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ME.\l.BRE DE l A COORDI t>ADORA D'E NTI TATS D'HORTA

ACT IV'lTATS DE L'EN TlTAT

Assemblea General de Socis
1 0 dem ar~ deI 2000

INFORME DE LA J UNTA DIRECTI VA DEL CENTR E PARR OQUIA L
Durant l'any 1999 la Ju nta del Centre Parroq uial d'Horta va conlínuar gest ionan t les
activitatsd e I'Entitat,procu rantmanten irl 'esperit confess ional ideconvivén ciade ldi a a
ora. ás evo ent qoereccca actual és dñere nt de la que en un come nca me ot o-eeoeie
vida deis uotsce. Intentem adaptar-nos a les noves tenoer cles que ens marca la secretar
actual ,senseperdre de vista que sorn una Entitatobertaalothom que ens rreqüema ¡
participa en le~ acñvítata que desenvo~upa el Centre a tra v és de res seves seccons"
perqué els SOCIS puguin trober ona acuvaatqcs ets eansrecueis corudes d'un esba qo a
unes inquietudsoafeccionsq uee lsrealitzin ialmateixtempspugu in comp artir en una
co nvivencia pos itiva
De lota manera, creiem que es poI ter m és per revsar i mantenir I'esperit que ens
caracten/za com aE ntitat,co més la plenaparticipacióe n els acles i acliv itats institllCionals
que donenv idaa lCantreParroquial.P era ixócalq uee ls sociscontribueixin amb laseva
oresencra.socort r iniciatives a l er deis uorscs d'Ho rta un lIoc pie da vica corpora nva
creíem que sn a valora r molt poslñvament la tasca que es la par ais més petits.
Parlem de ia Vocalia d'An imac ió Infanl il, que ha supera¡ totes les prevlelons, amb un
exitdeparticipacióiassistenciaals aclesq ueorg anitza,aportant una novasaba ala
Casa. Enhorabona. Co m també hem de ter.nos ressó de la se cce de Cinema , animant
los a ccntln uar amb la mateixa empenta a favor deis nens i nenes dal barri.
En gener al . ceireoe tates les secclons han l ingut el seu momant , dinlre de I'any
Recordem lesobresque hanrep resenl al laSecclóde Teatr e,enq uéparticipen un bon
nom bre de gent jove amb menes ganes de ter coses.
Les Manualitats , en elssausdile rentsg rups, tan molles ecnvnats reiacíonaoes arnb
el lerna de la dona, alx ¡ com el Grup Fol og r¡)flc que tan Dérepresenta el Centre, juntament
amb el Tennls Taula res Escacs , que tenen partk;ipants en d" erents categories. L'Esbart
Fo lkloric , que tot sovint acl ua en moll s festivals amb molt d·exit. I no cal pa rtar de les
Excur s ions . que tarncé es una secco moltmoguda.
Comsabeu,e lsLl uisosvacontrib uirco m ap unlderecollidad'aliments idonalius per

~~~~~~i: I:n~:~~~ód~~s:~~isl~ ~a~~~~~~~~l~ ,~~~~~~~i~: ~:~~~~~r~~n~t~i~

actesdesolidarilat idllusió
Per Nada l es va ler amb part icipacióde dilerents seccto ns i socrs, el Caga no , els
Pastores, el sopar de la vigil ia de Nada l...
El Centre també he col.labcra t ¡ participalene lsactesorganitzal spe r laCoo rdinadora
d'En titats d'Horta : Festa Majo r, obra de teaíre (Don Cuan Tanorio). cavalcada de Reis,
rua de Oamestcnes, acles crvca en favo r d'alt res cobres. etc.
També es va participar en la Mostra d'Entitats del Disfrcte d'Horta- Guinardó 1999, ja
que vam disposar-hi d'un estando n es va mostrar el que es fa en eís L1utsos, a més de la
partk;ipaciódediferenlssecc ionsen actespuntua ls,comtealre, dansa,l ennista ula,escacs ...
Pe r les testes de Sant L1uís, a més de la ballada da sardarles a la Placa Eivlss a. es
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ve ter un dirlar deg erma nor i,aconlinuació,esva posar en escena una aoeptecé teatral
de la versió cinematog raf ica de My Fa;r Lady (Pigma lió) en qué van partic ipar un bon
nomb re de socis tant qrans corn petits .
Du rante l tra nsc urs c e I'any 1999 es van con tinuar les obres de milloraimantenimenl

del'escenari,com lai nstal·laciód'unsrentamans iunmirallg ran(d onatiud 'unsoc i);e s
va fer una repa raciÓ provisio nal del te rra de I'escen ar i,i el pavi ment de sota l'esc enart va

serp intal ambu rlap inlura especialafi dedonar·líconsislénc ia
Tamb é es va motor itza r la p antal la del cine ma. S'ha rebocat i pin lal la tacan a de l
Cen tre iesvaca nviarel pav im entde la sala de Ten nis Tau la

Hau poqut observar que s'ha instal.tat un teletón públic S'ha ampliat el servei
intormaticilapaginaWebd'lnternet
Compodauvaure, es lan coses. Cada seccíó té una vida propía dintre del Centre ,
»ce c oe.oe vececes. "exportem" a fora . Pero po iser ca ldn a que, enalgunesocasions,
!Is socis ens ~eiéssim mes

(

(

í

comp artíss imm m es ets acres del Cent re.

Com a raalñzaclons prevlstes im mec neie s. s'in stef.reren les noves portes d'entrad a a
la sala deITeatre, que seran metal-liques, ignífugues i insonoritzades, amb tanca antipanic.
Evidentment,esp intarán ovamenlelvestíbul
Tambés'haprevistquecommésaviatm illors' instal·liunnoutelóa l'escenari,així
com les co rresponentscametes ibambolinesconfeccionadesengénerei gnífug ,que
eslaranm untadesenbarresmelál·liqulls.
Aquestesduesprevis ions,s 'esperaque estiguinacab ades i instaHades perle s testes
deSanIUuísd 'enguany.
Am és llargterm ini, es té la intenci6 d'i nstal·laru nabateri ad'arm aris asota l'escenari
a fi de paliarl' insuficient espai de qué disposen eI Teatreil 'Esbart. j ta mbéIn stal-lar ake
condicional , amb bomb a de calor inclosa, en la sala del teros 'rauta i en la sala de
Juntes
Pel que faa lesa ctivitats mes immediates, tenim la de participar en la Mostrad'Enti tats
2000, i que esta prev ista que, cescr és. se celebr i cada dos anys,
S'estan preparant els actes per a les Festes de Sant Uu ís a oocaca en qué, com
sempre,ensagradariaco mplar amblapa rticipaci6 icol·laborac ióde totes les secclons
i de tots els socis.
Evidentment que, com de costum, estem disposats a co l-laborar en tots els actes i
activila ts en qué la Parrbquiaenshode mani
També, com altraa anys, col.laborarem en el actes que organ itza la Coordinado ra
d' Entitats d',Horta, com ara Festa Major, Nadal, aeís , c a.mestolles, etc.. i anres actes
1ues ll rveixlnperre fermar la nostra presénCla en elbarri
Aprofitem l'ocasió de donar lesgrá ciesaalgu ns socis per la seva aportació económica
eSp9Cialenbenelici deIC entre itambéa lolse lsque ,e n unmo mento altre,h ancol· laborat
i oenccer en les iniciatives deis Llutsos. Gracres atots
Aix ó és , a grans pinzejraoes . el que ñns la dat a s'ha fet i es pensa fer per al
funcionament del Cenl re Parroquial d'Horta. Sabem que es poden rar moltes mes coses.
que, en la mida de les nostres possjbilñats, anirem lent , perqué eI socispugu in gaudi rde
lav idadelsU u-ísos hortencs
P.D. - Les aetlvita is concretes de cada Secció les van Bxposar els co rresp onen ls
respo nsables, molles d 'elles ja han apar eg ut en enreo números d'aque s' BUTLLETí I e ls
projectes seranexposatsoportunament_

Dani el Comas 1GOell

I
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ACTIVlTA TS DE LES SECC IONS

La Secci6de Cinema ha seguit la linia
neceoa deprocurar, d'unabanda,quenoquedi
cap Festasenseaet ivitatsen elsL1u'isosi,de
I'altra, de fer programes adients pera la gent
menuda, ja que lasevaimportantassisténcia
ensan imaaoontinua r lanos tra laoor
Hem continuat dest ina nt un cap de
setmana de cada mes per a les Escales,
enviant·los la propaganda corresponent. Ara
fa precisament 27 anys que várem comen,,:ar
aquesta tasca
Duranl l'any 1999 es van projec tar 12
pel·lícules,ambunaassisténciatofalde 4.025
persanes,q uantitatqu es upera l'assisténcia
delsú ltimsvuitanys
Bichos. 744 espectadora
Mulan,433 ;
Elreyyyo,4 18;
EIPrf nCl'pedeEgipto,376
SecClóde Clnema

AClivltatsrealirzadesd esdelgenerdel1999:
30/31·01·1999 ,-Grupl nfantil:Elmalart
imaginali i El gal amb bofes.
15/ 16-05 -1999 ,- Grup deis G rans
Arsén/c lpunlesdecoixf
08109-05-199-9.-Grup Juvenil: Elreiiel
drac.
22/2 3-05· 1999 .- Gru p In fant il: La
comooiade I'olia
16-09-1999(FestaMajord 'Horta),_Grup
delsGrans:Contespo/it/camenlcorrectes.
27128·11 ·1999.- Grup de is Grans
Contespolílicamenfcollecfes
1o-12-1999.- Grup deis Grans i I'Auca
Els pefits pestorets
22123·01·2OOQ.-GNp JuveniIRevol/illo
leafral amb huevo i orégano.
12113-02·2000.-Grup lnlantil:Elsomni
d'unanitd'estiu
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AltresactivilatsicoUaboradons'
27-03-1999.
Dia Internacional del
Teatre.-Jornada de portes obertes
12113-07-1999 (Fesfes de SanI Lluis)._
Participacióenelm unfatgeconjunlde l'obra
My Fair Lady (Pigmalión)
05-0 3-2000 (Homenafge a la gent
gran).- Participació amb un fragment de
Contespolíticamentcorrecles.
Secc ió de Teatre
Esbart Folklo ric d'Horta
Activitatsdutesalerme
11-4 -1999._ I Trabada Cu lt ura l·
Folklórica,organi tzadapa lgNp dep aresde
l'Esbart.Part icipanl-hi la Casa d'Astúries, la
Casa de Cuenca i un grup base
17-4-1999.- Participaci6 a la Mostra
d'Entitats (Pares, Juvenils i Cos de Dansa)
15·5· 1999.- Ballada deI Cos de Densa
a l'Elxample. Pla~aGaud¡
30·5·1999.- Fesfival de Fi de cors {per
permetre I'aefuació de Batees de Juny)
6·6 -1999 .- Clo enda de la Roda
d'Esbar1slnfantils iJuve nils.-Organització
del Folk 1999 a Platjad'Aro, amb la va'ucsa
col laboraei6d e Daniel Comas
19-6·1999.- Festival Batees. Estrena de
nov es co reog ral ies del ces de Dansa:
BateeS, lndians i Epílogo, estrena latal, les
anres reestrena.-Participació a la testa del

carr;~~~i~~:,::te:a~:d~a~t ~~::~I~l~~~i(
(Juvenil).
22·6·19 99.-

BalladadeIP reparatori i

I nlant l a les llarsM undef (mo~ benorgan ifzal

i amb éxit)
AméS, l'Esbartvaco nvidaraunasortida
a SantMiquel del Fai al gNp Preparatori el
mesdema ig iaPortAvenlu raals lnfantils i
Juvenils
Agoslde 1999.-Balladaa laP latjad'Aro
del Cos de Dansa{Festa Major)
Setembre(ll, 12i 14).- Ballada a Sanl
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Saduml i participaoo al pregO de seste Majo.- del COS
de üa nse i a la ba "ada del d,meeres del Grup de Pares.
611de novembfe.-ColIaboraeió(Cos de Dan!laJ
al DotI Cuan Tanorio de la Coon:lInadora d"Ent'tats
d' _
21· 11·1999.- BaladaltlelColldeDarosaaIForr-1t

-~
O esembre del 999. -

FeslJ\lal de Nadal
30 de gener del 2OOO
.-BaIIada del Grupde Pares
a LnIII lns lrtució de Germann Hospitalénes (atenci6 a
dtsm,nuldes psiquíquesJ
5de ma~ del 2lJOO.- Participaci6enIll Fesla d'Avi$..
1 2-03· 2000. -BaI ~des Roda d'E sbarts

(

04-03·2000.- Pal1icipad6de I"Esbal1a la Rua da

Carnes toltes

_.

Aet>1o'it8l$ dures a lerme
3O-12·199S.-TIÓ.-29nent1nenes.
13-02, 1999,- Rua de Came slOlles ¡ Cucate<a .-

""",,,N
2 1~1999 ~Concursdedlbul~ -17nens1nes

l1.()ot· 1999 .-Trtele s. Hrs/Or1 a d'un bosc . - 1 61

1~ 1 999. - Festaalcanef .ÑlSlesde SantUuis

FeSfa Ma¡or, 1allef de maquillatge

(grupescenic).

24·1(). 1999.- Pallassos . EIS cav all8fS del Nas
Vermell.- 390 entrades
2 1-11-1999.- Trtelles. Les Qualre ESlacions .- 180
ent rade s
27- 11·1999 .- Taller de pesse bres ,- 15 neos' nes
27-12· 1999.- Ti6.- 56 nenstnes
16-Q1·2000 - T'lelles.H islaries d·anima ls ._ 39Q

erweces
26-02·2000.- 2nCOneu rscleDiOO i~ .-1 9 ne nslOO$

27-02·2000.- Pallassos. 3/4 de 15.- 320 enlrades
2&03-2000 .- Especlacle deMag,a
ProperesaetMtals:
01.()ot·2000.-Tallefcleconles
13-05-2000-LudoIeca
O3-Oll--2000- Festa al earrer. FestesdeSanl Uu ó..
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Enmig del fang ,
qua" plou...
Enmig del f o" g,
despr-é s ...
Enmiglo pols
t
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ertec .

enmigla pols
¡ el f r ed ...
Camins de roca
t

Eaba rl Fo lklarlc d'Hor!1

11.()9.1999. -

Pas • ••

sers .

camins de f an9
ipols ...
Del barracot
on dorms ,
fms la presó
on et dais...
Per el comí
de l fred ,
pel comí en ces
de lfoc...
Sempre a l 'encol~
delguany
pel que en vo oj ups
el flom...
Dins la f oscor
olmatí,
dins la f csccr
a l r et or o...
Enmig del fan g
i el Het
enmigla pcts
i

et sct,

del borracot
on dcrm s ,
a lo presó
on et daIs ...

;¡OC" Bortrolf
i Bonony
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VOCAUA O'AN L'JA CIÓ INFA NTI L

2n Concurs de dibuix amb tempere s
Dissabt e 26 de febrer de l 2000
Au nquartdesis de la tarda , ent remalsllu'isosperprepa rar las ala polivalent; a
dosquarts passats, comencen a arribareis petits pintors; en total son disset nenes i
dosnens,q ueva nd esd 'unan y l ins aonze.Lesta ulesjaestan preparades ie lsMestres
del'art comence naferv en ir lasevainspiraci6 ie ls primers tocsde Is omzeus impregnen
elspapers.Algunsa ca bendeseguida: d'a ltresh ipos enméspaciéncia i triguenbastant

(V'~:~:":~~~~;~o~:~f,°::~~::"' de " '''d' '' ' ~

tresmembresde l juralfanactedepreséncia;són els
mateixos de l'any passate ls senyors lino i Sanliago
l ainez i JosepGonzález, que comence n a ad mirar,

'm. bo".'ritic., '' ' d.iverses O
. ,b res,; ~en tres.".nt. I'An n'
com en ca a ense nya r la sev a tecníca d'estampa t
o'ec ue erou.Els úttlms artlst asja han acabar la seva
o bra le l juralcomen<;:aadellberar .men tree lsme nuls
a rtlstes reposen forces lot berenanl , al lpa nt-se de
qafetes t sucs
Al cap de morta estc na, els mem bres detju rat s'han
posa t d'a cord I ens donen recte : passemtots a la sala
de renos Taula I procedim a I'entrega deis premts
Come ncem per la categoria deis més peli ts o'u n a tres anys: cridem ers part icipants i
fem entrega d'u na prec iosa med alla i un ilibret per pintar ; la guanyadora és fAma
Purroy. Tol seguit cridem alsd e quatre i cinc anys;l a guanyadora és laPatricia Najar
Categor ia de sis a
v utt a nys ; gua ny ad or a G e mm a
coueu: i . f i na l me nters ce de u a
dotze an ys: l'Alex
.
(
Sim ón .

c er nnantz ar.
e l se nyo rLa i ne z
díu unes paraufes

ats jovea arüstes ¡

ets e nco rat ja a
seguir pinlan t erno
ll-lusió

ConCll rs de pinlll re.-Foto da Francl sPulg

I
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Pall assos 3/4 de 15
Diu me ng e 27 de fe br a . de l 2000

SónInÓet.ldelrnati;IaUontse ienToni
jaeslan descarregant la fur9one\ai prepar an l

r escenati. En Toni.el Francesc . en XrMr, el
preparem

CRsbao . rAma. la NUria i jo _

perveoóreenlrades ,LaMen;8anibaalcap
d"una estooa . Avui, gr 3ciotsllbérils de les

úlllmes actu acions . ens 18 ju gllem: hem
d&cidi'fercloossessionsen locd'una
Lavendaanlicipadatlafuncionatbastanl

(:;,:= ~a :~~~ ~~:~a~~ :~~r:~n~~

cenlenlrades venudes , El públicriu i baila
de valenla mb les cancons I aCuditsde ls dos
pallasS05,O e co p i volta, lota la sala canla i
balla,lotfenl voltesalpatideootaques. Q lIan
en s n'adon em . j a han passat tre s qu ert s

d 'horail'acluacióarriba al

~nalAforajahi

ha aJadegenlpercompr¡¡rentrades i entrar

Ela pa llassos po san .Isvenda
com pactes i cassettes 8mb la mus ica de
raetuao::;o Am bcinc mll1Ut$. lasala es buida

per Slalgús'hj tladeixal "'s; \JOben una
jaqueta que guarden . Tomem. obrir les
portes de Iasalll a .....quartdedolze jes1oma
aompir,en~.hanpas.salpertaquAatres
ce<lleS vinI:~.L·amode lajaqueta

apareix pe< redamar-ia i la hi donem
Mentrestant <x>meno;a la

seoona sewo

l a m u~ 8 s rep elei x i e l pú bl ic l Orrl a a

cantar, baila, i ríure de verent, Uns tres quarls
d'hora más l ard la Monl se i el Toni
s'aco mia den ¡ rápi dament la sala es va
buidant A la sortida donem propaganda de
I'actuació del Mag Vilajosana que 'arem el
26 de mal"(:. esperanl tornar a omplirl a sala I
cco teets de veure que la coeaeutne . Val a dir
queelspallassos enshanregalaluna
audiocassene , un oompac disc i un v;deo .
Sef1seresmésperdir.9<1sac:orni&dem
devosaltresatentament,
Pere Solj I s.n-lI

La~iIaGlóriaI"" una ~ rep¡ossada

Vocal d'Anirnaoó lnl antil

Espect acle de Mag ia
Oiu m en ge26 demar.. ll e! 2000

(

Sónlesonze enpuntdeld'umenge26
de mar<;, 101i elcanvi d'hora, als quatre de
laVocaliaiels col -laboradorshabiluals,ens
dispose m a lmcia rFúltlrn a sessió matina l de
a temporada, el Mag també és puntual
A mb la I ranqu ,I 'l lta t que e ns don a
I'experiéncia. muntemlaparadelaper vefld re
les eoned es . Cap a dos quarl s. comeooen
leseu es el vestibul,Un cop obertes les portes
Iage nts' ac:omodaa les butaqun A les dotze
lcinc . COI'l-.yal'espectacIe de Mágia. Humor
I Sompatia amb el Mag Volajosana, Tol i la
c:ompeténeia del dub Super3 ,18eosanAltai
omplim milj a sala que 9<1
S pe<mel oobrir
de'spese$lquelcom més
Els volu ntansvanpujanla l'escenarii
cornencen a lreure carte s de les m¡)nigues ,

I Bu tlletí 6 3

mocadorsdelesorellesifins itotn 'hitla un
quelreucoca·ooladelna s,Elpúblicdisfl'Uta
d'a llomésamb les ocurrenciesdelmag_ A
un senyor,l i traspassau na espasapelcolli
I' ho me no s'lm m uta, Al f ina l, qu an ena
n' ado ne m , la ha pa ss at un a hora i
I'espa<:laclea rriba a la seva fl.Hem dtsfru tat
amb la magia i estem oonlentsqoelanostra
jovesecciófunc ion iiqueel publicens
respong uld 'aquesl a manera lan ufana
Am b gane s 1 il-Iusió, efl S prepar em per
p;l S$lIrel properdissable. 1 d'abril,unalarda
de conles . i el 13 de maig.una granludoleca
par als més menu ls de la casa .
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ENTREVISrA

FRANCESCA BARNEDA I DORDAL
Soc ia nú m. 523
Nascuda el 24 de gen er de l 191 0
Avuienssallem l'ordreda llistad e socispe rque usvolempresentar lasÓCian úm,523.
El mol iu ésc lar: la Francesca compleix norantaanyse l dia 24 de gener iaquestadat aés
digna de ser celebrada, comh o va ser la del nostreconsoci núm. 1, en PereSolé iSans,
que els va compli re l oessat s de novembre. EII mateixensva ter la seva biogralía que
varen publicar en el BUTLlETl núm, 61

~~:::~~s~:~~fc~~sn~ed~:f~~: ~~ '~~~~~i~:t~ill~sn~mgbe~~~~~~~~~~~~~u~:r:~t~m~:t

en
moltsanys!
La Francescatenia por de no saber qué dir iunavegadaencetada la conversa, laqu e
té por és l'entrevistadora que no sap si pocra captar tanta inlormació com esta rebento e la
sevaentrevistada
Per comenca r, em sembta que hauríem de fer un arbre geneotOgic, [a que la Francesca
está emparentada amb més de la meitat deis ve'lns d'Horta

Francesc a = El meu pare es oee Barned a i Barrera, fill de Barbera del Valles, La me re,
Dorcar i Miralles, tilla d'Ho rta i parenta de tots ers norosr i de tots ers Miralles Després
vénen els oncles it ies que es casen amb Bagueria, MagranS,... i la tamila va creixent
oors » Vasnéixe ralcarrerCurt, m' han dll
Francesca = Sí. Al a casa on encara viuen els meus parents Bagueria. AIs quatreanys
vaig anar a parar al carrer del Vent, al costat del que ara es un supermercat, íocan t a casa
deis Magrans,també parents , naturalment. Encorrerelsanys , ra vt va compra r el terreny
del davantoe casa que tenia una caseta a tocar de MartíA lsina on ens traslladil.rem la
familia, Allí vaig viure nns a la mort del pare, molts anys més tard
Dora »No coms tanl! Araestemparlan/ dela Infantesa. M'hauries de dirquants germans

'ro,

Francesca = Vam ser quatre permanes. La gran, la Maria, que va morir molt petita,
quan jo tenia un any. La seqona. la Quimeta, que es va casa r amb en Mane l ornz: per aixó
tota lacoilaOrtizemsón parents: la tercera sóc]o, que he restat soltere. tta quarta lou la
Dolors, casada amb i'Albart Badia i teta la descendencia també m'es família.

; mo'::'~~~y~ne~~~;/~~t~r~'/:::/~~V;;i~:;t;;:;:a~:~g::.~%~~~,:~r;:~t~~:~a elec/ticit, \
Francesca = Jo nor ecordoh aver passat fred. A casa teníeml' escallapanxes. una llar
deloco ncremavenbons troncsde llenya, idespréselsb rasersqu eesc aIfavenels peusd e
tots els que els envoltaven. A l'hora d'anar a dormir, una bossa d'aiguaca lenta ima ntes les
que calgués , serve n per estar bé dins del lIit. L'electricitat la vam inaugurar el diade Sant
Antoni ran y 24 o 25. Ho recoreo perqué el meu oncle Doménec Doroal. era atecclona t a
construir radios de galena i tot aixó (t"apare lls eiecmcs li agradava molt. Ell ensvafer la
jnstal.lacic a casa : una bom beta al rebedor i una a cada habitació. Ens va canvtarta vida

Dora = Amb qué uSII·/uminaveuabans ?
Prencesca = Amb espelmes i Ilums d'oli Anavem a dormir com les gallines, a posta de
sol i ens lIevávem a jes set per anar acol.leqi, a les Dominiques, a la aec eoace la Combinació
on després s'instal,laren la família Javaloy i hiposarenla perruqueria que totselsg rans

recoroem
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OcNII" Jo 1eni8 enlás quer~ era al CiJrTfH Sames Ctw:s . aquella casa que está
d6sha1Jnada.quasi818~óelcarrorHorta
..•
Fr~ " Aix6 Vll ser óesprás . El prime.- ooUegi vll see e1dela8aixada081a
COmbInadó. La meva rnare jII "" havia anat de petRa I<Jcarrer Santas crees "" eslogueren
fins al COITlllIlljaf la guelTa. En acabada la guerra s'instal·laten al carrer Olapi a can Pujan.
on are viuen els BartOlTl8U$. Mésla rd. a ea fAmblllda. on are "" ha el curt i guefXocarrerde
SantaCNivia
DonI ~ Totala .rona de Santes Creus era e/ centre de 18vida&JdalrfHc>r1a. tme.,,/9s.
Fr.ncnca :: Si. A Olés de f esoola. hi havia f Ateneu. a tocar del ool·legi. i el Centre
CatalA. enf ront. Qua n emba ve la Festa MaiOr, sempre s'esbalussaven perqué toth oenvcee
ter era acles importants al caner I es treprtjaven ereune ars aRres No hi havia mes remei
que marcar un caieodan i un dia tela el cor een el Centre catara . I'all re dia utcceva a
"Aleneu... EI Centre s·ocupavad·organ itl ar les samanes:!'a ltre,l es ballaruques... l apa. qui
dlapassa . any empeny!
Dora .. Em semb/a que ens hem embrancat a partarcle coses generals I nosabem qué
fela la Cisquera 'luan era }ov8fl6 ta i qu~ fa la Cisqueta ara que j<1és gran i no para mal

_.

Francesca :: Qué vol s QU e et digui . quan vai g ~r a fer de "sa.gris la na"? Mira,

quan lenia 16 0 17a nys, la Ao$eta 00 can X3rau m'ensenyé a canviar f oli de lall¡lIltia del
Santissinl .l<JllI va ser ..., ~menldeles mevesfeines a fesglésia. He ooneg ut mones
sagris1aoes : 1a Roseta . la pnmera ;1a Pepeta de can PerfldeI Pou : després. la male deis
FabregiIs . la Pilar. També va se.--hi una temporada la Teresa F\JffiiIdó. la dona den Mane!
Bel,iareenca rasóciOperal.n8Squantes lasques . lesmésfortesles la r Eritnia.ladona
den Fool.Jom'oaJPO de IT018j8rl&spiquesdera>guabenerla,cadadi:ssable.Alajllno
~ramlsquebrenpeGcasamenls
. Men'hefet""bp.d'escombrar!Também·ocupo

dalenirendreo;al r altatOOsant lJuisi oorecordat·vosalajuntadelsUJisosqueno ltaltJn
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flors quan és la seva l esta. Ouan van enrajolar total 'església, vam tenir feina extra, Cada
dia, cu an marxaven elspa letes, epa, a escombrar i a treure la pots' laMontserrat Pel it i jo
ens en vam lar un tip! L'església d'Horta és com si fos casa meva . M'hi he passat més de
mitja vida: que meses. que rosa-e. que novenes. que mes del Sagrat Cor, mes de Maria. el
Roser. la Mare de Oéu de Lourde s, la del Carme... Em recordó de mossén Tena qua ene
deia Les círc Llagues a les Cirle companyes que sem pre acudíem a tots els actes religiosos
Dora = Me'n dius els noms?
Francesea = La Júlia Boter, I'Anita Ubeda, la Montserrat Petit, la Maria Salói]c: les
Cinc Llagues de Nostre Senyor'
Dora = / de/s Lluisos. qué m ·expliques?
Franeesea = Jo no he fel mai comédia peró si que he cantal pels cors dels Pastorels.
En acabada la guerra, en Ferran Solé ens va demanara la Maria Saló i a mi, i pelser a
d'allres,noho recordobé .queanéssim ae nfortire lc orca nla ireencaraq ue tos darrere el

~e~~~: ~~n:~I~ng~~n":~e~;~~;:!~~":~;~ ~ ~~:~~~a:~~~~~~?~nar-me'n i em van veur"
Dors = I els ballels, qué?
Fran ees ea = Havla assajat molles
vegades, p€ró ballar davanl del a genL em
semblaq ue una de sola, al pan antie deis
uorsos . Vamballar I'Hereu Rieraquatre
parelles,p untejant sobre les creus de fusta
esle sesa terra,Jo prefer ia iprele reixo
enca ra, col-laborar com a esp eclado ra
Ouane ra benmenuda ia navaacatequesi
elsd iumenges a la larda , havenl dinat, el
mosséne nsdo navau nsva lsq uee ndé iem
les -assrstencos '', i podíeme nlrard e franc
alsUu ·'sosaveu recom ediao cinema.A ltres
vegadesh i enl ravemde l rancperqué li ho
oemare vern e en Mari , que s'ocupava de
guardar l'entrada ierav eí noslre, queens
oelx és passar una estonela. Lil éiemp ena i
ensde ixava entrar. Després, de gran.j a he
anatsempre paganl-me I'entrada. Hi vaig
sempre que teu comedia, lant ats tj uísos
com al Fomenf. Com que conec la majoria
deg ent, m'hi trebo com a casa, tanl en un llocco ma reitre

~::e~~:s=er~;n1!u~:~~;,;t:~faecs;~~S::~;~~~'per

a escapar-me a bailar sardanes(
Hi havia unaf inca aCanBaró,am bu n parcd 'alzines i pinso ns 'organitzavenballades de
tantentant. Hianávema peu per la carretera. Els nois ambe ls nois, les noies amb les
noies.A la tornada anávem l ots plegats sempre cantant i fent xirinola. Recordo que en Pere
Solé,q uesemp re lihaagradalesc riure,e nva fer unamen adecomédiad 'aquesles anades
t va remarcar que quan els xicots veien que venien les noies deien: "Amics de/ Trust, la
Venlada ésa la vlsla'(LaVenfadae rem res ncres.)
Dora = Qué mes fas, a par1de les feines de sagristana o d'anar al leatre ?
Franeesea = Vaig a fes trobades de Vida Creixenl , un cop al mes - avui temrn la
trobaca-c-.Hi ha conferencies sobre temes de religió i de comportament huma. Fa poc vam
anar a Sanl Josep Oriol i varem celebrar-tu una Missa presidida pel,senyor B;~be També
va'g a ies troeaoes de les Avies, un cop al mes. Berenem I fem tertulia, Tambe fem algun
veten manual, Araestem preparant material pera confeccionar un quadre. Ensdonen
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papefels decolorsquehem d"ana.anugant totlentunapllofetalguardant.Josetl <:apses
seose barreta.-los. Oesprés mnfecciooarem el quad.e, un palsalge o una marina. no ha sé
benbé. toIenganxanllesbole1escomaqvelquebroda. Tol a f enl omd el pal$illge hi wlen
posaruna Iotograllll de eecascooade nosaJlres. No Soéquan I'acaoora ni si arTtlará a bon

port,

De ~que8rrtJaran abonport!

La Francesca va somrierrti emddn8pressa peracabarperqué és I1Ioradanar a buscar

opa

La Franct:lse8 encara sap córrer, De vegades cau i es fa bons b/aus, peroflO es trenca!
La Francesca és de borla fustal De la d'abans de la guarra! Per mo/tS anys!
Do.aSerra / 17·2·2000

(,-

-

-

-
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Concurso s i premis
El concurs SOCIal de Iotog. alia va arrelant amb pol8ncia ,corn ha dernost.a el r'lOrTtlre
d'obrespresentadeS . ESlemmollsalistefSdelabooaacolidaquelé lanosl.aCO'lVOCaIória
Fe/icllem els guanyadors i a tcts eis participaJ'llS.l ·exposició ha estatma gnífica. (Hau.em
d'elJlampl ar les sales Pe<'encabi .-hi taot de malerial ',
També agrai m la participació en el concu rs "Un racó dels lIuisos' , ja Que el nombre
de peperetes de coocursa nts aug menta com més va más .
Elsguanyadorsd el lX Co ncu rs Soc ia l
de Fotografia ~egons veredi cle e mes . el

dla 23· 1-2000, pels senyors Jose p Gl,lirao ,
Secu nd í Roc a i Fe rnando Vec ino , de le s
ao;,upacionsrologr1lfique s Sant Joan Saplista.
Viladecans i Pral , respecnvameru-c- van ser.
Folos bJanc i negreo soce CPH: Joan
OIIveflVidal(pnmefprem) , Marta Femánde z
i D alma u (segan) . Eutália Ma rti i lIaba t
(tercer) .

e eal1:S~~ ~~: =~~~i~~

=

Me. ceSa llés i Pl,ljoI.
Fotos ooIor, secaCPH: F.aflC8SCCots i
Juvé, Eulália Marti i llobel , Rosalia PuigbO i
Joan Ollvlf I Vidal,u nd ell gu,n yadors.
Oliva
Fotos color. soce GFH: Jaurne Alargé i Martín. Emest Sitjé i Franquesa. Pere Solé
I Serra
( Vegem ~s qua tre fof os guan y lldores de is primfN$ prem is a ~s d ues pa gi ne s

Hglien ts. )
El Grup Fotog ráhc d'Horta, seccc deis U uisos hor181'1C$. continua les seves aetivitals
mensuals. I us invila a participar en el concurs de d.apositives del prOxim mes ele juny.
GN p Fot og ril f ic d 'Horta
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Primer pre mi en blanc i neg re.
Foto de Ca rme Ballesté i Piqué. de l GFH

Pr;merpremien blanci negre.
Foto de Jo an Olive riVida l,del CPH.

I
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Primer premi en colo r.
Fol odeJaumeAlargé iMarlin,delGFH

)

Prim er premi en co lo r.
Folode FrancescCols iJu vé.d eICPH .

I
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Oolors Boada I Arch
VidUll de Josep Cam pma ny I Sa gués

Ha mort el dia 5 de man;: del200Cl- la familia Campmany -8oada ha fel tan! pee als
u ctsce . que mai no podremoblldar-Ios. De dia j nit els hem moles ta!, duran t anys . a
darrereooles clausd'aquestaCasa, aells,portersguardiansvoccionals!
Gracies, DoIors. Rapol;aen pau
Rep rocluim les pa raule s que eis seus néts ~ ad~ren el dia del set.l sepe~,

El AETR O BAMENT

apreciar I estimar lol es aquelles pe l;les

Avuienshasdeixattan sobtadament,
que les para ules que el volem dedicar a
penes poden flu;r i se 'ns bloquegen en el
COt; pel gran doIor lla lristesa de la teva
absencis tan inesperada
Pero sabem que m teu silenci és do';.
perque sampre has visCut amb nosalt res
d6moslrant -nos lNl amorimmen$. / aixó és
el que fap/erla una vida
EnshasdeixaflNlgtanbUt lunalerida
ot>6na.petqveteniem9rtC8rtJlBnfeScoses
par (ju-te. lant d"atnt:X I de lendrosa par
donar-fe .../
Peró en aque stdoJf silenci voiem
recoroar lotes les coses bones que hem
rebtJ t de tu, la teva company¡a. la teva
it.lusió per acom pa nya r-nos sempre i
veure'ns teneos. el coratge qu e vas
demostrar durant la malaltia de 1'8"';, les
teves forces per aguantar la pérdua d'un
ésser est;malq ueeraelteuunlvers,lotal
tamps qua hem compattit. r1cdavivencias
Enyoremtantesl lanlescosesque hem
viscul junts, perque ens has ensenyat a

::::
vida. El teu record sempre sara present en
elsnoslres cors
Ara ens deilres perque t'ha arriball'hora
del retrobaffl9flt.
Te'n vas per compartir un tros de cel
blanc ,lalcomimaginav al'avi.
/ en el K>Slre feIit; retrobament
usfonrJreu61lUfl estetdeRum
que 6fIS iI·luminara sempre el camí ;

f~f:a~. ~et~:

é~u:I ~:~~~~fe~: ::; )

ens gu¡ará perla vida
ltotsdO$iurrtspodrer.Jabilstar
laplenituddelaglória en el K>Slrecel

""~
I nosaltres portarem sempre un trosde
celblanc
dinsnostre.perque
elvotrecor balegara dinselnostre
ilavostraani maviuradins/anostra
I podr em a ssoli r a;x i un ins ta nt
d'e lemital
en la plenitud del record.
Núr la CasalS )

Jaume Oliva i Barnet
També en Jaume ens ha oo;xal. Després de larga i cruel mala'tia , solerta amb
paci8ndiairesignació,conlortatambels au )(ilisespirituals,havolatcapalaCasadel
Pare per gaudir etema men t d'un ben guany al descaI'lS a la GIória del Cel.
Ha estal un home Ireballador, inquiet, a llJUista , generós, carrtaliu i en deillll mostres
fetaentsendiferentsllocsdelaciutal.
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Interving uéen l'adece ntamentdel nostreTempleParroquialdesprésdel'incendi ies
quanyála co ntlanca da MonsBnyorMiquel Pujol.qulalter-se cárrec dela parróqoia de
Santa Anna el 1948. li ccnñá la seva definitiva recoretrucclo. 'ramo étéu amista t am b el
seu successor, mossén Marcal Martínez, amb qui sovmt sort ia de cacera per la comarca
de l'Alt Gamp
Referent a Gasa Nostra, seva és la co nstrucció del nostre actual teane. Tan important
obrafou possible, entr e altres ajudes , cr áeee a la seva genelosi tat.je que eccepta
pac ientmentquet ranscorregu essintretzeanys finse lfi niquitdelssBus hono raris
Pero qui més pot donar - j cona-. testimoni del seu bon co r i tota l entrega és la
comunitat de Monges Min imes. En la croocade la Gomu nital , se'n fa resso amb les
següents paraules
"Re fe rente a Don J AIME OL, VA es much o lo que la Comunidad de MONJAS MiNI MAS DE

1'~~c~~: ':i~~~::r;:~ ~~~O;~:~Z~~~~7:.:~~u:~~dc:,n::n~7:;:PI~~5~~~a%~:~ód::

Capítulo General de la Orden de nue stra Comunidad. y como no teníamos medíos económicos ni para empe zar, él, con su gran corazón y generosidad. nos oresto to que la
Comunidad necesitaba . para Irdevolviéndole el dinero pocoa poco, a med ida queluera
la Comunidad pudiendo
"Estos rasgos de generosidad la Comunidad no los olvidarájamás. pues siempre fue
para nosotros nuestro apoyo y la persona de más confianza . a la que siempre podia
acudir la Madre para remediar los grandes apuros económicos por los que pasábamos
Por todo ello damos gracias al S eñor por haberle puesto en nuestro C8mino como un
ángel de la guarda que se compa decia de todo lo que nec esitábamos y no tenemce
"Graciaspor scao eno. Sr. Oliva, por todo el bien que nos ha hecho. "
Perscnalrnent, en Jaume sentia extraordinari afec te pe r la Gomunitat, i en el seu

monestirvac elebrar-hi,amb la seva espos aTeresa , les nocesd'or. re ovt ses
El más sentit condo l a re soosa - greument merane. que no sap, ni sabrá, el traspás
o'en Jaum e-, a les filies Carme i Pilar, i als gendres i né ts
l,ara,permet-me , Jaume ,que,particu larme nt,dediquiunrecorda lanostragra n
amistat de laquals6n testimon is les lerre sde Franr;a,Suissa,Portugal,totaEspanya i
quas i tots Bis racons de Catal unya. Grácies, Jaume; crecíes, Teresa; per la vostra armstat. -Descansaen oau.amrc

)
.Angels Ballobar i Juvé
t'Ancers ere unacompanya de la classe de catala . va rom fe ra lgun s cursos juntes.
Q uan va deixar les crasses Ua no es «c t eva ga ire b é de salut) totes la varamnobar
afaltar,potserpelse ucaráeterdeg rand iscreci6, lasevaveu suau i baixa . el seu parlar
lent i amable sempre ..
Elc urs quevadeixar d'assist iraclasse,emvacostaracostumar-me a veure el seu
Iloc, just davant meu, ocupat per una altra person a. Em sernblava que liha vienpres Era

ctsouttcmartaí
La seva vida era un rosan de tristeses: la perd ua en poctemps detots els
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esbmals:elmarit.lamareira<::Qdenl(leIaI,lé!queli
costa la 'olida. Noobstamaixb, r ,.l.ngels sonveiai no
explicava les seves peoessrno era en momentsmolt

, - --

Jo la vaig trobar ara la un mes i em va semblar
lor¡;a recuperada , amb borla cara i bon humor. Així
te vcnrecc -cer
Altres de rcs aitre s.teotam mtencró de visitar-la i
nohovil rem arribar a ler. Ara ens sap grBU
Angels, descan sa
peot
etemement.
El. company. de classe de eata lil

eo

ecoesteuc

Ernest Salinas Esfo rzado

- -- - - - ,

A I.'A :'o IlGA AS GEL'i

El tcu so mriure
eltrobarcm a Ialtar
cn ua moment
El que ens ~(1Il",,1 ~
év qu c has acabat
els s otri mcnts.

L n camí d'e'>f'inc~
q ue en tu s'ban clavar
han ectat caívari
pcrootu haspa,<oal.
Enc htolle n les lIágri me~

)

El día 7 ele íebrer vam acon e oar par Sempre
perqoe ens has deixat
I'Em es\. Ponavau nallargatemporadam alaltl,seLa P¡I\¡ t'ucompauyi
gonsl 'esposa , jll teniaganes de morir,ja havia le t
a I'et emita t
iota la leina que li co rrespon ia an aqc est rrcotoesttjava la pau eteme
CEmes11rAM a eren compooenls ele r equip de
l 'i lar ) l af1í J 16-2-2000
makimon is número Ires. FéOerrl broma amb aquesl
número : _Com requip Tres. no hi ha res!.. CEmest
somreia i ens ee xeva dir. A.lxbera una broma , ooa Cfialurada. El era senóS , tlemálic ,
pessim ista, sever. treballador, hQnral, sincer, bon ame . AmICS per sempre !
De l'eqUip Tres, de prime l va marxal en Ferran, cese-es r Eduard, al a r Emes!
Oh, marlts! Per que ens abandoneu?
Undia.l'equipTresensreuniremda ltdeI Cel !

SALA DE LECTURA
Enea,. aVUIres piTo ~ ca l.'~, per eere Casaldáliga . Editorial C1aret
lapresentaciód'aquest l'breéstanlinl!!fessanl itanbenfeta ,queen~ré algul ) )
paragrafllll no cal que hi pos¡res de la meYa part.
Diua;xl : -No estemgaire acostumalSque un bisbeescrigul versos . la pcesece
Pere Casaldahga no s'explica sense temr en campl e, almenys, tres coses : que es ca ralil
(till de cal l 1eles de Balsareny), que és crisli i-missioner-bisbe, i que viu al Mal o Grosso
(Brasil):
S'ha crtque el cala la és "un animal cce e'eovoea' . No sé qué ha fa que la gent
d'aquest pals lanbell oomdissortat siguemdemena tanenyo radissa
l 'autor,amb aquest lIibre, paga tribut a la tradici6. lalxlho na volgu t fer pale s des
del mateixtitol:EncaraavulT8spiro eneatalé.lés elar'Altrament.j afores mort
Aque-stlllbre es campon de prosa i versoJo no dubio que agradara I lari bé
ClI ment Fomer
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Hi ha un vars d'e ll que rn'ha agradat moll i m'ha ret sentir com una mena de dolor al

cos r d'enyora noya perq ué recordo qua la mare a casa ens re centava, al meu ge rmá
ql.lanerapetitel i alsmeus fills perfer-Iosdo rmir,enca raqu el a lletra a la primera estrofa
era una mica al revés'
v ersié dets enyc r bisbe
La Mare de Déu/quan eraxiqueta/no anava a costura/ni en sabia i1etra
Versiód e lam eva mare
LaMare de Déu / quanera xiqueta /a na va acoslu ra / a aprendra de lielra
Versió de tots dos
Josepl'estimava/iesvarencasar:/Elso/ ilalluna, /Ia feinai elpa
Eila no sabia / que el Día era seu. / I es va trobar mare, / ia Mare de Déu
)
Magdale naCabacés

CARTA O'UNA LECTORA
ñercetone. 11d e febrerde/ 200 0

unes
sempre ...
Des d'aquíei vull lelicitarpel moltbé que ha fa ipels
mamenlslanba ns quem'hafelpassar,i, cregui'm, el lrobaré a faltar.

Gracies
Magdalena Cabacés i Serra (Mara d'un soci)

)

GRUPDE.DONESI>E.L C.P.R.

Oia Internacional de la Don a
(8 de

mar~de I2000)

Per a commemorar aquesta diada, el
Grup de Dones del C.P.H., que pertany al
Consell de la Dona del oem cte Horta-üutnardó, vilre m organitzaru nsegu il d'actes
Dissabte 4 de marc e Torneig femeni
d'eseaos, amb la participa6 6 de 3Djugado-
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Dilluns 6 de mare " xe rrada i col'loqui
sobre el tema de la dona al Brasil: «El lutur al
Brasil té rostre de dona», a cárrec del pare
Justino Martinez, comboniá. Una xerradamolt
interessant, acompanyadad e la croíecco oe
diaposlt'ves en la qualv il remv eured iferents
momentsde les Iluites de les dones per a

17 -

A bri l 2 0 0 0

I

s'stenls:29 per,;ones
D,mec:resBdeman;=E svapassar
III pel'liQ.IlllFuego de la d,reaora loo..
beece Mehla. una ref\elOÓ moIl valenta

sobre r indlaactual.unapel'lio.lla.litica.

<lefensarelsseusdrelS.Duramelc:ol'loqui,
elpareJust'nova respond . e iac\arifmolts
puntssobfeelsistemadeYlded'&qll8l1pais,
sob reloldinlr e deresg lésiacaI6tica,- As-

radiarlI quec:ornero;:ac:omun conte .pefO
que ensmoslraelsconfticl<.osentretradt06ilobertat.- Assis len ls: 38 persor>es
Ensdolque rllSSlSltitldBlosranbat:Le
inoperfaltadepublicilat,jaqueelsllCles
erendegran inleresi elsq""hiérem~

sems en dorlemlestimoniatge
Jo sef in a Vald rc el

= =
========= = ===)
SO PAR DE LA . 'A.\l
Elnos lreco nsod Mn, Jonj iFi\0rE!93SellS
haleluna~elTadasob'eelsmarginatsdela

noslre c:iulal iracollimenlqueelsintenlen
don ar a la seva parroquia de SI. Ramon . de
r Hospl la !et. per a joves a mb prob!e me s de
~i de lhgU8$

Els busquenleina ,els inco<pofena ls
~ pa rroquials lSO(ials del bami

"no rma l". Estan due nt a te rma un crcjecte
d'ajuda a una cornunita t de presid iarill ela
Cos ta d·lvori . de la qua lens va passar uns
vidoos
L 'esSlslenaa fou minima
Es recolhren 14,500¡>esseles. qll8aniron a la Cam panya de Ma ns Unides de la
Pa rr6q..... l arnaleixaquantJlal vafet-neentregaaloln.Faobregaslajunta dwectrva. delll
cai~a dels

Uuisos

Cen l,.P..." oqu ial

oonviuen amb altr a gen lóe la que en diem

Al.IOR ES NOVELLES
g01d'aIQueElque s'obriaambaquellquepor·
t" s aquell nom et casaries... Sanlairmoeéooa!
Quan lIa'gestar a pagés, per lal nll,també

Sant J oan
ho~~ q Ué heeScoll i I Sa nt JOa n? N;jo mate ixa

~Q~"~Sul~~a:~:r:~, ~~~ne~~e:~Q;~~I:~~"~;~~· )

Tal vegada perqué el m&u pare . e'n deia , O
tal vegaóa pe<qué. en veu'e el loe a resca ~a
pan.es .m 'h8 vingul a la memOrie aquelkl's fo.
gales que es fe;en alscarrers ale revelNa de
S!lnI,JOan despré5 <fanarperlescases a demanar si tenoenalguna oosa I"'fo;remar. Ens
Ieia molla U u sió terw un foc ben gros

Ilumdelfoc lleia molta gráOOlleuretan les llum.
a la n it a la mu ~ tan y a , Era senyal queela casa
queenceni enfocestabenbé
També a la casaquehlhavia una noiélfadrina, e1seu p<etendenI-si en tenia-'portava
un ramdel\ors. tn.oc:ava alaporta ,lmarxava
COfTflfllS.Més<fun rlavia d·anl8"Ileug8rperqué
no r atrapes. . . . gossas.l"endemé. le nQIII
..-dequieraelram;algunavegadenloih&via """ d'un. l algun que eb lJOSSO'l ........... 1eI

Reoordoqueel~i_ . Legentgran

-.que aquela ... era ...... quesimp...
"",""Sanla +es dotzeflflPUflllllguna~
1e 1a c0n0edi8. i que tu"3VOI ~ _ .Mes

grans.poSl!Ivem bencargolalSuns~es

aJb_ets nomsd'algunsnoe.edof'ls<fun
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ES BAR T FLOK LOR IC

E.bar! 2000
A les portes lfUfl nou m. ·Ienni. 80S Pfegunlem: Qué sera de r Esbart en el 2000 ? Si
glrem la mirada eorera . 55 anys (fhistOria ininlerrompuda ens conl emplerl . Aill l oom la
nostra vida esta lormada per milions de segons i de minuts unns entre si . lambé
relllsléncia del nostre Esbart s'ha anal enriqu int amb genelacions de censases i
col ·laboradors. Too ene agermanats per una al o ó comuna : el Ball, PerO. si ateos la
canse catalana era coneguda . estimada i bailada per 101 el poole. ara passe per temps
dific:ils com tar ees coses .., Pel que correspon a nosettres . malgralles dificullals, cal
mantenir re soe ra rea.t.a flama viva de la ~·IUslÓ 'a ré que r Esbart vagi sempre eooeveor..

}a¡S~~~~I~:~~~~~~~~it: ~~il~l~~:~~~~;:f;::~~~il~U~~ ~=i~~~~ddaeg~~e~o~~;:

s er wcra oe Montsenat a la vila gironina de Caldes dB MalavBlla. Mée eona oe p tens

ectuecrcns . c'exñs. oe reenvere intemacionats..., hi ha la solidaril al .el servetEn
ccasic os. al nosíre Esbart s'apropaa insl il ucions benéliques pBracompa nyar ifer
gaudird'unbon dia l antespersooas que necessilen disl rel.lre's i senl ir-sevolgu des
El programa este va integral per I.Inampli i selecla reparten que (:l.Ilminá amb el
Ba'1de cneoes que posabrillanl coIofó a recmacíc. El dia ara assolellal i s'aprol llá el
vialge , fel amb autocar , per a pesseje r pels princ:ipals earrers i alho ra visilar les
instal'lations del popular Vichy Catalll
El dll.lmenge 5 de mar~, al Cenue Parroquial se cejebr á un acte d'hornanatge a la
Gefll Glan da les difereots enlltats del bam. El Grvp de Pares hi ceccca, lOf animant
la la sta , escenifica nt dues boniQues canses - Poika i Ballet i Oanses de Castel ttersol
Ara els Pares están Pfeparant la Trobada de veeeeos de Cases Regoonals que
equest any tindl a IIoe als tnnscs el eerrer diumenge <fabril . Hi Pfendran pan esbarts
lfAragó. d'Extremadura . 00 casteee-uee i nosallras en rePfesentació de Catalunya
1-11haurá, fins i 101, un concur s de eens. El públ ic presant podra votar par a ascoll" la
millerdansa
Ets Grups Infantil i Juvenil , un any mes, intervanan en la Roda d'Eshart s amb
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notable bit. La Roda els perme! conéixer altres indrets I cense-es, es motiva i fomenta
IaconvivénCialels ajudaatenirmésconllano¡:amiTlorantlasevaqualilaldedansaires
Al mes de reti rar han actual a l'Orteó C&talá I a Sanl V ICenC; cets Hons. El cliumeng e
12 de ma~ hl hagué la tradiciCloal bailada de la Roda al ncstre Cenlre . Compartiren
prog rama arnb els Esbarts del Montserral í, Gau di 1Sagral ccr. Cada grup realilza 4
danses i lo lsBvidenciarenelseuprog rés. ElsnostresjovBsballadOfs destaca ren amb
Muntanyenca I Farandola...
Aquest any la eloend a de la Roda se r á el 4 deju ny. Ap rincipis de dlt mes hi heur á
tambéel FeslivaldeFide Curs en elquallnlervend ranlots als Grup s.
L'Esbart as!i1o rganitzanl una sortida a Freoce oere Grups rnta nu i Juve nllper a la
segona selmana ele joliol. Amb Esbarts d'allfes cereos setan al Fastiva lln!emacional
de Grups de Javes a Sainte-G emme , vila relatiVament prcpera a París. Corn que la
oesoesa sera elevada, s eslá estudiant reemzar ene reets aetas par captar diners , a

~::ade!'la~m~~~a:~a

pert
ó'Enlrtals del Oistncte Horta-G ui!'lafdóque )
s'orqa nñza. a la cera a rA vinguda VIdal i aafTaquer, al vo/tantde ls .... ístoe". El dissabte
27 de ma ig el Grup Intant il otenr a tres c enses. És poss,ble que comptm a mb la
del Grup Juvenil (en cas que aque st
actul a Plalja d'Aro).
El Cos de Dansaeslil assajantnoves danses ic oraogr al ies pa ran ar-ee renovant
No esla n eonfirmades algunes aetuaeions eom lesd e la Sagrada Familia l la deP latja
d'Aro que tenen ucc a finai de la primave ra .
Com donavem a eruenc re a l'lnici, ens manq ue n cansatres. sc bretct de Juvenil s i
de l Cos de Dansa. Animem els que vulguin venir i cc nuem que, de la petrte cris; ,
emerge ixi un Gas de Dansa qu e t()lT11 a donar prestig i I bri llantor al nostre Esbart.
1 per fiMlrtzar. amb moti u d"aquest Any Jubi lar 1d'u!'la elem eride tan SII'lgular com
ser a r any 2000 , volem transcliu re uns versos del furodador de rEsba rt. Josep Maria
Casrells: "Tot elpobIe que canta es Wul iel que juga iel que dansa / amb les ca~
desaterra...•
Que el bal let, expresSló craleglia de Iot un país, ens Impu lsi a cami!'lar ben unils 1
escercoeís en el2000!
Albert Maymó I Aleard

eouarorecc

no

TUTRE

Revoltillo t~:II~:~a:,~ ~u~o I orégano
SotaaquestCllriós l ito l s'amag a ona
pet ita seieece de l ragments teal rals de
diversos aut ors, que es repre sentaren els
dies 221 23 degeneralnostre Teatre,
interp retatspe lGrupJuvenild eTe atredel s
ucrsc s. di rig ils mag istr almen t per en
Miquel Q ues ada , demcsuentresrcrc
realilzatenla inlerpreta ciOdelespeces
esco/ lides , les unes humorist iques i les

I Bu tll etí 63
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ames més seeosee
Les in lerpretaeio ns d e l d ive rso s
Iregment s van agrada r als asaistentsale s
repr esentac ionS, icaldesl acar lapart
tec ntca, tant ce Ilums co m de so, amb
enc ertibooa labor.
l 'enhorabona alO ls i hns a lapropera
ocasió
Aiearcl Temtdas
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RAC6 DEL PETIT LE.CTOR

Curio sitats per a rum iar
HistOria d' amor. - Oesptés d'Uf'I nautragl. qu¡¡1"!Ihornes (ArtIx. Bar1omeu . Joan i
Jaume) I qca tr e dones (Helena . Maria, GIória i Horténsla) qlHKle n varats en una lila
Oe$erta ,AJfinal.cadaus'eoamorad'unattreiéslambéestimat perunaattrapersona
En Joan s'ena mora d' una dona que . per dosgr3cia. es tima en Jaume .
L·Artu r eslima una dona que esti ma I'home que també estima I'HeIena
La Maria és esti mad a per rtoee qu e esti ma la dona la Qual esti ma en Sartome u
La GlOriaod ia en Sartomeu I és odi ada per I'home Que esti ma I"Hoft énsia
Ou i es tima I'Artv r?

)

(Vegeu la soiució a laplJ g.23.)
El va lo r del nom o- A preneu a calcular ers pu r us qua val el vosne nom i sabre u com

ecu.
A, J. S " 1

D.M . V " 4

G . P. y =]

S , K,T"2
C, L, U= 3

E,N . W"5
F, O, X" 6

H, a. Z= 8
1, R "9

Si el resultat és un número de dues lUfres , s'ha n de l!IUITIa
r dites dues xifres .
Exampla: El nom SONIA val 4 punts. Vegem-ho

S (1)+O (6) + N(5) +1(9 )+A (1) = 22.- 2 +2 a 4
e l. u:

.
1-

Actius.obslinats. valents i~.

2.
3.

Generosos, retle xius, intuilJus i rom ántics
Origín als, aleg res , ama nts da les arts . de Laciencia 1de f esport
Hone stos . bonscol'legials .conslants isenosos
Oinámics . a venlu rers . curiosos. No SÓfl eslalvladors. més a via tmalg aslen .
Sincer5 ,tolerant s. artrs tca.creauo s. Nece ssrten ser atala qats .
Fant asiosos , ga nd uls, devol s. amb ga nes de se r ca sars , es tal viad ors
Ga sten un carácter fort. els agra da man ar, tenen mol t maqneüsrne
In geniosos. censrnancs. caooav e nte rs i num amtarls .

5

e.
7.

e
)

9

L '. ny 20 00 nostr• ... Per als xinesosés l'an y4698; pe r als j ue usés l'any 5761, l
per als musu lma ns. eI 1420
B uu um l - Dos eccee s 'apro pe n fu n a re nre a una veloc:ital de 60 km par hora
Quan els cotxes es tn:lben. a 2 km. una mosca mol! r8pida abandona el pa ra-xocs fronta l
de r un 1ee oesceca cap a r a ttre a una veIociIatde 120 km perhora . Ou an am ba a f altr e
albe .1a mosca inverteix i01med ia tament la direcciO . AixD ccet muaIins que BIsdos ecoes
xoquen (o,perlef-homenys satvatge.digoomqueevttenlatopadal·-OUOna distilocia

ha voIalla mosca?
(Vegeu la saIució 11/11 p8g . 23.)
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V'lVENCIES

Com vaig viure la guerra civil (i 3)
Enelmesdeselembreóe 1938elca~

detreballflÚm.3elvarenearwiardeloe.i
enstras.na daren alpobledeV!Ia$ll.M,un
poblet prop del canal d'UrgelL Hi hagué
renovecióde caps ialgunsguames,farrbent
leltraete eren més tranquils
Els ma~ns e<en emboiralsl lreds, Aeco<do

queel nasi les orelles ensq uedaven gelats.
A Ornells de Na Gaia la cena coe ens servta
de matalás estava cosidadepolls: en teniem
elcos ple i les unglesd els dils grossos de les
mans, negres delantma tarpoll s. N'hi havia
uns de grossos que en deíe m "trlmotors"
Pero a Vilasaoa,on estávem ostatiats en un
gfan magalz em.la palla estava plena de
pucas -que ens picavam moltlssim-- I
mo/I8$nitsno podiemdomlir.Jovaig agalar
sama ; tct el ces em picava mo/l , De casa,
emvaren poder enviar un mecJoeament per
combalre-la: Sulfureto Caba llero

Noensrentavemmai.Unasolllvegadaens
varentirllofatotsalcanald'UrgeI¡)6fren\.arI'IOa lOtS ba fl'llja ts , bonsl mala lt$. Hl h-8'Iia

molts slfll i l ic s i d'al lre s amb malalt ies
mteccscses. Els plalson menjllv em ere
nelejAwmlamblapaltaondormiem
El pa (lUSCO), que ensdonaven al mati,
era el que ens ompIia una mce restomac
No sé paSCOOl va ser que un dia vaig poder
adquirir sal de cuo a.¡ em menjava el pa e rre
satque eltrooava mon eaborée
Un com pany q ue !en ¡ala lor~ade vo l u ntat

de guardar·se pa, un dia li vaigdema narq ue
me'ndei l és un.i la feina que vaig tenir per
tomar ·lla trossos durant mo/t temps
Cap al mes de novemb.e, amb Uf1 9rup de
comp an ys de Tarr agona que est ev eo
condemna ts a mcrt , ens porta ren a
Barcelona. Varem marxar de ni! amb un
camoócarregalde sacsAmlllesunglesvaig
lora<» r un sac: e1 que hi havla ereo fave5
5eQUe'S.Amblaganaqueponava .vaig anar

mefliatlIa'f9S fins que el COfem d9-Jé prou .
'
A1lnalvaigvwrequetolesestaYeOplenes

preson&fScomp<esos enqlJlnles.enslreien
de la presó i ens portavena primera IInia

Vaiganara la ceoa de Aeclules, Alli. per
sort, vaig l robar-hi el meu amic Jordi Valls i

~:~'¡'~:i~ ~:~.;:e~~~~~~::r~~ee~~

)

5de desembre, pero eu, dissimuladament,
va posar un 1 oavant del 5 rva resultar que
m'havia de presentar el dia 15 de desembre
de 1938 , Vaig pod er-me esta r, amb gfao
alegria detots, deu diesa cesa meva, Vaig
paflar amb molta gent i amics d'Horta.
halg de d'r , pero , que eee eve una cosa

rus

exlrillnya. q uatl veia que la genr reoa.)

A casa els vaig dir ql>ll quan els esc:riuria
elsdirtael llocon emtrasltadariendeta
segúenlmane<a: l eslletresdelpoble(que
va ésser Vlnain), les marcaria amb letra
mésgru. luda
Em portaren vigil al a la Brigada del
Campesino. Un dia , a ta ni!, em posaren de
gua,dia al mig de la muntanya i de cop se'm
presentarentr espersonalgesamb uns grans
pistolo\$l amb la caputxa posada. M'agalaren
iem digueren: "¡Viva Francof Jo. grll cies a
Oéu, valg reco nelx er des seguida el meu
comissaridalabrigadaili vaigd ir: "Ja ans

:~alí ~~:; ~u~P~~~! :~~~~~~sla manara el'

))

El Nadal d'aquell any 1938 el vaig pesser
al ' ronl. Per aqueus dte s va com en..ar
rofen5l\ladeCataluny ainosa/trescon-enllots
elsdles oorn conills , persegurts,alacats í
bombardejatsperlestropes"naciQnals·.Jo
va'll~lotelqueponav
aa&Obre:sarró.

bombas de mil. cartulxeffl$_.. Només em vaig
quedar amb elfus ell (que no m'tlaY1en
ensenyal mal com es feia ana, ). Els
~anaven caientmortsoklntsalmeu

cosl at I em semblav a estrany que no em

do""",.
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En arrClar a Barcelooa ens traslada ren al

Palau de Justicia i, despres, al semnan. que
aJestlofe$t\<lYietlconveflilen una lleca Vilm

passar-hidosotresdies.AIeshoresvingué
I'amni slla d'an Negr in , o sigui que els

-
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bassalpled'aigua amb'angienvalgbeure

Jaume Casas . que era alleres provisional
d'aviaciO.vaiganarcap acasa.DeSanlander
a Bólleelona. Anava amb un company de Vic.
més gran que jo. Aba ns demarxaf. per

~pa.eldegots. EIs:sargenl$leaporaIsi

celebrar..f'lO,

~anavencorrnntl!f'dafT8fa_
PerOio

hotel de 5an!andet. Enscostava 5pessetes
di~nes menjar I domIir . B Yialga de lomada
vaés.seren ......lren decárregaiYl!lremlal'dar

toqués cap bala o cap bomba. Estavamort
desetijanopodíaméS. Vaigtrobar una launa
bulda de lomaquet , la va;gcomploren un

novaig poder mes. I vaig ali;atles marlS a
les Ifopes que ten ia al dIlvant. I,h ¡¡alaren i,
¡untamb d' altres companys . ens portaren a
la reraguardaoom a presoners.El Ioc onens
cancentraren vaessee e Fraga. A11 I Vll'9 Yeure
moIIeonegutsd'Horta; un d'eIIs. el pare del
oostre amicJosep Fom .
'\ Ens ana~en trasttadant a ca mpa de
tonce ntrll clo. A mi em va toca r a Santonya
(Santander ), a l'lnstrtut Manzan&do{col'w ertit
en camp de concentrad 6).
Des cl' alli vaig escrture a una germana de
Ia ma'equevivi a a F'a~( la lia Teresil'\8.).

~~~: = : .: uéS a casa que e<a viu i on
Al camp de concetlllaCió. nosépefqul!,
era rencarregal delerlesllislesperdemanar
ellabacilesC05eSoomen¡aralaeantJna
L'ohcialencarmgat vegé la bona lle tra que
tenoaiem va "en.utar" a roflooa del camp

V~Mm

passa r dos die$en ......

Iresdie$c:ort'lClMIS

Aleshores es va acaba r la guerra i vaig
~eincanys de"mill~.

He pogUl e~plicar, una mica , com vlll g viure
tag uerra CiYlI.
Pora totnomque la visqué va ser una molt
duravivéncla, aquella guerra absurda entre
germans
Que la concórdia, la pa u, la germanor ,
ramo< de vema1a Déui als geomans augmeoti

cece ee rre e entre noeemee
Que ens respecl em m úl ua men l l en s
perdor'l6m les pet~es coses de cada dia par
poderanibar a gaudi rd'aquell ITlÓnnoo i
d'aquellalemlnovaqueelnoslre Pareens

...

AJesNlresnoemvalarta.~¡óormia en

,.,."..
Jean Homar 1Gibllrt
s(}u:nÓ . Ia "Hi~Oriad·

~ ~

G/Im<Ih'1"¡~"'i_/'''"",

A finals de febrer, plimers de rna~ del l 939.

vaig rebfe unaval de mosseoMiQuel P ujo!.
rectold'Horta,iun ahredelmeuamicdodor

M>LUClÓ • ··Bu....m'· :

ÜJ ""'..... ""

""""l"M.Ii-,~.,,-

CONCUItS · US RACÓ DELS u.ut sos-

~el ;~~t~;::~~e~~~~I: ~:~aT~;':~:~~~r~o~
dei s dos ucms, a locar de la pa rel de la Sala de
Junte s.

Elg uanyadorh aeslat Jordi SitjiliBrunal

Os donem un oou lema. una nov a foto d'uo
racó 'luiseoc" pe ra concursar.
Onésaquestnou"racó"delsUuísos d'Horta?
~

P~ ,

com se mpre, tes ,espos tes a les

cepses que trobar eu al Café 1 a Secr etari a. I
l'lO$3IIres. coro sesnpre , prem iarem el gu aoy ador
ola guany ador a amb un rodeI foIog rafic
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