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ESBARTfOlk lORIC. - Den sa catalana, ballet po pula r per

a toles les ed a ts.
ESCACS. - A d iversos nivells.

I

1..,;

EXCURSIO NS. - So rtides me nsua l..., em b élu locar(s), a llocs
mtere ssant s de Catalu nva .
GRUP FOT O GRAfl C. -c- Re umo ns men sual s tertúlics, sessions de lIu m arti ficial amb r nod cls. Labo raton pro pi
de blan c i neg re. Concurso s i exoo sicio ns.
MANUAlITA TS.- CJa sse s de gan xot, c ostura, tal! j con tccc ió, broda t a m a. puntcsdecob j, frivolit é, mec tarn é.

Pinta! sob re roh a. Hijufer ia , policrom¡a, ce rámica
russa . cuadres tndirn en sual s. grav a! de vid re . Pintura
J'o li. Escola d'ad ults. catalá, angles . Gtm nástíca

.1

feme nin a.

TENNIS-TAULA. - Eq uips a 2a Divisió Nacion a l, 3a Divi sió
Naci o nal (Higacatalan a ), l a Divisi ó Provincial , vetera ns, Juven il Ca tal a na . Escola de iugad o rs.
VOCAlI A DE JO VENTUT. - Billar, bcntarre, domino,
parxis , futbo lí, petanca , scale xtrtc. Ccmpericions in-

I ....,

I

tcr -cnntars.

I

TEATRE. - Grup .. infantil, juveni l, de se mo rs i de ve te ra ns.
Escota per a no¡.. i note s.

I
L

ALTRES ACTIVITATS. - Con rer rs, confere ncies , e xpo srcío n~ '_fe!>li v als, visites c uhu rels, cursets de tet a me na.

_

t

de la rosna sccetat . a voues oescon-

consilia ri
Nadal solidari

Nadal , en reahtat, no té adject ius.
Nadal és Nada!. És el Naixeme nt. es la
Vida. és el Déu arr ue i crecer que es la
Do i Pres encia perqué ncsanresgau dirn de la seva lIibertat que es serve; i
aprenguem a estimar tothom .
Teta aquesta teooresa que aquests
dies e. perimentem, nosaltreslavolem
expressar en solidaritat. Volem un món
frater na l sen se frc me res. votem que
mes enua de les prbpie s idees req ni la
torear i co mprensió vers eis altres.
vcrem que els oblidals i menystinguls

su ma r i

certant.trabin el seu Iloe jusi de digni-

teiteenmece
Necessitem que Nadal, el Dáu amb
rosenres . sigui la vivencia que ens
esper oni i conforti a! Ilarg de 101 I'any
per a viure i ler ca mi com a germans
Sabem que no és un somni ni una
tamasra de la socie tat de consu m oAl
lIarg deis segles milers i mners etcmes i dones de bona voícntat ho han
ter ccsscre. El nostre Centr e Parroquial n'ésl' hereu,d'aquest do , l etvo t
seguir cultivant com a va lor íonamental.
Par aixc . ben corcrairnem . ens diem :
Feliq Nadalsolidariatots !
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edíto rla !

Rus calen ca nd idats!
(J llasi G¡d:l an y , pt:ra4ucste s~ ,tl c "

escrivim en aque st BlJTI. LETI qu e
prcpa rcm la próxi ma A,se mh leól
tjcne rut de Socis.
En la prcpcra ----t.jue an unciare m
oJlon U narnt'I ~I-. un eop.asso,lits tor-,
eb l'u rnpromls o, d 'a llllH1111acI6 de lcs
ohrcs, tali l"ornc stólvenpr cvislus en
l·eslUdii nicial.I'ac luólI JuTlla Din.-cliva
del c. P. d' Horta acaba el scu mandat
de fo rma Irrevocable.
Pe r aill,o cal la imp res ci nd ible i
urgen: prescntació de persones 4 1 ~e
vulguin ocu par el d UTecs ncccvcms
pcr fer coruinuar la vida acuva dcls
Ltur-o ....
Aquev ra vegu da és imp o r ta r u
prcndre la dc cis vió de s u bst ~ I Ul r les
per sonesquc fm' ólra eslanal.lron lu eI
Centre, ja que e lles metcr xes han
anunciar la S('vare:tir.ld..1.<k,prt'sU'un
lIarg pTOt.·C:s i amhcl desig tkdonarpa,

a llovesiul·es qucwt c¡lIl\ io fe reill .
Her ude valo rar co rn ca ll a pruliltl'>:!
al'\uac ilÍ de la I unta q ue hi ha ara. pero
T1oé,bc nefi¡·i¡í... poc rac apenlll al
I'eternuzac i ó d'una mareixa Dirccció .
1.01 majoria de mcm brcv de la Junta
actua l porta moh v anys en el cürrc c.
Scri;¡oo . pcrt ant, conslituir-nc una de
nota eleg iua entre: le.. molles i OCIl
prepa radcv persones que, hi ha a les
scccio ns ¡ alalhxtadc soc ix de la casa
No s'hauria d 'esperar ab darrc rs
diev. Des da ra dcmanem. dones. quc
Itlthtlm Iac ¡ un acre de prcdisposició
pcr tcn n preparada ía pre...jdencia ,i la
st'v a j u ll l aencl lll(lme nt dt' l' anu n~ l de

la con voc ató r¡n d e la pró xima
'\s'><lmblt' a Gelll'ral deSoc is.
!'e nseu-hi ..erio-.amelll. Si dc vcr ital
ecume u cl Cent re i et q uc rep rc'<Cnta.
nodeixcu passa r l ' oportunita t de serv irlo, de ser útil a la resta de
socis , ofcrim les vo str es
candid atu res.
Co m que s'apropa Nadal.
no vo ldrfc m aca ba r se n-e
dc sitja r-vus molte... felicit ats
:1 vovultres i a les vovtres
tam ülcs. Cct cbrem.donc s.!a
V ingll d¡l del Sc n)"or. I Iins
ten aviar

c .... Hurta
_

_
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Brillant principi de
temporada

SeccíódeTennis Taula

ESCOLA DE TENNIS JAULA
PER A
JUCADORS DE 1 A 12 ANVS

Juvenil Catalan a: A causa d'un mal
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DIMECRES I DIVENDRES,
DE 18 A 19 H
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es ba r t folkl ór tc
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A les portes del
cinquantenari
O"un temps eoca. ies princlpals SOf lides i actuacioo s deis diterents grups
de l'Esba n han estalles secuents:

Juvenils : Actuació a la placa Santes c rece par la Festa Major. en un

tesnvenoter-reaco etcoua bcrecc en
els acle s de Nord Cultural, a mitjan
novembre. al Centre, interpretanl la

Jota c'Ascc
Noves aenvnats de r Esbart . En
acuesta mcments. tcts els Grups es·
tan prepararael Festival de Nadal que
tinclra lloc. Si Oéu vol. el diumenge 17
or del palsatge i ffUlr d'una bolla con - dedesembre al Centr e. a partir de les
18 rores . PartiCulatment. ets minyons
vivénci~ entr e cansares. accecei pares del Prepararon esperen amb
nyents 1 gen! del poble .
Adjunlem una fotogralia (a la página mol! il .lusió aquesta bailada : uos par
seguenl) del nombrós grup Que oartct- veure actuar per primera vegada eis
pa a la testa del pobre de PUig-PU- SetJ S hlls i els anr es per contemplar
com van millorant.
rwent
El nombre de pents da nsairs s, meroA meita t c'o ctu bre intervin gu eren en
una troba da de Grups vete reos a ent-hi els de rtntan tü, sobrepassa la
Tarragona. Amb noseitres cansa ren quarantena. l 'infatilens oleriratres
ers Esbarts Veterans de Sabadell i ca nse s , entre elles i com a primic ia
Tarragona
- Peelxkía de T árrsqa- . Com ja és
tradicio nal, a la segan a par! del Fati·
Cos de dans a : Al mes de juliol vial- val, hi haur á la representacó de Pasjere n a la regi6 ncr d.tr ance sa de Feix
torete. Teatre i Pastorets se ran tamce
en bsaa ren en un festival lolklOriCa la escenihcats al Centre el drssabte oa
vila de Pamir. Del 2 816 d 'agost vena- 16 de desembre a la tarda.
ren la Ciutat alemanya d' Hannover par
El Grup de Pares organitza pet' ais
partICIpar en un Iestrval 1n19maoonal dies 16 i 17 de oesemoe e una tómbola
de ioguir.es al Centre
de cansa
El djmeaes 27 de desembre . ee
Par la Diada de Cala lunya . 1'11 de
Pares : Ana da a Mallorca a princi pis

de setemore. Bena da amb un grup de
I"lIla a la ptaca del pobIe de Galile a
t'esteca de tres ces va petTl'letre9au -

-

- - --

-
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Grups Preparalori , lnl antil i Ju venilo feríra n un ampli eeperton i amb música
en viu al Sa ló de la mtaoca i la Joventut
Els Grups Infantil i Juv enil correocaran les actuacion s de r any 1996 ba
llant. el dia 3 de ge ner . a la U .E. Horla
El Preoa ratoo i nnfanl~ prendran
part en la cavaicaca de Reis el capvespre de l dia 5 de ge ner
Els G rups Infan t,l i Juvenil inic iaran
la Roda d'E sba rts per aquest curs el
diumen ge 21de gener.

me tots els c rcrectee. En succ essius
butüetms procurarem contarta nostra
fustcna. reccrcent i nomenanant aixi
tants dansaees. protessor s i treb all adors do r Esba r'l i de l Centre Parroquial
d'Horta
Foo on 4 de teceer ee 1946 QUan es
constituí oscaen em el Grup FoIl<J6fic:
d"Horta . Per6. basta otebans. just ac abada la guerra . un ton grup de jcves
de l Ce ntre Ja as sajav en i reeuu aven
actuaco ns. Alguns recc rda reu ces
Iestiu s al Loca l de la Parroq uia (f actual Ca u). on hi havia b asquet. bal lets ,

c tn que n te na rt . L'any 1996 sera
l"any del cinquanl enari de l"Esbart. Per
aoo . esperem pode r ote rír moltes i
Quali ficades actoacons que don,n reneo a aq uesta ereméfi de. Cald ra la
couacoracc de totho m pe r dur a ter -

panesscs...

Bur l le t ¡

1995---
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Finalmenl , tota la famili a de I'Esbart
u s vol deS'll ar un Bon Nadal ; que
l'A mo r deJ esús ompli els vostres coes
illars
Esbart Folklo ric d 'Hort a

-

-

-

rennta t Fra ncesc Badia i Jordi Poblet
van rer pernees simultan ies al ca rrer ,
arnb for c;a e xit de públ ico
Cal d ir que France sc Bad ia ¡ Jordi
Poble t. aix¡ com Andret.l Meca , van
cotenett con linu s ascen sos de cate El Club d'Escacs
gorja i ava t tind ran el tit ol de Preteren!
de la Peceracc Cata lana c'ascecs
Peona I Peó
O riol Paluzie , per la seva banda, ha
Dins de la secció c'z scecs del Ceno quedat camp ió del tomeq ccet de
ne Parroquial dHorta funciona el club Barce lona
Peonai Peó.o Peones i Peons, que es
r ae oé s'ha participa t en ets torcarac tentz a per ser, dmtre deis clubs

o'escacs ce la tecerecío catatana. el
que té més al! percentatge o'escorars
i el que té mes att percant atge de
dones (d'onli vee lnorn: els escacsno
podenfuncionarsotamentamb peons.
5106 que li calen lambé peones).
A

resecade l Mar . al Gu inardÓ. el

gr up d'esc acs Peona i Peó organitza
cada any un campional par eqccs.
oee c'e n fa tres . A la darrera edic ióv an
part icipar més de ces -cene neos i
nenes . que formen la pedrera . d'oo,
alguns. paseen a teoerar-sei a partici par en o'eme e activitats del dub
També es va prendre parto amb
ecucs de l club. a tres de les quatre
categ orías deis jocs escora-e de la
Generalitat: cadet femenina , infantil
femenina i infantil masculina. A la tase
de Barcelon a tots tres equips van que dar ca mpic ns. A la fase tinal catala na

~~i~l~ ~ee tl~~r~:~ ~a~l l~r~~, d:~~

nrcteus
l es aetivi\alSsetmana ls flxes es duen
a termecaoa dilluns . de 19 a 2 1 re-es .
cada dlJOOs amb el maten roran. i
cada cnssabte de 12 a 14 rores. En
aquest horari podeu trabar sem pre en
Pep Melendres i alt res mon itors, si cé .
al momen t descuere aquesta resse nya en Pep és a l'hospital on ha patit
una molesta operació que desi tgem

p

ets dos primers equips van queda r
tamo é cam picnsit'altre tercer
Aix i mata¡x , tres jugadores del clu b
van repres ent ar Catejunya ats campi onats d'Espanya individuals: Jud ith
Besen al de cadete s, M iriam Pob let al
d 'alevines i Patnca Mart i al de ben jamines . Les dues oarreres van entrar
als Cinc pnme rs uocs Que donen coci ó
a partlCipar en els progra mes de tecestceceDe la Fede ració Espa nyola
El ea de Sant lIuis ets membr es de
-

-

-

-

-

t

nous asce nsos de categor ia i aitre s
satisfacc ions . lgualment, alto rneig de
Bada lona, Ca rlos Vargas i Francesc
Badra han quedar segons ars seus
respecnu s grups . Actualment jugue m
e l to r ne ig escolar ind ivi d ual de
Barcelona, un deis grups del coer (ca
dets femenl nes) es juga alCen tre. Ben
segur quecauran no ves sanstaccons

- Rut l k t í

4
'.-

~~."' .
\~

.~ ,

~..'~ . '

..

.'

¡:;~~~8~lg~: •

també que ta superveió del ter neig dei s cnveneres ha estar a

can
ecsccajaace ta senpanca
rina de los MoZOS .

\
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Francesc Salva ¡Mas
Ha mort Fra n-

1986 l IQurava en-

cese Salva i Mas
oesprésou ea vida

tre ets deu socis
mes anecs que re-

de drspomtnutat
permanent per eis

beren I'homenal ge
del Centre Parroquial
I pe! que la a

seosr pe r a tots ers
que se Ii acosta -

rar-

ven. Aixó, junta mb

trataceta dala sava
vida, racñvñat inousmat.se't consr-

ra eeva eo eosa
cultura el l eu Iider

enmortesacnvnats
aposló liques .
L'any 1943 IIQura entre elsfuncla dors del Grup Recler Salsas de la
F.J_C. de C. En el
moment de la primera persecuce.
n'era Vocal de Pretat. i en la - novaFederació . va ser President del Cercles d' Estudisl ins que la malaltial'e bligaa retirar-se.
Fou directiu de molles activilats eoostóbqces de la barriada . de la Junta
dEx-Alumnes deis Germans de les
EscoIes Cristianes (La Salle ), etc . El

dera aj-lortaunca rtíder mocete . que

ajudava des interessacament amb
el seus conse llsels
compallysquese~

eeeceven

creem que . com

a simbo! d'aquells mdusmelsque tanta la ma iimco rtáncia tingue ren en el
desenvolupament de la nc stra barriada , es podria suggerir a l'Ajunlamenl

quel'hom enatqés donantels eu ncrna
un oers eosues carrers
Ant onl Caminal

- - - ------;;:
P-u ~ i

tNu fr4
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Josep Campm any i Sagués
El dia 2 rra quest
mesde noverTtlreens
va deixar en Josep
Campmany i Sagués,

- Jo recome e n
Josep l en! d'apuntacIor-diula Dora Serra. a l'entrevista que
vam publicar en el
núm . 12,de juny de
1987, d'aquest BU T·
l LETI,d e laq ual tra·
ie m quasi
lo te s
aqueste s dades Semprequ een sequivcca ve m. ell deia :

uocerssccs rrés sn-

tcs cera ocsneeon-

tet. Vivia a Can Ca,
pa rrada, al costat ma teixdels Llu'(sosd'Horta. i tela mctts anys
q ue estava merert...

Josep Campmany
erafill d'Horta. Havia
eascct al carrer c'en
Tra vi eí te oe setembre de1 914,.. Als deu
anys es va l er aspirantasocidel'Acadé·
mi a de SI . lIu ís
Gon¡;aga (nom Que
Iingué aq uesta Casa
li nseI1 946, anye n qué calguéca nviarlo pel de Centre Parroquial de St. Joan
d'Horta);a lsquinzeanysli vandonarel
cernerde seo. dalat el 15 de g€'Oer de
1929.
Va actuar en el quadre jUVflnil, l, más
tard, €'Oel de grans , €'Opapers cample-

-Osíresr- j rea qean
ccmeea eracomi-

la

ca, i plorava quane ra
cra matcaNo tenia cap s u peot . Quan el quadre
esce nrc del C, P,
d'H c rta guany a el
ccncurs de FESTA i
an á al teat re Bc me a a rep reseota r-bi El
port de les boires, en Josep, tot i est a
fortamenleng ripat, a súpliquesde l prüpl
aulorde l'obra,va haverd 'anar·hlaterla

sevatema
En Josap Campmany terr eé va ser de
.nmte . Va ler cinc anys de rr esoe- . en
una de les eccqoes dlficils de l'Enbtat
Fou molls anys porl ant del SanlCriSI
Duran! la gran resteweoo . e11 i en
a les processcns parroquials. Abans os Ferran Solé gairebé (o sansa gairebé)
poder collporla r la crau gran (el . Sanl es jugar€'Ola pell len! lei nes par
menlans ...

Cristo Gros _, que pesava 54 QUlIos), al
s e tze anys ja portava I'anomenada Creu
deis Improperis, al Viacrucis del Drven
d res Sa nts
En Josep Campmany foudurant vint
anys seguits, del 44 al saj'eountaocr
titular de les obres teeners que es repte
sernaven ere u crecs : oreo-es . comedio
es , samets . pastcrets, la P assi ó... EII
ee a qu e havia apunt ats tetes les Pes SIOIlS. ,

10 -

les"

allureSdel lelardel leatre, icol ,locanta l ""
seu nocles ece eetes de la boca de

rescenan

En Josep i la saya familia eren ers
guardadors de les ceu e deis uute ce.
des de I'any 1939, La familia continua
ao uest a vtrsdrcíe -.
I duranl uns qua ranta anys. en Josep
Campmany s'encarrega d'organilzar la
romeria de Montserral. que cada any la
la pam)quia d'Harta els primers oes del

- - -- - B ull1 eI Í
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mes d'oct ubfe. Un anra tasca d'un home
e~emplar q ue, en pro de la Par róqeia i
del Centre , sabia locar molles rece s
Que descansi en pau : una pau be n

merescuda oesce és de tants

eecsns.

ManelGausachs

No oblidarem mal
el teu somriure
Trobarem a tene r el lou somncre .. Sí .
els omriure que tanl es vegades va se r el
regalmés bomc de tols Aq uellsom nure
que s'es borrava injustament del teu ros tre quan l'alza rCf\Jel et va colldUlrpe ls
camins del dolori el patiment
Pel o nosalt res sabo m que ara el teu
Silel'lCies dolO; pemue el teu afany de
viule sempre va ser immens. Cap vida
es vida plena si noés YlSCUdaen rerrce .
i tu ens vas ensenyar a vícre percce el
teu ccr era una rosa d'abri l.
I ara , que ens ceoes i te'n vas l uny
d·~i ,segl.liremelcam¡quevamaprer:'

ee de tu , 1 cap foscor no eros ensera
perqué: sempre trobarem un tar en al
record eeueu sornriure . avi

Joaquim Casals I Campmany
No, no ro oüc arem m aL ertec somriu re,
ni la teve mirada de btau cei.
ni la tevai l.lusió, ni la teva aleg ria, ni la
teva companyia,
Il i el teu írnme ns amor.
Has tingul penes r eiec eee.
perosempl e haslluitatperlOlsels qui
esbmaves. sempee t'bas dona' als al

nes.

i semple hem rebut de lu el millar que
portavesdinselcor.

pero has t,ngut unes immensesganes
de wure
Els tecs l'lls bla us ja no hi veten, pero se
que em V8IeS amb eIs ulls de I'ánima
iemsenheSdinselteucor.
Es al leo g ran cor alge el qUll ara em
d6na torces par coonroar endavan1,
~m:':=. vil' el record del t81.l
s'n e acabal aquest leixuc carnr.
Ara po lS abasta l la plenilud de la glofia

co s erteu cet. qceto vee s b raoc
Enyoro aquells le mpsq ue m'explicaves
ccnte strcnd aües
Enyoro aquellstemps quepassejavern
junts i m'exoücav es tots ets teos recoro s
EnYOl o lest eves histories de ta guen a,
q ue sovmt em ccn taves
E nyo ro les riost re s vivencres de
Monl serral
Enyoro e+s teus l' lls blaus.E nyoro eltel'
sornriure .Enyorolaleva.tencllesa
Enyoro tantes 1 ternes vweeces al teu
coslat.junts .
Enyoro 101un urevers de feliCi1al.que tu
mnasdonal amb un immens amor
Tu m'has en.senyat a viure i a conviure
lenel leucelblanc.
tu ara ets una estrella q ue britla.
queenshadegular en ell largcamidela
vida
Pcr ól u no el s tall sols ull ae strella, el s el
rneu umvers
Jo pone untrcs de cer blanc dms meu
i etteu cor bateqa díns elme u
T'estimo amb un amor immens,
aquel! que tu m'nas dona! i m'nas 1:lII5ll'nyatadonar.
No, avi , el leu sornriure no I'obhdarem

Arahas fetunllargca.midedolor,arogo;
~aipatimeot

Butllctí

46

NÚn. Casals I Cam pmany

.:.

Dc scmbrc

19 9 5 - --

- --

11

r
Jo sep Forn i Rodr lgu ez
Nascu t el 7 de mal; del 1940. Josep
Fom 1Rod riguel é!il aclualment el
scc í núm . 48 del . Llu iso sd 'Horta .
M"auevJria a crr qce en .joseo Fom es
el soc més conegutde tothom qui passa
pel Centre Parroquial oj-c rta. Us el
lrobareuesc ombrantel l/estíbul,a mun
tegantpapersaSCCfetaria .recollint claus

o puntes decigarretesa l'escenari (- prohibit tumar- , diu un cartell !), ordenan!
les butaQuesde la sala. etc .. etc. Ah, sí"
í venenlloleria peIs vons de NadaI, a la
sortea de resqiésía . i repart'J'l'po'ogrames tamcé. a l"esg1ésia i a la majaría de
torques d'Horta . En Josep no parla
gaire. o parta baixet, pero actea mol!!
-Qn V8S néixer, Josep?
-A Harta. al carrer Ccn sorts Sans
Berre t. al matera ucc o n vise. SIIlÓ q ue
ara l'anbquíss,ma casa s'ha convertrten
un bloc de pisos. Jo visc al 57. ter . za,
amb la maee .

-Eil.pliCa"n s com era aquesla casa
abans

-En reantat, eren dues cases aoos
sad es , de planta barxa i pis. amb hort
co mpar1ll,unpou iunsafareigonle ien
quante s bugade
res . L·entrild aerapel carrerSans 8ef net opee un corredor que arnba va flns a
I"hort Les eoes cases ter een ta tacana
ca ra soe-cest, En resum o s'hi ernrava
pe r la pe rr posienoe on hi hav ia el ceuer
pe r eoatar i pre msar el rai m . En una
casa , hi vi vienel sav;S, i ,en l'a ltra ,els
pares Seg ons explica la mat e. e l bes avi
vavend repe r quatr e ralslesv iny esq ue

oucaca a jorn al unes
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la que seguei xen eIs leus casses. griJ·
a en Saló, El jov ent d'avui en dia ho
le mes coeunn No obslant aixo, sem prehl ha un bon am.icper a donarla mJ
SegUlffl. No tol ha de $8f" treballar, Ha
d'haV8f-hiesbarjo.
-El meo esbarjo i e1smeus ames e1s
trece a la ParrOquia Correocc per ser
un catequrtzet ñns que, al cap cuns
anys. ja sóc un catequista. Va'9 amb la
ccua ca p als Lh ñsos.a
veore-m tea tre o erema. a da lt, al galline r
Sócsoci en co mplir els
17 anys
En Josep treu unes
Ilistes i concreta lad al a
e xacta dc la saya alta
el 20 ·4·
com a
1957. També mense
nya una íctocreña (que
reproduim ) lel a el de·
sembredel1956a1pab
de I'esglésla , en hi ve iem rrcssen Seq ala

CIeS

-També feies lealle ?
-Nomes dins la corooa rsena. El meu
papel" lIarg era donar una bufetada a
Jesúsquanelportaven davantdeCai 'as
i dlr ·~ : ..A"xi gases partar davanl del
Sanhedri? Et vento eoa eoteteoa perqué una allra vagada aprenguis a ben
parla r! _ I Jesús cm repaceva: ~ Per qué
em pegues .. ,?- 1 corneoco a assete a
les reumcns ele junta. cosa que he procurat l ersempreque
moho han permes les
cucc mst áoce s. encara que ncrnés ros
com a oiem. sansa
vol.

- A parr de ter de
Vocalde Propagada ,
¿Ireball es per a d'al ,

soc:

eo eqoe nsenys.vcan
de la pancqute . amb
ungrup d'aspir ants
-Un dta que assajavem els joves sota la diracció de Miquel Campm any . el di rector em va dir

-eeccae. Jo se p. peones encarreqar-te
de reparti rcartells? »l em oonv erte i~ o en

el repartidor oficial. Encara faig aquest
- cucr.. 61"1 segons quinas seccc os de l

C,P,H

--Ja /enim en Josep com a Vocal de
Propaganda duran/ la Junta que dit'igeix

en Joan

Bo nany ,
- Encara hi nave represe ntacíons de
la Passió i jo mcccpava que la propa
oandaarnbés a qoantes Inés parroquies
barcelonines millor. Havia 'el un Ilarg
il lnerari visilant de 100a 125 esglésie s,
per a enganxar-hi el carte l de la Passló
d'Harta

ü uut er r
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lres seccions?

-cccuatoro aies
e -eres d 'en Josep
Saló en la conlecclÓ
de la revista IDEAL ,
que duranlunallarg a
temporada trea un
ocrrerocecaees Es
repartia alssubscriptors que s'hl vallen
subscnure pe! módic pre u de 25 pesse
tes trimestrals (el socis ncrnés en pagaven5). Hi hav;a un colla de bohgues que
s'menuocaveo
-¿ Ouan comerx e la teva inter venció
en la secce de Cinema?
-El vocal de la secci6 era en Josep
Saló [corn sempreuns qcan ts sóna tot
arreu). Jo l'ajudava. Per a cada sessió.
calia llaga' maquina i pel,ucotaal senyor
Antoni Escu ré. del Clo!. EII portava el
malerlal i iee de projectista De vegades. era l 'hora de co me oca r i la camioneta ecocoea pe! Sr. Escu té 00 havia
amoat, IIa sessc es COI"I1eI"I98va amo
reta-d. Hav;em d aguantar la subsegüenl
bfOncaOelpúblic
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-Quan V3 U len!r projecror de propiaral?
- l'any 1962 comprem una maquin a
ele tercera mil . bastant casol ana , i es
lonna I'equip de Cinema. Ens organilzem per ca renes (Ra rnon Baüester¡ Pere
Piqué : Frances c lI une ll i Josep M Bigues; Angel Correlja i J, Centelles : Ricard
Martínel i Josep Fom ) i cada lest a la
corresponent parella era respons able
de la projecc ió cinematográ fica . Més
endavant s'hiafeqeix en Josep Cam inal
i el seu pare, en Jaume Camin al, Que,
amb el pas del temps , queden com a
responsabl es pfOjecbsles vnasos . En
Rocafd'reeraoes era I"ajudanl ele tcmorn
i ara hoés d'en Jaume Caminal,l 'actual
vcceroe Cinema . Es possibleq ue m'condld 'algu i emsabriamoltelegreu. oeeerccrsccroes per ere eveot. La memori a.

ce spr és de 35anys d'história, ens fa
males passades ...
l 'equip de cine ma no soIame nt es
preocu pa de d'e xM >ir peU ícu les, 5I1IÓ
Que lo u I'equi p que projectá.la oscorace
iambien taci6de la sala i dels vest íbuls i
dug ué la las ca a te-me . Ja veiern Que
bons neoaaaccrsmai nohan laltal a la
Casa .
- Ah, em eesccc eva de dl r que en
aquell temps no ten iem cabina.

- Des d'on pro/octal/eu?

la:OC:~~~~~:b~:::n:: l

corresponents forats per on cessava la
uum de l projector. Haviem de moure
bvtaques ce la sala a cada sessió de
cinema. l a pantalla . casol ana , era de
roba blanca i no ocupava 101resceoert
UnS anys més tard , uns SOCis, en r ano-

On e m br e de 1956 . Al áarrer. , d ·esq uena . Clre l. , MoHn s , For n , U n. Segala, llunell,
581.... 1 B. lce lls . Al da ...an l:? , Filbfeg as I Cos la.
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nimat, ens pagaren la nova pantalla i la
instai.laeió de lae abina actual
- Es feren moltessessions de cine
fórum
- Una iniciativa eren Toni Galán. que
vena fer cinema amb eol.loqui per al
jovent, va ser ben acollida i acceptada
per totl'equic . Ens embra ncárem en la
nova tasca. l a primera prcjec cló fou la
de Rebelde sin causa l a vida de la
secció dec ine-forumlou d'un sdeuanys
Féiem tresp rojeccionsca dam es i l'assistén cia ce públic era de 250 a 300
persones per sessro

En Josep ens mostra el carnet de
federatd ee ine-c1ubd 'Espanya
- El púbilc assistent era d'Horta ?
- En teniem de tots els districtes de
Barcelona. En queda constancia per les
utxes oe sccis. A tots enviávem propaganda.
- Teníeu bons presentadors?
- Havien presidit els col,loquis en Miquet Porter Moix, l'Enrie Lanosa, el di
rectorde einema JosepM , Forn, ia ltres
nomsdeprestigi. Va ser una época molt
intensa per al cinema deis lIu isos.
-Es lláslimaque tol aixóno~consli

en aeta"
-$aps? Justament, aix6 de recordar
dates if ets passatsm'hadespertat l'interés pera teru nah istória del cinema dels
Ltctsos

-$erámoit inleressant Esperemveu-

B utll elí
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re-la publicada en el nossreBUTLLETI.
Ja el pols posar a la teina
- Ho faré aixi que les cireumstáncies
familiarsm'h ope rmetin
En Josept é la marem oltma lalta i está
ocupat oe mtíoe c ña. Esperem que se
solueioni lapen osas ituacióactua l iq ue
la senyora Teresa visqui raraxaca i
tranquil.la el temps queD éu lih a marcat
aquí a la tetra .
- Has eslal president del Centre Parroquial una colla d 'anys
- Quan va plegaren Josep Urdeix.
emv an donar el carrec oe president.De
I'e ny 1978 al 1983 vaig lreballaramb un
equip molt mteressan t: en Jaume Fonl
(a.C cs.). l'Elc i Mayor, en Juanjo Sanz
(que l ambé descansi en paU), en Josep
M, Miró i en Benito Lurs Moreno, El mes
de juny d'aquellany l"estatdecomptes
oels uctso s estava en números vermelis. Mossén Rcss elló ens va ajudar a
salvar la situa ció. Durant el curs 19801981 féremun conveni amb la Caixa i
co rnencaren les acüvüats escorars e- la
nosua sala de teatre. Avui dia encara hi
ha actuacions contractades amb diver
ses empreses. Els númerosdecaixa ja
no ens tan tremolar
--Que me'n dius del Club 2002?
- Va ser una iniciativa de mossen
Verdura per tal d'acollir tols els infants
que no pertanyten a eap grup d'Esplai ni
d'escollisme ique veniensovinta les
sessíons de cinema infantil Els térem
soos oer Club 2002 i els organitzávem
[ces. excurslons. visites eulturals... Va
serunatascaq ue durá uns 8 010 anys
Molts d'ellsavu idiasón socisdel Centre
Parroquial
En Josep no ha deixat mai res sevee
activitatsd insde ls llursos .
- Avui dia les aetivil ats dels ll u'i sos
d'Hc rta s6n l ota una attra tnstorta . l a
meva tasca és de simple col.laborador.
en el cinema, en la tresorena i en la
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secretaria.ene!s esportsd es alói ,q uan
eltemps i les ercurnstánc es m 'ho per -

Ir

menti ma

I
:

tenajment:

A mitjans d'sccst rn'ocupc )a de la
lctena nadalenca. que aquest any ens
hadetocar,)aquecelebroelsl5é aniversari delasevainstauracio.El i1Umero
és e!
.¡

mane pro-

~:~~n,

en la vigilancia general de la

2 3 3 8 9.

~;~cr ~~:

cures s ¡n
no resol e re cap
ater d'impor t áncia

,

:,

m rrucra r

cap

,

~r:/~:~~~ 1

e m-

=;~ t.

ressadaenverselsLluisos.
~ _ .., _ , . _ ... ._
._ r ecan¡; a
-Gracies , Si mlle pogut cecear a .,.; .... :,-=:':: •.':.....
,;:."::-,,~. de no salotes aquestes acuv'tats extres ha estat
bar-los reperqué les ctrcurnstánctes de treball i
soldrea mbl acla redat precisa pere lecte
de la tosca que envara íot l'ámbit del
familia m'ho han perm es. El Centre és la
meva vida. M'ha cc oat molta tena. que eeserrere. Soj e n representar-separ un
vellca rregatambun leixdellenya lamb
jo mate« m'he ecscat i nesrc molt
sansiei. Beceieoo: el ceoneés a meYa un l anal a la lTIá

vida'

-Dones queoeorcas anyse! puguem

temi entre nosaltresl
Dora Serra

Advent i desemb re
(Del costumari cal alá)
El primer dia d'Advenl surt un ester
que brIlla durantlol eqoest periode i es
Ion al puol de miljaM de Nadal i hom
ra oceeoa I'Este! de ¡'AOvent
Aquestesl el lédoml nidam unl laL!una
i neutreñtaa tota la seva mucenc¡a. do
manera que duranl el temp s que surt.
hom pct ter 101alió que la Uuna inllueix,
tem si es en bé como si és en mal.
perque la Uuna reposa
El mes de desembre diuen que és el
més tred i el mes fose de l'any. moral-

16 -
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Racon et del socl lnfant il
1,C uriositats . El cabell de les persones es tan ressteot com 1'alum.I'1I, i SI en
tessjn una trena tina, com un cable pri-

~e;d:foeo~~~~:' ~g:~o~':Pif~~I~~I~~

peñt

El cabell cr eu d'un a dos cenümeíres

caca mes: méSde pressa a I'esliu ~ a
rrween . • més de peessa duran! el dia
quedur aol lanil
2. L' herencle, Enmo or. un parede ixa

als seus ñns 80 ,000 pessetes Té set
ñüs. I cada 1111t é una germana. ¿Quma
qu anuta t loca a escaseen deis be re us?
(Vegeu la so/ucló a Ia ~. 23-J
3. t ren es paráslt es . Una o méS lle
tres es troben escampades dios cIeIle JCI,
sempre en el maloix cree. ec oestes

- - Bu ll k' tí
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ne nes no tenen res a veureamb el len i
serveixen únicament per aditicultar la
compreose :
EWL OXIAW EXCTW OXA W UXS W
EXSPW EAX AW
(Vegeu la soIució a la pág 23.'

4 . Marr ame\J lor ra casl anyes

dir igir ·la i van le nir la gran ocurrencia
de Irans lorma r alq unes escena s i part
de la música .
Q~n menys rescecte ocr s'nc esperava. la verna el ca nvi de música .

cosa que a ques ta arersestava moll bé

Marrameu torra castanyes

i les encertava tetes . Ens vam dive rtir
amb algunes ccurrerces de reo-a . ja
que hí van saber posar la correspo-

Ja n'hi pela una ers moercs.

nenr saísa.

a ra vcrete oeí tcc.

~:;~~I~o~,a~~~n~~,

que piqueslusta, pica ben ion.

5. Frase repetid a. Repenu aquesta
frase, cada cop mes de pressa:
Duc pe sec al sac, » ressec 0" 56c i el
suroamb suc
6. Endevina. Tinc les potes que t é un

90S 1 e e b1gotls de is senvoes
(Vegeu la SOIUClÓa la pag, 23 .)

7. Endevina. Ouatre dones van al
pral. cada ecoa amb qualre seca cada
sac amb cca tre qats . cada gal, quatre
galOns. endevina qoants gats 56n.
(Vege u la so/ udó a la pag 23 .)

Carm ina

rr

manualitats

JJ

Jo 1"10 jUljO si aqu ell o aquell anre
ueteueve más OO.Si acceoteu la meva
senzilla cpinié.crec oue tots van estar
be, ¡ molt ben encertat el paper de
cada personatge que li va tocar representa ra cadascu n,lesc om binacio ns
rnusrcats. el balle t i les víd ues.
1, narcratment, ..el casto Jos é- (o
..Josep el cast o), que va canv e r les
vaque s per unes bailarines en el som o
ni de l Faraé
r ereé cree que s'na de smenter
r exll del vesruari. iuna granuni6 per
part de tct s eus. arñstes. d irigents
eamosres i enca rregals de l so . Tots
junts van ler q ue l os un gran resulta !
r obra
Cree Que nrooen exit si algun día la
repr ese ntes s in
en algun anrete -

atre. c eta teíeviSIO.

L'obra teatral
..La co rt(e) de Faraó (n )..

Vaja ! Que tots
varn scmr satis fel s iamb ganes
Que en facin argunaallra aviat.

Ja la una enes que al Foment Horterc es va represe ntar r obr a leatral La

elsa rtlsles d"Hor ·
la

COI1(e} de Fa ra ól n) pe! quad re
de les entaai s d 'Horta

u s tencnca tots

escenc

Pil ar Marti
(Classes de
catala)

Un gran exil ! Tanl pe! treoea deis
a rnsres . com pe r les pe rson es que van

But flc t f
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récords d 'altres lemps
Cap ílo l Xl VI

Quan [o era petit!
Ja tornem a ser Neoet, la test a més
stmcática de ran y. Ja tore rn a ser
Nada1i una vegada mésens disposem
a lestejar la vinguda de l'l nlant Jesús,
aquell fet tan trascendentalq ue acarregué la 1995 anys. en un humil p~rla l
de Betlem. Ja tcm em a ser Nadal¡ ha
celebremde dilerentsmaneres: aI' Església, amb la Missa del Gall, rec te
més ímportant del dla, amb l"adoraCló
de I'Inl3Ot; felicrtant-nos ets uns ais
ames. desitjant-nos rescañ lamiliar,
salut i pau par a tolhom. aquella Pau a
IaTerraqueel NenJesúsens vaportar
perqué ens eccrrceoves. no únicament en aquestes lestes. sin6 en el
trenscors de tota la rcstra vida.
SÓlllestes en qué les renes s'enriqueixen i s'aüarqassen mo~es c'eues
par a cocar cabuda a tao-messenceres; de sobretaules etc-es i rnés hores: les lestes en qué el ban tenores

~~~~ZY~n

n

---'~

pas enrera de méS de

=~~:~.~n eItJanscursdellemps.
Quan jo era pelit, mott peut. i Vaig
sentir per primera vegada parlar de la
Missa del Gall, jo eslava més que
preoccpat. no entenenl el perqué, pel ...
tet o'n a ver nascut un Nen que es deta
Jesús, qué ceratsuste r ua de fer-hiu n
gall a aquella ..rmssa- lan gran que hi
navta al comencarr ent de la Rambla;
com que era cent. mott pent. no m'hi
portaven pas. I quan era pent. bastan!
petit. tampee no m'nr coteveo. siné
coe eneve e te uesa ce es to ere ta
menudalla deis hermanos , que 3SS1Stiem a la celebraci6 de I'Eucarislia des
de óa ll del coro
Ouan JOera petit. bastam petn . el
meu oncIe Pepet. que muntava a casa
seva un pessebre monumenlal -al·
menys, jo aixi el veia--, par dues vegades ens en va ler un de bastant
grandet a I'entrada de casa ncsne. a la
aarcaca del Mercat
Els nanos ens hi ernbadañem llar-

~~cso~~~ i~~s~o~~~a~íl~t~anre;le~;~~i J~:Zs eas~obn~~s~~n:e~ofrli:~ta~~:pea~ ....

a base de generositat i
una aluda exnaororna-

,

~~é~~e~~ I~e:it~~~ ~
~
. :
del Messies amb eis
...
sim pátics pa storets.

\

pessebres per 10lS el
racons de la nostra

'

::xt:~=i~~:I~:
18 -

-

-

-

I

_" .

- - H ut llc tí

•

~

46

.:.

Dcs emb re

19 9 5

evets eun bou i d'una mula. l'AngeI, 10lS eis se rvee Que es presen taven:
eíspastcrs amb els seusbens.ladona mentre carmoava anava cce nt a la
que renta . la valla que fila, la pastora vcrera amb el xuixc. pe rque la qe nt
sabés que eslava al ce u del cano
Calarina. ers s ers. el pagés que traba
Hala tena , la do na que d6na manjar a
Els diumenges passav a per les ca I'aviram, el pont sob re el nu plale jat, la ses a recollir el petit oonanu que cada
masia.Ja caseta al cimd e la muntanya vel li oesto eve : per Nada l ecucneve
amb un pollastre que li dobla racaea
una pag a mes gene rosa a h de poder
No hi taitaven personatges tan! de celebrar també ell i la seva familia la
com el brau ceceoor que sem - Iestivitat comiendo pavo y turrón. Reore vigila amb l'escooeta al bralf. el cerco Que quan el seu llll gran, en
......apella amb la sotana . el sereno amb Joane t, vacomplir els 10 anyets,li va
I seu tanaiet.. ¡ tampoc hi tanava el delegar la teina recaudatoria: en Jeacaganer, que aq uest si que era figura net es presentava amb arnencaneta i
de l'epoca l de tots els tamps.! quanjo
pantalons curts l, amb aires de suñcrera ncm és una meo na petit. elvaiq enCia, ensa llargaval a ma esquerra en
muntar a una habitació de la cas a
la qual el meu ge rma AiCard o jo
del carre r de l v ent. sequint.
corriem a depositar-tu qainze
tant com era poss ible , les
cent imets . mentre ell. amb la
caracter istiquesdelsque
~ má creta. ens cceequeva

reccca

~~

®
~ ~

navelel ronce Pe ·
De quan era bastant
..,(>
peñt re.cordo les feliC.ñaco ns que prepa rávem al
col .legl, per ser lIegides a
rncra del dinar de Nadal,
entüats dalt d'una cec'ra . dlrigi ·
des a - mis queridos padre s y abue/OS>O. Aecordo també la teuctacé del
sereno del barn en qué ens oesíqava
- macnes felicidades, co miendo pe va
' turrón" , Pel que fa arsíurrons, st qu e
'obeíem. per o no pas pel que fa al
pavo. tota vaga da que a cas a meya
prel eriem entrar al galline r i sacri ficar
un pcnastre t
Aecordo que , quan era bastant petn,
el sereno de l meu barri era el seoror
Jean solanas ¡ Aeixac. De nil lela la
seva faina d'espantar I\adregots, de
trucar a les cases deis que s'aíx ecaven de matinada, avisar el metq e o la
teva c ora en cas c'erremeoca. i ler

/.

~~~~~t~~~i~~~Sad~~~~

que es treta de la butxaca ;
anrssos que ens rnerqavem
d'un a un perqu é aix ¡ d uraven més
Quan era pefit. bastant pent.
amban Acardeldiade Nadal aban ·
don ávem tauta i lamilia i cor riem cap
ats uc tscs a veure els Pastorets. as secuts i arrossegant les calc es per
ecoeuebanc s tan balxets, sense rescerner. que, cesnnatsa la quñxaja, se
snueven gai rebé a locar de resce nan.
Hi veié rem El breswl de Jesús, La
virlguda del MeSSies,L'estel de Natza ret, a cárrec eruns actors joves que jo
anava conebem. Si bé em eerrcreveo
remes grans.
I quan era petn. per ó nemes una
meon a peñt. i hi anava amb el meu
qe rrn á Ferran, que era petit. encara
bastanl petit,i veiem altres comoo iesa
mee de pasto rets. vaig anar compre.

\....-.l
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nent que aquelts home s eren mol!
bon s act ors : en Ga spar Campm any i
en Ramon Ribó s'an aren co nvernnt
en ers meus roots i mai hauria pcqut
imaginar que un ríia. arnb elrran scu rs
del terre e. jo pod ria actua r al costa t
o'aq oeas homes tan gra ns i Que en

sabien tant
Amb en Gasp ar Cam pm any , possi blernent el millo r actor de car áct er q ue
nemnnqut-insuperabl e mesrre Jordi
d' EI teoer de tal/-, vaig temr ccasic
r ractuar-br exactament en 26 cca srons, des de l 19-3 ·27fins al 8-1·33, la
seva darrera mte rvanció.I pel Que fa a
en Ramon Ribó , magn ífic actor có mic .
¿com podia jo somntar ni rem otame nt
quan era una mico na pe tit que , essent
el1direct or d'escena. 91 1929 m'escolIi s a mi per a l orm ar 1015d os la pa rell a
de rece ca os oeis c est cr et s d'en Folch
i To rres , aparellame nt qu e va dura r
tres terr ccraoes v I com a pelita anécdota, ¿com podiajo pensar que herera-rael pape r de uccuetcreceemem
d 'aqu ell Joanet que, amo amencanela i pente icns curts , quan jo era bas

tant oetn. m'coseqc.ava ame anrsscs
de comí?
It omant a la Missa del Ga ll a la qu al
no assrsna qu an era mort pe nt ni q uan
era ba stant petit ..., quan l a no era ni
una micona petit i teta pastor et s, tampoc podía ass tsnr-ra perq ué, qua n les
persones de seny se n'h i anaven. jo
em qceoa va adc rrmt al costat d 'en
Rove lló i. uns anys desp rés. m'hiquecava al eosrat eren U uque t...
. Pero ara m'a oooo que este eo men tant tet s de quan ja no era ni mo l!
peta . ni bastant c eut . ni una micc na
petrt.i.ccm que ja no era petrtiaquest
cap itol es titula pr acisame nt Quan jo
era pe/lt , el do no per aca bat ¡plago

20 -
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Si bé . aban s de posar la signa tura
vuü que sap igueu que ara que ja s6c
grand ot , molt g randot. tan grandot que
[a e m torn o a sentir una micona pent ,
ja sé mo ll o é en q ue ccnsisteix la
Missa de l G all , Sé que , se nse ínter venció de cap gall, es glor ifica aq uel!
Nen que va néixer en una estebna fa
1995 anya. i va porta r la Pau i I"Amor
a tcts ets remes i dones de te na
voio ntat.
Sant Nada l i teuces restes!

-

Pere So lé I San s (soci n úm . 1)

AC L A R IM EN T
Com a scc número u. vetltant per la
hdelital de la hisloría cee t jursos. Que
he viSCUIe n el seu 63%, em considero
obl igal a ter un actar vnent en rela ció
amb unes parauies de la meva esumada cunyada Dora, corres pcr ents a la
«neressant mtarvíu Que, signada par
Helena so nare . es publiCa en el ca rrer

BUn lETI
Oiu textualmen t: . Als uotscs . aoans
re mes pod.en ler-hi comedi a ets hames . Aleshares les dones hortenques
téie m comedia a d'aitre s entnats-.
No éspa s exacle.ÉSben certqu e no
podien fer comédia enl es mateixes con
dicions - teat remi xte--qu e al esa llre:Mol
entrtats Pe rú les noies. les dones. pod io
en le r. i reen. comeea sobiect ee a la
mateixa ~mltaciO que eis bornes: leatre
unise xual, que era cerne a tete ets cen tres catones de Catalunya . FéJenCOIT1&'
dla des del 1927, quan s-estrenaren
amb La v eorerccs. sol a la direcciÓ de
I'acto r lluis lamor,i nterpretant els pa·
pers importants les senyorctes : Espe ·
ranca Toboso , Tresa i Elisa lamor ,
Rosalia Traüaro. Carme Campmany ,

- R Ulllcl í
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re nsems se rvebdcom ar ecord
des impatiacapaquellllo retde
noies,desaparegudese nsa
immensa majoria. que amb la
seve preseoca enarüreníem
belliren el ros tre escenari des
deI192 7,f insa I1948 , ques 'aixeqoa la veda i homes i dones
poguerenferteatre mésd'acord
amb la vida quotldlana. A re·
marcar. pero, que la veda ja
s'aíxscavatots eis anys, des
del 1943,p era les represenla

cions dela Passióld ets Pasto rets
La moline ra de l mo li bon ic , comedia dedones soles

ca rmo

~

~~~¡~~~~;

Tot juslaccep tatel lealre mtxl e, una nora, de nom Dora, que
actuáva al'Ateneu. permed ia

migdel
correcordar
a cada una
de les
duesque
entitals
ció
Miquel
Bonet.
tenia
s'incorporaalnostre quadreescénicla
CasaNos tra.on foumés quecord ialment
rebuda per tothom: actrius, actors i direc·
uva .. l aquesl íel, Dora, l ambé forma part
de la historia del Cenlre.
PereSolé

Tres pregu ntes l una resposta

, e' e,,'"

I tercera pregunta

¿Com os possible que passi sense

But llc tf
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pena ni gló ria , que no en quedi ni el més
pe tit record as cnt d'att ale scevenim e nt,
ideal i tan curosement preparar par
aques l incansable artista que es d iu
Ar mand c atate u. content a mb la
col .labofaci6 enluSiasta du na cena de
vere rans actors ¡ d'unesplerll;lld equip
ea m untaípe?
n o nes OO. La resposta em ve d'on
menys podi a imagi nar, Me la d6na . curi o
osam ent , el magnifie editorial del mateix

But UET i.

AmiCSde la Direct iva: o eu q ue heu ter
un reoá s genarals de is vose es est udis
neve r
obtingutunanotam ilja na d 'aprovat. Sin·
ce rarre m. crecqee sou s modestos i que
Lanota poI pujar lins un més q ue merit ori
notable . Res es d'estr anyar que , havenl
tcca t ter nes i tante a asecnerures . en
algun mo menl ushágiuv isl desbordal s
Amics :d ieuq uehe u analitzal al16que
heu íet maíamere. regula rmenl i bé . A la
vis ta de la nod nda relaCIÓd'a ctrvita ts . jo
n·hiveig de ben tetes i també de molt ben
jetes : es pas slble que alguna no us I'Iagi
so nt prou 00 , pero jo re la sé veure
Pero, tarnb é recass ara la lhsta d'activilats ,johivei gu nbu il.Veig q uea lall ista
no hifigura una assignalura queé'svital.
esseocer. impresci ndible, q ue s·hi ha de
donar cabud a sigui com sigui , encara
que se n 'hagi de sacnncar una attra
Aquesta ass ig nal ura . l' assigna turape n
dent té pe r nom PROPAG A NDA I pe ro
co neo . s mcs, si no es la primera vegada
que toco aquesllema
la vcstra actua06 ha es tat inl ensa
acti va i mentona, pero no hi ha cap
gestiópet1 eCla:semprepolhaver-hiuna
fallada , e nca ra q ue sigui pe t omis sió
Sincerame nt. cree que aquesta és la
resposta a les mell es tres pregun tes
Amb 101 r alecte .

cecnrecce cers uctsos.fcrereu

Ara ve Nada l!
Ara ve Nadal,
una s ltre vegada,.,:
-naiu 'ra I'Infanl
en la Cev a iserds.:

M.llarem el gall
de la cres ta brs vs .::
-no tindra ni un mós
el / rsús qu e ens salva..•
Cremers lions
la llar abrandada ,..:
-morira de tred
l'ln fanló amb cam bstb s .:
M{'t1jarem turrons
i eKudelles grasses...:
---cridara de fam
el Nin en sa jara.••
1 etl.~ elegrs r em

amb begudes riJr es•••:
-pllJrara el Ns dá
dsmunt de Id poilla!.,.

~a dd dn y ?eix ,l'In fan t
I el cor se ns eixsmpís .•,:
pe ro sempre el deixem
sestse ti l n i rdn dd!

loan Bartro li i Bonany

Pe re So lé I Sa n s
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Cantants políglotes

questra t els cantacto rs.
Perq ué Frank Sina tra , per exemple. no-

~é~s~~:re~~~~I~~~~r~~~~~~;:t¡ »~~~~:
ques Bre l (el ñame nc renegat ) 5015 can ta

va en trances c e París, Concha Piqueren
castellild 'Espanya,JorgeNegretee nc as·
tena de Jalisoo i Ca rlos Garoe t en cast ená
de Buenos Aires

I Hairnon, Pi de la Serratl.luis L1ach per patriotisme- tan sois canten en cata-

"

MauriceChevalierca ntavaenfrancés i
anglésamericá ,pe r6prou ;Ti noRoss i,e n
trences i cc rs : L uis Mariano, en francés i

espanycl
En canvi, Luciano Pavarottiper exem
pie. té repert ori ope rístic en ltaliá i francé s

i sap canQOns en napolitá ,a nglés i llatí,i , si
tant li he cemanen. en castena I Josep
TheunknownSupervia . Es tracta d'un
Carreras té enreg istramentsdiscográfics
discf etaAnglaterraqueco nté 26car¡,.ons
en casteua, italiá, napoüta, trances. an
enregistrades per Conxita Supetvla els :: gles, alemany, Ilatí... Ah sí; i en catalá
anys 1929, 1932 i 1934. Porta per títol -,;.· Jo em pensava que els tenors de pnncipi
- The unkncwn Supervia- (~ La i nconeg u". de segle no n'ere n tant , de poliglotes
da Supervia... ntotq ue despistajlper sub- DOTlCSsí.Posem només unexem ple
tñcl (tradueixo): - Rars fragments d'ópera.
s orce cercee (1873-192 1) enregistrá
i rares ipocconegudescan¡;;onsencata lil , orscos en napcuta.üaua. llatt.fran ces. an. _ •
glés,rt.lsiespanyoI.LamevamodestaCDespanyol. francési italiá" : :.
Les ca nso n s ~atal ane s son delIcIosaS." teca endona le . No té res en alemany.
Ultra el conegudlSSlm -cant oets cceua-, ~ perquenol iag radava, de ia, una Ilengua
les ~l tres sls ca m;o n s e re nnoves par a ml ; "amo tantas co nsonants juntes

::t:~~?:~~:a~'~ «s~~;~rr~~rs~~~a«~~~;~

" .;.

Mane l Gausa c hs

mar~ i " Me n taifarigo la" . E l s auto rs d eles

net res es d lue n Mas t ras , Ig lesi a s
BlancatM ,Guanyabens, DalmauiCarn er;
i els músics s6n de Grigon, Longás, Mompou,E . Morera, de Palau i Toldrá.

Raconet del soci infantil

~~ici;~~~~~e5 :
Lietres parásltes: W i X

So!udó de 6. Endev in a : El gat
So!udó cJe7. Endevi n a : 256
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AsSEGURI ELSEU FUTURAMB
~

~~

CATALANA
OCCIDENTE

. .WAgencia Mara gall
Li ofe rim tot tipus d 'assegurances:
llar s, comunitats , plan s de jubila ció,
etcéte ra

Per a qualsevol co nsulta, truquin's
al te leíon 347 86 88 i dem an i per
M. Tere sa Campma ny i Boad a.
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