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Ellemps

oce rem ee o ene-oosj
'rot sovint sentirn a dir:"No Iinc temps ' ,

Tenim temps per a :
trebaüa r, de sca nsa r, dormir, galJd ir,

estudi at . viatjar, est imar, solri r. pensar ,
poear, nure ... i l ambé tOOlPSpera viurei
teropsper a monr

Ooá més 'IOlem? Da temps. en sobta a
caeassos.

Sé: acabo perq.Ié noroelemps de dir
res rrés

La QOestlÓés no perd re el ternos

Mo nlae rralPas ló
Classesde catará

Setmana Santa a Aseó

Estimad a amiga,
Ja hem.roat a la SetmanaSanta Lmm

que pensem anar al pobIe a passar -hi les
tes tes . en s ag,adaria que tu també hi
Vlng ueSSOS .

T'e . plicaré el que s'hi fa
Eldijous alatardalamisaaoormaL El

d,vendresa la ma lonada es V3 al Catvari ,
que e l len im a dall d 'una mun tany a
a~issima , Tol el camf fa una ziga-zaga de
eeees.i es lot un gran bose ple de pins i
verd. Es va pujanlresant el Via Crucis i
velen! ccm es va fen! da dia. En arribar
dal1 esperem que neix l e l so l. Una
rneravella La pu¡ada sambla ben bé el
eami del calvar; que No slre Se nYOf

Jesuc,iS' va pujar porran t Ia creu. El
paisalge , inexplicable de bon ico Al peu
e'ecoesta muntanya, hi pessa el nu Ebra,
tan cabalés . Entornar,ja lothom balxa
coll int larig olailentgresca

El d'ssabl e a la ni!, la gran festa de la
resun'eo::ió .

Pertl el més preeiós de tol és et d,ade
Pasqua . Després de la rmssa, a 111p1a<¡a
del 'Església esf llla processó del"An gelet
És moh solemne . No sé pas si f ho sabré
explicar. Rememora el mamen! de la nn
de pa~en ~Jesúsressusdtii i túnic

qu e nc veu ée un tingei. Rep re senta ", __
I'homena1geque aquest Ilnget fa a Jesús
An l ig am ent hi havia rnones repre 
se otac.c ns semb lants a c ateron va. l a
d'Asl;ó és una de les peques que encara
es merrteoen.

El sen)'Ofresee.veem oelesta. porta el
Sant iss im, resguard atperlots elssenyors
de l'Ajuntament portant el talem . Un nen
vestrtd'angelet porta una bandera blanca
A1 vottan1hi ha unesneoes vest~es amb

e1s vesms de la Primera Comunió i amb
unaaltrabarderablanca. i alfinal uns nois
jcv es ponen la pea nya emb la Mara de

"'"A terra hi ha une lIarga cautade punta a
punta dela plal;8 i tots au na van avarw;ant
fe nt pass os i ag enolla nt ·sei his sa nt
bandereshnsan'bardavantdelSanlissim.
Al final un grup de nenes petiles , ves1ides
deblanc i portant totes el seu pane ret de
IIors,lirenllorsalsSenyor, Mentre dura Iot
aixo ,l'orquestrava toca ntm úsica,que als ""'¡
que som fills del poble ens sonaa música
cele stial

Oue. t"animes a compartir aque stes
lesl es amb nosall res? Fa moIttempsque
no ene veiem i ara S8ria una bona ocas ió

Fins avía t Ai xc ho e sp ero . Una
abracada

Magda lena C.b3cés
ClassesdecatalA
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2a Mostra d'Entitats d'Horta-Guinard6

Nosartrestambé ru érern!
Par seqona veqada hem gaudit de dos

~~~~~i.9 de Festa: 15 - \16 - 17 de maig

Aquest rnvent de LA MOSTRA que
pat roc ina e l ncst re Ajuntame nt de
Barcelona, Districte Horta Guinardó, té una
respostamolt positiva peno tes les Entitats
deldistr icte iperlagente spectadoraque

deambula sens parar entre eis estants
Pregunten, s'intormen, admiren, feliciten...
s'no passen bé .

Els exposltors, dinámics i optimistes, es
desviuenperdonar respostaa tothom.E ls
organitzadors, treballadorsincansables,
participenpertot. .

Hi ha espai per a tothom. Ésunabonica
festaprimaveral.

Presentaci c del Campionat

El diummmge 17d e maig, i comun acte
mes de la 201 Mostra d'Entltats d'Hcrta 
Guin ardó , a la sala c'a ct es de Torre
Jussana, es feu la prese ntac ió del IV
Camp ion at de Cat alu nya de Bit lles
Catalanes.

L'acte,presidit pel regidor del Distriete
Sr. Alber t Ba tl le , consta d'una breu
explicació per part d'en Toni Solé de com

ha estat /ins ara l'organilZació d 'aquest
campionat i delesactivitats previstespel
proper 14 dej uny,d atae nquéestá previst
que es disputi el Campionat de Catalunya
de Bitlles Catalanes, al camp de futbo l
d'Horta . També va presentar el carten
com memoratiu qu e ha disse nyat la
coneguda u.tu st ra dcra Ca rme So lé
Veodrell

Després prer;gué la paraula el Sr. Batlle
que va animar als enaenes a continuar
treballantperaquestm inoritariesport
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Acte segu it, e l mate ix Reg idor ,
acompanyat per la presidenta de la
Coordinadora d'Entitats d'Hor ta , Roser
Vallhonesta, van fer entrega deis trofeus i
records de la quarta Iliga de Barcelona de
BitllesCatalanes

Tambéass istirena lap resentaciód ellV
Ca mpionat de Cata lunya de Bit lles
Catalanese lssenyors Desideri Diez i Jordi
Sisquella, representant al Districted 'Horta·
Guinardó iel Sr, Enrie Rolg,president dels
uctsos o'Horta, aixicom representants de
tots els chrbs de Bitüesoe Barcelona

El Siuranenc , al Campionat

Quan Ilegiu aquest BUT l lET I,
segurament ja haura passat eldia 14de
junyde 1998,queés ladataprevistapera
la disputa. al Campde Futbol de I'Horta,
del IV Campionatde Catalunyad e Bitlles
Catalanes

Ens satisla moll poder-vos anunciar que
el Club de BitllesSiuranencd 'Hortas'ha
c1assificat per disputar aquest campionat
representanl,ju ntament ambel Club Bitlles
COP de l Ca rmel , a la Territor ia l de
Barcelona

Els representantsdelleida seran aTC,B,
d'Albesa (actual campiódeCatalunya} ie l
C.B. Golmes, i ets de Tarragona C.B
Deldebre i C.B.SanlaBárbara

Esperem fer un bonpape re n aquest IV
Campion at de Cata lunya de Bitlle s
Catalanes,

Tonl Solé, presiden!
C,B. Siuranen cd'Horta

Campionat de botifarra

EISll ui'sosd Ho rta está participanl,c om
a Entita t col ' laboradora, a l prime r
camp ionat del Joc de la Botda rra de
Catalunya,ofganitzatperiaGeneralrtatde
Catalunya

En lafaselocalque s'ha jugatala nostra
seu,h i han compartrtvui tpare lles, de les
qualsdues s'han classificatper ajugar la
laseprovincialde Barcelonaquees jugará
el dia 7 de juny próxlm . Les cereuee
c1assilicadess ón:

~~~i~~~~;e~~r~~a~i:~r~é ¿
Esperem que en el proxim BUTLLETI

pugue m com unicar les vtc tó ries
aconseguides en la gran final pels nostres
representants, Tenen el nostresu port,

La resta de participanfs són les parelles
següents

Joan Caüesv xavee Revtüa
Ramon Aguinoliu · Pere Sin
Carles Pejmer c c Frencesc Bar ña
Abel Saiz - FrancescP uig
Enric Vidal -EduardPros
Isabel Romero · Angel Sabadel1

Avui he apres...

Que la pitjor dieta
es la go la

Que el pitjorenemic
es I'oci

Que el pitjor malestar és el
remordi ment
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La tarda a Quera lt

Latarda , la tarda, la tarda a Queralt,
dins l'estiu que garbclla l' altura...
La tarría. encesa i fragrant, d 'acf dah,
leuamenr transrorrent neta i pura...

La tarda, la tarda.que tanea el ponent
quan I'alr sol se li ajup , sense pressa, ..
La tarda a QueraIt. escorrent-se, suaument.
sens cap pum de reguít ni de fressa,..

La tarda que mor, :unb daurats em porprats,
quc cls cristalls del cel blau tomassolen;
la tarda a Qucralt. arnb els msospítats
caíres mil que els instants enriolen...

La tarda, la tarda.la tarda a Qeeaít,
quin eoce. sense gens de fremra....
La tarda que es fon adarrerad cimal
merare el vel de la nit ja fulgura ..
La tarda, ai, la tarda. aquí dall de Querall!

Juan Rartrolí i Bonany
Scte rnbre de 1966

La Fou
l~ret de la Cerda 0Ja)

Tu ti_ i j agraimnu Jrl/~ton I"J h<Jr<'J
f'<Juad"J amI>amicJ d<'1J L/..iJo.• d"Ho"a / or .."
¡Xl<'ma. Vaca"'" .... tf agOJt <k J9j8

Unes serres alussimcs, infinite s. i el sol
ardent del nostre mar Mcdíterrani, sobre les

ve nsfresquestan puresde
la Cerdan ya , bressol de
Puigccrdá. Brillen aigües
deo>glal;adesflruialfondals.
besant en el seo curs e1s
prats assolellat... oo. en les
nits serenes, pasturen els
isards.

Ca rret es de Iresques
trcpadelles, nr ades per
bous lent s, i homes
ca lmosos arri be n al
llogaret:abaosdenéixer les
estre lles. S 'enlairen fums
enrreelste ulalsgrisososde
pcdrcs brunzioesde sol i de
neu.Terres de fruiters i de
blars, rncravellosa natura,
eor del Pirineu, iJ.lusió
bl anca deis ci ms mé s
en1airdls!Senes de calmes
o n ne ixen tempeste a
violent s d' un ce! ardenl
com foe. FJ.lIamp i e l tro ,
p re lud is de tempes tes .
re trun yen i br ille n ,
esmicolanl ave ts. fents de
mort .

Recons de pcsscbre, les
valls amhce ls clarsmtinits,
dinsla nín esuelle s i lluna
les deixa perlejades lenes
i cas a ts amb pau tot s
ado rmits tam bé le s
c jngleresdesertesg1al;ades
det cet ínñnít.

Miq uel Ca mpmany.....
Butllor¡ 56 - 5 - luoy 19 9 8



Brillant temporada

Ouan falla jugar el Ca mplllf13 1de Cata ·
lunya AbsoIut. pooemdjrqae aqcesta ba
es tat una de les millors l emporades deis
62anysd'hislbriade la Socció

L'equipde l a OiYisiONacional ha mae
Iingulla cal69Qria sense caplipvsda prl>'

""""B nostresegon equlp qutl juga a JaOi-
visiONaciona l s'ha classlhc:alpo r ala lase
d'ascens. ocupantla Sa posicióüoetAc
tualme nl esta m espeeant saber les places
que alorga la FBderació aspa nyola per a
veur8 si es consuma el nostre ascensa
2a Nacional

Els nostresvel9fans . enunabonalem
porada ,s'han d assil icalperals Camp;o
nal sd'Espanya (vegeu-ne dela lls més en
davanl) ipel' alsdaCatal unya,on ~ noslra

jugador Joan Pareja ha aconsegu il el sub
campoonal ÍI'ldlvoduaI. i. lent pare lla amb
Josep Mora. LaSa p0si06 en dobles,

L'8<J.lip .Juvenil i el de 2a f'fovincial han
aconsagu il les posiOonsJa i8a, respecti ·
vernent.

Dos deis nosnes
jugadorshan partn.
pat en eie campio
natslfEspany auni
versitariscelebralS
a Málaga i onHéc:
tor Monl ana na ha
ambat als quarta de
final en individualsi

"""',
Oeslaquem tam

bé que dos deis

no sl resjugadors esl anestud ianl a
I'BSlf anger aquesl3 temporada i ho apf ofi
t8n pefsegu;rjuoant,I'A1bert aLondres i
en Rogera Mildena. Oue bnguin sort,

Campionat d'Espanya
de Veterans

A Mairena del Aljarafe (Sevilla), del 30
d'abr il al3 de maig, l ingué ucc el Campeo 
nato de Espatla de Veteranos Temporada
1997198. Hi van parttcipar efs nostres ju- (,.;.
gaclors José Mora , Joan Pareja i BenitO

-~.Van sonir d'Horta a les 6 de la malioada
del 29 d'abri l. Deeorés de 1.200 km de
cami ,desprésdegaudirdepluja,vanli
sol ,a rfibar en a MairenadeI AI)a.rafaales
7 de la ta rda . S'aJlotjaren al Colegio Mayor
Maese Santiago. a uns 8 km de SeYilla
Apfofilaren ~larda pe! visitar la se

villana Fira d·Abril. Els sembla un ruse
d'aOOll8spef laq LJanl ital de gent , de para
deles ,d 'atracdon s. PerO lafiratéunam·
bienl extraordin.ari i ésmo"bonica

L'BI'ldemit. 30 cl'abril. COITl8n0<3 el cam
pionat , H,participaven35 equipsi l02ju
gaOOrsda 101 Espan ya La represent aci6
rnés nombro sa :lamadlilenya (12 equi ps).
seguida de la catalana (8l, ta va lenciana
(4), i les d'Andalu sia i Cana rias (3), Gali-

cia (2) ,8alear s ,
Castella la Man. a i 't.~

MUrcia (1)

En la prim9fatase
pe!' equips -(liuan
ats ncs tres tres per 
tricipants- nasal·
tres aconseg uiram
passara la següe nt
ali rninat /)r ia . Ens
10c8 , pef doble sor-
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teig. el Caja Suf de Priego, a priori . unoets
laYOrilspor allítol. No cal dir que IÓI'em
eliminal$. A la hnal. hi arribaren el Caja Sur
(Andalusia)i el Calella(Catalunya). eam.
piód" Espanya: el Caja Sur. NosaItres, en

''',''En la proIIa d'indMól.lals no bnguérem
sort en els emparel laments. En dobles ,
Joan Pareja i Benito Morenoens pogué .
remdassilicarper alsl6ausdesprésde
SEMprim8fsdegrup ... TotaI:quequedarem
te«::ersd 'Espanya en dobles masculins.

El dia 3 de maig acabá la competició.
5ortiremde Sevilla ales13I1Ores. Ourar'lt
la tornada sotrirem novam eettotes les in
clemencies del capriciós tempsi arribárem
a Barcelona cap aná les a ee la matinada

Resumint:el campionat too bastant can'
~l,ensquedapoc tempslliure ,por6 tant

I'organització coro l'arTlbientde eerpan
yonia de tCltSels participants loren ex1raor·
dinarislnosaltresenssenl iremmollorgu
liosos de representa r-t u el Cen tre
ParroquialdeSantJoand'Horta

Jo sep Maria Miró ,
jutge arb itre Internacional

L'artlilr e catalá Josep Maria M,r6 i c as
tena és. des del passat mes d'oc tubre,
el primerjutge árbitre internacional de la
hisló ria del tennis de taula espanyol,Miró
vaaconseguir aquestalitulació , la máxi
ma del'arbit ratge del tennisde taula
mundia l, en rcpcec é de Gatwick (An
glaterra ) ee ees 24i25 d 'octubre (de
199n . L'examen va tenir dues seseo
1'lS: un qíi estiooari de 2Spregunles ober 
1M . que va necessilar més de Ires he
res per ser ccm estat. i una entrevista de

r-----------"
I

ESCOLA DE TE NNIS TAULA I
PERA I

TOTE S LES EDA TS I
II INFORMA· TE'N I

10 -- 01

65 minutsen ang lés. (...)
Per op lar a dltati tulaci6 ca1ser arbltre

inlernaciona lihaver actuat comajutge
arbitr e en algun encontré o tome lg n- ter
nacional, cosaque l'árbitr e catala hafet
les últirn es te mpor ades (...} a Espanyai
Pranca,

Miró ja havia prov at d'oo lenir el lilol
en rexarren0011991 a aroseue e.pero
aquel la vagada no el va aconseguir per o
qué el seu nivell d'ang lés no era prou
be . Els resurtats obtinguts eiesnor es .
pero . van ler ccosoe-ar<-'·1 que Josep
Mana MIIÓ ccoa actua r com a jutge ar
bIlreadjun\ a la Copa del Mónde aa-ce
lona ialsJocsOlimpicsdel 1992. FlnaJ
ment , sis anys oescs ée . ha obtingul el
tilol.Felicila ls.
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Pilar Breu i Laga

N.scud. 1tl6 de ....lgdel1124.
PIl. r Br.....iL~... .., lualmen1I. 'OCI.

núm. U del C.P. d'HortB.

Do ra - La Pilar diu que és xamega,
cerqu e la ssva mare no era catatana
Estem eeceieeee. Jo també sóc xamega
Per6 aquesl no és el cas.A vui parlem ele
Lasóca rUm. 64 . que és la primera sOcia
eleles femines de Lali sta dels Uursos, Va
$efrany 1966Q1.l8esvan~r a

ac:metreSOCies.. VeI aquí el motiu perqué
tenim un número tan añ, maigrat haver
estat actM stes des elela primera joventut
Hi ha una cola de dones que tenlH'l b8n
guanyalun númef oent re el 10 i el 20óels
soeis d'aquesta easa centenária, per6
abans del 66 no s'aemete n dones.A i, la
diseriminaei6! Tornem a la Pilar i esbrinem
c'c n venen les seves arrels xamequ ee.

Plia r -La mare va néixer a Saragoasa,
a la Catedral de La Seo

Dora - A dins de la Catedral? En un-,
PUar - No tanl ' triu) Va néi xer a la

Cons.ergeria de La Seo : e s secs pares
n'erenelsport9l"I , Noobslant aixo, pees
anysva estarlH'laquella ciutaL L'llviava
monr i la mevamare. de ben joven8I a. va
ser enviada capa Barcelona a lTeba llar, a
lel de minyona . Va se r aeoll ida a la
oc n wnrtat del Serve i Ooméstic del ca rrer
Con sell de ce ot. Las mongas la van
aconduir, li van trcter feina a cesa c'u ns
lorners on va conéixerel para, iallOqu e
passa...

DoI'/I- ... es vanlH'JamOtal"ies van casar.
Pila r - Aixo ma l&ix. Es van casa r a La

Concepció.L'anysegUenivantlH'lirunlil

que va moriren l'léixer.DespréSvaigarribar
jo i tres anys deseeés. el meu germ á
Joaquim , que viu a ComeU.. Par dissorl .
la mare es va morir quanjo tenia sis anys
AI9shores várem anar a viu" e a Sants. a
casa óels avis Breu. Sis anys méstard.
als meu dotze anys , e l pa re es casi!
novamefl1 t va néixer ranre germá. en
Josep, que ara viu a Reus. La tamília va
continuar vivinta casa dels avis, amb r ávia
i una tia. Total, set de colla

00111 • l a Sants vas cesser la infantesa
í la jo ventut...

Pi lar · Ai xo mat e¡x. Pert anyia a la
parr6quía de Santa Maria de San ts. M'hi
vaig inlegrar completament, tan de petna.
abans elel 1936, com després del 1939
Passava més hor es a la ParrOquia que no
pasa casa : Ia Catecpesi , els Trisagis,les
NoYenes. el Mes de Maria. el clal Sagrat
Cor , el de les Animes, els trictus a san!
Josep Ol'iol ..

Dora - La rJl.I6"a va _dura per a la
vidaParroquial?

Pi lar - Dur issima. L'esg lésia va ser
enoerrcceee. El campanar, un deis más
altsd el Pla de Barcelona va ser destruna
canonades i com quemalgral els canons
ec eceeeva c e ce wev er van hav ar
d'.arrasa r manual men t . amb marteli i
esca rpa. Van malar 01 rector. mess en
Jos ep Puig ¡Molinar, i també el vicar i.
mossén Josep EIoi, till de CapelIades. Una
IlistOriamoltescabrosa!

DoI'/I . CUan dI1doJcxportern anávat on
BIs nostrBS COIS!Paró seguim enda,vant.
La guemls'acaba, e/s infanrs crsfXen.la
vidacomundAria ,oneix...

Pilar - l e11emple és lVCOnsl ruil, encara
que no tao solemnecom ha ers eoens De
primer , mtln l re durare n le l obre s. la
comumta t ElS reun ta a resccta de is
German s Maristes. Van habilit ar una
capella i,d esprés de mohstr angols iamb
la coHabor ació de tothom, el temple fou
erig il en el malei~ terre ny on hi havia
I'anterior. El$nois i noies, Ia colla d'Acció
CatOlica, anAvempar lescaS8$, porta par
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porta , a dernanar almcln a, scbs cíccícns .
patitesaportacions. Mésd'unavagadaens
havien tancatla porta als nassos!...Aixi
s'escr iu la histll ria!

Dora - Dius qua passavas mes horas a
ia Parroquia qua no pas a casa. Dsscriu
un diafes/iu .

Pilar - De bon-mati, a e s 8, missa de
Comuni6 Genera l; a res 10 , l'Ol ici amb
cantsgregorians;totseguit,assaigde
cants . l després. laV isitaalaMaredeDéu
de Montserr at: a plimer a hora de la tarda.
catequsst {de petlta ccrn a aprenentade
grandeta oom a catequista); després de la
Funció, cap al Centre
Catól ic de Sa nts a
veu re com éd ia. Jo
actuavaal sPastorets.
féiem t'Este l i em
tocava ter de Mare de
Déu, acanlar.Sino hi
havia ccmeola anava
a ba ilar sardanés a
Sants, a les Corts, a
Collblanc ...

Dora - Un moment,
un momenfl Has dil
·Desp rés de la Fun
ció...· Quina Funció?

Pilar La de
l'església. Pregaries,
rosar is ,canlsiser
mons... llarguiiiissims l

Varam lorma r una es
co la ca ntcr um amb
po l~on ia i cant grega-
ria. Ens dirigia rrcsse n Marc Teixé... Ah!
Tambéanava a la nomeaa oe Montsenat ,
que,alaparróquiaóeSants, es feia el mes
da maig , juntament amb era Caputxins de
Sarria

Dora- I lestejar. qué?
Pi lar - No encara. Res de res! A riure. a

juga r i para de compl ar . A I"est iu
cassejavem, carretera de Santsenllá,cap
a ia placa d'Espany a. passe 'g de Montju"ic
amu nt. ca p a la tont del Ga t , l ins a
Miramar... Da vagadas, des de la placa

c'Espan yaüravem Gran Viaen llil, l insala
placa de Cata lunya cta d'Urqu inaona i
retrocedlr ... Com qu e no hi nave gaire
circulaciód e cotxes. ncm és trobávem eis
Iramv ies ipocsentrebancsmés

Dora · ... i un dia, lol passejant.arribares
a Harta i vas coniJixer ei teu amor..

Pi lar - (riu} No va anar així. Jo treballava
dedepandentaen unabolfga,canSolá.
delcarrerBaixdeSantPare,mé stardal
carrarMa jorde Gracla.Eraunabotigaque
tenia tres apartats. tres taureus : a l de
dropue r¡a . el de pe rfu me ria i el de
quev iures,el "colmado" que en deem.En

Josep ta mbé hi va
t reballar un a tem 
porada . Ens vare m
conélxar, ans agra
d áremre ns vá rem
ceeerranytssu

Pot'a- ... i véns cap
a Harta...

Pil ar - Ja hi venia de
soltera a veure actuar
rtrome... l a tots els
anres .

Dora - Per() ara, de
casada, l"inlegresala
Comunitat d'Horta, als
Lluisos.

Pil ar - Ah , s í, s i .
varem ter co lla amb
els rnal rimonis Clo t 
Puig, Plqué . Pena n,
Bonany • Mi ra lles,
vener en Barona .. .

Com que tots ensvárern casar si la no la,
ala rnateíxa épocai tinguérern les criatures
al mateixt emps

Dor a Quanls en vingueren deis
MagransB reu?

Pllar- El prirner lo u un nen, que va morir
en nélx a r, corn el meu primar germa.
Desprésv inguélaPilarinouanysmés tard
arr iba en Josep i para de comptar,

Dora . Aixi. doncs . roatn'monis i criatures
féreuco/la ..
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Pil ar - Sorli em a fer paesereces . a

:e~;ac~~.'.a~O~q~~n~~
malnrnonos érem amants lSel le atre. de
vegad es le iem escapa des noctumes.
sensenens. per a ...ecr e e s eeceese n
lac>otlS de "época, a pan de les deis
U iFsos. Tam bé an.h<em a1einenla Óll Ia
pla;a Eivissa .a1CineVeI ,ialdelesrales.
elClIl8Nou,on arahihaelbingo.

Dor. -A cti"'ta lSsociaIs?
Pil ar - Quan els fills 56n una mica

gran dels ens inco rpor em als grups de
Pedagog ia Fa mili ar . a ls Equip s de
MaUi mon is, als de lihl rg ia i jo ,
partocularmenl, sensel'home, m'inlegroal
grupdeCatequesisque depri mere ndeien
de Ma res Catecuistes. ve rern cemencer
m'Ila cotzena de mares que enávem per
les escoles. Más tard els grups cre nen i
ambema S8f més da quaranla call1qUisles
Es dl>nenles lil,;ons a les casesparticu~,
al Centre PaJTOqUiaJ, a Iasagrislia Óll Ia
ParrOquia i da"del cor on s'habillten tres
aules.sl"ncoostruei~8r'lmés...

Dor . - Hi ha escota de /ormaei6 de
calfqJistes...

Pila r - Jo m'incorporo al Centre de
Paslora l de litúrgia, en la secció
d·AnImadors cle Cantslitúrgics. Aqoesta
seocióara complira el258an~. Ens

feia de ~oIessor l'OriolMa-torell . Han pas.
sal mene bon s mestres pe l Cenlre de
Pastoral: lJdilo P1anás , monjode Montserrat.
L!n gran mese : el mesne Cabero. Joan
u beca, lIu ls Saumell... i mceeen Cols
canonga i organisla de la Caledral de
Barceiooa, el Iondador i anima del grup

Dor. . Encara tri vas, a rE6C01a?
Pilar - Cada dílluns.Dueshores llargues

Cada QU,nze ces tenim 1Iil¡:ó de salmOdia
Una hora setmanallect ura de música, ....,a
aItrahora de d,recció. Ens diuerlAnimadors
deCantLitúrgic..

Dor. - cnusretXliu ?
PIl ., • Hem anal a molls lIoc s

Aetual menl tenen un raccee t sobre la
sagrisl ia de la CaledraLSembla que anem
a les masmo rres , passarrt pas$ad ,ssos
r8Cargolals i escal es lo sques amb uns
graonsmoltalts!...

Dor. · La Pilar té molt bona veu. és Ufl
rossinyoI. Tu vas R:orporar-te a/a CcraJ
d'Hona des que es va fundar.

Pi '-r • SI, En lormo part des de f any
19 79 . Hem let mol1es audicions al pa is i a
I'es l ranger, Jo . peraonatma nr, per
probIemeS de salut. nol1e segui\aquesls
m Igas.

Dor. - Tu 9/S molt soclabJ9 I S9mpr a
t'h9m VJ'st acluant en un IIoc o altre d9 la
Pafróquia I de/s Llu;sos.

Pilar . M'agrada estar amb la genl. He
anat a Manualitatsafar policromia. Fins
l1e asslstit a les dasses da catala I m'he
baral lat ambels adjBctius iBls pronoms.
Sempra que la salut m'ho ha pennés, l1e
anal a les e~c:orsions amb autoca r. ma lgrat
que l'arIrosi m·amoi f'laSOWlt U'agrada ria
fe puntes de coi~ í. No sé si ho aconsegulfé
pet'qlIé la Yisla...

Dor. - Ai, ai,ai! Ets doo.1de molts ma.ls.
tu. Com sidlgutlssli7r "demoltsolicis : ..

Pi.... _ (riuI Aquest c:ors Yinent a m 'IUI
lnCOrpOl'ar a... a alguna nova ae::tMIat . No
remarco quina. no foscas que després
d'anunciar·ho, la llés.Ac1ual menl no faig
quilSl res. només la Coral HO<tai el CerTtre
cieP aslorallitúrgOC...

Oora ..., i cantar a tesgl6sia d9 Sant
Marcel, a /a d 'Horra.alad9 Pa/autord9ra...

Pil ar . (nu) Si puc fer un petít sarvei, al
la ig all a on sigui i par qui sigu i. A
Palaulordera, tantamcriden per anara
Santa Maria com a San! EslaV8. Ho falg
de bon gral. TOl sigui per la Causa

DorrI - l ho las bé. Pilar. Ho las P6' una
moII bolla Causa . Que p9f moIIs anys fIf
puguemveure iesccltarl

Dora 5efTa
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cap ítol lVI

Records del meu coH egi

Ja nohi ésL El meu ccUeg;janohiés! E1
meu ool.legi, on haviapa&&al tanls milars
cfharesdelameva infantll&a.... jano hi ésl

R9sponen1a una invitac:i6de rnosilllnJoan
k:art. rectorde la parr6quiadeSanIJoan
c'i-orta. els germansde La Sallle es teren
c/lrr ecde l'escalaparroquia l elgenerdel
HI12. EI 1913 estras lladarenalacasa -torre
del earrer e hapi --l lavors. Combinació
núm 74. dorlabu dedorl Fral'\Cle$Clgiésias
Enel&eUll)ardinshiadilicarenquatreclasses.
1 el ooHeg i oomefll<é.a luncionar amb el
segiJentrétol ala1al<ana :"CoIegiodeSan
JoaQuln dlrigitb por 105Hermanas de las
Eso.oeIas CnstianaS". E1mw gennll A.card
hi ínll'essi el rna1eI:l 1913. A un saMdor I
po<Wen el setembre del 1914. només tenia
cp.Ialr.anyets.peroac:asahihaYiaMSCUI
en Fen"an. i jo. pobret de mi. h1laia nosa.

Havien passat 73 anys quan un mal tia
apalegué el cart ell d 'una .mpresa
(fendem:lcs . i el ooremleupeUigQlles_Pem
ellemps pass.ava,l'a~carlellnoteia.

CllPe1QC1eifinsi lolva'll ap«lnd•• amirar-b
amb ind~eréfx:;a , Finsque un allre mal dia
vaigoomprovaramb lristesaque els &06lres
delesqua lrec lasses haviende saparegut.1
jalotvaanar de pressa, molldepressa:les
mAquinesd",; lructoresenpassarenmolta via
lanaren desaparei.entClau es, arbres,
"sidénc:ia dei s ger man s... TOI hav ia
deaaparegut. perO la máquina e.cavadora
anava 1u,g ant .1 ", gant . l urg",nt , c:om si
busq uésalgu na engrunade s",vlesa
amagadaterr3 endina

A,a ja r", d,esque l'lO s 'hi l,ebal la : la
~hadesaparegut l el sllencimés

absoIut,egna .n el gransolar .P ertl... QUina
nost/llgial... OuinillJWJStálgiacada vegadaque
sur1oal c:arrer l veig un grandió$ $OIao' on hns
la POCs·ai.ecaven les par a mi-.bles
parets,~ les quals hi havia e&luCiatnou

anys .p.arbl"de lesplimefes Ie"es, l em
passaquelOtS.mabns.camldel~

de les Acloral lÍUS, no puc: pe!" menytl que
aturar·me 1 medrta, una bana "'onilIO!
oomemplanlaquellsata, enlondl L . I , 1$
reoords s'amunt&guenalmeucefYElll

Reeo!dolesdas&e&,e1pabteslimonidel&
nosIfeSjoc:s llambé d'algunesrenr""e&,la
capellela da la Verge de LoorOOs que el
presidía: i&qU&Ilsartlres, aqool$plá\8ll$QU8
jo veia enormes, que a I'estiu ens regalaven
Iaseva ombra generosaial'hivemde-ixaven
passar ers raigsde sol cer escenar-re s. 1
reco rd ó quanles coses hivan passa, :
alegries, disguSIOS, ea-enes. renys, premis
cástigs, mentreel cervell anava assimilant
amtl ffilÍs o meors e. il ~ensenyances dels,..,.-

I reCordO,rec:ordo ;rec:c,do ... VaiO
c:omeno;aran'tl rA,E, I,O,U . i quanen vaig
sortlren al mau caphi bul lien Aeligló,
Aritmética . Gramatica.Geografia,f,anc:és,
HISltlOa, Geomelria , Taneduna. "-'gebr' ,
~~~~raha . Taquioralia . Caligr .tia.

I.lentungranpaserweraenel~

dellVJTll1 ,reoordoun 1et jarnigperdulen
ra..aadelaYida;aquelmomentjalan .......lI
en qu.la"-asantamarelaiapr~

de la "-a personeta a rhermanoAntonino,
que era el dIJec:lor del c:oHegi , alqual
oomp,end. ia que aque lla cesete que nc
~javat,espams det9franosabria!erres

mésquemenjar l(lor mir,ifercaca iler¡)<pl : l
sensepensar -s·oogen s ni mica,m'an vi.llamb
elscaga ners, a la quarta, a secre en aq",. 11
bancllargarut,sensepupilres,arrambat . la
paretde-i patlAt'altra parat. la del carr9f, hi
penjavend iverSOS'cartells"smb ieS v<ICSIs,
ieSOOl'lSClf\ants, etc.. que 9fa la primera cosa
amb qué ens barallávem. Despréfl venia el
pr;r,- .ibre . el"TlarTO",el segon.el'\elOfo" i
e1mano,l$l;J1/!Naj;lsélemdavar<ldelsf"O$lrfll
pupitre s l podlem es<;riu,eels "Pall ". als
"gan~CI5., .... a les frases sencervs , Ouan
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trem la una mica savis, cap ata tercera
c1asse lana gem.

Nous.ecordsipassorevista ala largalilem
decondei xebles. í posoateneiOen els que
m·acom panya. en el da rle ' CU" : Pe,e
Guilleml, Josepl6pez. Joan Isem , Josep
Uartl. Jaume UOITOS, Josep Nialet. Jofdi
sans,FrarnlSCSalva,Josep U Sarr1lef'a.
Josep TorellÓ. F,ancesc Vend.el!. Joan
Ve'd . s. esl imals u ·company s tots .
emranyatlles amics alguns tOuiIlemí. Satva.
\lendrel...). AlCel siguin1otsIDes d"enJosep
l6pez que va rnorirmolI;cr.e encara, fins en
Franeesc Salvill que ens va deixar e18de
novembre del 1995 , tc ts ana,en
desapareixenl. Cap e'ene ha POlIul ser
lesllmoni de la deslrl.lOCió del seu coHegi

I a,a loca passar llislaa lolsels meus
protassors , alsque reccrdc amc ta seva
SOlanaI el seu pitet b1anc. Tampocen queda
cap ioos d'ells lorenassassinals,RlICOfdo
I"herma no Andreu a la dasse deis menuts.
ca"egal de pac:iéncia:despréspassaria a
director.substiftJint l·hetmano Antonino. Ala
le'cera classe. el senyor Florenc:iTorres.
llS$assinaIel l 936. Alasegona..~

Estanislau,Adriill i Elias. laladas.sedels
$8vis,fhrlrmimoBasi li.moltdelicaldesaJud
-hi sóguépockl~. l'ht/mIanoUuiSde

Je$ú s .tarnbéassassinat.i l'hetmano Joan .
El$dequlptdo méSbon rocon:l, queal

meumodesl8fl\lll'D"e loren els~ miIIors

pro lenou, varen ser els hermano s
ESlaI'oi$lau IUuísdeJesUs.E1pimef ... molt
severl ftnei lDlMm reparlJlaiguflca.stanyol
-no pas g.aires-; quan eslava eotadal
engegava els seusrenecs pa' l icula' s:
· Sap'i s lin a· 1 ' Sap,edepipa ' , amb
pronunc:iaciógavalxa. l 'herma no Uuls de
Je$Ús donil ungran ifl1lUl$al coHegi: va le'
construifel glmnAs,ir1troduilamitjapensiój
diversllsassigna lureS,con1la laqulgrafia,la
meca nogralia I l"agrimensura, En eerte
ocasló. organilzill una tómbola, ambquins
guanys lols els alumnesde lap rimeraclasse
dts trutárern d'un pare ll de d ies amb la
Morenetaal seu palaude Montser,at.

t encara que rna¡ el vaig l tlni ,com a
prolesso' , recer co amb molla simpatia
I'tltirmIn) Felip. IDla~ nstiIuá6 de1 co1· legi

Vingué per pnrnera vvgada el selembre del
1917. als seus 19 anyets. i, desprft de curta
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absén.:ia.lorna ell~l.Unavegadaal

_~a~i1Mt1ol"eampquehi

NlYiaonlllahihlllla.pIaoyaVrreiAmat. EI.
' mb la sota .... iI/T"'menpiidiI, JU9ilVil amb
llOlldr8$. iconlessoque.IOI$ _Jailluna
mica de respecle.mésbendíl,de por.perQU8
er. mé$ gran que nosall""$ 1no 91'1$ Ionia
p.s conlem pl aci ons -O .id ens ho
sernbIilva-:enlletlgualgewlgarpodrlem dir
queel lllnlem pl!f una.rnioonaCM\.l, (Pe<doni,
/Iemla no Felip.) Tenia molla etecció a1-.Aol í
juntament amb 1'lIermanoLlu is deJesú&. que
també entenia,i de V&gadest OC&vana duo.
ans havian tal cantar an grup: recordo hava,·
hl centat. an"aaltras, la sardana La I9sra
majordel'Escala, La canc;ó del tape, i una
~de brassol que come,....avaai. I:"60 I
boIca!de lresc. bo i bok:atde blanc .la Verge
breasavaa Jesús lnlant...· l ·t>ennano Felip
viU anc a,a ,inl ern al . la re.idencia de
germansjl.tljalS.a Carrtri&. ... aiOéuhovol.
elprOJ<immeadejuny~II... I OOanYllI I
rebrllarrbIOtaUusióla.viMad'unabona
coll adel l qu itorendei.eble••eu •.

(Prob. b lemen t. j a ho hau,an fe l qu.n
aquestearatlelveginla.Ik.m.)

1101 '8lXltdatlt. recordanl, faio;¡mamona
d 'algunes deles mol tes .n~OI8I

OCOfTtilgud .... II.rgdaquells nou . nys
Cornetw;aréambunaoc:ooeguda.ladasse
delscaganert.EnunaocasiOen qutjo
m'havialelunalende1aalgenoll ljahiTenia
la crOlf a be n fo rma da. ",1 meu l impll t 'c
companyde taula. Jooq uim Salvalella, es va
entret etli, ananl-<Tl8-tl1tapantambtir1taamb
rajuda d'una plu miUa, davantl a meva mirada
a.pectantioonlormista. GrAcil!salmeullogel
da la gua rda, r e. pe' lm",nf 1'10va ten lr
~~~t~':..;'Ün~r~ c l el I la sanifal no va haver

I una anécdo ta ocon eguda a la segooa
c1asee,quan r t>ennano -no,ecordo ai era
I'Adrill o r EIias- . 'adon;l, <:p.Je oodei.eble,
r enyo,a l llu l. r,IIa,l. esl ava ploranl . AI
pregunla r· li qué lipassava.en llu1I v.
corrtestar.lOtaanglotarlt: "1i... ti••. tiI'lcuna...
bésba . ... r~..·l acabaldeparlar ll
sortipel eollde lacamisauna!on'noN i
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jogafl8fasar03rl1ana QU(lcaigoo.fflaterrai,
reoorr&nlmilj adasse,sortílllcarrar perllM
finestra. No caJdir que lolS hI/érfllTl gresca,
tallada en seepel renydel proIEI$$()(.

1ara la,o memória de rankdota ele la
parI8lJU, inYenI.adaper rhennano Uuí$ de
Jesus amb la bona inl el'lció que léssim
priktlQues de lTances el quart d'hora de
recreaci6 .la parleuseera lJf\3. moneda que
sotalllresponsabiitatidlrec:d6de1delecliu
Josep M,Sampera-fhermarloUuíssabia
moIIbéaquiha'o'ia d'encarregalla leina
pas.$lva de mil en mil entee aquehsque
ba<:lavem;rosanres ens delens8vem vtililzanl
un Iranoils d' estar percasacomara"Ouivolé
juguéala piloté7", o bé"Sim'enladé. et daré
una patada al cu~". Com dislrutaves, amic
Sampera, amb la leva carona ,bonatllona i
StImp<e somrient. quan sentias una parauia
que rlO acabésambe aceerlluada l podies
en donar la parl euse ! No rece-ce qué
passava amb els quehav;enesla tagracia ts
amblaparleuse, peroesticSOJOU,queno es
ya alusellarm¡¡iningú
lacaboambunaanra.tambéen~de

r hemlano Uuís de Je.sUscom a director , Va
durarunquant!(!mpS-nopasgaira~

nopcdacbar-quea facal:lEw·selesda:sses
eIS alurrroes sortíem arrengleralS en tres
d..eoc:;ons: els que anaye<'l cap el carrer
Reclor Salsas , els que hO feo;endirec:ciO
Campoamor, i la cola mes nombrosa que
baiuva per Chapl ; encara que semb li
menuea.ue da rrere seguiafllfmada lins
ambar ,jaambmollpoquesunf\als,alacruUIa
Baixa da del Mercal-A iera on es d est eta
p<edsament al dayanl decasameya. Els que
quedaven,ga irebé tots delCa rmel, enlilayen,
Ja a dlsc recjc . el passatg e Brans f
Naturalment que la formaclO s'h avta anat
reduint d'acce d erre el domicili de cada un
de is alumnes. l ' he ,mano Ehas, mo lt
campEltl'ano eH,escoUocayaalcarre<C hapi.
dayanl del co¡'¡egi, amb una lllb<eta a les
mansonleiaveureque apuntaya elsqoo
pogua ss in sortir -se de la lo rmaciO o
desfilessinsin8lpechosa/lentey/acabeza
~$egu.quenovaapunt8lmai...ngú ,
perO per aquesta seva Perwnció es guanyll
el I'nObude'Uibretetes ".

Ipa rlanl de moliliS,no vaserpas fhermano
Elias rUnic agraciat ; a rhemlano Guillermo,
quedonaYa la segonadasse quan jo era a
les inIeriors , no sé pas perquios 5etsou s, ~
déien "en Garroleta". A rhermanoJoan, ~

d/¡;emThlIrmanoBem.rga"pe<quéenklia
una de moIt ",ossa al dalel.l a un a1tra
hermano Uul s, que era direclor quan jo
estaYaalasegona. ideien "elXa1o"~

n'era- I també "el Granota " -d'aixo no
n·era-. Déu _ perdoni tanta irrevertncia!

Seguint el conseIl de rhennanoJoan, una
Yegada.acabals els esludis aSantJoaquim,
yaig ampliar-losalcol-leglLaSalle.Josepets

:~~~~~I=;~~~ ..
que em don.!l la benyinguda com adireclo<
l'hermanoAntonino que ja ho haYiafef a Horfa
el 1914, quan noméss abia menjat, dormir i
fer caca l pip l.l seg uintamlJ les coi'ncidé ncies,
al segan de comerG'loo el meu prolessor
I'hemlBrIoEslanlslaui al terceranydecorne«;
r hermano Lluis "el Xalo". Amb tot 1 que
m'hayien afegit crvers es assignatures,
tatment serrblava que no m"haYll moguld9l
meuool-leg; .

slelbonOéuemconcedeoxYW;lasu/W;:ienl
per"*,,lacabatelgandiósblocde~

q.¡eesdeuranoonstrui"sobreelsolilldelmeu
ooI-1egi,josem¡:warecordaréamtlnostlllgia
aqoellesperI mivenerablesparets,lDs
dasses ,elpatl.lilcapefletadelaYerga, &Is
~,els~nys i"nsilolaque"

arbredepisosquealcarrerChapihllelltan
bClnic.•• l aquel ca rrer , elcarrer on hi lla una
placa on es Ileg"¡ x "Carre.-de Sant Bemallli" ,
aqo;ell carrer, per a mi, seguirll esoont sempr e.
com sempre no ha estat. el -cerre r dei s
HermanoS'
Ma~--abrll d6 1 998

Pera Solé 1san s (socl nUm, 1)

(En el prOx,m BUTUETl «>nto_.
.- .... "Nousde><>eic<bd" ..... .......
motou del tema del «>1-. han_
"""~l
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silaaresglé&ia,miljavolla icapa l'holel.Oe
'eIom , _ l'Ie\Ia una aslona ,el Ieml ClOlTl9fll;iil
a sef blanc . Fa basJanl lred . perb a l'hotel
slliestamoll tlé

B segon dia, e1dI5Sabte2 de rr\8IQ,a Ie$8
del mall 8nem eap al prioratde Semlbona
~a.wió$, rem 81maleiJ;carr'Í~ 81 lnWlgroe.
aqueltren~'9COITelaCerdanyadesde

la TcudeCarollinsaVilafrancadeConflenl
Anbg,amemaqll9S la JlJlaesfeoaarrtlmules
per aroara Puigcerda ,

Hem deloatla carrefera99'*al ienlro-
bem .....ade mollestreta;fautoear hi passa
just.Ambatsaloc. trobem un petrtcementirí
B l'\1OIllIStir,d'e-stil romáll ic, fou fundal l 'IIflY
1151pe1sagustif1squeYOhenprof9gil 'sed' '-'1
m6fl foryadis solu1.0ill ers<ls.eligionsf\anle1

Excursió a
la Catalunya Nord

El grup lu rístic ens dísposem a fer. amb

~~::al~ ~:rJ~~~~ ,a~rga~:~7Y~ r-- - --- - -,,__..
Conflenl.Els homes del tempse ns
diuen que tin<!.emuna mica de 101.
peró nosa~.es ja anem prapa.ats
robagrui xllda per al lre<fi paraigUes
per a lapluja;i sobr9101mo11esga·
nes de pa$$3f tres d 'asag'adabl9s
ideveul'8(:0S8S loro;;ainleressanlS

ElcJvendres l demaig,lIOf1ima
les 7.30 llor es i anem fins. cesre
Iarden'Hug,onviMem lMlonts
del llobragal. Quina riq llasa
d'aigI.>a~ brola dele$roqo..on'

Carni de la MoIina lrobam molla
row: leolDquem i 1""" Iotogral ...,
T.avassam PuigcenSt i 8ou 'ltUa ·
dlilmeljallOll1 a la Cerdanya..
~.OI'iciamenl.F.-.a

L'hoIal 81taním a MatamaIa , qua
~ e1 po.n de oortida delesnos·
tre&axcu.&ions. També hí ha r>eu.1
un Hacon, l'eSlill, s'hi pra<:liquen
espons 8Qll átics,

Oesprés de dinar anem a Targa·
sona. Visilem l'asglésia.ománica
"l'E.mitag&", sllg uim fins a Fonl
RoI1\<lIl. Plovisq uejailalr&d.Sen·
SElOlOU•• 'nsde I'autoca., paremun
rnornent prop del forn sola., oenl '"
d'investigaci6 més gran d'Europa
La placa sola. l a 40 .50 mat ...
Seguomfins a Mont Uuis, an\IQa
~fo<taq"" hal;Of1$8f\l'al,"

~, F"" íos del~; fa

.. . om-..... TOIestá tancaluna ....

T'escol-/aDoradO<s-2~;JIo

/óf,7t"a1- 611S eqJliquBn aquest asoroda. En
femUtll'8sum;n'infom¡em/ll$fIO llxQHSio--

"""'.

Butl let í 56 - 15- Juny 1998



vida aquí. Els árabs ntoenereo un gran tre
sor:latribuna,ob rames trade lro mAnk:ros 
selkmés.Sesostépertres renglesdecolum
nes de marbre blanc amb yenes roses, mo~
een ccnserveces. La galeria deis canonges
és una mena de c1austreen rrmtatura oben
scere erueeeu. Hipodemadmirar elsma
teces cepneus cce a coixe . amb era uecns
que devorenallresanimals.VollaelmoneS
tirunjardi boUlnk: amb plantes de laregió.

Després de dinar a Pradade Conflent ,
anem a I'església de Sant Pere, del segle
XVII, Una combinació de rcmarac i gotk:, A
l'ínterior ens so,?rén amb el seu més pur es
til barroc el relaule de l'altar [11ajor. de gran
bellesa.dedk:atasant Pere. Esde rescunor
catelá Jcsep Sunyer. Seguim lins al mones
tir de Sanl Miquel de Cui~á , des de 1966
monjos eeneecene (actualment son 6) es
giésia prerománica, interessants el claustre i
la cripta. destaquen eretrebans de marbre
~~~ del conñsnt. Tomem a Malamala totplo-

El tercer dia, diumenge 3de maig,an em a
vuenarca ce c coneot. novament per la ca
rreteradel giravolts. Veiem passar et tren

grec. Visitemla grula de les gransC analet
tes.impress ionants,degranbellesa. Pugem
mo~es escales, peró vatla pena, perqué la
grutaésunamerave l la. ~scuriósel quepot
fer l'aigua.T robem una platafofma i unes gra
des,com sítes una tribuna. Segons ef guia,
s'tutan corcerts en viu. Avui, pero, hi ha es
pectaclede llum iso, amo música encalxo
nada: Caruso, perLuciano Pavarotti;e l Viro
lai,pe rl"esco lania deMon tserral; I'AveMaria
deGou nod,perBarbaraHendrk:ks

Fem una breu visita a la vila murallada. 1
emprenem el cami de tornada, passant per

~¡~~u~~,a~~";aau~o;;:~t~~~~;~igee~i "-
malrimoni Puig-Ferranambmotiude lesse
ves necee d'or, Felicitats. Després, laloto
ccuecuv aeupcnantta tramuntana

l després d'haver tingut traetes amb fred
neu,pluJa ,venl 'un~icdesol,per6moIl COr1

tents, arribem a Horra a querts de vun del
vespre. a lemps de veure acabar la televisi
va Nissaga de pcd6r. Amb acudils i bon hu
mor etce ee oe tornada s'ha l etc urt
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...
Primavera a l'Esbart

A l9sporlas d'unnoueslio,J,loI conlem ·
pIant la vida del noslf e Esbart a aquests
c1amlrs mesas, bé pod&m dlr QUela res 
Ira Secx:ió del Centre Pal1'OQllial viu uoa
nova primavera... Malgrallesdilicultats
que no maoc een, amb rercvats árams i

=t~.duema I9mlElmésprojectes ¡ac'

Aprincipis d"any, s'hacreatun Noticia ri
bimef1sual per a oansanes I tamme s. El
butlletíenSplilrmBlrll.d isposar dem és in·
10rmaci6 i coneixement. Escrit de lorma
senzi lla,recu .imptessionsl vivéncies oo
lot rEsbart . la Junta ha pvnsalque seria
una booa idiJa quelapreparació i redac·
CiÓde la gasela, anés a car rec de is dan
saires. Aixícadanúmeroéselabofal paJ
un grup diferent. El darTer tou magnífica
rnMItr ealitzatpelJuvenil.assentperaells
una labot lúdica itoonativa

Pas sem a luplicar elsfals ,nolície sl pro
gramas de la temperada:

Sonlde$ f1M:reativn . A Ii de fomeolar
la convivencia . la motivacióielcahu, te
nimelpropo)$ ll d'org anitza r excursions
penódcues. De momenl,ja hem anal a
PortAventura l al ParCde lesAu s

Pott AventuraEIs Grups lnlantil l Juve
rMI . amb lam~iat'$¡ alT\lC$. omplinlun au

locar, ana.en a1p.m;:talTagonf el passal
dissable 28 de ma.(;. En pa' ilIules eeves.
renectces al NOlida.i . va se. un dia ex
cepcional. Sllo pass.aren d·allo mésbé.
pujalvn a lOtes les atraccions . Deien : "tal
és divef1idissom...· El dia. espl8ndid. amb-"".la scrnea del Gtup Ptepatalor i ha es

tat al Pare de /95 Aus de Wassar de Mar.
De bon matr, del diumenge 11 de maigo
I'autoca.pjedeminyons.mestres ílami
1ia~. s·ad.BltiI.vavBf5aquestparc. Val8f

moIl:bontllfT1pG, un xiccalotós ielsinfants
no parave n de pujar aIs gron.adors, aIs
ponies. al l.en ... Aixi agalaren gana pel
picnic lel en plena natura

Com excUlsió. també podem conside
lar ractuaci6 a Premia de Dalt deis Grups
Infantil i Juvenil, el matí de l diumengv 19
d'abf~ amb la Roda d·Esbart . Després de
la bailada. t érem un agradable passeig per
aqu esta vila de l Maresme. El dinar loo
multrtudinan,enuna granesplanada.ju nt
a1pave!16polisportiJ. Era Iajomada gas·
tronOmica prepa.ada peIs restaurants de
lapoblació.L ·apalloud'unag ranqu alilal
Les s.enyores eren obsequiades amb pian
tes . Era una manera ben lormosa de ce
menc¡araeelebrarlad<ada deSantJordi:
Cultul a (dansa),Amor (fIor5 ipjantes)...

Actuaclon srecents . Els Grups Prepa
ralori í lnlant illere npassa,una estona gen
dislJetaivistosaalespers0nB5queCXlll
lemplaren lasev aactuaá6a1CasaJd:AVIS
001 ca fT8f Padrell, di passatd;joos 7 de
maig

comaloto, representalivade l'Esbart
per aquelit Butlletf. hem BSlXlllíl la que cap
talaballadadelsGrups.,luven;l l dePa
ros al CerrtrfldeGransMlnlssválidsde M¡¡·
la rd. elpassaldissable 16de maig.

L·E5bart.sensible l reCtlptiupels disca·
pacil atsipertantsque pa5SBn soledat .
fa, en la mesura de les _ es possiblí
tats ,aetuad0n5deslnteressadesperCen
tres com aquest 001 Ma.e sme. EIs dan
sairesSBsenten mollconlenls.alveu.e
les cares de satislacc ió de per sones que
palei. en i que , a1menys en tardes mm
aquesta.s·obIiden uoa micadels _pro
b1emes.

A partir d 'aqul , anolem lesoctuaeions
previsles i que la rebuda del BUTLLETI.
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ja hauran finqutlloc ...
~Actllació dBIGrtlpJ ll vB ni la

l'escolalntantJesús
~CosdeDansaal Festival

Anyal aía ptaca oa la Sagrada Famíl ia.
u.....I.Ju.m':Festival Internaciona l de

DansaaPlatjad 'Aro ,amb l"actuacióamb
Esbartsprovinentsd'altres reg ions ipa'l 
sos. (El nostre Esbart és el corganitzador
j untament amb al/res Enfidads del event. )

L.de.J.u.ni'..;Cloenda roda d'Eah arts ,
Aquesl any I'organil zació de recteanira
de lanostracompta. Sera al lIoc anome
nat: "Els Mistos ..:
~FeslivaIFideCurs,apart ir

de les 18 horesal Centre Parroquial. In
lerv indran tots els Grups . Avancem que
sere te owoaucoeia mes o'ecmner e's
progressos deis dansa ores, olemem no
ves dansesi acllrats vestits dels ba llarins
t banartneaus t aespe remr

21 dejllny:P articipacióde l'Esbartals
ectee oe la Festa de Sant Licrs

Proje cle s. S'está preparant un víatge
dBI Cosde DansaaVigoaunFestivalde
üansa t Folklore pelsdies 10-11 i tz oe
juliol

• Actuació del Cosde Dansael 11 de
setembrea SanlSadll rní

-Dies 13, 16 i tü setembre: Festa Ma
jor.

I molles altres actuaclonaqua si a Déu
ptau.ja us anlre m inlormant.

Pertina lílza r, ens plau fer-ho com al
Noliciari,ambacudifs
-Qlli n és e: "colmo" d'un carn isser? •
- No ho sé
- Tenir lln l ill "xll leta" i un gossalsitxa
-Quin ése l -cclm o- d'una aspiradora?
-No ho sé .
-c-Ser ar-rercíca a la pols
l aquest, ben verídic. Aunes proves de

Cultura Básica es prequnta pe l nombre i
nomdelsContinenls:

Un"s avi- alumner espon: - N'hih atr es:
un al Maremágnum, una all re a les Glories
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i un lercer al Bancen\Je.
I ara una gran Nol icia : Amb molta ;oia l

satisfaceiOus jem sabll r que la dansaira,
del Cos de Dan~,Que porta a I'Esbart
IOta la vida, Carlola Cazu"a es casa el
properdissabte20 de juny amben Xoo;er
vee. EIs hi OOs~Q8m Amor eíem i a tots
VOSlés. benvolgu\ s amics. Que llflCar a que
eltemcs passa.... S'9u'S empre prlmave·
ra ars eu ccr.

AIbet1 Mayll'lÓ

NoT A "" .... ....... TA: OevanlGe ls projecte s que
I 'han estal)lert pro..mamenl (actuacions !ora
de! ami)il provincial i nacional) es d"", ana lll
ooIaborac:ióe.lema de scce del CPH as! com
genl!0"'8QUevulgul loelQI1 9 a..,.¡ perlor·
mar partllell dotletelllSgrupe oe l Esbart

Activitats

Aquesl CUfS ha sstat aoímat com sem
pre. Hem fet lestenU lies/Tl9flsuals .algu
~s sessionsde llumamb modol l diver·

ses espcsccre
Una de les exposIciones tou a finals

d'abril cc rrercam erns da maig: una apor
toció del nosfre ermcMiq...el Campmany i
Grau, que, lan dinamiccom sempre,eos
va delecta r amb klIogranes seves de di
V9l'S8Sépoques, algunes acompanyades

de v ersos ad·
tna nts sob re la
sevataneslimada

""'"Permoltsanys.
M.quel !

0. 5 .

d'en MIQUEL UMPMANY
Dies 25 i 26 d'abril i

1, 2 i 3demaig dell99S
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M'agrada viure el camt
vers la Pasqua

Vaig com~r la Cu aresma pansa nt
~ és un lemps fort. i pct se- amb més
ganes que erames anys. L'Esperit sent
mlla leladonatquela paraula cle déu~

se'rosolereix en r Església ésiooarTl9ntal,
i~ll9mdeprocurar enteodr¡Ha iposar

la @l'lprae:tica.
Ja la bestents anys que ll9m regulanlat

proa¡ro llegir cada <tiales lecturas da la
M'ssa clel dia segOent:la primera lectura.
el salmiI"evangeli. Pesó acuest anypot
serImpetsa t per j'Esper rt, m'ne semecs
posal a deixar-me penet rar más per la
Paraula,m irardaposar-Iae npracticai in
tentar cc ner-la a ccr eixer als dem és

Ho raig d'aquasta manera:L1egeixo pau'
sadament les lectores i procuro pensar
amb lo que el Senyor hem vol donar i ter
emercre. t ernner, basta ntsdies, prime
nota cleltroc; quem·ha impactat més.

Elpfimer diavaig peodre nola cle: "Be'
neit I'home que es rafia de I'aj ut del Seo
yor; ilrObaeISenyor8l'lIa segurelaf', És
dal prole la Jeremies .

Josócv;sit.adoróa malalts de la ParrO
qu la. Almenys !em una v$ita setmanaJ. el
meu company 1io. a1s 7 o 8 mala lts que
tenim encarreoats. M'ho pasee moltbé,
disfruto itot, perqué rebem mo/lmésda lo
~ donem. Ens eIs malalts abarospotser
eIs partava poc del Senyor . A un d"ells ,
cunyat meu. en Francesc Toboso . lJ,I8 18
nia uncancer a reslóm ac. ieldia da San!
Jardi el Senyor se r andugué a la seva
GlOria.Cuar'l el v$itaverTl r hi partavem de

Déu alguna vegada, pero parlavem molt
de lutbol , era del Bar~ i li agradava mol!
estar al eorrenl delsde!alls . Un dia ens va
dir. queixanl-se unamíea,lJ,I8jaleia nou
anys que estava malatt i com si el Seoyor
no rajudé s prou. Un dia ~ va'9 llegir el trcM;

de Jeremies... (Be ne iL.) dient-~ que el
Seoyor l'estimav amolt. Es va posara plo
1'31".. . 1en, digué que confiavamoIIen el

Seo"".
Un altrll!TOl;quehemvaiganotatóeia:

-ooe en lota la vida no a'en vagone1slets
óeI Senyor óelleu coroi tes-es cone;xer
alsli.s ialslJlls delsleuslills·.del~

ronomi , Aixo hem leu dona . compIe que
parlo cccals meusNls deis lels del Se ".
yor. l sobre toI aIs néls . Eos ersque lenen
oe e e 10 an ys , quan etsparles e t tan mol
les preguntes, m'he propasa l perter-jos
més deis tets del Senyor. En eIs nél s més
grarlSpr ocurarno desped ir-me d'el1sa mb
les parau les, "Oue guan yi Bl Ba.~";sinÓ

buscar alguna frase que els pugui lerpen
sare n coses més l rascendents.

Un aure 1'0<;que he escr c ' Estimar Déu
amb totel eor i esl imar als all .Bscomasi
mateixás millor que tols alssa e.il ieis" Marc
12,33 .

He pen sat moltes vagades en quan jo
reslejava, Vaig comerll;a ' de mo~jove a
estima. a la Montserral.

Haviem nascut a Horta i e'em quasi
vetns . Jugavem al carre r Campoamor amb
una c:oIa d'amics que er&m deis Uuisos
d'Horta .

Pero la lamilia de la Montserrat va.en
anar,s'ena viuf ll una 19IT'4XJfada a 8aroe
lona. .• I t""0I '~ de veurens cada doaes va
acabar" . V..,.;enal carrer MaJor-ca,propde
la Sagrada Familia. Jo estudIava el Balll i
leral a t lnslPlul Escola. que esteva al Parc
de la CiutadeIa, al <levan! del Parta..--ot
de Cataluny a. Agafava cada di¡¡ el tramvia
que oostava 20 c8ntim s d"Horta a la p1111lW<l
UrqUinaona. ParOjo baixava a la Sagrada
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Joan 13,35.
M'ha let pensar que ens hem d'estimar

moIt, SDbrelOl, comencem per la lamllia:
esposos, pares, ~11s... i pró~im... "CadafOS·

tre és un mir ac:le" deia Tajar Ben Jelloun
(marroqul) .

Un inlantnegre,depellnagra.d'ultsne
gres,decallellseril;ats obéarrissats,és
unnen, Unnenblanc. depell rosada . tf uls
b1auso veres . de cabe lls mssos i IlisO$.és
un roen. L'un i raltre, al negre i el b1anc,
d,bui~en el male ix somriure quan una ma
ere acarona al rostre , quan hom els mila
ambamor ielspar1a amb tenclresa. Ves
saran les maleixes lIagrimes si hom els
contraria, si ets la mat.. No trobarieu dos
rastres absolulame nl idénlics. Cada ros
Ireé su nm iracle.Pe rqué ésúnic.Oo sro s-

tres poden sersem
blants: met nc sera n
ccm ciet ament igual!
La vida es justament
aquast mirade , aquest
movimentperrnanent l
canvianl, que no repr-o
dueixmaialmateixros
tre. V....Il COI'ljuntament
una avefl1ura ll n qué
esti mal,I'am isla l ,és
una balla l robacla amb
ano que no IIIS pas tu
matei~, amb alió que
SIlmpreromand~erenl

oe tc i que renriquei~

He pensat doncs que he de ter un es·
IOfl, plI r celebrar la Pasquadel Se" yor: el
pasde lamor1a la~ida.

Ens convé no cerx ar-nc s port ar per
rambienlsectllanlzat de lanoslrasocie·
tet . que aprol~a aquests ee e per ler va
eanceS.Malauradamen\.almolvoldtrobli.
dar-sed'aJIOqua és lonameotal : Espet ar
rebTe /a vida que porta a ramor .

Fam~ia, hem costava 15céntims,i anava
caminanl d9sde allí Iins al Pare, bai~ant

pe! P8SSeIO de San! Joan . TQtai~o ho leia
penp}ai~l passava pal davant de casa la
Motltserr at. amb la • .Iusió de trOOar-la.Si
algunavegadalaveia,~vanéssermolt

poq.¡es,s.entiaunaemoció lanlgtan~

nosabia~ hempassava.Nosabiani

que dIr-li. Ella, amb els 58US~ns e1s
di~ pujawn a HOI1a1eros veiem
als Lluisos

Ara. estimo molt a la Montserrat, pero
aquells anys de la meva joventut er8n de
molta felicitat

M'ha let pensar amb lOl ai~ó del meu
enamo rament la lectura de Mare 12,33.
Meditant-Io m'ha donat un impuls a estl
marJesucristialpr6~imcom estirno i estí ·

mavaa la Montserrat. a
jnteressar-me per eus.
ajudarIos,esti mar la ve
ntat , lenirgan es de
veul'81s. Tenir ganes 00
rabreaJesús.F'rocurar
estar oonlent i lransme
tre ralegria . Elsomri.>re
és el rega l más bonc
que Déu dona a la hu·
manil al. Es un idioma
urWersatquefinsilOlles

~~r:r~l=n8scril : I,;,.... ,¡;¡¡¡¡¡
"Encara era lIuny qu8 el
seu pare el veté tes commogué, corregué
a tirar·se· li al coll i el besa"Lluc, 15

Aquesta tendresahad e ler·meprOxim
del misera ble a qu¡ trebo pel camí. ha
d'c mpür-m e de compa ssiO per al que
m'haolés, perqué Déoha tingulcompas
siO de mi. Cerca el senyals ,famor que
roterei~ la vida. Només cal estar alen! per
lrobar ·los

Pe l acab ar, un allre eeern: -Pe'
restjmar::ióque us lindl eu entrewsaltres
lothOm conei~era si sou dei~ebIes melis "
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La clau deis somnis

Sak;aeltekl Ésel bardel C.P.d 'Hofta,
En un ,acó ro ha la Raquel (actriu del
juvenil) i la Neus (directora de fin tan/il),
És una tarda de pluja. Un pareil de ca
fés, música de fons i, damunt la taula,
un munt de somnis ; recoras.

NEVS: Raquel ... Per tu.. quin és el mmoc
reco rd de teaíre?

RAouEL: Sen se dubta r ni un mo meol , el
millo r de 1015 és el regusl QUem'han
de ixal els meu s ames.

Neus: No és a bó. Em relereixo més a...
com he podl'ia dir? Per exemple . re
cordas la primer a frase que vas peo
nullCiar en boca ¡fun personat ge?

R..o.oun: Donessi voIs que el s9Ji fran
ca , no ta reco roc pas oGuil/em Teil fou
l'obra. i hi feiade picapedrer. Vaigso r_
!ir a escena pensa nl només que a la
pratea m'estaveo veien t e1spares i els
eo nes. Normal, o i? Per a mi, el reat-e
era un mén en el qualentrava treprt
jentrescenan sense experiencia

neos: La primera obra éssempre de pro
va. A la segona ja tens confianya i de
la tercera ja no te 'n die res . Si real
menl l' agrada el taaíra , el tet de pujar
a reeceoet es conve rtira en una ne
oessita l. És enlra nyabl e entrar cap a
resce re o. ficar la clau dins la porta i
ja sentIr la seva olor tan car ac1ensti
ca . oIof de somnis. "

R.oo.e..;Aq.Jelaolor__, on aconseguei xes
trobat el parad ís. en despréS de les

obres de prova --eomja has dil- otlli 
de s sq cens petes problemas que lens
i lol elíe u nlÓn gira al voItanl de QUa
tre parets, unes conoes. una platea i
un escenari: eíteatre. No has pens.at
mai que el tea rre t'ha ca rraat COI'T1p1e
tament la vida?

NUIS: 1tant que si . Ara sóc dIrectora; no
he bauee pee sat mai quan vaig arri
bar. Ten ia q uinze anys i el tea tre
m'apassícna va. peró no n'havia lel
mal. Aixi que un bon dia, amb un pa
rell o'emcs, una mica de curlcsüa t i
alhora una glopada de por , em vaig
presenta r aquí

RAQUEL: Por?
NEUS: l es arr ibad es a lIocsque no ce

eeo es se rrore tan una mica de por.
Mai saps qué I"hi íroba- ás

RAaua: Puc saber qué hi vas trobar?
NEUS: No pregunlis tant, si ja he saps . A

tu et va pesse r abso lula men l el rna
leix ,Oi?Ouéen recceoee.to.cela leva
arrbada? OJan va ven ir, jo ja hi era.
Qu ina impreSSió te'n vas endur , del
grup que hi havia alesnores?

RAouEL: Em fa releeré que ja n 'lOhe
deb al da r al principi de la eoenacon
versa Per descorrptat , vaig temr una
sorpresa. Tol un grup de genl esboja·
rrada que em vau aco llir com no ha
guésimaginat

NEUS: La boger iaés la ncsna principal
virtut. A lesestrenes.se mpreenspas·
senles milluna

RAOLIEL: Sil Ara que ho dlus la mdlor de
rote s lou aquell di a que el Roger 11
dei xa rameocana a la Mireia re aa, eo
ficar la ma a la betxaca...

N~us: Callal Aixo no no expliquis! Hi ha
coses que passen entre co rtinas que
56n massa coneceocrars... Més val
explicar les veg.ades que cacee eís
decorals...
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5'abaixa el tetó

Raquel Pral 1Neus Vallaca

A 1015 aqueIIs que han somtIIal amb
nosa1tr 9$

R.o.wEl: Oqua n, par accident, s'est~n lesobres del grup juvenil on jo perlan -
elspanta lons just abans de sortír a es- yo sioó també de les de l'infanbl i de
cena... les deis graros.••

NEuS: Sempre cose s que quan passen Neus: SI.en el grup infantil es planta la
roo el fan gens de graoa , pero que, Ilavor del teaee . en el juven~ se la fa
arre el tercs. es COOYfIfleixen en epi - aéixer ienelgran esrecullenelsfrurts
seós cive rbts de la leva 'tOda. Aqui diros ftoIol.El: I és que per aqui al damunl ha
hi ha lIoc per a tot , !Irosi 101per eccm- passat tanta gent l
p1ir somn is. El més gran de tots.; Neus: Si. genl que només ha estal en

RAouu: Ep, Neos... Aqul deixa'm a mi una obra, genl que !lo va haver de
Ja tens lota la raó quan dius qua aqui deixar, pero sobrelol recordo la gen!
dIOs s'acompleixen somrus . Només que valer créixeraquestleatredebarri
posar e/s peus en aquest teatre vaig i que encara que ja no hi ée . s'agraeix
lenirla iHusió de poder fer el paper de tot el que van ter i el que ens van en-
Michael Johnslon a robra Germansde senyar perqué ncsaltres poguéssim
sango I el maro ser actors i ceec -
d'aquest any.ja tors
he accnse quü R',aun : Pensoque
gaudir d'aquest arre lol aixóqueda
somni, Grac ies clarqueper anosal-
arsmeus di rec~ sesaquest mónde
Iors de teatre, el la tarándula . com
Jase i la Susana, sovint I'anomenen,
que varen lenir comporta mes del

~~o~ic~: i~~;~ '- ---' ~la geot es pen-

gar-meaq uest luxe .. Fou com ... Neus , Neus: l tant que sf! Pero... rooeos delxem
par un moment, imagina lots els leos les ?
desit;OS i il-lusioos daIt <fun esce nari o R..o "E.l: Els mals momeo ts, cct ser?

Neus: Si... Neus: Si... Paró, ara per ara. no cal re-
RAQUEl: Ha veus. ara? co rear -jos . sempre és prelerible acc -
N EUS: Es clar, pero jo lambé ha he vis- míedar -ee amb un regust~ que 00

cct tct aixó, només que el meu somni pas amb un d'amarg
és deia Antaviana. recordes? "Sóc RAQUEl : Tens rae... Abaixem el leló?
dones la Hiena!" I no només r osan-es N EUS: Abaixem el tefó
en Jordi s'hapassejatdamunt les fus
tes esse nt un auléntic Hércules Poirot
O com la Mireia Montseny que . reci
tan! un V9fS de Nadal o ten! de criada
malcJiada . ha creal persona lgeshis·
~rios

RAOJa : Em fa ret ecte que lOlS recor 
dem a cadascú de nosaJIJes amb un
parsonatge al damun!. 1roonomés de
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Curiositats
de tota mena

Del dret l del reves.une cemne, lIegi
da al revés, pot tenir un significat moltdi ·
ferent del queté Ilegida del o ret. Par exern
pie: srr ¡ TIP.

Ara les tu mateíx la preva amb les se-

gij~:~:.:.~~~: , PRES , T.o.lP, RA'-I, COA, BROC.

les ar anyes . Les aranyes despelten en
nosaltres una mena der epulsió.P erO,gra
eles a elles, són dest rults molt insectes
noc us eom les mosques i els mosquits.

Mireu:A i'Edat Mitjanal espoltavenpe n
jeces del coll cer e cuaor-se de les malal
tieso Per exempíe. per ets reeeoete.fan
cave n una aranya en una bosseta que
penjavadelcoll, amb la creenca que la
moltde l'aranyacoincidiaa mb lafide lre 
fredat. Perbunaaranyapo tarribar a viure
sense alimentar-se sis mesas . Aixi que la
cosadeviaanarperllarg.

Un casle ll deg elal . Una vegada a Hor
tava nler uncastelldegelat just alm igde
la pl¡u;;ad'Eivissa,i els nansve nian de lots
elsa ltresba rrisperpoderdonar-hiuna lle'
padata.

La teulada erada nata, las xamaneies

En co nve ni arnb:

de fruita confitada. elf umdelesxemeneies
desucrefilaf. llotel restant eradegelat:
les portes . les paretseis mobtes. Un nen
moltpetit s'haviaafarrat aunataula il iva
Ilepar les potes d'una en una fins que la
taula li va caure a sobre ambt ol s els plats
que eren de gelal de xocolata , que és er
mésbo.

En un moment oonat . un pollcla es va

~~~;:~ec:,u~~~:I~~~~lr~:Jul~~if~; i~eV~: '-.J
feienen regalimsrosals.

-c oe preseat-c-va croar er guarda 
Mésde pressa

I,vi nga,totsa llepardapressa icor rents,
pernodeixarperdre ni una sola gola
d'aquella obra d'a rt.

- Una eadira! - implorava una velleta,
que no se'n sortla de fer-se cam í entra
aquellagentada - .Un acadiraper au na
pobra valla! Qui me la porta? De bracos . si
poi ser.

Un bcmcercenerce. va córrer a dur·li
una butacade gelat de crema i avellana, i
la pobra vaüata, ben fel i<;; , va ccrnencar a
nepar-laju stament pers bracos

Aquella va ser una gran diada, l per or
drede ls metges ningú no va tenir mal de
pansa

Encaraavu i,q uanelsnensdema nen un
anre ceieters ceree sceceeo

- Oi tant!T u en voldries un castell sen
cer.cc m er e'ucrta

c ar m l n a ...,¡

rrrrR Ge ne ralita t de Ca ta lunya
lIJJ1l Departament de Ben estar Soc ial
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