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Colors al Fuji-Zen
Per arribar al picdel Fuji-Zen hem trigat dos ces. ers que necessitem per purificar
méselsnostresesperits.Hempujatenunpetittrengrocqueesbuiegai semblaque es
pari,pe róseg ueixtriquj.¡raccapam untfumejantencolorsverds iblaus per un tormos
cam fsemprecostarutonelpaisatgeésmeravellós, terra i herbae squltxaceper bonlques
flors de colorsblau, blanc, rosa,groc..., l de petitstous de neu aqutlaIlá,queaviates
fondra, ja que som en plena primavera.
Hem hagut de creuar un barranctravessant un pont d'or brillant que eniluemavai
que, mentre el tren elcreuava, feia sonar unes campanetas enmig del suenci.Les vajls
són fosques i les muntanyes lluny.anestenenun bl,,:uboirós. Toten conjunt m'ajuda (
empapar-me de la se va pau , que es alxó el que he vlnqut a buscar
El monesnron pasearé alguntempsésde tustap intadadecolorvermel l i té una
galeriaa lv ohantobertaalsq uatreven tsonpe ngen,per il·luminarlesnits, Ilums de tots
colors, que ara va encenent amb una teia un monja vestit de blanc. Sembla gairebé un
nen ,P ortaelcapafai tati ,enveure'm,l 'ha inclinatensenyaldebenvingudai,se nse dir
reaba seqcitIa seva teina.
L'habrtacióq ueOGlJparénotépa rets:sóntap issosivelsqueaillendeItol la meva
inl imita\. El tapís té teixida una bonica escena de la vída de Buda, molt acolorida, Els vels
quetapen lesfinestressónvermells ivo leienacapiricid'unventsuau ic álid quefamés
harrnoruóstctl'entom
Al Fuji-Zen no és táotd'a rribar-hi. Jo re he aconsequft perque va tg tenir lasortcte
conéixerunmonjo budistaa la rambladelesF lors im 'hivairwitara condic i6 de traduir
del xinés un ue-eque té cada parauli!Jmpresa en un color diferen\. Aixil em fa ser rnou
dificil,per óel premiva lia la pena ,MOrlt serr at Reguart
Tf.NN IS DE.TAUl. A

Després de mitja IIiga
Oesprés de mitja lligaj ugada, la situacíó del ncstra aqulp de Primera Nacional é(
preoc upanl, jaquees lrobaa l"ullimllocdelaclass'flcac,ó.E ldescensd'aquestequ lp,a
més a m és, ens faria perore ers equips de Segona i Tel cera Nacional, ja que només es

pot ter ur un equrpper cateqona
Peróesperem idesi tgemquee lsnostresjugadorsreaccionin ifac inunabonasegona metitatdel campionat.
L'equipJuveni l es troba c1assilicat en el tercer uoc oel seu
grup,lcontinualluitantperquedarsegonipoderjugarlafase
final de la lIiga catalana
Els veterans están a un pas de classiñcar-se pera la fase
finaldelasevacategoria

I Butlk-t¡ 62

-2-

Ge ner 2 000

I

Els cavallers del nas vermell

Eren prop de lesonze del mati quan en Xavier, el cafeter, obria la porta deis U UlSOS
Elsdelacompanyia inhmalaPutraja leilles1onaqueeren a tlinsacabantdemunlal

resceoee.
Fa un cia gfis t l'Í$l i pIujós . EnI10a saludar e l'Oscari en..loan.Apa n de ecoer-ee el
bon 00, em tliuen QUeellemps que le erosés propicio Esperem que quin raó.

C ~ua~e=~:~·~":~~::;a~~r::r':,,~~::~I:S:~~:,.<;:::

nerve oe costcn. t cc m es necnuet no trobem les entrades 1ens falta canv.
A dos quarts obri m la g ui~eta: es forme n les primeres cues: els tecnc s acaben els
últimsretocs, icapatresquartsobrimlesportes. Elpúbhcentraordeoadamentalasala
es estripo rereace (ningu noes que ixa) i e/S comunicQ que al final de I'actuació
laremun SOI19ig.
Grata sorpresa: és l'hora do ~r ¡ encara hi ha cua. Decidim rete ruar una
mica rinici de ractuaeió. Cuan ens n'adonem, la sala de bai~ és plena i la cua l\l1"ba f1ns
al carre r Cha pi. Primer. pal iem pee S I no omptiem.l . un cap pie . patim per si no hi caben
tots. Ob rim la sala do dan I'amf~ealfe. la genl puja escales amont o
A mi se'm neva la llengua de tenis sortejcs que farem. A unes nenes eis die que no
"perdin el so rteig que farem lina en/rada". Són gairebé les dotze i v int I ccmencem a
sentir les prime res queixes , És ciar ers prtmers ja fa prop de mitja hora que est án asseguts il a ql,litxalla s'impac;eota. Anunciem pel micro que encare hi ha gent entranti que
cnmenc;arem a dos quarts. Justen aquesta rore. el que tots patiem ha passat: lenim la
sala plena.a tL1ni abaiJl.i encar a hi ha cua. Lamenl anl-homoll.. hlKn de denegar r emradaa un grapal óe gent. la seguretat lnIerna rnana rnésque elcalai~ . Per SOl1Ia gent l'lo
compréninohi ha cap problema
1 jo

La funcióha ~t. Araixeca r-se el leló, se senten els primers OOOhs lfadmira-

(

ció. Quin decor at més maco! Se seet una veu en off que eee nafTa la inIrodl,lCCióóe
'.'obra.E n JOar'li l'Óscar es fansaU l'escenari i comenc
. en a delectar a l ot el públic amb
es seves ganyoles, cremes I pallassades en general
No sé oom pero quan miro el reUotge, m'adono que ja ha pessat una hora i e e
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Ca vallersd el NasVe rmel larribena lafidel asevapartieu lar eroada
Acabada ro bre, pujo corre nt a rescena r¡ amb les matrius de les enteades. Tal com
havíem previsl , els dos Pallassosfaranel sorteíq. L'Óseardi uqueestamolt nerv iós i
enea un nen perqué tregui un núme ro. Sesenlenelsais i uisde lsq uehanestatapunt
de guanyar i un erit de meu !
Es una noia de l davantque, teta contenta , s'e nduu I'ós-motxilla que i"hi hatocat.
ACl e seguite nJoa n c ridau n altre nen que puja co rrent i treu el número. Es fael
suene¡ a la sala . Repetim el número i del pis de dalt se sent un Jo'! Mama , és el meu' Es
el [ove consoc i David Basco i lara que, una miqueta més , i salla des de ramutaar ra per
tard'a rribar abans. De seguidaarribacorrents iésobsequ ialambun joc de la Pocahontas i unmi codepeluix

ha~r~S~~~i~~~~~~~:~i ~;~~t~~e~úerli:f::I~eer~:~~r:::a~1 ;:~~~~u;r~~~~sn~~:~K

hi
sort ida. Un cop buida la sala , els nervisj a han passati els tres memebres presenl s de
la Vocalia d'Animació Infantil (l'Anna no ha pog ul venir) ens dlsposem a fer un vermutel , que ens I'hem ben guan yat (pagat de la nostrabutxaca, node Ia recaptaclo) .

Les Quatre Estac ions
21 de novem bre de 1999
Ha passat un mes I els de la Vocalia d'Animació Infanlil tornem a tenir actuació.
Aquesta veqada , es l racta de la Companyia de Titeaes El Foral del Nlu
Som el diumenge 21 de novembre de 1999. (Sí, sí; el de la nevada.) Pels vclts de
ies cn ze. ens dispose mambelsd itscreuats aob rirles portes del Centre Parroquial
d'Hort a. Amb el temps que fa, no les temm pas totes , peró rañu encia de públic és
contí nua. {En alguns casos , la vaga deis cmemes ene han benefici at.j
Aquartsd'una, la Mereé l elxus comenc enI'actuacló . Continua entranf genl de
tantentant . Quin fred que fa quan puge m elfaI6 !AI'eseenarienPi u tes veu deto ts srs
eolors. ccnerxr'esqurror, elcérvol, la gra nota, l'esca rxofa i un seguit de personatges
que li ensenyen ets trucs de la natura i els avatars de la vida. Al final el Pit-roig li

ense~:~:f\~i~~~~lqdU~~~~: i~,~~~I:~,f j~~~~~g;:tu~~ ~o~:~:sd~~sl'~~i~~dc;i~~~~~~~~
segu il proced im al ja li pie sorteig . En Xus tre u un numero i al cap d'u n rnoment surt
I'afortunada : és una nena del darrera que s'enduu un ninot de peluix i un ca lendari
Prosseguimei sorteigiaquesfeop l'afortunatés elpetilVietor Martin ez i Sampletro.
que guanya un joc de mág ia de la Pocaho ntas i un alfre ca lendari.
Han esta t ces caos de setmana intensos, en tota l han passal pel noene local unes
si s-cen tespersones,elsnú me roshanquad rat ihema gafat confia n~adecaraa futures

actuacrcra

I
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Taller de Pessebres
27 de no ve mbre de 1999

SOnles sis de la tarda l:Ieldtssabt e 27 de novambre de r any 1999 i ens d'sposem a
c:omenr;::erelcurset depessebres. En total hi ha una quonzena de oens i nenes qve van
deis tres aIs onze aJ1YS. Els dMdIm per edals . EIs mes peblons . amb la NUria i Iil Mert:é .
i els més ganápi es, amb r Alvla, en Toni, en Joan i en P_
EIs mee pebtons , van mun tant el sec pessebr e men ee e1sexpliqoen uneeue. lotes
les maeeree voIen posar les figureles. (Ou e lendfe que m'ha queda!, oí?) La Núria i la
Merceleoen l eina a repa rtir figures, rnoIsa . sorra 1suros perqué n'hi hagi per a 100S. Al
linal ha quedat ben maco , el pessebre.
Mentfes tant,als més grans els expliquem les diverses tOCniquBsq ue hi ha par a la

Cur sel de pes sebres_Ela mea pe tl ta de lots.
COI'lSlrucc iOdel rtu Dec:idlrn !er-n ese rvir dues: cartolina ipaperblaui salpi ntada. Redolanl rodolanl , la tarda va passant; lol explicanl hisl ll ries, hem aconseguil una cc re d'a rt
Perd esgré.cia. no pod em delxar cons trults els oessebree, je que lasala ha de qued ar
Iliure per dur-hi a lerme allres ectivilats del a casa
Tol segui l i cese-es de ter les fotos de rigor. comence m a eereoer L oh, sorpresa !
ala sala del Teoras Taula ni ha el lió . Está donn int 1, silenciosa men t i amb preca ució per
no desperta r-lo, es més men uts li posen manjar, perqué cagui el dia 27_
TOIsegu il ens d'sposert'I a passs r la la rda to! jugant a les ceoues . cantant i bailan!.
(Agreim al grup escen e que ens deixessin el raclioc:asset.) AllJnal hem passat una larda
d·allOlTIés agradable.Arnbenelsparesquenos·hanpogut quedar ,i IaDoraaprolltaper
apuntaralgunsdelsassistenlSelerel pessebrea fesglésia
EIs membl'es de la veceee estem mol! egralts a tesPBfWOBSde la nostra eomat Ql.Ie
$'han boleat a col-labora r desinteressadamenl en eIs acles que ctuema terme . Sense
elles, potser ens les hauriem vist una mica magres
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Totpreparantelspropersaeles .ensacomiademde vosalt resfinsbenaviat,peró
recorda nt amb sanstacclo els oiumenqes 24 d'octub re i 21 de,novembre de ~ 999 i l e~
actuacíc ns memorab les de roscar I en .roen de la Compa nyia lnñma la Puca I la Merce
i eI Xus de la Cia. Titelles eI Foraf deI Niu, i el dissabte 27de novembrede 1999 ie l taller
de pesseb res
Pe re So lé i Serra f voceüe d'Animació Infantil

El Caga lió als L1u"lsos
Ja ha passat. EITi ó99de lsLl u'isos d'Horta hacagatave llanes iturrons, neules ¡

~:::;Ys~~:d~TT:~~i~~:~;~~~~~~:e::~~sr~i ~:rse~~~~:~~~a2:a~: ~ie:;~~r~:~~~s~ (

detolse lsque organitzenaquetspesats,e ixerits,som niadors iso b'etottriomfadorsde
la vccana c'AnimacioIntannl.
Amb la punt ualitatq ueens caracferitza, a les cinc de la tarda comencevem a prepara, les sales que necesitavem per encaolrla safxama na de "Gremlins" i la tropadegent
gran que els acosfuma a acompanya r. Un cop la sala ha quedar preparada , obrim les
portes de re cesa.ers prlrners s'esperen des c'u n quart oe sis. De mica en mrcaes va
omp linf la sala
Elsmenutss'acosfena l Tiópe rveuresiha caga t i lesáv iesprene np ossessióde les
cadiresquehemcol·locat.Mentrese nPereglobusva inflant, laq uitxalla elsva petanf

...
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La Núria amb e1s par es va partant i tots jun ls van berenan !. El Mag ja ha ambat , en
Ferran Horna r eIs seus estns de mágia ha muntat,la sesslÓ ja ha com~t, la qulb:alla
al letTa slla acomoda!.
cenes que apa rl!'ixen i desaparei~en, mocadors i oscce que ca rMen de color , cin les , rams de !Ion; i 00 oolom, el nostre consoci Fem m Homar ens delei la una ~
més amb eIs secs mes j el seu humor , s'ha guanyat el púbIoc de seguida. Sunen lIOIunlarisde sota les padre s. n'hi ha que fins i 101perden la YefgCWlya,loIs eIs manuts \IOIetl
ajudar , de sobt e ens aoooem que le ha passat gai rebé une hora , en Ferran treu el seu
ami(;veolnlegUu¡sot itolseguites despedei~ desitjant-nosun borl any alots

L'hora de la veotat ja ha amba t, eis pehts van nerAo sos amb I'Arl na la Mereé i la
Núne e la sala FÓlUm a jugar I ca ntal al T,ó, rre mresta nt amb un paren de pares i mares
(

~':~e~~dl~: ~~~~:~~~u~7r:~;~a:~ ~i~ li~~:~nas~:~Ov:'n~~~tU(~~~~~~~
vergonya que els anre s) i oc ant la peora soca, que no para de rajar, bolígral s, mo tos
cess etes . Ilibres, puzzles, mocts . nlnes, cotxes, golosines I moltes coses mes . soniee
vuitpassades quant l inalmentp iquene ls quatre de la Vocalia i per variari agrair-nostot
r'esrcrc. el l ió ens toma a cagar un rotllo de paper higiénic com I'any passat (en Pe re
voIiac rerna r la soca ). Un ccc acaba da lalesla , loca neteja r les sales i endreear-ho tol.
l rodolan l, rodo lant, I'any es va aca banl. amb la leina lela i ben munUtda, és tOl uoa
passada , esper an! que r any que eé . tots els actes que hem de ler ,lioguin é~it I tothom
s'ha passi bé , i es que el setze de gener , 1iIe11estomarem a l er, amb histOnes d'an'mals ,
gaudlrem a la sala teatral , arreel grup Peogim Penjam , eoem que sigui un boI'l redam
$ 'acomiaden amb a ~ria els eoentsde la vccena

Histories d'Animal s
16 de gene r del 2000

(

Cap a les cnee del mat; del diume nge 16 els de la vocsna d' Animació Infantil, iniciem la prim era acnvítatdal 2000 , amb la tranq uil·litat que ens cona l'experiél'lCia i erno els
ccnebcreoc rs habauere, ensdispose m a inici ar la venda u'erurades per recuece de la
'::ia . P~ ng i m Penjam i les Histories d 'an i ~a l s , encara noson dos quarts i el vestib ul ja es
pie. Dlns la sala, els artlstes ctonen els ultlms retocs a l'escenan quan de soptetataula
de sódecidei ~ ag afar labaixa per ju bi l ació , acorrecoitaintentem arreg la ral proola ma 1
prov ao deconnectarl a seva taula,peró els tantasmes dela ca sa ataquen del'lOU inohi
ha mane ra de connectar-Ia, finalmen t, oecdeeen actuar sense micros. A tres quarts,
obrim les port es, la gent es va acomod an! com pot a la sala , a les co tze, ja es pie de gom
a gom i la cea arriba a can Coma , decidim obrir a dalt i r am fiteatre es va OfTlllint. A un
quart , ens toma a passa r com ambels de La PlJl<iI, IesdueS sales són planes i encara hi
ha genllenl cea. la segurelal toma a manar más que el cala i~ i oecenrnteocarla gulxela ,
pe!' SOr1es pare s hooomprenen i no hi ha cap problema , a ee ocee i vinl OOfTle/"ll;:8
ractuació d'en Pepo i el Jord!, el pagés i la gallina van el<plicanl amb ca~ 1eceots
everses hislóries d'animals, al cap d"una hora más o menys la repr esentoció arriba al
rinal,elsart15tes es despedei~en iaete seguit rAnna i jopu;emal'escenariperrealllZar
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el t ípic sortero, aquesta veqace ens emboliquem una miqueta l no surt del tot bé ,a l final
ele número s premiats son I'ú i el vlnt-j-dos, a més deis coeequre,tamcé tenim crispetes
perregalar,desprésd 'unpetitcaos ,comuniquema lagant laproperaae lua eióde pa·
lIassos que farem el properdi umenge 27 de tebrer. Totsegu it, la sala es va buidant i
repart im propaganda a la qui txalla, de la propera actuaeió. En total hem venut freseentesn oranta entradesi tom emaautofinan¡;;ar-nos, Esperem que la cosa sequeixiarxf.
Totp reparant els propers actes, que seran else gon coneursde dibu ix arnb temp eres el dissabtecinede feb rerales sisda la tarda i l'aet uaeiódelspallassostres quartsde
quinze el di umenge ar cetec rer.e ne aeomiadem de vosaltres fins ben avlat.pe ro reco rdantam b satisfaeeióe lsdi umengesvint· i-quat red'octubre,v int-i-unde novembr e i setze
de qener ¡ les actuacio ns memo rables de rosca r i en Joan de la Companyia ínfima la
puca, la Mareé i el Xus de la Cia. Trtellesel Forat del Niu i el Pepo i en Jord i, de ia Cia .
Peng im Penjam, i el d issa~te vint-i-set de novemb re i d i~lu ns vlnt-l-set de dasemb re d(
mll nou-cents noranta nou l eltallerd ePesseb res i el TIo
Pete So lé I Serra I vccena d'Animaeió Infan til

El sopar de la solidaritat
11 dedesembre de 1999
Ha estal un sopar simbOlie (un entep á) compart it per una co lla de socis amb el
oroocsít ce recaptar dmers peraj udar a les neeessitats de la nostra Parroquía.La profita r, al mate ixtemps, per escolta r la xerrada del P. J ustino, combo niaoue ha viscut una
colla d'anys al Bras il,treba llant en Centres Missioners.
És impressiona ntcomes juguen lavidaaquests homes i dones en les eomunitats
de Missions o d'alguna ONG o de Mans Unides o de Metges sense Fronteres o de
tantes allres organitzacion s eompromese sen projectesdeSolidaritat!
Esgarrifa pensar que laeo rrupció a les artes esferes del poder ocaslo nen el malviu
re de milions de pe rsones i que la injust íeia és el pa seu de cada dial
Aquestes rmnones de Bona Voluntat son eom un toe crespe ranca perqué el mon es
puguiregenerar;só n els Profetesde lan ostrae ra,d isposat sa lluitarf ins a do nar la vida ,
a favor de la dign ilat humana
Hi ha un adagi qu e diu: "Un qre ta grane r!"
s soerem i co nfiem que el dema sera millor.
EI CeI Noui lalerra Nova ese onstrueixene ada dia, pas a pas.

oc re se rre

RE6ALS PER A LA FAMIUA
El regal d'u n Ia vur; Hi ha rentes ocasions: Parar taula, fregar els plats. e<;eombrar
el carrer, anar a comprar... El regat é> més valuós si fanticipes a fer-ho abans que t'hc
demanin
El regat d 'un compnm em , "Aquesr vestit et cau bé", "m 'agrada et que has dit",
"se't dóna bé la cuina", "ambn ensaixídóna gust"... ¿Qui no té ocasió de dir -i amh
tOlavcritat-cose<;aixf" lnocat dir que "arrihenendins",
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Anton i Nerín ¡Toboso
SoeI ~67

Nu cut el 9 de desembre de 1955

ree

Es oascut a Hol'ta. I és el primer dels sets germans Nerín Toboso , cosa que
marcat, com ma rca tots e1S germans graos d'una familia . Si us plau, per Ion;a, el la ser
gran abans d'hor a, el sents responsabl e de is peets, una mica pare i mara de segona
calegoria

r j8nt;~~~ ~~~;~~~~~~~~~~y~ ::i~:re:~~~':r~~:'g~~":~~~:t:::~

M'ha tocatter de tct desd e canviar cak:etes l ins a preparar sopes i biberons.Brs peres,
devegadesanaven de vialg e algunsdiesi elsg rans len femcu ra deIspetils, Elmalei ~
passava cuan assíenen a reunions ate vespres. o a sopars de comprom is, o al que los.
Oo r• • Usbarallave u?
Ton l .. Alguna vagada , com IoIS els germans. Pero em sembla que hi havia més
baralles quan hihaviaels par9SQueno pasQ uane stil vem sols.A l pare,pe rQueslion$ de
la laina (era el C(lrT1Jtable de l"Edltorial G rijalbo), Mtocaya viatjar a r America latina. Em
semJIa que s"ha recorr egut tots ets pateos oes de Ué xic li ns a la Terra de l Foc. La mere
el va acompa nyar dues o tres v99ildes
DonI . Ja s "ho mereixia lA'les vacances derl6flS és una cosa bolla cfagralrl TOt"-

nemaparla, de tu en concret. Parla'ns cJ'esooOa
Ton l .. EsooIes Hornar, al carrer Mestre Dalma u. Oual'l 5ócgran, la ig de momorper
portar a coI6nias els menuts de dos i Ires anys. Antvem a una casa de colOniasde
ca latell. Era una casa mo/I ben eQUipa da que em sembla que encara funciona. Jo et
parlo de 20 o 25 aoys enrere .
DonI . No es moIt agosara t pof1a, neos tan pel il$ UII$ dies separals deis pares?
Tonl .. Nomé s passaven due s n~s lora de casa ¡ érem cinc o sis monitor s per a 10 o
12criatures. E renbons nanos ¡ aguantaven molt béaq ueslae ~perKmcia
A part de l'escola, que?

Do,••

(

Fle~~~!;'~~Srt~~~~b::~i :~;:~e~:I~a~:s~~~~:~:~~~~~,g~~~;:~:~~:rA~~~e~:;
Militar.

Do,. '"

seccc

Vas arriba' él ser Cap d'alguna
d'escoifes?
To n! • Vaig portar UobaIOrlS. Formavem equip en Jord i Recasens, la Mereé Ba r-

eere. la rreva germanaMereé i;o i una altra Mereé de

la qual ara no recordo el oognom.
Ens ocupil vem !funa vinlena de neos i nenes, entre els qoa l$ hI havia la Mereé ¡ r Emes!
Sitjá I r Anna Caro rra, par anomenar alguns que enca ra conen par aquesta Casa
DonI • CaJia tenir titol de mcxri/Of, em sembIa
Ton ! • Rebiem forrnació peribdica del G rup Escolta de la zona. Molles reu:"IiOns ¡

una trobada generaJ arany.
Dore . Una reina moIt maca que IOta una genBradó de pares liS agr.¡irllm SBtTp"e.
Pero BIs8"'f$ passen i ~ vida ens sacseja d'aqui d'aIIA. Has d'ana, a ter de s<J/dst. ..

I Bu tllet í 6 2
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To nl = Vaig esta r a Valencia dura nt cator ze mese s. De primer com a recluta durant
dos me sas i mig l oesprés com a Instructor
Oora = Oué vol dir aixó ?
Ton l = Ensenya r als nous reclute s . Marca r el pas, munta r i desmun lar armes, te r
gimnástic a, l erne teja,passar perc uina,terguárd ies dintre la Companyia: les guárdies a
les ga rites o dalt la muntanya ja no era cosa nostra, sinó de la Policia Milltar

Oora

= En guardes oca record, d'aquells temps?

Tonl " Per sonalment em va anar bastant t e. Vaig apr oñtar el temps i la colla de
milltars d'otic i era gent molt nor mal. ocre c eru. Vaig vi ure uns moments de tense ...

Dora = Oué va passar?
To nl = La meya estada a Valencia va coi ncidir amb les primares eleccío ns democrá tiques d' Espanya. Ens van aquarterar

~~~~;i~u;:~:~;I~~I:~~e;¿IP~~e:;:i ~ r
repr esentant de la zona valenciana. No
va pass ar res. Era molt llunyaquell 23 F

Dora = Respirem, dones. S'acaba
e/ miiltar/sme i tomes capa casa
Tonl = Em reincorporo al meu lloc
det reballal' EditoriaIGr ijalbo fins aI 1988
que plegoperentrar a unaEmpresade
Material Elect rór ac.Al 1990 passo a Barnices Valentine, fins que hi ha red ucció
deplanl illa lemtroboalcarrer

Dora = Una tr/sla experiencia, quedarsens efeina l
Tonl =Pera mlva ser rnort dur! Casatiamb unf ill petit! Vaig estarn oum esos a rat ur, Va ser mala época per a tothom, aq uella de després de les Olimpiaoes de Barce lona. A la fl valg pode r
accosec ue ve oen a través d'un autcn cm . ere Labo ratorisAlm irall, fins que va ig ten ir
terne l ixa al Grupo C.P.

~~~~:r~~li~: ~~~~~~:;r:~~~a~:r

: : ==
al que sig ui: ent rada de facture s, tracta-(
men ts de nomines, paotanes per entrar apun ts comptables , i mil coses rn és

Dora = El baralles amb els virus, aquesta cosa rara que els passa als ordinadors?
Tonl =Sédequéva lprocuroevltar-Ios. El virus és com un prog rama que s'jnñltra,
que quan re xecutes el borra la Informació que tensemmagatzemad a

Dora = Als úueos romen cem a estar informalitza/s. HI tens res a veúre. tu, en
aquesles felnes?
Ton l = En Frances c Coma i jo hem programa t una base de dadas de is soc ls, connexiÓamb la Calx aa travésd 'ordi nador de ls rebut s desocls .. L'an yq ueve , hl enlrarem les
metes de Manu alitats. Així traurem molta terna a Sec retar ia. Estem incorpo rats a la página Web. Encara hi ha coses per solventar, ens falla meiener..

1 B utl letí 62
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Dor e = Que necessileu?
Ton l .. l'Ol'dinadorque lenim l'hem ana l munlanl amb peces aproflla des. Hem compral la Placa Base , ai xo si. Ara necessilem una nova impreSSOfa la que lenim és lambé
un obsequi o pero ens queda curta a rrc ra de prepa rar . 'sl es. pee ex empl e
00nI " Ouíns són e/s Ufds prmoma/s par a fer l.O'l8 bona leina d'inlormálicB als

Uuisos?

Ton l ", 1. Una mica crespa;; 2. Una taula o mobIe crordinador; 3. Un bon lum; A. un
rnOdem (és r apareñ que con fl6da amb Internet o amb un allre ordinador); 5. Un arma n
pe rguardar material .
diSQUl!ls, ele. 6. L'apare ll ord lnador i f apar ell impressor; 7.
Horesertres.bonesmans,pac;éncia iconstancia
Dor. % Déu nlli do' He semil a dir que tambEIneceSSJleu un secre ten...
Tonl '" Si algú s'hi apun ta, seré be nv ingui , De mome nl ens ho ma neg uem 101 en

cecers.

r

Fra":~ ~ó~:ne: i;;:~:::::~;~;,:~~~:: :~o~~: ::?;~~~~~~sLiu¡sos?
Tonl . Dej ove venia als Llui sos pe r veure cinema o tea tl e, sempre com a espec tador, No he tet oans a Si he Iet teeee. eecoracrcemeot. He treballal més com a tramolsta.
cecc -ets. lIums , qu e ro pae c'e ctc r. M'a grada ccuebcrar en les re presentacco s exnes

de Nada l o san t L1uís , Ara farem un s mini-vast ore ts en els qua ls m'ha n assignel el papel'

oe saot Josec .
DonI % Has esta l de junta ?
To nl .. Fa tres anys que hi este com a nesorer i comptador. Vaig tonnar part amb la
junta que presidia f Enric Roig i con tinuo ara amb la que p<esidei x la Carme Ol iva

OonI= Projectes? ,.
Ton i '" He Iet venir al Sane de Sang pee a recaplar donadors, pero no ti ha hagut
gaite col· labora ció. Jo seesod del Bane de Sang de la Segu relal Social cesdeis 18
anys . sé la manca~ que hi ha dedonadon;, quan ée una cosa tan senzilladonarsang
i tan valuosa pa r a salvar una vida, Jo he donat sang, plasma , ptaqu etes .•• Al a fa cIos
anys valg ser donador de medul-Laeeee. per a la Fundació Josep Carreras . Aques la
últIma donació es fa una mica Olés compIícada, pero la salislacciO de col· labor ar en una
emp<esa tan huma nitaria el compensa de la pal ita mala estece que passa s. Tan de bo hi
hagués mes voi untans. Us convido a ser dooaoors de vida!
00'8 =
i
demanem ooJ./a boració en aquesta huma nitaria empresa! /
ara. per aca ba r, el de ma nari em qu e ens don essis ia tova opi nió sob re la ma n a deis

sccs scces.

<.

L/ViS;:nl '" Em sembla que el prese nt és opti m ista , Hi ha mone e ac nvitets i mo lta ge nt
jovenova. Ouanta m ésvafie l at d'acl ivitats més atracció té pe r al públic . Espe remque la
llnia asce nde nt es ma nlln gui l quela ge nt jov e vagi apo fl ant idee s noves i posa nl -les a la
pract iea Cuan ta mes gen l , més bé es poden reparti r les te oes. Tots plegal s, som sccabIes i alld he m de continuar. Hi ha una etapa de la \/ida que mand regem , perOés una
paracla curta en el cam l . üescrés clesperte m i lomem a fer . Jo cree que els SOCi$d'ara
aetuem 8mb le s mate lxes 1·lusion s i Lamal eixa e~1a que hofeien els nostres avan!pessats
DrN. = Aixó és l.A'I twme ti r esperatlf8 ' Que aiKÍ~, L'estrena del 2000
plena

es

de Ium I CDrlIiaO(:il6f1 eJ Iurur, Gr8de:s, Too .
Dora Sem i Oesembre ee 1999

I But lle t í 62
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Fa lemps que es parl a mol t del nou mi l-Ieni...·
de Fefecte dos mil, inopo rtú...·
de si aquest fet que el món de jo ia emplc ni
esdev indra el dos mi l... o el do s mil u...

(

. Deis dies o els minuts que sois fan falta
per arr ibar a aquest jo rn tan expe ctant...;
de l com de cele brar dat a tan alta...·
deIs p rogra mats nadons que hi naixeran ...
Mes... no es fa esment de quan va ser l' inici
del com pre que ens ha dut al fet cabd al...;
d'aquests.vint segles que I'han Iet propici...·
Sabeu qum és? , do nes: el primer Nadal!
PrO ho com pliquem ..., i ens falla la mem oria
volent donar mil tombs a I'an y dos mil,
tot oblida nt l' orige n de la Historia:
el naixe me nt de l'In fant més hu mil!

'

¡D'a quell cas tan correnl, pró immens alhora,
que a tors dugué un Míss arge d'jgualta t,
d' amor i germanor, i que ha estar penyora
de Pau als cors de bon a voluntat!
[Mire n, dones , si és senzill, si costa gaire
trobar un mo tiu de pes pcr festejar
allo que, a dintre el món, amunt enlaira
a un alta dignitat I' ésser huma... !

1 B ut l let í 6 2
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Si aq uella Pau i Amor del vel l Mis satgc
avui el món pe les fes, i subtil... ,
podrfcrn celeb rar, sense esc lavatge,
ni guerres , ni rancors..., i amb bella ímatge,
la Nit d'uq uest Cap d'Any de I' any dos mil!

Joan Rartro lí Bonany
í

(Na dal-Cap d' Any, 1999-2(00 )

(

L' esperit de N adal
L' espc rit de Nadal, on el po dcm troba r?
En els llum s del carrer, estrelles po stísses?
Oh ! Els lIums! Il-lumínen botigues curu lles de regals, de vesti ts
de festa, de menja r abundunt, d' objectes inútils que va len alegrar els
no strcs scnt its, ofegar la veu inte rior de:
Guerra en lo Terra; odi entre els ñam es de malo vo/un tai !
L'e strella , co nfesa, s'al luny a en l'espai i espera, pacien t, que el
rampell de supérbia dei s hornes i dones s'acabí i la Pau anunciada retorni .
L'es peri t del Nada l, té enca ra una
Cova en un racó dels nostre s cors?

(

Oh , Nadal! Toma i deixa'n s vcurc la tc va Ll um !
Que el nou mil-le n¡ ens doni Seny i Rondat, Pan i A mor;

Dora Serra 1 1999-2000

I Butll etí 6 2
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RECORDS D'A LTRESTDlPS

Capital LXII

Deis germans Francesc i Rlcard Vendrell
Entre aquesta -reccm s e'anres temps" no pod ia taltar-ne un de dedieat als bons

emes germans srarce sc I Bjcard Vendrell i Qllé, car en SÓrlben meretxecors per les
seves qualitals i pels seusserveis al aCasa
En Francesc ien R;card nasqceren al
Vallmol , a la ooma rca de la Terra Alta, el
ganar del 1909 i el desembre del 1911 ,
respectivamentMoll petils eocara els porta ren a Horta , on la lamilla , 'instar·IA al
ca rrerGha pl . Aqul elsnasqueren tres ger.
manets : Pere, Maria i Matilde
El pare, que era cabrer, morí moltj ove,
quan en Fran ee se nom és ten ia en za
anyets, cosa que significA un greu crooema per a la familia. Pere. gr&cies a la te nacital de 10ts plegats, la mara , la \la Ros·
sne que vivia amb eIls , les msteíxes cría'
turesi rajuda de Déu . pogueren tirar endav ant. En Pere només visQué vult arws. i
la Maria ila Matilde , am b e1transcurs del
temps. conne unen mal rimon i ame ocs
amics ins&parables, JoanMartfoez i Ferran
Solé.

Els dce qermans cursaren ets seus
estudis al col·legi "La Salle", En France sc
Veodreil . entre enres coses , destaca en
decla mació. d'ailal manera que la direcció
escén ica 0811 LiJi sos WlXIflMel papar de
manXll"e dB Ferrerde TaII. De di! papar
enfétlunacreació tan extraordir'lá.ria,que
nocreoemque hagi estat eocara super ada. En vista de reet, a contJnuacióprota goni\zil El Més Petil de Tots I personificA
el Sant Mique!de I'Este /.
Als satza enys el senyor Lamor uco nfia el Joan de Serra/longa, en el tam ós
quadre juvenildel 1 925 . l com~ ja una

ristic que don!I . aJ seu terros . el leatre del
barri. Citarem únicament com a moslres,
r lgnasi de Loiola r! El 0M'I0 Irrpaciefllt )
r lgoosi de Doo GorJ(:alo o l'Orgull del G6c.
el pare de Cinc FdIs. el Meslra Jordi d'EI
Ferrer rJe Talliel Jed as de La Passió. U
l ou conced it elpremial millor aClorsecu ndar ien el eoneurs teatral cmerutzet oer
FESTA,per 111se va acmacé en El Porl de
/es Boires. Clnquanta anys de teatra , deis
qualsdau o dotze com a di rector d'escena
en dilere nles ocasions .
En Franoesc Vendrel l _
Ci:squeI ,
com el conei.iem nosattres- loo tarTOé
IX! magn ilic baix com a eantant a rOrfeó
Mon!serral i. OeporIivament, la cosa ja no
nrtllava la n bé:óebuI!Iamb laPenya Paei·
hes com a futbolista, el 1930. peroj ugA
únieamentcinc parM ets perque lil cosa no
s'havia fet per a ell
Peró.pe r oement oe tci. en Francesc
Vendrelllou IX! neme sanear! un crisWl
exemplar. Formil en ta Fede raQó de Gris-

:~tr~:=:~~~;~ )

lacilita tde paraula de que galld f.obtingué
el número 1 de r EscoIa de Propagandis·
le s.i íntervinguéendiferents actes d·e.a l.
laQó de la FederaQó arreu de Cala lunya. I
ti queda terepe eoce ra oee ocn ar cercres
d'estudis alsavanlguilrdisl es, iperaeom.
panyar -Iosalamunlanyael sdissa blesen
diverses oca sions

entrega Iotal al leatre de I'Entila1. Sobre-

Motl jovenelencara, ~a tre

sorti exlraorttiMriamentcomaaClordra·
mate , i Iou probablerMnt el rrIIllor ca rec te-

bailar a reecre se Riva y Gatcl a, a Iaq ual
seMhnsatasevajubilacló.Ja bastant

I But llc tl62
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Ando rra la Vella . 23 de sete mbre de l 1937. Al dalfan !: Rlca rd , Francesc i
J oan Ll ong ueres. A l darrera : Jaume Casa s , Jord l Ros I Pere .
gran, cont ragué matrlmon r amb Teresa
aa yo na arnb q u i ti ngué q ualre li l ls:
Francesc, Assumpta, Teresa i Jeume: el
primerd 'el lsés,avuidia,diputalaIParla·

ment de Catalunya EI'l5 deixá. víctima
d'unaoomplicacióca rdiaca, el 20 de ge-

nercert sse.urecatc e r r arws
En Rc aro desíacaextreorooanameot
n dibuix ¡ Pintura. A,s seus tendres cator.

l eanye ts, el t sas. ueba tcmom meravelIatper laeontemplaciódelsdecoratsper
ell pintatsdestinatsa l'estre nad'ElsDos
Pillels , ieI1927pelsqueena lliren l'eslre ·
nade SherloclrHolmes: quatre sales tancadesq ue el millor escenlJgraf hauria signat gustos amen t. Pericdicament. segu í
obsequta nt Bis lIu'is os amb una nova ereació delseu art pictóric .
Coma aetor, interpreta alguns papers
desegonordre,aconsegu intsobresortirBn
papers qce en podríem dir de -cerer ucó

I Hut l letí 62

mie ñnous'', a l'esttl deis L1uís de Don
Gon(:alo o I'Orgull del Gec. Actua també
ambI"Orte óMontserrati,a laeordadBtBnorssegons.Eldeporttampoc s·haviafet
oe r a eu.cc que no fou obstacle parque,
en el partit de corniatd ejs Pacífics, en que
es formaren dos eqclp s en els c uals actu avenbarrejats jugadorsinojugadorssoce de la Casa , es vesus de curt i correguéspelcampa lasevamanera, if insi tot
és possibre que en alguna ocesic la pilota
topésambelse upe u,delqual , insconscienlme nt,ensortísun abonapassadaaun

company
Bonerisliacomelseugermá,exeel lent persona, atent, ordenal , acurat, ingressáta mbé a la Federació de Cnstians de
c ataiunva . i estigué sernpre presen t ars
cerclesd'estud i. El novembre de 1935 contragué matrimon iam b lasenyoreta Esperance roboso . orfeonistai ben coneguda
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per la seva creadó cle la Ventaft:lcs
laboralrnenl, havia comen¡¡;al trebaIan lclejoier,per6notaroa aíng ressarala
importa nteftl)l'&Sa lellti Casacuberta.on

S1S cIormiremjuntets, a lesgol1es , aterra,
sobre una fTllCa de palla... l óEIbany, res
de res.

arrN aOC\4l8l'allsdlrrecs,~68fTl

de Uenguadoc, 28 de seterrbre,••Hendaia.
el pont intemacionaJ.lrun... Delingutsmiitarment .ensenvienalquartercleLoyola
Fem carreter a tirant de pic i pala. carret eraconslUidaexclusiv amentpercatalans
evadits de Catalunya. Dlstnbució.A nosaltres tres ens dest inen a Log ronyo; en
c eseeten Llongueres , a Estella, i en Aos.

pre cle lacon~ rnés absolutaperpart

clelsemprasa ris
I ara, Cisquel i Ricard , permete u que
ue recordi que hem estat mctt bcns emc s
Amb tu, Cisquet , ham passat muere i mi·
lersd 'ho res companys dBc ursalcol·legi,1
altresmil ers lmi larsd'hofesju ntsa l'asal '
nari clels Uuisos.
l als dos usvun reco rdar comjunts. an
co mpanyia de Jaume Casas. Jordi Ros I
Joan Uongueres . iniCiérem el 21-9-3718
llarga caminadaque.lugint deldesgavell
anarro-comunista. ens porta ria en tot un
dia i tres nits, ~ns a la vein a AndorTa. Recoroeu , amics, aquelIes camina cles terribles eJeni!. pels lloes més amagats, muo>
tanyes i mésmu ntanyes , torrenteresi més
to rrenteres,a igua a desdir perlaserra del
c ecr. Recordeu que quan oescansévem i
intentil vem do rmir, ho féiem damunt la ter-

Entrada a Fr~. tres dies a ToIosa

a p~='a la inlerveociód'una empr&a Saragossa .A tu, flicard , cap a la darreríes,et des tJnarenaAlca ñiz.
AmOtu, Aicard, mantinguérern correspendencia, j a tu. Ricard . he d'ag ralH e les
moItes atencions que em dispensares a
Burgos, erecincdies que vaig passaramb
vosarrres, del 26-12-37 al 3-1-38. disfrutant de permts nadalenc, íree eetmanee

rahum Jda . ipe resca ~aH)(lS ensaoostll

at ens oe ser eeve t etecnt

vem tant qUA els sis no ocupávem reecer
cleq uatre .R ecordeuladarreranitquan,ja
fosqueJarlt. passateenel Segre ~ algua
fins al maIuc. I que. a continuació. inici8rem la més terrible ascenci6 fins arriba r a
Iafrootera andon'ana , indicadaperllOp&btrecd'aiguagelada.
SantJulill cle Lbria , I Andorra la Vella,
en pen& lVem hos tatjaHIOS en un hol el I
prendre un bon bany. que bOrla taha 80S
leia . Innocents de eosattra st... NotrobArem altre relugi que Can Samarra. on ere

Alsteus darrers anys ,Ricard, lanoslraamistal es ccnsoeca, i elsdos matri-

monisléfemjuntsmolte ssortidesl pa ssll rem uns dies moIt ag radables a Salou. Tot
~ una larga l auel
esdau de la diálisl, acabil amb la

anava moIt bé Iins
mala~,

tevaexis~ el 27 c1e man; clel 65. a

f edalde 74 anys

am~squet I Ricard.descanseu enpau ))
Per e So lé i Sans (soci núm. 1)

Amb aqueslrecordsclestinals aunsamicsentranyab~s, dono per acabata en el
que a mi períoca. ecoeste Records cfallres temps . Se'm conlil!i aquesta taina ara l a 15
llny$. Han visita .u m 62 but lletins I ta~ 62 capitols de la eeee. He compIe rt, dones,
amb el met.l comprom is, i a le que no em pen sava pas arribar tan Muny.PerOcree que ha
erreet ja l'hora de fadéu, i de donar les gracias a tols els qui han tJngut la paciéncia de
Ie9i r-rne. M'a!7'td8ria QI.I8 un anre de més joYa voIguéS continua r amb rec:ords más

recentsdelsque ;OhelractatSerl!iaiXi1 - Penl .

I Bu tlletí 62

)

sa filial de Riva i aa-ce. eesdos germans
quedáre u ben enxvf ad8ts i pa ssare u la

!J.H'rr8traoq ui ·lament a Burp l. despfés .
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TEATRE

En. ratta gent per a "c ome tre" un

" Crlm qua-II-II-cat"
Hola , ames. Comencem un nou any i un nou mil·lenni i. arrtl aquest, una l1O\f'aobra

eeteene.
Ctim qua -/i-fi-catés unac:omédia plena d"humot , misteri idiversió.
=ri~~;.-Ia reoreeemer ee cres 18 i 1 9 de ma~ cIeI 2000. Conti nu-

¡'t

pr;~ee~tr:;r~~~s~~~:~~e:~~~~~:~~e~:é;u~:aoe~~:~o~~~~:

)1
•
Pero, par realltza r el noetre somni, necessitarie m cc mptar amb más persones dispos adesa sacrifica r una mica del seu temp slliure . utililzant-ío
junt amb el nostre g rup qua és par1activa de les activits tsda l Ce ntre Pa rroq uial d'H<xta.
Par aixó us animem a ter el primer pas per pu¡ar en aquesr petrt esglaó ¡ agatar les
lorcessuficients perveniraaetuari a col.labor aramblOl$nosaltres .
Hem cfaconseg uir lots junts a recupe rar aquesta lrad ició la n importa nl que el nostre
cerwe ha reaetzat dorant tola la seva hislória
Tenim reeoec Par que no aproIitar-lo? Teni m ITIIljans, Par que no aprolita r-los ? Ens
la~es tu. Per qué no vens ?
José Lu is L6pe 1 Honnigo I Grup de Teat re L',l uea

Contes Polítieament Cor reete s
21 128 de no vembr e de 1999
t'cora de James f irtn Gamer ens nar ra quatra cernes Inla ntils : Les lre s cee-eres.
Blancaneus, La caputx ata verme/la i El flautista rj 'Hame/fn, tractats amb un lo irbflic i

serceeuc. en clau o'tem cr.
).
L'equipde lsnos lres comedianls elsh anesceni ficat.Un a bona le inad 'enJord i Soriano
len M'quel Quesada
La interpretacióde ls joves aclors iactrius haeslallo~ treba llada i enalguns CQO.

les . ben reeix k ía.Destaearia el cco re de Les trescabre les on les tres roes s'hl hatllluil
de veritat: le Monlse Empe rador, la Marta fe ma ndez ¡ la Mireia Purés
Les tres actrius han anal canvianl de personalges i setI'1Pfe han sabu! l reure'n bon
par1il. Vigileu els crits histenc s . De vece oes . ele massa reahsles , no són teatrars , ¡ passa
aIO de no enlendre res cleIque s'está dien t. la vi r1ut del bon actor es donar sempre una

dicdóperlecta
Hi ha uoa cola ce nois que prome ten ser boros &Ct0(S . Només ets latla rodatge
Els decor ats i vestuali , fanl8 stics
Resum int. Hem passat una V1llllada dist reta i amena . Os telicitem!

Oora Se rT'

I B u tlletí 6 2
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Bailada de Nadal
18 de de sembre de 1999
És ungoigveuredansar totaaques tagent: pares , mares.joves. adorascentstmfants , Tanles edats diferents unides per un denomirla dor comú: 1a dansa, Danses populars, danses alegres , danses certmc nioses , dansessenyorials, respectuoses...
Inspirentendresaelsméspetitsdetotsquantss'esforcenageslicularamb les seves rnanetes ; saltar i marca r el
compás amb uns peuets petitons; manten ir la compost ura
malgrat que esdesfacin llaQosded avan tals iespardenyes..
Desperten aomeacc els més grandets (cada grup va

:~::~~: ~~::e~'~~~~I~UI:~~~~~nUeO~i~~nS:~~~~~1~17t~~

)

toe de poesía ..
Ens salisfa enormement sentir·nos companysd 'un grup
oejcves i ce pares caoacos ce trobar un racóene l seu ter de
cada dia per ornpur-to d'una fe ina no remunerada, solame ntpel plaerde rebretd onar

rencnet,
Si som Llutsos, si som una gran Entitate s deu a ra cot.taboraco sspo ntánia , desinte ressada i efectivad'unVo luntariatan órlim queestasemprea punt.a lse lVeide lpro 'ls-

m,
Per motts anys !

DoraSerra

Coneurs de dibuixos nada lenes
Abansd 'iniciar larepresentaGiónadalenca,vá rem repartire lsprem isde l l r Concurs
de Dibuix Nadaíenc organitzat per la vccaua d'Animació Infantil.
Com que les peq ues ob res presentaoe s cestacave n per las eva gran qua litat, l" rganització va decidir premiar-les tetes, aixique la Núria t en Pera, vesute de pastorets ¡

micr~fZrna~~~:~:~~~~ ~1~~~i~c~~sl~~::tU~eP~i~~~¿~~~~2~i~~i~a dda~tx~~~a~~~::~ als
més qranacavaitorroos
Aco ntinuació, els Grupde Tealre, el G rup fnfantil de l'Esbarti una colla de socis
voluntarisva ren representarElsPelitsPastorets, unaa l.legoria nadalencaq uevaculminar la jornada amb aleg ria
Ena ixecar-see lte ló esp rodu'iren elsp rirners ap laudiments, Les rnenudes de la casa,
vestides de pastcrets , iniciaren I'obra cantant una nadala. Acte sequ.t, els grans actors
de la casa.cara ctentza ts oe peuts pastcr ets.jnicten el seupa rticular viatge cap a Betrem
per adorar el petit lntant (gran actuació . la del nen Jesus: es veu que té fusta d'a ctnu)
Enmig delv iatge, se'ls apa reíx en Banyete.que els tala murga i prova d'enganyar
los Sort en tenen, de I'Angel,queelsdefensa iels av isa de lsperills quecorren.A cte
seguit, cantenmés nada les,i ,finalment,e lspastoretsadoren f'InfantJesús .

I
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Concurs de dibuixos de Nadal.-

Foto d'Ernest Sitja.

Tot plegath a passatpropd 'una hora, i públic iactors hem gaudir daquest món
meravellós del Teatre
Bon Nadar 1999 a totbomt l un venturós Any 2000!
PereSo lé iSerra

El Grup de Teatre del C.P.H.
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d'"un public que hagué de peur la remor del
lr6nsil i la poeaserosblilat d'"oosquarll s indi'o'ÓJS que leien1oUmeoa desorols. Era tal
Laremorde tons , que una de les aetril.o$vl
carlYiarel seuteltlperferunaclara al,lusIóal
sorol emés perunamotoeicleta
En la repres.entaeló del Centre , les colavoses van cambiar moh, l" enlom era

mes

rablei el s aclOl'si actrillS estavenmo~ més

comedes. Elsqua tra cootes esdesgranl\ven
amb fluidesaiel temps passava sensea donar-nos. Aclors i actri use nsvan ler obllda r
les preocupa cion s quotidianes
Els quatre contea van resvt!a r d'alló més
d'ferentsi ahpics. Vamveure unes TresCabretes que lurnaven t'he<ba per comp1e$ de
menjar-se-la ; una Caputx eta lemini$ta que
par\aYll ambmObil i s·lII'lfrootava a un lIop

exhibic>onis
ta;una BlarlCaOOlISquemurrtavaun~delrtness.una ReinadepoltJSta

que es dislr8SSlva de Stui xai leia io9aamb
la Blancaneus; unllUfltamentd'"H a~amb
un alca lde del PP i unes regidores soserones jr8pfimides,preocupades perunsmole·
f06(els ralolins delconte tradlciooal) .iun
Flautista que era una bc na careawea de t
Chaval de la Peca .
Posta en escena i música, moll encortades. Vam gaudir com infants quan es vs crganilz a' una boja persecució entre el ucc.la

Capulxela, I'AviaielC~dor, alritmede la

música de Banny Hil . Oquan l'Avia.escarn,mla pmtagonista de Sllaescntuncrwn.
:'r'IB~~I'ac!ltuddel llopal SOdelamÚsica

Ingeniosa .lamúsiead'"aerotlic;6()I'Jl<&nenl,rescenaenquela Aeioaesmer"ael
B1ancaneus oonvenientment carMIr

Flautista.(;Noval de la Peca (en p1aybad<,
és clar).
l"apoleosilrlal.a1SOd8JeSJ.JCtiS1Supe rstIJf, amb r aparició d"lJn grl4l de hippies
pel tons d8 Lasa!a i un bal rmat a r ascena ri
perpart de lOtS. ensva recorda r les rnrllOl's
comed,es mUSIClIlsa rest~ de Broadw ay.
ActQfs i aetrius vanobsequiar-nosamb
un camaleorusme realment asombras. AiKi,
unacab retat ant era laCaputx eta,comelnan
mudet, com una motera. La 8 1ancaneus tam
bé era l'Avia de la Capub eta i una regido ra i
unacabreta , E l tr~ leraca<;a dof,n a n o moto·

rista l'avi feiadelloj:li d'alcalóe . La ' eina

=eg:-~~': =l$deC:~

)

Mo/t enoer1ats a l'hora de tapar aquella
música que nosonava a rhora. aqueta capsa que no era al seu loe , 3QUel aetor quees
quecI3.en bIanc , aque.s cdosos SlIencis reso/lsambmohesdosi!l debonhumor... l ttnlS
altres petits detalls que només vam veu'e es
que coneiKiem el guió
Peródiuenque elresult atése' que
oomple . 1 res caes represenl lCi oos (a la pla98 ial leal re) van obtenlrue aprovat au en
conjunt; si bé alguns participanls, grácies a
l' espectacula' ;tal delsse us pape' S, tingueren
nota més
O'aco«l amb les rilles i .pau dimenls cons tafltsdel púlJjicque tenaven te

ana.

mpresentae:ió
SocisisimpatotzamsdelsUuisosd't-\orta: anin'lei.t-vos i veni u al teaUe els díes d'esIrena. ÉS el rMlol-pagamenlqueespotdonaraaquestmagnificgrup Ql,letenim .lno
pa ssa '8U d'aJIó més bé . Ga , antIt

coe oe

pe'un padepessoc. iaUlénhcamentgefllll,

Ant on i F. Araujo

laca~LJbm,de Nino 8rayo, 'canlada'pel

)

Els Petits Pastorets
Al CPH som aíc rtenats Si. lenim $Ort, pe rqué disposem de dos grups de teatre. a més de
molts all res gl ups dedicalS a les mésvariades activit ats
Enguany. per les testes nada lenques, un cop mes, . 'ha portata lerme la ir1terpretaOO
delstradicionalsPaslOl'e1S
. Perbaquesfcopl1ihahagutverrtablesdilerénCiesamtl elsanys
anleriol1i. Sbaaprolttat del'e:<p8r'8nciadelsqui sabent8f-ho. i el muntatge slla preparat
oonjur1tamentpelsdosgrupsdeteatre ,¡aquedetealreeslrada
Marta FemánclellOtll Grup de 'reatre Cf>H) i Josep Uu i. LOpel (de r Aucal van co-d lfigtr
unacotl"ltlinaciód"8dOtSdelsdos grups ide socis arnb ganes de ooUabor ar, i _ vlfl ()fe<ir
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Els Petits Pastore ts.-

Fato d 'Eroest Sitja .

,'e',

00

. En Dante Comas

A nt on i F. Ar ujo
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NECR0L06IQUf:S
En Pep Clo t l Pulg ha mortlllclia 19 Ded&sen"O'eOlll l999. Un cáncer maligne se
1"ha9lTlpOl1al en tres mesos . Hem pardulun borIc:ompany. Sentimuna protundabuidor
en seperar-nos De ramic , eI librel8f d'1ONA.1'homesempre cisposal a escoltar. a aconsellar, e compartir . Ens ur'll1Tlen el dolor de rasposa, CIeINI, del pare. deis germans, de la
eeta que ha leI de mare De tota la nissaga
Copiem les parau les del poeta: VlalJara enueeIs morts. Per6 deixoaqu l, enueeIs
vius. un nom que no desapareixeraen la poJs..•.
Josep: que Déu facu lll en re s terca que el tenia reserva da Des De r elemltal

Ha mort la mare d'en Francesc Penal-

baoHebeu lo ta la famili a el condol deis
vcsnes arrscs dersuurscs
Reprodui m les paraules que li vll lldr e~rel saunél en lacelebraciódel sepeli :

PepIta Pi j Campeny morieristianament
el 12 de gener del 2000. a f Bdat elen anys.
De~lesparauJes sórllnSUhcients

pera elf¡)f8ssaIallóq<J6S6f1bm . laparauIa ~. pefÓnopot 8xplk;ar-llo fOfo lapat8lMiés trvstJació.
Sempre recordaré la trl8Va iaia par (,W'l8
deJ8s pa raules qu6 deia: "DétIté lll'lbastó
que pica i no fa
Deu /6 un bastó
quepica ino fa remot ... ÉSlll'l8frIlS8/ris1a
l; alhora . a legr e, solemne /familiar, rea lis-

rernor-.

la I pessimls/a ... És com era ella '
Trisla, pe rqué sempra pall a pels altras'
alegre, pe rqué sempra ho estava; solemne, en la manera de ser; familiar, perqvé
Ia fam¡lia ~-hoera tot; r88lisla,perqu8ailfl

ésoomeltaveiaelmál; prassimisla.per·
queaJxlveialasodetal
Va S8I una persona amb falles , com és
nonnaJ, perO rambéplena eJe WMs. Amb
Iaseva tn8l'lll'ra de sa', ellaens obti8 el
S«J OOI. el:sseusamics,elsS6l.lSpet'ISatrI6I'ItS. Jessevespreocvpacions. els seus

senbm6tlls ..•
"Déuté Ul'lbastóquepica i nof8 nlmCl"."
A>Viens8CVmiadem de Pepita PI; Caroperry.eJe la senyora Penalba. eJe la Pepi ,
delamanl,delaiaia.

la oostra llista de SOOS 1"10para de créxer. U s preseot em ets mes palit s de tots
scc núm. 825;. Roge r Mifó I LIoroote, na scu t el 17·1 2·99
SOcia núm. 826 : Laia PurTOi lComa, nescoeae12 H 2·99
SOcia núm. 827: MeribcelCapalT6s i Purroi, nascucla r1 1-" -99
Ah!... També lenim el pnmer soo apuntal perm~ cetccoeu electrtlr'liC, De la iolor má bCa, ele la ditxosa ~gina Web . Ens relerim ala '
SOcia núm. 822 : Laura Canales ¡ Baltr a, nascudB 812-4-95.
Permo/ls 1Inys ! 0u8 p.qJem amba raIAa. socir'sóoa 1,000 abafls d'acabat ·se rany
2000'

Dora SerTa
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De cap a la bassa!
Eren mes de les dues del migdia . Fei a
cosa de cinc horesque I'Arxi ijo cemrnavem , perdura, xops de suor, eme el
ca p buumt-nos. per aquella serra lada,
sola un sol de just icia , a més de 40
o raus, busca nt la bassa
Jahohavienditala te le, que aque ll
mes o'eqcs t sena un deis m és caloro -

fo~:~~~:~ediscutir en el s eu

mome nt;
suposa vemque fariaca lor,peró ,ca ram ,
no tanta! La re te. en Xav ier, l'A ida i el
Mane ltotsegu it es van tec enrera . dient
que anine n mrectamen t a Can Coll ellen
tren i autobús , enllo cde segui r ersplans ,
d' anar-hi caminant, des de Ripo ll fins a
I'Esquiro l, l,al li,re unir-nosamb "lo Pere",
la Fátima r eis anres.
Pe ró ,é sclar,l 'ani maldeI'Arxi,I' Eslela i laSilv ia ho hav iende fe r. Noimportenu nsg rausdemés; uns mu ntan yencs
c om nc eenres ho res ist iriem tot, qu e
de ien. l jo ,com l'asequesóc, i colatper
l' Est ela c om esteva, s ens e te nl r en
compra l'ope racto de l gen o ll q ue hav ia
petítteía ocs mesos r mig i que elme u
esper itdemuntanye ncmés notableconsistiaendemana r lesespeciali tatsti pi·
q uesd e munta nya en els millors restaurantsquevisltávem , vaig apunta r-m'hi,

-lo~;'" ~~~~ejo~ana~~~~I;:nt~ i ~:o 'I ~ ~~~~

ter gens de cas . Qu a pass a? Segu r
que h i ar ribo , si es qu e el q ue jo em
proposohoaco nsegueixo,l baja nade s
aix t quelldeia
I vet actque al cap de srs dies de marxa, laboj ade laSilv ia, saltantundesnivendetr¡u , es tre nca una cama . La Ieinada que vam tenrr perarribar a Torelló,
per portar-la a un hospnau I l'E st eta de cid ¡ abandona r la trevessa i quedar -se
amb la Sílvia a Vic, on varen ingressa r-

I
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" Jo, extenualque estav a,vaigveurela
mevaoport unitatd 'evadir-me de la ruta,
perónO,I'Arxi ,lot deci dil , d iuquesegu irem endava nt lolsdossols,que elsbon s
muntanyencs no es rendeix en mal.
l ,apa,nanO, carre gaels lrasto s icap
a Manl leufalta gent
Total, que portevem dos dies camina nl
I'Arx i ij o, i lesn ostres relaci onsn o eren
precisament de ltot idcnle s per a dos
bons muntanyencs
El meugenollpatia les so tragad es del
cam í, el meu eetomac planyia els plats
decivetdese nglar,estofalsdevedella ,
peuetsdeporc,sopetesd epilotilles,
ancc amo peres , fuets, suma lles, bu lls
etc., que el rneu subcons cient hav ia imaginatqueelsb onsmuntanyencsmengen
sempre que po den. En canv i, n'estava
tart.xí ers ptats preta bnc ats , treos , gela
nnosos ¡ ins ípids que I'Arx i po rtava.p reparava i devo rava a cadaparada que
leiem. No hav lem menjat co m en Paste lié mana desde prime rs de mes
Per acabar-h o c'eccoer, en tren car -se
la ca ma la Silvia, vaigperdre la canti mptora at pet it nu Ter (tal com ceia I'Arxi:
tot elqueno siguielseum alelt Tames l,
no va res),I'Estel a no en duiamai, ila
de la Silv ia fela company ia a la meya
dins del Ter, aixíqueváremfercam íamb
de l'Arxi, aquella que, segons ell, era
d'abans de la gu erra. (Ma i no deia de
q uma puerra.]
Sé , com de ia , les riostres rel aci on s
eren una mc cetetcente. ecoretct ces prés de la fa mosa drecsra , que es va
conve rtir en marrada ce co ..., peraca ba r ent rant, a ple na nñ¡ sense lot, en un
camp c'omques ... (Nomésdepen sar-hi,
ja em piquen les cam es.)
A causade lesortigues ,t ots doshaví-
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emdeportar pan talonsllargs,l, per aea bar-ho d'e oce ar, el venl se'ns havla end1,llerscapeus la nil emeeor. La ealo r era
insu port able , el cap ens bul ha , la It'ista
ene te e males passaoee...
Va ser uavcr s que vam v eure la sa llració : aqvellea rtellque po sava"bassalerma,aigües lt'irtual s els Ano;¡ele ts",si s qui lometres
l'Af ~i i jo no ho váfem dubla r gens ni
mica . Ence ra que ens uee víés sím del
nostre eam i, an iríem a remu lla r·nos en
aquell para tge de la natura Etata pnmer a veceoe. des de feia eres. que als
do s estavsm d'a cord
Ob lig ant e ls meus mu nyons, que no
peu s,alor'farlama rxa l cam ina ntcom
unz omb i,nomesveiaenl am eva im aginaciól'aigu aclara i nela d 'aquellabas'
sa o s occsc q ue I'A r~ i l ambé ho vei a,
perquéva llenya rt ola l'aiguaealenlaque
Il qu edava a ta eantlmplor a l ea minava
tol l ent uns sorolls amb la boca que imi teve n. segon s ell, el eant d eIS Clgnes
Can la ires
Cuan Iina lme nt vam troba r· Ia, les nostres me nts i els nost res se nnts només
peeseve n en un uae par adi sia c , l, rau-

Anilv em tan grogu is, q ue no vé,em ni
sanl íem el pages q ue i rebeneve uns metre sméa amu nt,ique noparava deges·
ticula r i cecnoarquelcom relaciona l 8mb
r a;gu a . TOla l que , se ns e fa r· ~ ge ns de
ces. i ets dos aloor a . va ren fat un bot i
ens eapbu ssáram dins la ba ssa .
Fou en el momen t d'e ntrar.hi, que ere
ncs ues senut s van to ma r a la reantat i
que hnguérem el tarnps [ust de sennr ¡

eote oc-e ers cnts cerpeqes :
- Pero qué leu , a nimals? Aq uest os de
cnrtet estanbojos! Mira que lolr e'sd e oap

alabassa de lslems'
....,)
Foual eshores , plensdelem s.O ue vil rem veure el que realment truñceva el
cenen: ' Bas sa de r ems. aigües resid ual sd e la gran jaEls Porqu ets",
Pare So lé I Sena . 15·4· 99

Per manca d'espai, a vui sois doI16ml6ssclucions als "prOOJemes·
plan/6¡8tsalpassa lntÍmero 6 1:

desivel~s, I'AfJliijo~ilIremtreure'ns

la mOlll llla , les bol es , els pa nlalons , la
eamis a, mentre lli sclilvemd·alegria . ca ntilvem ,réiem icorríeme ndirecc ió al a
"bassa l erma, aigüe s v irtuals elsAnge-

rete".

GM
ClIln'lió

Gal
Tunsm..

L a e<;>ralva

Mere
c.....all
Ce... ,;
Furgontlla Molo

cantar a l Pa lau de 1&M Usica

CONCURSaUN RAe ' Ó DELS l.LUISOSa
La folograf~ raproduicLaal BUTlLETí núm. 6 t era del

se-

gOll replá de les escales del vesl ,bul de l Centre Parroquial.
La guanyadora ha astal Maria Franquesa
Continueu concursant. On
eooest noo i' 8CÓ deis Uui·

es

~.,

Poseu, coro sempre, les respostes a les cecsee que troba·
reu al Calé i a SOCralaria . 1, com sampre , pramiar em el gua.
nyador o Laguanyadora amb un rodellologril hc.
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