laguerracivil.Ellportava laclasse
gran, elsenyorVilalta laclassemitjanai
el senyorEscarrá la classepetita
Jo hivaiganarset ovuitanYS, passant
per les tres classes_ Recordo que els
caganerssé iemenunesgradesdefusta
que hi havia al final de laclasse petita
Allí em varen ensenyar les primeres
lIetres i números, i vaig anarseguint. A la
classe mitjana ja lIegíem bé i apreníem
moltes coses. A mi m'agradava I'estudi i
els meus pares em varen ler quedar a
repas: era una hora cada dia al migdia
ambelsenyorPallejá. Éremunsvint-icinc i pagavem un duro al mes
De l'Estudidefrancrecordomoltsvolguts companys: els Bernet, Torell6 ,
Bartrina, Castellel, Claveria, Ebri , Casals, Travé. Marqués, Miralles, Trilla,
Mayal, Victoriano Solanas i tanls d'altres.
Records agradables, en s6n la
botifarrada i la rifa deis tortells
labotifarradaesfeiaelsDijousGras
Ensreuníemengrupsd'unsvint-i-cinc i,
asseguts a terra. al pali, menjavempa
amb botifarracuita. Un noi deis gra ns,
ambunbatdevi.ensdonavadetanten
tantuntraguetdev i dolr;iestavemmo lt
contents
la rifa deis lortells ... Un cop al mes
veniaunsacerdolaparlar-nosdetemes
religiosos ial final leia una rila de lortells
de crema de can MayoL A mi m'havia
locatunparelldecops ija uspodeu
imaginar que contenl que arribava a
casa amb el dol", que ens menjavem
entrelots
Al palidelcol.legi ,i atolelvolt,hi havia
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uns parterres. Cada dos o tres nois deis
més grans l enien designat un Iros pe!""
cultivar-Ioambp/antesillors.
AIs deu anys vaig entrar a ta classe
delsgrans. Recordo que te niabona lIeIra I queaprenia rapidamenl les coses
que ens explicava e l meslre. A casa no
havlem d'estudiar ni ferdeures; 101 es
l ela al col.legi. Per preguntar-nos les
oosesensieienposardrets al vollantde
la classe. Un do que Déu m·ha donal ha
eslat la memoria, i moltes vegadesera el
p ri mer de la fila
Potser per aixo el senyof Pallaja va
parlar amb el meu pare 1II va dir que era
una Ilaslima que no em fes estudiar
Aleshores es posaren d'acord amb el
meu anc le eape lla (mossen Josep
Homar). que era amie del canse llar de
Cultura de la GeneraJitat, en Ventura
GassoI , i vaig poder entrar a I'Institut
Escola per fer e l batxillerat.
Estudiavem sensa Ilibres. El llibre el
feiem nosaltres desprésde les explicacions I de consultar els lIibres que teníem
a la biblioteca del grupo Féiem moltes
excursionsisortidesperveure lescoses
al natural. Vaig lenirgrans professorsi
exceUents pedagogs: el Dr. Estatella. el
Dr. Vicens Vives, la Dra. Angels Ferré, i
els doctors Vergés. Pelit, Xercavins,
GuillemDíaz-Plaja, el mestreLlonguems
i moRs d 'altres
De les classes. se·n deien grups, que
tenien nornsde muntanyesde CataJunya.
J~ vaig .passar pel s grups Montgrí,
M lramarl Puigmal. No ensdonaven no tesinosabiemelcursdebatx illeratque
feíem . De tant eotanl escrivien a cas a o
parlawn amb els pares. Ensenyament
com el de 1·lnstilulE.scola no '·he vist de
momen! enlloc Olés.
(Aquesl vivencia continuara, si Déu
vol, en el ¡xóxim BUTLLET1.)
Joan Homar I Gibert
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Temps de lardor
Uum que ja te'n vas
cada jom més prompte¡
del fullatgccsc:'s
I'arbr~¡.>erdelcumplt! ..
Ct!lmillentristit
quca lmatít'ilbriga
elllrisveltupit
<Iucclteublauempriva ...
Paisatge mal,lll,
pertltml t:olur i vida;
clcor emla mal;
l'lmimaésferida ..
Te mps melangió s;
nitqllcprompte arribe-s;
cs¡clmigd ifós;
ítor{IUenocapti ves ...
Sol que vas minv,ml;
om bfaallargassada;
ocell emigrant;
grogorde la p rada ...
Vida qlK' morint
va~ en la N atur~;
i elpitencungint
del qu~ sent Iratura ,
dCf brottendreiverd,
de la Il orque es b.ada,
del suau concert
que fa I'ocellada;
d 'aquell queescomplau
ambl a primavera;
qunnclcel ésblau,
la llum,t!ncisera ...
Ail,\cmpsdc tardOf,
\emPS gris, temps de pena ...
Novi nguis,ai , no!,

que ¡In gran Iristor
I'.~mj ma

s'emplena!

29d'oclubrede 1971
Joan Bartrolíi Bonany
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Josep Saló ¡Rodríguez
Aqu!lstsreco rdss'handedicataem'l ltir
lapersonalitatdedivllrsossocisbenemé ·
ritsquesnsdeixare n jafamésomenys
temps. Si hem de ler juslÍcia no podem

oblidarlafigu rad'enJosepSaló,ellliurament del qual a I'entiat va ser més qUB

tota l.
En Josep Saló ¡Rodríguez, fiU d'AlexandreideMaria,nasquéel21de julioldel
1916alacasanúmero30del carrerHorta
El seu pare era soc i moltactiu,iel 1918 enJosep teniadosanys-esfeucarrecde
laconsergeriadelsLlursos, iellisafamília

passaren a ocupar la vivendadel cafeterconserge, situada onara hi hala sala del

tenn is-taula. Pertant, en Josep pocHadir,
ambtotaautenlicitat,queera'dels Lluisos", i más encara la sava germana, la
Maria,quehivanéixerquatreanysdesprés. El 1934, amb motiu de la mM de
I'esposa,el paredeixalaconsergeriaila
familia estrasl lada al carrer Salses núm
40,id'allí a Hedilla87,
EnJ osepcomenc;;aelsestudisalcolJegi
la Salle del carrer Chap i,icontinuaamb
elsestudisespecialsdenitquedirig iael
tan recordat senyor Palleja_ Als quinze
anyscomen(fáatreballaral'empresalaboratorfosUriac.Vaoomeno;;ar,\facontinu ari\faacabarsemprealamate ixaempresa,alaqualdedica,ambt idelitat i eficacia
lota la se\favida laboral. A I'empresa era
moltapteciat,moltbenconsiderat,higaudiad'absolutaconfiar"ll;:a,finsalpuntque
les sevesvacancesnopodienco¡nc idir
amb les del senyor Joan Uriac, Quan I'em
presaesvatraslladardelcarre r delBrucal
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Clot,elsenyorJoan livaregalarelmagnífic
mobiliari del despalx que utilitza\fa. Tenia
la medalla d'or de I'empresa pels se us
cinquantaanysde col,laboració
El 1937 fou mobilitzatienviatalfront de
Madrid, on,grac iesalsconeixementsadquirits a ca I'Uriac, treball a com a auxi liar
de metge, Acabada la guerra,comtotsels
de la lleva del 37, vasercridat a fil es i
enviataltravegadaa lacapital
Arribada I'hora del matrimoni, en Josep
sapesco llir iescasa amb la Maria Cami·
nal,de famíl iatan estimadai arrelada al
Centre. Van viure al carrer Rivera 64,do
micili delsCaminal. lafelicitatde laparella
augmentaambe l naixemen t d'un infant,la
Maria Maree, el 27 de setemb rede 1949, i,
posteriorment,d'un nen, en Josep Maria.
Semprefouelseuorgull lafamítiai laseva
llar, Durantalgunsanysajudal'econom ia
familiardonant classes de comptaDi litat a
I'Acad/¡mia Practica.
Qu an arriba\faacasa,can\fiava lessabatesper lessabatillesiesposavacómode.Passavamolteshoresalseudespalx,
onlleg ia,s'ocupavade lafotograliai
col.leccionava segells, que eren els seus
hobbies.lenintde\fegades,comamúsica
de lons, la gatzaraorganitzadaperfills,
nebots i amies al pal i de la casa. Peró
semprel robavatempspertoto;;oqueafec·
tavaa la ParrOquia i alsUu-¡sos.
Peró pa rl em deis UUisoS, amic Josep
En complirels seueanys, el 1932,deixes
de ser aspirant i ascendeixes a sod deis
lIuisosd'Horta, un somniqutlveniescovantdete iaa nys, Ara et sents encara més
delsUu';sos.Aquestssónencaramés"casa
teva". Quasi al mateix temps ingresses
també en el grup Recto r Salsas de la
FederaciÓdeJovesCristians,q ues'acaba
deformar
Nohihadubtequeelteu esportpreferrt
éselbasquet. En una rounió general del
Grupsuggereixeslalorrnaciód'unequip;
late\faideaésconverteix enrealitat,iel
1934deootaunequipintegrat inicialment
per tu i perJaume Casas, Ferran Solé,
FrancescToboso i Joan Homar
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Acabada la guerra. reorganiUes el basque!, aquesta vagada com a JovenM Palroquial.Tindralaigavkialprendrapartan
nombroses COIflpeticions i campiof'lats de
laJACE. la leva actuació va sercoostant;
prlmeramant, oom ajugadof,l, dasprés.
com a encarregato diractor. Par terrera
vegada,desJXésd'unsanysd'inactivitat,
tomas a intervenir an la resurrecció de la

secció.
PertanysalgrupdeportantsdelaParroquia.canlesal'Orl8ÓMootS8flatl,juglIesa
escacs,lormespart delgrupexcursionista
"EIs 008115" (1] de la d8cada deis trenta.

aI IC~~~~~:~~ ~~teseI1928amb

Resulta que cada vegada que le)iem
L 'est8ldeNalzarel, sem'acudlad'anara
buscarllenyaalbosctenebrósooelsdimonis campaven per les seves. Ilambé cada
vegada-oofallaven-,cadavegadase'm
p!esentavanelslolletsquedevienserels
guardiansdelbosc.Sensequejoelsles
reS,m'agalaven,emmasegaven,emsacsejavan.m'apallissaven. lins quaamllan·
9Svan lora del bosc, totdierll·meque la
meya anima no vaHa res. Pero jo, masell i
tossut.hl lomavaalasegiJentrePfesenla·
ció.lunanit,pelqueesveié, elslollets
devien havar eogolit espinacs deis d'en
Popeye,i.desp(ésdelapallissareglamen·

tOfetsd'en FoIchiTOfres;
interpretes el Roboam a
robra Ma/eitde Déu, i ja
conllnuamentlins al1936,
Enlaprlmeraactuaci6del
quadraascimicdeI1939.
inl9fPieleSel Talmilla d'E/
V6rtIvgodeSevilla.Coma
actorsecundari,oonlribu·
eixesal'lh~col.lectiuac

tuantesporadicamentlins
alalastadeSantUulsdet
1944,sibésegueixesamb
eltaupaperdelsPaslo,
rals i amb el Josap
d'Arimatea de la Passió,
que Interpretaras duranl
moIIs anys. No actuares
gairea l'escenari,pero
dedicares quanlitat d'ho;).
res al lealre com a cnlic a
A/fhlspafll de ca I'Ur//IC,e/1965,
la revlsta/dea/.
Es tima! amie Josep :
m'hihe p8flsatmoltabansd'inserirl'anéc- tllria,emtenien totalmentimmovilitzat; i tu,
dota que segueix, pero, praY¡ oonset1!i- si, tu , Josep, que eres I'Asvh8n.ls, em tel'il-mentdelatevaesposa,nohepogutresistir esn8slbocatapatsamblatevamllldiabólica; jom'olegava .. _m'olegava ... i)aem
lalempladó
velaBl'llreelsar.gelets, quansem'ocorraQUé d'obseqular·te amb UM terrorítica tralnstantill'liament, emdel~ares anar
f1 I Vagauel "record" 1iII.IIalfEI&0c8!Is, pitjada.
publical al núm. 15 d'aquest BUTlLE;'n , t icomen9S'esalefsaltirooats,apeuool~,
!lxeu-vos, ooncrelame!1I,en la lolograha de pe¡ l'escenarl ,totacaricianHe ~peu tarit.
Ho sento mol!, amieJosep, i espero que
la pég. 83. - NolfldelCOQfdJnador.
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En ellllufament de lB lampara vot/va a/a Moreneta, el / 954_

m-haurasperdon at ;emsapmoltdegreu,
peró_ .. ésve ritatque tuvasanaru nasetmanataco ix, pero... qui etd iu quejo no
vaigsalvarlavida?
I quedirem de la revista Idean És notori
queforesunpermanentco Llaboradordela
direcció,iqu i,probablement--jod iriaq ue
segurament- , méstinta hi va vessar al
Ilarg deis seus 23 anys de vida. la critica
teatral l'exerciresd urantsl0anys, fins al
1953.q ueladeixaresperhaver-se'tencarreg atuna sériederaportatgessobre temes hortencs. Reportatges que iniciares
ambunarticlerelatiual'homenatgea la

Montserrat..., de la campanya de laqual
foras gran impulsor a causa da la teva
devocióper la Moreneta. De tu vasortir la
idea de reclamar la Creu de Terme, cam
panyaqueinic iaresaldealambaitalobjec
tiu . Teu és el reportatge sobre els Jocs
Flora lsde 1953, peralsq ualsforesescollit
secretaride laComissió , ide l'organ itzaci6
delsq ua l sloresf ' an i ma . l te~esunesen

trevistes fetesapersonesmésomenys
importants: i un Ilarg etcétera que noés
possibledescriure.
Escoll it per a formar part de lasecció
recreati~a , t'en ca r reg u estambédelescr/¡

~el l esa

niquesesporti~es;sort i ntdelaintim itatdel

Aoontinuació~enen unaoollad'articles
tractantdiferentstemes:enspa rlesdecan
Blai. de la processó de Corpus. de les
actuacions de l'Esba rt, deis redescobrimentdeITuródelaPeira .del'oferimentde
la lIa.ntia votiva a la M"re de Déu de

Centre, ens parles també deis fets i miraeles de la Unió Atlbtiea, croniques que
duraran fins a I'octubrede l 57
Ets vocal de cil1(jma. Intervens en el
naixementde la seccció fotografica, alenent la proposta d'Emili Ducel i d'Angel
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Pérez. que havienestat lundadorsde la
seooólotograficade lFoment.
Hedeixat perallinal. amicJosep. alió
que és,al meu entendre, el millor record
quehasdeixatdel teupaspelCentre: una
veritab lejoia. el Ll ibre d'Oroo la Passió
FKlel testimoni delteu saberfer, obra ex clusiva teva,quanambtantd·encertsabe·
resobtenirlesopin ior"tsd'espectadorsd'ex
cepció,depersona litats tand estacades
com Josep M. Fo lch i To rres . Lluís Mill et,
Enrk: Borras, Caries CardÓ,Lluís Masriera, Octavi Saltor, Clovis Aime ric, Amadeu
Ol ler, Pepeta Fornés, Tomas Ro ig i Llop,
Fra nce scCampru bi,AngelColomer,Aurel i
Campmany. i tantsitantsd 'altres.
Va ser un gran encert confiar-te a tu
aquesta feina ... l aprofito l'ocasiÓperde·
manar a la Junta Directiva que es ¡aci
constaren el Ll ibred'Orqueaquestés

obraexclusivad·enJosepSaIÓ.soci beneméritque foudels Lluisos-Centre Parroquial. Així ho espero.
Entre les teves moltes virtuts. quines
destacaries?laMaria,l'esposa, m'esmen la la rectilud: la Maria, la germana, la bona
fe.Johiafeg iria l·honestelat,lacompany(}nia. la laboriositat. la compet6ncia, la religiosilal...
Et nasquere n quatre néts, peró només
fores a temps de veure'n dos, Tot s·acaba.
amiC.perÓatUt"arribA l'horaunxic prematurament. Estavespreparantlajubilació,
quan un dia, el 15 d'abril del 1982,un
vessament ce rebral acaba amb la leva
vidad'aquestmónals65anys.Elsamics
t'enyorem, Josep: la fam ilia, molt més ...
perotudescansesenpau.Pregaperno
sa~ res

Pere Solé I Sans
(socinÚm. l)

nacÍDrls . Tol plegat, pe rq ué €lIs homes
opinendiferent.

Un viatge lIampee pel.
Pa'isos Baixos
Si fas de tu ri sta d'un viatge organitzat
perunaagéncia ino facompanyaungu ia
delpais, elsu llsnomésveuen i nopoden
interpmtarnicomprendretotallóqueestan
miran\. Si el guia coneix i estima el seu
país,et transmetunasensibilitatquefajudaadescobrirlesduescaresdelamonooa
ietdónarespostaaun seguitde"perqués"
queelfanmésclara lavisió i l'entonimen\.
Bélgica i Holanda. Dos regnes, una
sola étnia,Peróduenmaneresdiforenlsde
pensari d'obrar Sembla impossible que
les mateixescondicio ns de terreny i de
cl imatologiapuguinsepararaquestes dues
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Belglca, encara més complicada que la
sevave'lna:duesllengüesoficials, i una
terceraquepugnaperobterlirelsprivi legis
de lesaltresdues
Gand-Bruges. Ciutats medievals, bres
sol de la historia de la nació. Les tribus
primit ives foren sotmeses pels romans.
OIJanjas'havien adaptat a la nova personalitat,elsvikingsintentarenfer-se 'n els
amos. Guerres i més guerres. Noblesa
dominadora. Guerres i mésguerres. Na
vegants, pirates, comerciants... Diners i
més diners. Arquitectura medieval, gotic
flor~ , üdifi c i s i monumentsquejanoperta

nyienalpodereclesial,sinóecomerciants
iartesan s:olnou feudalisme,Atllargdels
anys,lesciutatssóndestruides i recons
tru'ldes. AV\.Iidiasónelparad isdelturisme,
:1~~~;i~u~.elsnad i usm ostrenambOrg U II
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ElscarrerensdeBruges.lessevescase
tes,semblantajoguínes,lesp!a.cesamb
frondosavegetati6 , elsseuscanalsd'aí,
güeslosques,elsponletsd'unasolaarca,
da per sota deis quals sempre hí ha una
barca que va o ve, els cignesblancs que
IIisquen sobre el líquid, lesca leses que
passegenpercarrersiplaces,tiradesper
grossos i brilla ntscavallsperxeronsde
potesamplesípe ludes,cuesrossesben
pentinades... Totplegatsemblasortitd'un
lIibrede lades
Lagent somriu, oblida els rellolges, les
presses,l'eSlrés,ipassejatranquil.la,obrint
uns ulls com unes tarenges davant les
meravelles construides de pedra, deltisla
i de color pels avantsassalsdel seg led'O(
Es recupera I'obra artesanal,iel treba ll
delicatde lamalemen ina,araésvaloral i
eSlimatcomuna joia:lespuntes, lesblon des, les randes. Darrere de cada l inestra,
clapegenelsjoganersboixetsquelesmans
destreslandansaralegremenl.
Brussel.les,lacapital,ésespaiosa,im
mensa!Gransparcs,grans jardins,magnífies palaus, anlics i modems. La seva
plagamedievalésunagransorpresaperal
visitanl.lmpossibled'imaginar-la.Calveu
re-la ! TollenHi veinatge, elsedilicis més
modems,elsméslulurisles,elboimlllor
que pot construir un país ric
lsoroll, i obrespertotarreu,iminisleris.
iméspalaus,iresidénciesreials,ieIPlanelárium i l'Atomium, i canals. els més anlíes
canals,imés i més..
Holanda tipica, curiosa? Holanda sav ia.
inlel.ligent! Simbol de progrés, de vida!
Una lIuita quotidiana pera ler realital les
parau les del Genesi: "Ompliu la terra i
domineu·la l" Un molí, mil molins. Per a
qué?Peratrasvassar i empresonaraquest
elementdel Planeta Blau: I·aigua. Davant
la immeositalde la Terra. ¿qué són unes
quantes hectáreesguanyades ala mar?
f:svidaperaungrapald'homes,ésexempleperala restadelshomesquenosaben
qué ler del seu temps, de lesseves mans,

del seu enginy de erealivilatl
Iquan, oesprés del Ireball, assolim el
benestar,quéenlaremdelnostreesperit?
Organitzarem la nostra oomunitat. Perqué
un pobleque lIuila, s'agermana. Aquest
esperilde germanO<", d'ecumenisme, inlentaviure'l aquesta societat que, ambles
sevesbarquesdepesca,elsseusmolins
de ventid'extracci6d'aigua,de lesterres
benrepartídesenparcel.les,delesobfes
titániquesperaconten ir lalúriadel mar,de
la lossuderia de reconstru ir tantes vegadescomcalgui, d'inventarnousprocedimentsperalertreballarl'enginy,continua
eSlimant i,pertant,conservantlatradiciói
viuenunabarcaoenunacasetade
pescadors, s'engreixabeatílicament alimentant -se de productes láclicsi vaamb
bicic leta,tot i quepot mantenírl'automobil
i la barca motora.
ÉsqueHolan<laésun paradís? No! El
paradísnoexísteix,encara. Elsproblemes
s6npresentsonhihahomes.Holandaté
una joventut que sempre protesta. A Holandahihadrograaddictes,hihaprostitució , hihasuicidis.hi haaprohtats i hiha
oprim its. Hiha humanrtat!
Amsterdam_ La volta per la ciutat ha
estatgratilicant.Noheentratacapmuseu.
No helingut temps. Només he vist cases,
canals, ponts, jardins, arbres,lramvies,
bicicleles,obfes,gent:isol,moltdesoIIMil
pon ts,noséquantscanalsicasetesque
s'enlonsenoesdecantenperquée lsseus
lonamentsno$Ónsegurs .assentatssobre
la sorra del subs61. No hiha pedres, sois
maoos. Amb maons es oonstrueixen les
cases,lescat.;ades,elsponts, lesbaranes.
ElsarbrestotssónomsqlHlarrelenverticalment, sempre recte avall i no esber!en murs.
Hevist resglésiaOe Sant Nicolau (dalt ta
sevamésaltarupo la. unacoronareiali,pel
damunt.unacrooqueesdecanta)
Incrustadesa la basi lica, tres o quatre
casetes. Unad'elles, la quefa canlonada.
va donar aixopllfCa AnnaFranki laseva
lamília.Unaestatuetadavantlasevaporta
recordaalm6nsencer latragédiaallívis-
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cuda,es.orrtaenaquellsenzilldiarid'una
nenaquepassádelainlantesaalapubertatrecJosaentrequatreparets,quetingué
por,quepalígana,queapreroguélesm iséries humanes i, malgrattot, va serfeli!;:
perquédescobril'Amor,Heploratperl'Anna
i pertantesmilersd'Annes,deJudrthsode
Raquelsquemorirenenl'anonimat.
Ara la ciutat d'Amsterdam ha erig it monuments a les victimas que pati ren más
repressiódurant la segona guerra mundiaI: I'estrelladeDavid,recordantelsjueus,
el triarog leperalshomosexualsiunconjunt

I,'ng., .",'stlc.

_11.,

""'==",,-====;/1
Perill de contagi

escultóricdeclicat als gitanos, que també
forenpersegu its i immolats,
Holanda, la deis molins i les vaques , la
delsesclops i elsdics,e nsestádonantuna
llio;ó d'ecumenisme que no acabem de
copsar i apreciar. La seva politica de sociab il itati d'amoralaterrai al proismeés el
missatge ulopic de lot Profeta, Amor i
pardó,
Peral passal
Peralpresenl.
Peratlutur

tesmentsmala~issesper tald'encomanar-

te la saya daría, ai~ í com la manera més

efica.; de relutar las sevesenginyoses

a~~~:~~~~uparlantde l aproblemá

tical ingüística mundial (alerta: en aquesl
lema 56n autenticsexperts), encara que
tambépotserqueetparlind'étniesicultu
fes minorftari es (i el citaran un pila de
pobles i cultures deis quals no has sentit
par1arantavidaperóqll6,inevitablemenl,
existeixen);pe roaixónoésmésqu9una
excusa per anar a parar on ells volen: a

Amable lector, si encara no has ensopegatambunesperantista,totel queesdiu
enaquestarticlepotstlr-ted'unaajuda
inestimable, Perqué els esperantistessón
unaplaga,ipuixqueelcreadordel'esperantovatraduirlaBibliaaditld iomaaux iliar
inlemacional,podemdirquesónunaplagabíblica,
Electivament, potstrobar-te'n aqua lse
vOl racó del planeta, Jo, perexemple, me
n'he topat en un pobletperduld'Hongria,
en un monestirrecóndit de Macedónia i al
be ll mig de la plao;:a de Sant Marc,
Qtlann 'ensopeguesun(itardod'hora
hofaras,benvolgullector),invariablement
et parlarA de I'única oosa que I'apassiona:
l'esperanto, la lIenguaauxiliarintemacionalineulralinventadapalpolonéslluís
Uatzer Zamenhof, doctor en medicina i
poliglota, La cosa no seriagreu si nofos
par un significatiu detall: cap esperantisla
no s'acontenta amb informar; tots pretenen, irremissiblement,convimcef.
PerÓtu.lranquil,lectornovellenaquests
litigis:segueixllegintit'exposarédeta lladament les múltiples estralégiesd'aques

isenyals lasilllaci6delspoblesoprimitsi
delsid;omespersegu its(il'asseguroque
sesaoon,perexemp le,toles lesllengües
queelsestatsdemocraticseuropeusvol·
drienveurebanmortesienterrades),T'e x·
pl icaranlilpe r randa,per tocar-te la!ibra
sens ible,com el govemde la democratíssima Repllblica Francesahahumiliat,castigat,empresonat,torturatiassassinate ls
quidefensavenpúblicament lesl lengüesi
cultures occitana i bretona; ocom elgo vern del'ex-Uni6 Soviética va massacrar i
an ihilar sistematicament el pobletartar,
Vig ila: ambtotaix6el teuesperantista
mirarAd'entendrir-teipredisposar-tefavorablementalsaudiscurs,Sitotseguitaconsogueixcanviardetemai parlar de I'esperanto,jahasbegutoli,
La teya primera defensa oonsisteix a
retardar el moment en que abordareu
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I'esperanto.
Peraconseguir-ho, l'exposaranambpéls

19

aquest tema in evitable. Pero mentre parl i
depobles. Ilengiles i cultures. tu segueix·
li lavetaifes-te l·interessat.Així.aconseguirás una inlormacK5 preciosa sobre la
situaci6deles llengiles i delspobiesal
mán{perquésialgúensapunniu,de tot
ai~o, s6n els esperantistes). informaci6
quedespréspodrasutilitzaral teufavoren
la Co:a~r2~~~~~~~guei xiS perl longar
a~uesta etapa, més informat est~rásde la
sltuacló, I més preparat perreslstir. Perqué,tardod·hora. l· ssperantistaaconse·
guira portar I'aigua al seu moli
Oesprés d'haver-te narrat les inju stícies
i tlagrants violacions deis drets humans
quelinsitotelsestats méspretesament
democraticscometen.iles innombrables
dificultatsquereprese ntapera lamajoria
de mortafs el problema de les Ilef)Qües
(segur, lector, que algunavegada has
tingut contacte amb un estraf)Qer i ho
hasexperimentaten latevaprópiacarn),
etpresentara l'esperantocom lasoluciólinaldetotp legat.
Lasevaprime raargumentacióestara
basada en un fet indiscutible: parlantla
gent no s'entén ni fent servir el mateix
idioma. No cometis I'error de discutir
aquestfet.perquét'aclapararaambda-

lI engües de maneraespontania. haurem
deconvenlrquetotes lesharnventades
I'home. Aprofita el que saps de Ciéncies
Nalurals. I si has lIegit Darwin, encara
millar. O:gues que difícilment un sol home
du ranl20anyspotinventarunallengua
mésperfectaquealtresqueportenm il ,tenis
d·evo lucI6. Encaraqueéscertquel 'espe·
rantoesta pe!1sat amb el cap i que les
nostresllengües. reletesconl ínuamenta
empentes i rooolons. estanp lenesd'im·
perfeccions. lihauras plantejat un dubte
raonable
Per resoe l m6n no se t"acudeixiargu·
rnentar --co nlral ap retesa internacionali
tat de I'esperanto--- que la base del seu
vocabularis6n nom~sles Ilengueseuro·
peesocci<Jenlals I onentals. perque et res·
poncfra el que qualsevol IlngOista sap: que

~:~::~~~I ~~~o~~~V~~~in¿e~t~l~ 'C",==~~"""=,",,,_¡;j
teya oposició en el paper de I'esperanto
com a panacea
Etd iráquel"esperantotéunagramática
senzillíss ima(i €.oscert).Tureplicaqueaixó
no €.os cap garantia de simpl ilicitat. EII et
rebatraque no té excepcions a les reg les
ique amb sois setze nOlmesbásiquesi
unescinc-{;en tesparaulesespotmantenir
unaconversanormal sobrequalsevoltema:
haura arribal el moment d'una reti rada
tactica . Com que tu no estasdisposat a
discutirunesnormesgramaticalsquedescone ixes. i comquenoésconvenientque
li donls peu perqué t"ho e~p ll qu< (car ho
pOdnes ¡robar rnteressant), el mlllor €.os
atacaretsftancspersorpresa
Ara bé,hi ha atguns argumentsque no
hasdeferservir.Nocomentisquel'esperanto€.osu nalle nguaartificial,perque.lins
quenoesdemostriquelaNaturaprodueix

el vocabulari noés. ni de bon tros, el més
importan! o'un idioma, i. befant-se de la
tevaignorancia,tindraelcampabonatper
arecrear·seenlesbondatsde laseva
sintax i,lasevaformaciódemotsoels€-U
sistemaverbal,i haurás de res ignar-te a
sent ir,comacastigdelateva imprudéncia.
gu~ la sintaxi de l'esperanto només esta
Ilmltadaperlaclaredat.queelgenlalsiste·
ma ideal per Zamenhof perler paraules
compostespermele~pressarels matisos
méssubtils (cosa que la resta de lesllengües no podrian ler ni bofTatxes) i que la
cojugaciode ls seusverbsés un jOC d'in
tants .
No.el teuatacnohad'anarpasperaqu '
Qüestiona la internacionatitat de t'esperantoperattresv iaranys.Potsdir ,. per
exemple.que¿compotpretendm'smtarnacoonaJunallanguanascudaaEuropai
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creadaperuneuropeu?Peraquestobjec
tiu, caldria havernomenatunacomissió
mundial o alguna cosa d'aquesta mena
Encara que raoni que aque ll europeu
(Zamenhof)coneixiadiversesl lengües entree lles, algunesd 'asiatiques- iqu e,
detotesmaneres, sempreésmésinterna,
donal un kl ioma que té en compte els
altresinovolimposar-sesin6seracceptat
(nocom d'altres que pretenen ser les més
brillants,belles,IOgK¡uesieulbniquesllengüesdel m6n i quemirend' imposar-selins
i 101 perles armes) ... , encara que raon i
d'aquesla mansra (raonaments mo~
lids, la veritat sigui dita) ..., estara, en tot
cas.aladefensiva. ihauras invertitla
balant;a
Ara be: noetconfi"ls. El següent pas ha
de ser acuradament estudiat.
Si parles unad'aquestes Ilengües de
comlln icac ió i progréS,d'aquestes que. a
copsdegarrol i dedecret,degenocidiside
deportadons. han estésperlaterral'eufónicsodelsseusdiftongs, llavorspotsmofar-tede la qllantitat de gent que parla
aquesl projecle de Ilerlgua. ¿Qué s6n uns
centenarsdemi lersounsescassosmilionsdeparlanlsquepotexhibirelteu
oponent.alcostatdels300m ilions(omés l )
que parlen certs kliomes?
Peró si parles una llengua minoritaria, si
el teukliomamaternésel catala,el gallec,
I'euskera, I"aragonés, I'asturia, el breló. el
gaé lic.elsard,e lcors,e lquétxua.el máia...,
lIavors nose1"acudeixipaspa rlardexifres.
Saps tanl Dé com ell que les xifres no
signifK¡uen res, i queelvalord'unklioma
no es mesura pel nombre deis seus parlants. Si ho fessis,tirariespedres a la tova
própiateu lada.
Arremet,encanvi, contral"éxit.Hasde
saber que el somni dauratdo tot esperan·
lisIa és una humanilat bi lingüe en qué

diansde la noslra cu ltura occklenta l no
s'haproduit
Diguinel quediguinelsesperantistes(i
encaraquel · espe~tofuncioni...)(1), l ave

ntalésquelaviclonaflnalnoesunfet: l"esperanto--en aqueslsentit-hafracassat
Isiaconsegueixespor1araaqueslpur"ll
ladiscussió. el noslno esperantisla. en el
seu afany per convence't, tambe haura
fracassat. No hallrapogut encomanar-te
lasevaceba.Thauraslliuraldel perill de
contag il

va-

cadaésserhumaparl i lase.vaprOpiall~n

gua... il'esperanto com a idioma aux!liar
intemacional. Dones bé. aquest ~o,:,m l h~
fracassat : I'esperanto no és avu, doa umversal. Noel parten tots els homes i toles_
les dones. Ni tan sois I'hanreconegultots
elsgoverns.Aquestóseltalód·Aqu,ilesde
101 esperanllsta: aquesta victoria final de
I'osperantosobre aquestsaspectesquoti-

Butlletí

45

-->

Setembre

Albert Garrelll Vlla
(l)Perquéfunciona.ja hocrecquefuncio
nal Només cal fixar·SI) en losassemblees
internacional sd 'esperanlistes:hivellrelleu ropeus ,ame ricans.asial ~,a fricans.blancs .

negres,grocs... pero ni un sol traductor si
multaniI Noel necessitenperres. - Notadol
Coordinador.

Quelaríemsensecadires?
Heupensat algunavegadaqui vainventar la cadira?
Oesegurquevaserunapersonacansa da. Ivacomprovarqueseureen unacadira
ara més comoda que seu re a terra o estar
dempeus.
Pe rÓ ... alenciÓ I Si en seure en una cad ira noencer1es la posk::ió,et pots clavar la
granculada.Perb,benmiral,aixójaésuna
altrahistÓria.
Us imagineu la primera cad ira? Seria un
rocounlronc?Oueincámode!
Comésquemainos·haerigitunmonu·
ment a la persona que va idear aquest
utilíssimobjecte?
Queensom,dedesconsideratsl
MontserralParra
{C lassesde catala)
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Aroma
Ni els més vel ls no re~orden quan va
arribar_E lsbesav isJalacooeguerenbon icai gentil ,com ara_EsdeiaAromaivivia
dins del bosc. Ningú no s'estranyavade la
joventutd'aquellanoietaquasemblavano
tenirniprincipi niacabament
Mol1sovint,elshabitantsd'aquellescontradesanaven a pass.ar I'estona al seu
costat. Lasavadolc;:aveu ilallairad'herba
humida i agu lles de pi feien que nos'adonessin com passava el temps. Sempre
haviende có rrer a I'hora de tornar a cas.a,
abans que la nit no els erlQolis
Undia,peró,ningúnovavisitarn'Aroma
Estaven embada lits contemplant unes
gransmaquinesqueunshomesportaren
fins ran del bosc. Aviats'ado naren de les
saves intenc.ions: en peques setmanes
edilicaren un gran cas.alot amb unes lIargues xemene ies que aviat come n¡;;aren a
treure un fu m negre i pudent
Comcorrienelshabitantsd 'aquell irldret
totestrenyent-se el nas ambelsdits! Sois
pensavenenfug ird 'aquellmalson. Anaren
al boscacercarl asevaamigaAroma i no
latrobaren, niaquell diani mai més.
No cal dir que les males olors s'escam
paren pertot arrBU. Les Ilorses pansi ren,
els mures es moriren i aquel l paratg e,
abanstan aco llidor, aviat Iou un ermot.
Pobra gentl Com enyoraven la benau
ran<;:aperduda l Deresnoservirenelsseus
planys!
MoralitatElprogrésnosempreensdóna
la felicita\.
Post Scriptum: A l'Aroma del base, la
pudor la va desintegrar
Rosa Baqués
(Classesde cata la)

Si lens de 6 a 12 anys

:i~~I!I~U8iiíu~:indi~e~d~:~,
de 6 a 7 de la larda

.

, ~,\,!~i, d~.!~~la
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Josep Mora, campió
EIsdies 22a26del passatmesde juny
esvadispu tar,aCalella,unanovaedició
deis campionats d'Espanya da tennis-taula de vete rans. El nostte jugador Josep
Morahi va brillar amb lIumprÓpia.
Com que eren dies de cad a dia, dies
laborables, dies de feina,ens va serimpossible prendre parten les proves per
equips, peró si en les compet icions individuals i de dobles
Dastacadíssima hifou l'actuacióde l nostrejugador JosepMora, que aconsegui la
tercera pla<;ade dobles (medalla de bronze),fent parella amb el jugador d'Esparreguera Cast Soteras, quí, la temporada
anterior, havia jugat ambnos.altres, iho
torn ara a fer aquasta temporada.
Pelquefaalesprovesindividuals,Josep
Mora es lorna a lIuir i obtingué la novena
pla9(lf inal
Comen((a una nova temporada
Elsequipsqueensrepresentaranaquesl
anyenles sevesdiferentscategoriessón
elssegüents :
- 2a Divisió Nacional,
- 3a Divisió Nacional (lI igacatalana),
- 2a Divisió Provincial,
- Veterans,
- Juvenil Catalana
Tambétenim una escola por ajugadors
onedat depromoció
Si algú esta interessat a pertányera la
nostraSecció,oacol.laborar- hi,seramolt
benving utentrenosaltres.
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Raconet del soci infantil
Continuant reproduint par! de la col.laboraCl6 esde la Carmína (iniciada a la pago 22 del
passat número d·aquest BUTLLET~. vegem ara ..

pon~nia

Elsnoubotons. Eslilcil
col.locarnoubato nsdemaneraqueformintresfileres
de tres·

000
000
000
Pero.¿comesposennou
batons perqué IOlmin tres
fi leresde quatre?
So luci6

0000

O

O

00

Jocdefer la maleta. Es
un joc per a despistats o
peraexercitarlamemoria.
Comen¡;ae l prime r parti·
c ipantdient:
- Dins la maleta. hi lica·
rélesulleresdesol.
Elsegonparticipantdiu,
perexemple:
-Jo hi licaré les ulleres
desoli una tovallola
-Joh i licarélesulleres
desol,lInatovallolai..

I així success ivament.
Com méss·ompla la imaginana maleta. mésdilicil re·
sultaoorecordartotse ls
objectes. És un banjoc o
exercici pera la memória

O
Petits luxes
que el temps s'endugué

fonsdelpaiidebutaq ues ...
L·estelc/eNatzaret'?Elspastoretsd·enFoIchiTorres? ..
No ho sé. Hi havia molts
diablesen escena, iald imoni gros se liencenien les
banyes ... AquelISatanasdeviaserinterpretat pere n Lau
(EslanisJauFarrás).ásclar...
Aquest segon record ha
de ser for9QsamBl1t de la
tempor~nadal encalg35·

36,quanjoestavaapuntde
lerdr.canyetsoelsacaba
vadecompl ir...
Després de la guelTa, els
pnmers anyslorende va·
quesmoHllaques,iald imo
ni gros deis nostrespasto
retsno se liencenlenles
banyes. Un detall, un petit
luxe , que jo trobava a lal\al ...
Comtambétrobavaalal·
t¡¡¡----9n un altre ordre de
coses que noté res.aveure
ambelsnostresUulsos-el
petit luxe de "les bombes"
(elsg lobusinliatslque.ens
donavenalsnenspeUtsa
Can Jorba ... quan les nostres mares hi havienlet una
bonacompra, suposo. Sobretol, enyorava les bom"
bes de rovell d·ou ... unes
"bombes"que laguerra ir>Civil s·haviaendutpersempre ..
Perqué jodi riaqueaquest
~onpetitluxenotorna

ma,més.Desprésde laguer·
ra, a Can Jorba, al pnnclpl,

d·~~~e~ í~;:r:ram~s a;~d~uZU~~dedSe~J~\~~:~ ~~~a:r:,.~I~~,~tJ~~
demvelld·ouhavie!1deixat
:~~a;et;;::fd~~;!,I;!~~o~~~e;~~~~u~Ó\~~~!'~~ ~~
perdones so les.
Araempreguntos i noseriaprecisament lareprosen!aa6

'ti~~~=ge~~(=;;;i·lt~~~l.)=~¿a=~~~

recorddeuse¡del.ina lsdel~opOncipisdel . 36 ....
Un altre record Similar que ~nc em ~ la Imatge d·uns
paSl0relSconlemplalstamOé.durantuns,nstantS,desde1

Hutlletí

45

.:.

Selembre

~~s~omat les vaques gras-

Manuel Gausachs
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AsSEGURI ELSEU FUTURAMB
I

I

CATALANA
OCCIDENTE
Agencia Maragall
Li oferim tot tipus d'assegurances:

lIars, comunitats, plans de jubilació,
etcetera
Per a qualsevol consulta, truquin's
al telefon 347 86 88 i demani per
M. Teresa Campmany i Boada.

Gráficas Fomento, S.A

jI

Barcelona

JI
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