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Sessions de lIum
artificial

Dues trobades,hem fet,de llumart ificial,
ambmodels .Hemtingullasortdecomptar
amb laco lolaboracióde laSalomé , I'Eva i la
Sheilaque,paciell tmellt , hanposa tperales
nostre s cameros d'a teccic nats . (Les
cámeress6nd epr imeracategoria;nosaltres,
la majoria, som els etecco nate. Vegeu la
portada o'aquest BUTLLETL)

- Nena, seu
- Mira cap a la dreta
- Ti ra 'l els cabells endavant, ara

endanere .
c- pescecat.Acece uo peu
- Somriu. Posa mirada agressiva.
Iles noies,obedie nts,ca nviendepostura

una i altravegada.
L'Angel es el r ñrector dü-lummació . Els

focusv andedr etaaesqu erra,araald avant,
després al deneee.

Els tripodse sba rregenam belscavallets
delsp intors

Aixón oh oh aviem dit:compa rtiml asa la
del af otogrMcaambelspintorsde quadres
a i'olLEllsaprofiten l'e spai inosaltres
aproñtem ets seus bodegons per a ter les
nostrescomposic ions,Elsp intorsesmoles
ten perqué els hod eixem tot canvial de lloc
ElsfotOgr afsens enulgemperqué lrobem
les parets plenas de quadres i les voldrien
veurenues inetes

Tof plegat, peró,nofaarribar lasangal li ul
Compartim i comparuram com a tcns

germans lasa lailaCasa.Aquestésl 'esperit
decar italque envoltaaq uestavellaentitat,
els Lhnsos d'Hort a

Unfotógraf

le bon gourmet

Rosa daala mar ine ra : 4 perso nes.

Ingredien ts:

4 la lls de rosada,
4gambes.
a escarnartans
1/4 kg d'ssco pmyes.
2 cebes,
1 sepia petita o mitjaper persona
z c a tom eqoets meoors
alls,j uliven, pebre blanc. pebre vermell

oorconsar,
t qctde vi blanc,
amentes per ter una picada

Preparació:

Obrim les escopinyes i les posem en
aigua a escalfaren una cassota. Fregim
ers ans arnb pell, ets renrem f regim les
gambes i escarnartans, ielsretirem

Trinxem la ceba ben petita, la lreg im una
mica, que quedi ben rosadeta, i posemel
tomáquetpela t itallat petit,poseme lj ulivert
tallalpeti t i afegim el got de vi

Passem la sepia par la cassora. que
treguisuc i la retiremq uanes tiguiunmica
cui ta. Hi posern erst ans de rosaoa nome é __
satats rsense entanna r¡

Abans hem fetlap icadad'ametlles
Ho tirem tot a la cassola, hi aleg imles

escopinyesamb l'aigua,h iposemelpebre
~~nnu~~ el vermell i deixem que cogui deu

Bonprol itl

- - - - - - - - - - B utll ctí 40 ·:· Juny I YY4



Us volem convidar a...

Excursió a Valls

ce
,,"' "

O"

o"~

ve cosa

"

Passejada per I'Alt Emporda
$or tird'Horta.esmof?ar
i arribada a l'Empord/J
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nes , les torres del caste ll b9<1retallades i
guamocsesdeve<dor. Elsapa'e1l sóelotogra
fiarilesvideuc:amereska1trebaRa1devalent
percapta< le5bellesesllelanatul1l

RepaparsdaJt f aurocar
"..",..... tmre<'ahem~r,

Es hora de tomar a casa VoIi&mferuna
a1traparada: aViIaOOnran.perOunau_
éSdll idldemane¡ar i¡q.¡estesy;lesfl'\l!dle.
valsvan5efletl!s per camtnar.hiapeuo datl
d'uncava"; atot estirar,ul'I3petlta lartana
poória casse- pe! ca"er MajOf, Les comod~
lal sd e l"eramodern a tambéter>en elsse us
ir.convenienls ,Pertalmo tiu,no r.emba ixata
fer la visita r ee comú acere hem posal la
directa cap a Barcelona

Aunquandenoué rem davanl laparr/)q uia
d'Horta.onenshemacomíadal

Balsareny i Pedraforca

Mllan demar>atque faci QUlltre ra!lesper
de<K8fooostanaa de f a",*",enlllllocar, un
díss.abte óema'9 de 1994,aBa/safenyiaj
Pedrabca,O·entrada. he dedo"·\fOSqueper
a ....elP edraforcano erapasunacfaquelkts
mitiqu es mun!an ves com el P"'IQmal. el
Canigc).I"Aneto, IaPlca d·Estats.... alesq...al s
enssenbm obIigats a pujar algunoia

A més,a lestotogr aliesoelst ullets turistics
em semblavaunlurenetd ·estarpercasa.Ne
valialapena;no hi haviaanatmal.Ara ,pen'l ,

*,e::~~~édn~i~~~e~p~~r~~..:~I~~aO~réS:~:
~;:ndios ilat dI!I P ed raforca. Peroanemper

Vam sortir c'Hort a a las vuil del mati , COm
esta manat. de davantde I'eso lésia. Tols
lófem puntuals, com a resccre. que el d",
d', x(:ul'$oóno calpassa r llista tB<l;sempre hi
hlIe.oepcions·1

Carr9tera'ntalllafins... jano"",·nlllCO'do,
pe~.lmoti", óelaparadano.raallr.que

esmOfZar.Calia.doncs,lrOOarun~amb

le!ounaee-veselaqu.eenslllUd"aengoiir
rentrepá an'tl pemil o el que los, (Pet cert :

¿comés"",eelsoies d'excur.;i6ten ,mtanta
gana '»

Oesp.és, l ins al eastel oe BaIsa'enV.alil
v¡uern poder admir a. els vest 'giS de la
Catah,lnya fevdaI.les comodrtats ¡ el c:ontort
(?') d'aqoeIes ll\"lOfl'l'leS carrtlre$. euO'lesi
men¡adOr1.. TollllUladobatperlalOf'fenlflfa
ve<bal del $hOovmar>--glJia. que ens va fer
tbonor ipart ioepsllelasevairl'lmtltlsa eu" ....
ra ipeeu liarsentdóel1lumOf.

Calóirque.desdeda"deIcastell,la visió
ee la vaJIdel LloI:lregatés una altra cosa

Tomema l"autocar,e1riu--elveIlRubncalllS
~s rornans-.lesvel~scoIOn¡esfabrils ara

ada'mlde s. Belga. més Iluny Quera l, -avui
sense boira- , el túnel ie l panta de la B" ells
que, tot i mig buit. nod eixa de sorprendre per
ra eeuesa del uocvcltat de munl anves amb
bosro s lleg'an frondositat

Passat el panta o ambassament. g lte<n a
l"esquerra. cap a Gósol

f enl la via podem contemplar, pnmer, els
al emptats ecolOgicsde las mines de C8rbó a
oelobe n i,óe socte .w ·nsapar e;.arrb tO\ala
w va grandOosi!at -p8fa mi, l'l esperada-el
Peclral orca. .....tuÓ$.immutableiaPhora
<:amrianIdellumidenúvolsqueelfan(,f,fe,enl
desóeeadar1WOltdelacarretera

Men\restanlenJosepPuigbOensval'llor·
mant.atnbuna¡ncisoógarebéencil:ll:lpédie
(i amb lr'ad.loeiO$lnUtarua). de tots els detalls
que el palsalgeens olereix iqueellconeo.
gairebé con> el men¡ador de casa seva,

Arribem a Gosol i. oblid ant-nos o'en
Picasso . unsquantsP"lJ'8'lfinsa l'enrunal
casteu, des d'on es contempla un magnif ic
paisatge presidil per I"omn ip 'esen l Pe·
ererc-ee

Desp'é s, l 'autocar ens pon a finsaSaldes
fins a I'hostal Pedraforca. on ens servei ~en

un d,nar deis que tan historia, TOl seguit. i
coma coloió ir1ap.eciabll!,lesorganilzadores
van ponar ...osafm....dorde l P8Ó"aforca ,des
d'on 5&·nsof..e<~ un attre I!spllodK:lpa,satge

El d,aera complet , no cal.. feS més. unlCll
menl convidar-nos a la propa ra SOftIda al
Oelta óe r Ebfe i agralf ales organ llZadores
fenoe<ti l"""erésd'/lqUl!Stes "x~.
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Ja som a primera!

Si : ja som a 1a Divisió Nacional. Després
d'un exoololent trajectória a la lliga amb17
victóries dels 18 partits disputats, ensvam
classfñca r per jugar la tase o'ascene que
havia de decidir ersequips que pujarien de
categoriadels 120 que vam iniciar la com
peticióeneiterritoriespanyol iaCata lunya

Foren els 16 i 17 d'abril quan varem
aconseguira lló impensab lefa unsa rlysa la
nostraentitat: ~ serent rel'eli tede l ten nis de

taula espanycl-
A la fase crascene vam obtenir ers se·

güents resultats
c.s.aonar.r.iunver

sitat Cantabria ,5 -0.
c.s.uona r.r.c aota

da (Navarra), 5-0.
C.P.HortaTT - Arrosa

dia (Navarra). 5·Q
Cal destac ar que no

nomésnov ampercrecap
par ñt.sinóque tarnpoccap
~ 2 1 "

Juqer a primera nacio
nale ns representa ser un
oersocsúnicseqolpsamb
categoria més altadi ns del
lennis taulad e laci utat de
Barcelona

Histo ria delpin g-pon g.
El proper 17 de juny se
celebrará una mtere ssem
conrerencte sobre tarneto
riadel tennis taula acarrec
de:

" Josep M. Miró, mem
bre del Comité de Regles
del alTIF, arbitre interna
c enar i jugador del C.P
Horta T.T "

• Benet Moreno, arbitre

inlernacional i jugador deI C.P, ucn e r .r.¡
' FrancescC ompanys, arbitrei nternacio

na l

Enaq uestsmomentsels rlostres equips
infantil, juverlil i senior es troben disputant
les competicionsd e copaamb possibilitats
de cíassiñcar-se per a la Iase final tant
I'equipjuvenil com el de aa categoria, i
sense possibüitatsl'equlplntantll

cu re de moni to rs. Els passats dies 8,9
i 10 d'abril es va celebrar a les ncsíres
instal' laciorls un curs de morlitors de tennis
de taula amb 15 participantsde diferents
clubs, '(

El curs va ser di rigitpe l directortéc nicde
la Federació Catalana, en Josep lI opart,
ajudat pel nosíre entrenador , en Jaume
Miró.
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Un treball d'equl p
111 Ga la de Ball et Cata l á

El passat 23 d'abril. ea oe Sant Jofdi .
patrÓdeCatalunya.alal~OJlturali

tradidonalcom és el lhbrei larosa, r Esbart
hivaa!egirl a dansacomavenicleactual

les tradicioos de la ro snaieera Va ser
vn dia pie d'activitats en el si de I'Esbart i
tamb& en el Centre. jaque erecanserres
van participar·hi d'una manera especial

Desd e teta tamos es vema preparant la
111 Gala, amb molla il·lusiOi dedicac ió, tat11
per part de la Junta de rsseenccmdels
dansaires. sobfelot alCos
de DansaQllehi participá
d'unamaneralTloltdirec'
laamblacoloJaboraci6del
Grup Juvenil . tots dos
~ sempre a punt pe!"
oferir el mütor de si
maleixos ,tantafesc:e<Wi
comambl'ajll1 necessari
pelquelolsortisbé
Creiem qu e ho van
aconsegtl"

Debonmati al apla911
Eivissaitambédavantdel
ceene. es van instal-lar
d~esparadesper a'aven·

daderoseS,assistidesd u·
rant to t e l dia per
nemorosos dansairesde
tOIS ere grups, rnen tre
a~resdonaven els últims
tOC$at'escenari i al as ala
eecres p.... a la vetnada
delanit

AlesdelJdelvespreva
tenirloctesperatesde
verwnent,lot estavaapunt
(BIs neMS també ), Va

COfl'lllfl9l!ra enlraral públic a lasalaials
convi dats . especi alm enl pee aquesta
ccasíe. El regidor de Cunura d 'Hotta'
Guinardó .enrepresentaciócfAlbert Batlle,
tíreot d alcalde i regidor del o.SInC19
juntamentambralcak\eSs.adeVerdUiuna
repfesentaeióde la Piada. qve venietlex·
press.amentperassisllr al'estrenadela
dansa eeeeeee a aquell poble ; Iambé
ass'S\Jl'ef1 rllpl'8$.Elfltaeionscfaltresesbarts

El Cos de Dansa ensva creeruna de les
seves m.l~ aetuaeions. cal destaear la

MoixiQartga delleidaque, juntament amb
laPiadadeveeco.eeeocoaesr eee .També
van bailar la Dansade l vereico.er Ball de
f'Os ja cárrec delqru p luvenill.Ja Dansa
dels Fadrins, la Festa a Ciutadella, eI8ole·
rc Vatencá i les tmcressronscamperores.
totesv an serm oltap laudideS, cosaque va
demostrar al bon moment del ncene Ces
de ce nse . que en aquesta ccesc va ser
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relon,a l per antes darlsair es , aix¡ com la
coI-laboraci6 de cantants en les peces
cíau e'equesta baIlad a. !'o"gina l pl'e ·
sentaciócara al publíe ,la partm usicalque
va ana r a cilrrec de la Cob la Pnncipa l del
lIobregat , en ti , cree m que va ser una
d'aq uestes repr esentac ions qu erecor
oerem onant mouiemcs.

l 'enhorabona a tothorn . Als ceoseees.
al seu rnastre Francesc Miralles . alsque
vancololalxwar. alsque van dooat un cop
dema.alsdelsOillumi,enespeoal.a1sdel
vestu ari : enfi , a to1S 1 a la Junta . que va
leoir reeceota de portar-ho a terne . a la
qualdemanemque nosigui l'ultlma bailada,
sinó un segu itd'acfuacionsplenesd'éxil,
éxitqu e s'acons egueixgraci es al treba llen
equip d 'uns grups amb uns altres, com ha
de ses. sempl'e en bene fici de l'Esbart

Altres act ivitats

VoIemier esmenl eleractuaClÓdeIGrup
de Pares al a p1a93 Qrtil a el ee l 1d·abril .
amb mo l iu de la Trab ada d 'Esbar ts
veterana que organitza el Grup de Pares
del Mare Nostr um, en reqcer van participar
ernee esoerte oe Barcelona , afxt ccm un
grup de dansa de Mallorca , acom panyats
delTlÚsicaenviu,Nocaldirquelotsvan ser
moltben rebutsiaplaudits

Tambécal destaearlac%labofaci6 a la
TelevJ$ló del distnete Nou Bams (Canal
39 ), que va ser amasa el dia 24 d 'abri l.

ElsgrupsJuvenil i Infan til van actuar al
Casal d'Avi s del Ped rell amb motiu de la
Festa a laVel lesa. el d iaSde maig

El dia 14 van actuar al Centr e Ue idala
e1sgrups Inlanbl i Juvenil . ami) rnctíu de la
lasta ma¡or de rentl tal

El 29 de maig actuaren a la P'a93de la
Pal~a,a1Carmel.elGrupJuvenll lelCos

de Dansa . amb mo1iu de les testes ele
pnmavet'a

Eldia 11 de juny el Cos de Dansa va
actuar a I'esquerra de l'Ei xample, en una
trobada d'ésbarts , dintre de is acle s de les

lestes del districta , repe tint aJguna de les
danses que 80S va oteor en la UIGala

Eslan preYISlasd lvel'SEtSaetuadons dlns
delmes dejuny ,com ara l'esperalteslival
de fi de ce-s Com sem pra. hi act uaran tots
ers crc cs. qu e cierre n a toíhom el bo i
millor dela tempo radaAquesta ba llada és
sempre espefa da, especia lmenl pels pa·
res i tarruüars deis cansenes. que voler1
YeUre els pn:lQrossosque han tet sobretol
el mesjoves. comelsdelGrupPreparatori ,
els - rrés pelJ15 de la casa". i, per que 110,
potseee s roéeesoerats durant el CUfS 93
~ ,

Aquesta bailada se celebr ará ett a de 
juny, coinci dintcom sempre amb les festes
deSantUuls,patródeI Cenl re.

Com cad a any.el 24 de juny, dia de Sanl
Joan , actuaranel Gruplnfantil alpatlde
" esgIés ia parroquial, a la sortida de missa

''''EI25 de juny .e1Cosde Dansa actuara a
Platja d'Ato, amb mot ,Ude la Gala Catala ·
na a l'Holel Guilart

I desp rás de les vacaoces conti nuaran
les bajaces. com la que el Cos de Dansa

~ét~:v~~;:~~:,I~~:~~I~a;~;~~~ee~ln~~,J
curs n' hl haurillmo~esmés

Com pcd eu veere. lots els gru ps ele
r Esbart lenen actuaccns arreu. A,.O
demostra que ere canseeee I~ ract ....
v ital q ue ers donen le s actuacions
ccm promesee i e1s estImula en el seu
atany de ser m~lors i deixar en bon scc el
noende l'Esbart i el bam d'Hon a

l 'Esbsrl
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Jordi Tobos o i Bos ch

Nascut el dla t de nov embre de 1922 ,
Jor<il Toboso i Bosch és actualmenle
e l soci num. 40 del Cenlre Par roqu ial

d·Horta.

En Jordi nasqu é a Hona, al cár ter
Campo amor, núm . 44, i és el penúítsn
deis SISgermans que arribaren ag rans
--eren vuil. pero dos moriren de pe.
l ils-. Aquesta casa oeJ núm. 44 tau la
primera de la barriada que va gaudir de
reececear

- El meu pare, en Fernando Toboso
:-ai:d .I'anomenaren sempre-c. era
I~stnal electrjc;jsta ; tenia la representa

ció de la Cof.npanyia Eléctrica i la seva
'ema conss ne primordlalmen t en 'er les
instal.lacions a les ca ses. També
mumava mctorsindustnals. El pare di
ngi la mstauaco de I'enllumenat ats
ceeersoe Barcelona,Tambéva treealtar
en la part eléctrica de l"Exposici6 Uni·
versal de 1929 a Montjuic i en el Palau
Ralal. Recordo molt bé que l'any 39.
ecaoaoa ta puaea d'Espanya, crid aren
elp are deSde l"Ajuntamenlp arqué anés
a revi sar aq uestes import ants ins
laUacions .

- ¿Es cer1que Iacompanyia e18ctrica
donav a moItes faci litats perqué la gent
es fes posa r el ltum elect,;,; a les cases?

- S'oleria la meteuecre de franco
Només calia firmar el contrac te. Tot i
aix6. menes familias eren repet áoes a
tal novetat.No volienIiIs eléctrics dinsde
casa. i tants toeats a les pa-e ts !En e1full
parrOQUial es tera propaganda : . Pe!

módic preu de 10 Céntims I"electricitat
seri ~insla ' . l adaaqua l sevo l lla r. ~ El pa re

dlrlglelstreballsde laParrbquia.així
com les deis dos cco veots : Carméktes i
Dominiques. i de molles iodústries del
bani .

-¿ Va ser alca lóe de barrí?
-Sí. Una !larga colla d'anys. c uan el

svpurenpnmer en Fausto Ferrer, m és
Iard rH ilan Castillejos, i ñns en Josep
Valll!fO, el pare va ter-os costal a lots
Era un home mol! extrovert il i ame un
bon cor i una generosital molt gran. Pe!
seu car-ee c'e ecmceta instatla cor i
con~ixedOf deis assumples intem s del
barrtcom a alcalde. va ser persona molt
mfiuenl en acabada la guer ra. Podia
alUdar a posar cece rs en regla i ícren
~bfables les families que va eu»
llllr . Ell eslava sempre a punt per donar
un cop de mil a qui los

- Es ?otaq uen'eslás or(}lJllós, delteu
pare ! Alxo és una sort immensa. Tant de
t>oto1s e/s fills poguessin parlar bé det
S8US fXogenitors . ¿ C\Jeet sembta Si ara
parlem de fu. la teYa infantesa, la fr
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venlul.els recordsdelsami(;:s? ..
-Ha intentaré. Jo vaig anar a rescoa

de~ Hermanos com quasi tots els nois
d·Horta . Tots ets ces de testa, el meu
local era els uc tscs . Aban s de ser soci i
lenir-ne camet. vaig passar per l'aspi
rantat. Amb el oernet o'as pirant pod íem
entrar eense pagar als eepectacres i
anar a dalt. algalliner , l'amfiteatre.A la
senyora ccis.que hivenia llaminadures,
la teem entadar una mica Per ó tenia
malta paciencia.

- ¿1no us cridaven mai r atenció?
--Quan léiem massa sorol l, pujava el

senyor MlQuel Magrar'lS (que era de la
.Amla). ens mirava . i s'havia acabat la
broma, Nosa~res éem morr eenenanars
cerocoeeeots. Els de casa meya teniem
una tila abon ada al pan de butaques.
pero jo, quan em pod ia escapar, em
trobava millor a dall amb tota la col la !ent
xlvarn, El senYOf Doménec Ma rcadar
ens tetacateques t,el di umenge al rnatf
en Francesc Vendrell ens ensenvavaa
llegir be i vocal itz ar, i ees acompanyava
cada dissabte per les munta nyes de les
nostres rec ate s. i sianávem a Valldau ra,
lé iem junts la visita espiritua l a la Mare
de Déu de Mon tserrat

-Qué mee feieu ?
- Els germanslgnasi i XavierMerca '

der, en Cas imir Pent, en Quimel Grau ,
jo, i d'alfres . tcrm ávern part de I'Orleó
Montse rraU, que dirigiael mestre Roma.
pero ccm que érem veus b1anque s,
cantáve m amb les noies a la corda de
ccnnatts

- ¿ParfiCjpaves en eis espcxtjus ?
-Sivolíemjug ar atrontóama,hav iem

de pagar I reco llir la pilota al taulell de l
café. Cuasi sem pre nom és pod iem ju
garal vespre, amb ll.lorninacló electnc a.
oeldiumenge a la larda abans de la
comédia ,perqué elsal tresd ies hofei en
els que tc rmaven part de is equips deis
socis deis lIUISOS, que tot sigui dit, he

feien moIt bé . Aqu i li 39rada va molt jugar
era al nostre cons iliari , rrossen Jea n
Bonel i Balta S'arremangava la sola na
i leia lag ran sueca;"'gan t amb resabes.

- ¿Com se celebrava la fesla oeoo 
nal?

- Ala testa de Sant uore.e es préee e
la missa,es fela l'esmorzar de germanor
Els asotrants . a lora atpaü.menjevem
xocctata oeeteta i cebrern coeta: els
grans ho leien al café , i aix l estaven
tranquils sense nosames. N'hi havia un

~~e~e=t:e:~,=al:~~: t
navem tet una mea ee teeue . sota la
direcció den Francesc Ven(\rell

-Parla'ns d 'aquells paslorets es 
pecia/s.

- L'any 1938, durantlaguerra, vam
repre sentar ers Pastorels en una casa
partic ular i, postenonnent . el dia 4 de
generdel942,alslluisos, Ens dirigi a el
doctor Manuel Trens. mossén de les
Dom iniques , amb la co l.laboració de
mossén AnlOf1i Balite de is Minyons de
Munl anya , que gen li lmenl ens envía un
grup que sabiatoca r la flauta ique ensen
yaren a molts del rosees a ler- ha. Vam
ler unes ínv~acions _n casteñá . par
forr,:a- de lesqualsen guardouna

(ReproduJda a /a pagosagüent)
- ¿Activilats de formació espiritual?
- Tinc mctt ban record de la landa

d'exercic is que organilZa al nos tre ceo-
~~d~E~:::::mC~cS:~~i::"~ ~)
guera. la casa gran dei s Jesuites de
Sarriá

- Tens un llarg curricvlum d'aetMtals
alsLluisos!

-t.es meves actouats al Cent re no
cal enumerar-les. Sempre he procurat
coLlabora r en lo t l amb tolhom. He ter
mat part de juntes l ins a arribar a pre
sident; l'any 62, si no nc recerco mara 
ment. En aooeet periocte iemem una
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ceeccuoacó conslant: el deule amb la
cana

-¿EnaquellaépocaflCJnléS9Ishomes
lenien camet de soci?

-En rultlma reunió general que vaig
presid ;r, es va aprovar nngréS de les
senyores com a scces. En acabar. la
senyora Anna Sanahuja em va dif: - Jc
vvll ser ta nUmero ' '' . (No es va dur a
terme nnsal canv de junla . i I'Anita no
tingué el numero 1.)

(En .lord ; ans ensenya una fo lograf;a
ae /"EsbartFo/k/óricdei Cenrre Parroqui al
d 'Horta toane t pe l senyo r Caslel/s J"any
'93 9. El noslre enlrevisrafésa/mig de la DL" " '''' 1..\ ( " ,,, " ", ,, " JU'"
filada/darrara.)

- Assajávem a les escores deis Her-

:b~:~ia~~~:st~~~7¿u~~~e~::j;~uee~ L ' ESTE L D E N A Z AR 1'5
com~ sap.10 1,1 crer:na ~ rany 1936 . Les ,",::~ ~'~~~:o:.~~.e..:'~\'::':::;::'~
ecuacc os per al publlC les tetem a la ~ :1.,. d•••. .11100- • • '. '"<Ib.""¡.. 1:o~
sala del Foment. .....,. _.,...111"'.•.- ........... :K,""lc"

di;;:~:n:sa:::,/¡;::::::,-:ac:: -e ~~=y'::~~~~:~~
recento I ,·;,¡,.oloo••-.odk.. " o d<-... .\~.. ok " ....
-E1slIu isos va Ol"ganitzarla primefa 1 e-...", ok 1} ko,ia,l.> de JI", ,,, . el CM ~ .so,

Coordinadora d'Hortaa Qvells anys de la ~o de I ....~, ...... " .......... P'''''' ...,..... do

post~erra. que tan dificil era ter aetas oe ie pastíseeria Mayo!. Hi haguédoll;os
p¡jblicsi obrir un local. Féiem uoacome- aecíc.e tmésboi millordecarAdroguor!
dia conjunla a rany . ter com s'está len! -¿ Ens vols expl icar més coses?
ara. Recordo la represen tecé d'EI Al· --No. Ja he ce nar prou I massa
caldeaea/amea. Els paperapnncipals - A/menys una frase de cerner.
enave n a ca nee de Francesc ve neren, - Esperem que aviat lin gue m
Josep Bartomeus, Joan Miralles. Joan consmert
Bonany. Maria Miralles... l una i1arga -¿Com s 'ha de fer, per lemi ·ne ?
mera d'actors i actrfus. A part de la co- -8egons el reglamenl de la Casa
media, organitzávem diversos actes rna ce ncmeeer etse ovor rectcr.
Vam fer un homenatqe al senyor rector. - PerÓ. s/ no lé ni viCari la nostra
mcssé n MIQuel Pujct, quan el van pa rróqu ia de San! soso . ¿com sro (ara
nom en er Mons en yor ~ Va se' un a par ' roba r consil iari?
resrassaQue lot el bam va econe moll -Esperemquel"EspefilS antl"il.lumini
bé . Se ce lebra a la sala del Foment. Hi i ens ~ . lumini a Iots
~é parla~nts de totes les rarees -Esperem-ho. Oue s 'ho faci com
vovesóel barri oSe ~ raga.la undl~ i vulgui . peró que ens dongui un cop de
un cauec'ce . DespréS hi hagué un pIS - mal
cotabismottcomplet.o\efIperlagentilesa Dora Se f1a
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Capitol Xl

Les beceroles del futbol
a Horta

8embla quel a pnmEKareferérlcia escrit a
sobre el futbol a Horta ,esl roba a lare visla
Harta el 1917, que parla del _Hortense
F.C._ i del seu camp. Parójo diria que e!
1916, als meus srs anyets . ja anava a
veure l'Hortenc al camp de les Hermanes
--no endéiem pas de les Gennanes- e1s
diumenges a la larda , acompanyal del
meu avi i del meu germa Ricart

Tinegraval s a la mem6ria moIts r900fds
d'aq uellcamp idelsprimersjugadors que
vaig VIIure més o meny s ceeectae ent
equíp ats . amb cam isa o sama-reta blanca
ipanfalonsn egres. El camp estava sifual a
I'acabament del carrer de campcamcr c

la Rambla.endéiema leshores- i limit ava
amb el COrlVen1-<:o1olegi de les germ anes
dom ,noques i amb la tirlca f1Úm. 71 del
carrer . Elcampdejocnoeslavapastancat.
peróesconeixiaqueEKauncampdetutbol
perlesduesporteriesquenoesm(Mllflde l
seu emplac¡amen1. En ro orspc ser-se de
xarxe s, algunsdels especladors qulles
cc ucce vee a toca r de la ratna de por tería.
havillnevilatalgungol encololaboració
amb et porter

El larra 8fa moItdesigual , anomal ia que
va augmentar quan s'autorilza al Lawn
TennisClub a3l~ecar-hielseu_alatde

festamajQr;e1trosqUIIOCllpilval'envelal
queodámolt llis, iesproduíunasensible
drtllf énCliI de nivell en la superfi cie del
ter reoy de joc . com que no hi ha vta
vestc ene, eis jugad ors s'equipaven al nú
mero35delaR amblaifll ienll lsdo s·cenls
metres mal comptatsqueels sepa raven

del camp , enoerclal s per la mainada que
cndav aidistnJlavaacompanyantels hefois
dela pilota , locant-lo sbraQOSi espatllesi
hns i tot la cara .. ere que hi arribaven , és
clar

Enl relllsjugadors d'aque ll pr imerequip
recordo els ger mans Jaume i Toma s
casas. germ ans Joa n i Ramon Font.
Ramon Redon nel. Sola . FOIl. TorellO,
Ramo n Mohns enes Fana ler, Morros ,
8ebelan i... en Casas;en Casas . el millar
oe tors . defensa, morenoiexlremadamenl
pelut ;nollfapasd'Horta i clescone<: els

:~.s=:r:~~~i~~::~:~p~ l
astá vam enca ra q uasi en per iode de
lactancia.en sm iravemaquell sh omescom
un sers extraOfdinaris. i valorávem lIur
categOfia pllfl'a1cár iadelsSIIUsciris iperLa
peleeseee més Qmenysespessaqueels
cobria carnes i ecoes .

e>er-almeol . arbitrava e1s part rts uo
senyor que .deien el Médico (suposoque
devia Sllfmetge).per6devegadesfocava
el xiule1 un lal Joaquín , de comple xió re
bus ta. el qual , quan les coses anaven mal
dades pera I'equip de casa. aoaodonava
el xiule t a petlció deis incond icion als, i
semi· equipant·se demanllfa estralo1aria,
Il:lfor~a I'Horteoc , i, com un SfOitxkov
qualsevol, marcav a goIs i més gols hns
aSSlllllJfarLa vil;tória .

El camp de les He rma ne s va
desaparéixlIf a les acaballes de! 1921,a
cau sa de rampliació del convent -cololegi

: rrl: ,s~:i~ue: f:l t~ ~,~~~óm~ t)
prop er per pode r jugar, I'Ho rta ne es
IrasJlada a la barriada de Santa Euiália,
pteci samenl on ara hi ha . degudamen l
utbani l2ada . la p1ao<adltl Virrei Amat . No
cree pas que s'hi jugUIISSIO més de mitja
doI2enetaoepartits.

Oorlat -seravinen tesa que a la barriada
Farg as hiaetuva el C.D . AufOrlOmia. en un
camp pat it i de gran desnive ll, s'affib,á a la
!usió de is dos cfubs que aoop taren el nom
d'Un ió A tIfHlcad'Horta,eQuip q uein icill les
seve s activltats al carnp de i'Andelel, al
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carrer Danle. ElslelTenysanavendes del
bnalde la hnca deCan Btans i.onara hi ha
el eerrer ee les UetreS,flns al carrer del
Pantá de Tremp

Ij a ens leniu als lanáhcs, pet'IS, jovesi
glans. cap al c::amp de I'Andele1 quan hi
haViaparht.ComaanécdOlad'aquellc.amp,
eecoeocoue 911un parl i1que arbítrava en
Jaume Casals, el qual jent d'ártli1re era en
extrem autoritari, en un moment decisiu,
va invalidarun gol de l'equ ip loc::alal ·legan1
queel nostrepo rter,enJ an, eslavafuma n1
les diSCIJsionss'allargaren mési més.peró
el gol no hauria ptJjal al marcadce eocara
quen'hi hagués hagul

Un bon dia la genl de Ca I"Andalel decid í
posar a la venda el c::ampd,vodolen parce
les . La Unió Allétic::ad'Horta no es quedá
passensejugaf ,ja queobti nllu é
aulOl'rlZació per utilitzar el pel" c::amp
á'esporjs de la Casa de Cantal . Can 're- .
roe . lWlsa poder dIsposar del magnffic

campdejocqug s'eslavaeondic::ionanten
lerrenys de Can Ramis, al carrar de Felll.li
Coo::lina,esperatamlJgran¡¡.lusióperrafiOO
delbarri ...

lel diaarriba. El 8 de selembredel 1923,
aproximadamentdos anysdespr éscf haver
hagul d'abanclonar el camp de les Herma·
nes, s'¡nauguravael noucamp, espléndil
camp, que tou unánimamenl i enco
miásticamenlelogiat perla premsade la
ciutet , que e l co nsidera . a I'ensems,
oeecrecc rcrc nat a la mod esUssim a
c::alegoriad equ ég audia la UnióAtl ébca en
aqoeMlemps

A la lo logratia que il-luslra aquesla ma·
laixa pag,na es poi veurela senyOla Rosa
Planas de Correlj a. gran entusiasta del
club,Menl;antelkidl-<)"en elparl~inaugu ·

ral,enpresénciadel veterácap.1áTornas
Casals . Un;c supeMven l del c::ampde les
HemIares. del Iatgarut davant9l' oentre

Bu tlletí 40 ·;" J u n y lIN4 - - - - - ---- 13



Uzcangai del president Rossend Nialet.
Al tcns. a la ríreta, de la loto es veu.

s'endev ina, laxemeneiade labób ilaq ue hi
havia en terrenys que avui,degudament
urbanitzats, ocupen rescet que inclou ers
carrers d'HedlllaielCar uqó.En plegar la
bób ilavaquedar unaexplanadaquevaser
utilitzada com a petitc amp de lutbol, on els
diumenges al mati una colla de senyors
quaranlonsanavena rebaixarpanxa
clavantpatadesa lapilota, tot recordanl
am b melang ia ternos ja lIunya ns de
joventut.l si continuem observantl a foto.h i
veurem tambéeltu róde laPe ira ,a lcimdel
quals'enf ilavena lguns al icionats,a mbmo lt
bonavistaipocs ca le rons , comatali~iades

o'on segu ir les incid encies dets partits de
lutbol

Al ccsta t sur del ca rnp. lIindant amb el
torrent de Can Ramis,avui carrer Eduard
Toda, hi havia una renglera d'ametlle rs
que foren muts test imonisde I'entrada
o'esnanqoe c ratcuns no iets -i notan
noi ets~ que s 'e nfilaven des d el to rre nt : i

testimonis també d'aq uella fugida oun
senyordel pitoques'aventurá ensentit
contrari,perescapar de les iresd 'uns
fanáticsexacerbats quel 'empaitaven per
ter-nno pas unes carctetss .

Elsp rimers jugadors quea l nou camp es
guanyaren les slmpatie s deis sccts que
sentien per ells quasi adorac ió ,f orendos
joveni s s imsge rmans bessons ~Angeli

Just Guerrero--, que cursaven estud is al
col-teq i Condal-La Salle ; amb gran encert
i ent rega total, formav en la sólida parella
defensiva del 'equ ip,S 'anareni nco rporant
al llargd eltempsdestacats jugadorsen tre
elsquals recordemen Quimet Campma ny,
també molt estimat per la oarróqura.fen
Quimet Solanes , els germans Brió, en
Buxad eres,e tc,E l club anavaprosperant i
el 1930 ascendí a segonapreferent,on
alternariajaambequips de reconeguda
categoriai brillant historial

Com anecc ota recerca ré un partit de
camp ionat que jugá la Unió Atlética al
cam p del Mart inenc rany 1933 o 34 .

t'arenre es deia Fcntse r é. Els ncstres
havien marcat un gol a la primera part
av an tatg e qu e segu ien oet e nsant
bravament a les acaballesde lpa rtit ,me ntre
el senyor den egre,es paordit perl a cr idória
de lp úblic, nomé sle iaq ue pitarfa ltes im és
fa ltesoontra I'Horta ; per6e l nostre porte r,
en Monlferrer, ho parava tot i en Roque
davanter centre,corria pelcampambun
trau alcapilacaratofalment ensagnada
perqué ales hores no erapermés canviar
jugadors.T ampochi havia recuperació de
temps perdul, per6 en aque lla ocasió, amb

~ 1 :ln~r:~~a:nn~~~f( I::;~~;~\~e~:~u~~~ l
l'árbitre nc s'at revia a tocar el xiuletl inal
mentre l'equ ip loca lnoaconseguís l'empat
Elsm inufs anaven passantla cridór ia era
infernal, uns quantsde lapenya Pacíf ics
croavem.vtj adre... lIadrel..." ,cada vegada
que se'ns acost ava el Pcntse r é. Sobre el
marcador hi havia un rellotge de grans
dimensionsquef ou retiratq uan japas saven
deu minulels íel par1it-----{)elque fos~ana

continuant li ns que el Martmenc emoata
amb I'árb itre acoquinat i espec tadors
correntpe lc amp; és possible que, en mig
de gran contuso. el go l I'hauria pog ut
marcar algunespectador

A partir del 1929 proliferarenl espenyes
del barri que jugave n al camp de Fellu i
Cod ina ets diu menges al rnatrc també a
les tardes, si no hi jugava el primer equip o
com a prelimi nars delpartit principalFou
la primera la pe nya Trempats del Centre
cateia: seguidament, la penya Paci fics
de ls , L1u lsos L es dues tormacíona Ú
mantmqueren sernpra una gran pero cc r
dial rivalitates portivaalcampd e joc, mentre
al votta nt del camp ho le ien les ocre s que
en granq uantifat ens donaven molt agra'lt
suport femení.Aoontinuació, sorgil a penya
Dimonis, formad a perjovent de I'Ateneu i
algun de la Coo pera tiva; també la penya
Cruz, cogn om d'un magnífic portar del
primer equip,A ltrespe nyesde curtadur ada
forenla Calalunya,I' Autobusosi un equip
del TennisClub.

Peró la penya emlne ntrnanr oopotar. de
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Pr_ equlp de la Unió AU. 'h e d'Horl., q... ueeondi. MgOI\lI prelenl 101 1930

rnésca tOQoria,vaser sens dubtel a penya
Vak1és,La formació estava mo~ ben equi·

paca. espltmdidament etesa i mcft mima
da pel aeu promotor i pagano, senyor
veces. el celebre toter de la Rambl a
barcefomna. Dejovehavia actuatambel
Barl;a ials seusseixanta i tants anysli
don~per tornarafer esporti co n servarla

Iinia:va formarl'equ ip que,quan corweni a,
es cco vene en el segon equíp de I'Horta
naluralmenl Que sen se inlervenció del
So8f1yorValdés .La.penya disposavasempre
delcampalamillorhora, de l0 a12

El senycr Valdés, qu e era peli l i
rondanxÓ. ambeva sem pre poc eban s
delesdoUeambelseuflamanlCad,llac .
amb lasenyorassacarreg adad ejo,esat
coslal .lxolerpaf'l,eulal. Elcolxe entrava
dinlfEl etrecmte del camp i en mig de
toteslesatendonspossibles . apareixla
el senyor Valdés . es oespcüava de la
seva Impecable indument~riaI es vesll a
amb el S8l,I sem pre f1amanl eq u,p de
jUgador I una boinela al cap pe! amagar
la seva dosea coqu etonamenl calva

Duranlel pa rtil. de l anl en tanl, liarribava
ta p,lol a als peus iell lidonava una
patad eta en mig de grans cvaclcn e de l
public ,q ue sem pre era molt nombrÓS, si
bé nc ccmota va pasamb el remen de
nenes maqu as que portávem Pacifi cs i
Trempars. Fins i 101 a veqaoes feia un
sall itonet i toc ava la pilol a amb ll lcap,
caent-u la boina que 101segu it era rece
lIid a peljugador més PfOper,ja fos dela
penya,jafosdeleq uipconlr ari

Elcertés Que la penya Valdés,a mb lol
IQuedefeljugava amb deujugadors .ja
Quealpaganoeranom ésdeslorb ,teniaun
magnihc conjunl I movia quasi tant de
públoceom el primer equip. També ,caId,"
hotol. pe<quélesevolucionsdel $EIIlyor
ValdéSpelcampielsseuss.alte1SerentOla
unaatracciO.

La. Unió AlIétJCa, wm a club . conegué
també bastanl de rajuda eoonómica del
senyorValdés

Pel e $o le 1San s (socl nu mou
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Camp ionat de Triv ial

Elpassat26aema~lalcomviloremanl,ln

ciaren rcmm Butllelí. la vccana de Jovenlul
organrtza el VICamp ionall;le TrIVIal Pursu lt

Amb cinc minuts oe retar<! -tal com es
habitual en nosajtres-c- va comenljaf la partl ·
da . En lotal es van enfron1arcin(; eqtJ'P5. a
causa c e la retirada d"última hora d'un equ ip
S-hiva.eoapuntafeq.Jipsque'ep<esentavllll
alguna seccc ce ta casa.Teoms Taula l
'reave . També un grup de socas. un gl\l9
felJresentatiud"unaattraentitaló&lbarri :1a
PenyaSlau iGranad"Horta.tunadelegaOó
de laFac>.lftatd "lnformábCa. Of1c;urseneslud!s
a1gunsdelnostressoc:is .

L'ambie nteraoefesta.elsequ,ps lallaven
preg untesfllcils in "enoertavlll'ldec"' k:ih•. EJs
_xirimbolo s _ s'anavan guanyant amb Inés o
mlIf1YSlacilol at. A ml1japarbCla.esperfilaven
dospossiblescancl>datsala vdOria hnallol
iq'-'9 la resta l'lOan",xava

Dues llores clesplés. apfo x,madarnent.
requ;P dllls socis lormal Pltr: leo Ras~a.

Praocesc Badia . Igna si Aicalde . canes
Palmero i Xavier Solé. guanyen lots ets
-xirim bolos. i després de moltes ureces
cauenalmigEnLeo.elcapl\áescultuna
targela. handel"lO&ftar 4 de les 6 pl'egumes
Tot ie lpehtescllndol l,naIperrúllln'\apregun .
la refefent a no sabem lll"n equop de la
cap ,tal. el capltil resccn i es proclll .men
campions del VI Camplonat de Trovlal,
s'8I'1lrvguenelspre misiestaneaelcampional,
[nohohav;ad'tl ~unaltrebrtdeIaVocaI'ade

Joventut •.
Relació deis eqoips
Universilaris:lsabe! Romero.Miquel Angel

Cartajo, Marcos Montero . Alex Can'opos 1
Inés

TeatrrJ:E li iXavier, Lisa iX avier
Penya BI¡m i Grana . Mane! Mart l. Jcan

Cortés. Jo an Mariages ¡ Toni Solé.
Tennis Tau/lI :JlIume Miró. Sergi ve iasce

Monlse ¡Albert Uorente. FlorenciG rau i Alex.
Jauscomunica rem altres ll ctivita ts.

Campionat d'escacs
infantil

Tal com varemanuociar . el dissabte 16
d'abri l es va dispu tar el quart Campiona t
d 'Escacs Inl anti l. resu lta nt un éx il de
parliopació,amb23 nois inoiesd'entresel i
quatocze anys . Cal comunicar que apro fotanl
aquesta compelició, inaugurarem la secQó
d 'Escacsoels nostr es lluisosd"l-iorta.Corn
éscostumen ta vccaua, IIl tipiciifT"oportant
esmc:narde negods ene va tee anar amb una
rniquetaderetard

Uncopletelsqualregrups:unde cincl!reS
de s,s,~ la compelició, eIs neMses
flOlen en IIlsparticipantsmésjo'o" es , peroles
partH:ieses posen e tereesems. De mea lIfl
micaes vanper'fi lantelsguanyadorsdecada
lI"'I'.

Ate s I'all niv e ll . d ins de is grup s es
produe 'xen éveescs erreets. cosa que 8I'1S
complica una mica la situaOO hortIria.Perfdats
elsdospnmarsdecadagrup.desprésdels
oportunsoesempats,formemelsdosgru~

que lurtaran per passara Jugar la gran llnaI I
elsllocs terceriquart

Grup t: 1,.loan Casado : 2, ,,"na Fort : 3.
Ansal", Catatan; 4 , Albert Frowd

Grup 2 : 1, Judith. Bo~: 2, Pau Juan ; 3,
JoanRios; 4,Carolma Sándlez.

Ale sa la di ferencia eeeat entre el s
cencceots. fem una repesca entre els més
pents . ccotecccoete ec oests. tem unpetlt
descans.durantel quallaJuntadelCentre
ensconvidaatots els participantsaunpetit
refrigar i

Oescarregada I'ad renafina. comencem la
segon tase. Tomem a tenir empats , Un cop
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Peons,per la s.evacololaboraciÓdurarrtel
transcuf"$ del tomeig, ax i oom a la Secció
d'E$cacs de rAteneu Cu ltural Hortenc , pef
dei~ar-flOSunavegadaméselsrellolge$. ;a

tot:s &15 lTlltmbras da Ia Juntll queens han
ajudat atir ... 8Odavantaqu&S te:ampionat .

VlSCala VocaIia da .lc:lYilnluliyisqueo &ls
Uuisos d'Horta

Orfeó, germans Tena,
mans un ides

Or1eó Mont serrati

Fa SOanysque par eecés croccpeccos
deixarendedlrigir elnoslra()1eóell'TleStre
Jordi lJongueras i el see a¡udant senyor
RIUS , dels que seeverngral record . FOIl

des ignat per a substit uir-40sel mestre An
gel Colomer, a qui rece ntmeot , en ets
noslres Iocals . hem pogut demostrar el
rostre tecc ne xement, quan vlngué a diri
girelconcert dels 50 anys dela lundació de
l'Orfeó Laucate

Permolts anys

Homenatge als germansTena

Fenl·nosressó delsentimenlger'lefal de
sah slacc ió de la Parr oq uia pe r la
consagr aciócom a Bisbe Auxlhar de Bar
celona del nostr e mossén Pere Tena , es
recolllFen firmes entre els scce. Junta i
Consel I, fejocistes i altres felig re50S. Eldla
26óefebrer,represen1anla lO1s.enJo-di
Toboso ; enJosep Magran s loren rebuls a
la rectce e de Santa Maria del Remei de les

Cort s pe! nou bisbe i pe l no menys estima!
germa seu mcesen Francesc. recto r
d 'aquel la pa rr6qu ia

En una agradabilissima erurevrsta es
teu l'obsequi a cad ascun d 'alls d'un
exempl ar be naroem rell igat del tlibre No-
bciaride/aPatróquia deSantJoand'Horfa
(dia a dia. de 1260 a 1991 ), camposl per
dades recollidesper ranleriot"rectord'Horta
mcsser Xavier Aosel ló

També sets en trega un exernpla r de
I'álbum lotogr¡ific tnoíat HorIa. Albumde
folos./ (Horta ahiri avui), editatpelssocis
cerrcsueceone.reumecameca i Desideri l.
Diez,que lullejaren icome nlaren amb molt
d'e ntusíesrne, rememoran t moltes de les
cose sque visque ren al anostrabarriada

Antoni Caminal l ser vet

LAca mpanya contra la fam
deMansUnid es

El dlumengediaVdemart;:secelebraal
CentreParroqu'a1un ac te.organitlalperla
par rOquia de saot Joan d 'Horta . sota el
lema - Hon a OOI'ltrala fam • .

Aques t ecte consistí en un 19$tival en el
qual participaren molt aetivament el jovent
de la ParrOquia i del Centre . Com és
prece ptlu , vanajunlar-sela jovenlutl la
gener ositat de tete ene. que posaren el
rn áxtrn centustasm e en les sev es
actuacion s.

Gr~~t~:r~~~lr~~~~~~;~~~~k~~;i~~~~r:~: 1 O
tots perta nyents al Centre Parroquial

L'ocasió ene merexía, perq ué el poble
de Nagar,a !"Ind ia, pogués lenir ladesiljad a
ampliaci ó de resce ie que tan necessita

Penseu que - eoc ce r i enseny ar també
és lluitar contra la tam-. i és ecur on
part~IOIs.eoelpro;octeque.sotael

lema - Harta contra la tam - , va reunor ais
uc tscs molles persones que vao oerce
lrar la wvasolidarilat
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Joves d'Horta contra la
fam , a benefici de Mans

Unides

Eldissable30cfabrilhivahaversaraual
noslre~,desde les rooudel vespee fins
ga.rebé les ees de la matrnada Durant
aquelles besesa dins de la sala del teatre
d~sll ui'sosd Horta hihav i a pfOpde 450

persorms El motiunoefau n mitingpo litic
parlan! de racornecc,ni un debal Cruylt ,
Floro , clememe .Gill Ruiz Maleos sobre la
manipulaCIÓ de la ' Iiga futbol lstica . ni
"e strena de rurnma pe l .licula de
I'Almodóvar. No! Era molt més important
el primer acte mclntudinandeIa plalalor ·
macrvca -oc ves d'Horta contra la Fam..

No va ser una boli farrada, sinO un
espIél"ldidConcerldeAock Si,s l;rodldel
bo,acarrecdetresgrupsd·Horta _
Eskerda, Tres Ouartsi Ensalmada B1ues
i un ele Nou Barris -la Rosa de Jenc6-.
Tot alxó per receptar tons per a Mans
u no es. destinats a I"ampliaci() d'una es·
cola al sooesrce I'Il"ldia

Pelm6dicpreuoe350pessetes váJ"em
tenirroponunitaloogaudird'tnamúsoca,
escenografia. • .Iuminaciá i so esplQnd;ds
duranl gairebé sishores L'organilzac;ió, a
carrec de/Oves pertanyenls a diverses
ent lla tsdel barn , hav'a treballatde
simeressadamenlidevalenlduranlgaire/)é
qualre mesas . par aoonsagu,r Ungran éxit
oeparticipacióiSOloáarilat. i varecaplarla
no menyspreable quantilal de 165.650
pes setes. la quaI anira inleg rament a les
arques de Mans unces Esperem que els
neos I nenes de Narga (India) esfudfin
molt:CaI~stacarque elsorganllzadors>
IÉIQllCSl muslCSvan aetuar graluilameot i
~I"entrada

L'éxit de partl(:lpació Indou diversos
regidors (leIDistriC!a Horta·Guinardó, pre·
eíoents c'a ntrtats d'Horta , rector de la
parr~uia de SantJoan d'Horta, a x.reg idor

de l'ajunlamen l de Sant Adriil ,eeceeseoe.
ecíces. N!nS I hns i l ot el soci numero 1 de
la casa . amb mésde 80 pnrna",eres en el
seu havar

ESkerd ll : Serienles21,29 hores ,gairebé
les2 1.30,dlna.quan unamúsicalmpactallt
sortiadalsaltaveus,Lasalaaleslosques
l al grup rrés JOV6 de tots --Eskelll a
perlatlyetlt ats ucrses d 'Hor ta i a
I"Agrupament Escolta - Mapuches-,
comeno;a"'aa locar elsseusinstruments
De cop i ",olta, del lerra del'escenaris urt
rumi una gran lla marada -bravo, Jordi
. Aete seguit, s'il.lumina la sala. uns 40.000
volts fan aetedepresénc:ia I Eskerda lnau·
gura &1 eeeee rt. El deccrat és un
pressionant . alloospengenclu&sgrans
Ilgures de la ,ooesa Shiva --el grup de
Teatredels ll Ulsoss' hiha lluH-,Elsca nvis
de lIums s6n taotas ncs, 61rilme marxós,
surt fum, la genl baila enlus iasmada Els
tececs es van soperant en 61sdetaJls

La ~oS8 de Jericó. Al cap erone hora
aproxtmadarnent, ers rcves d 'Eskerda
s'acorr uaoen del púbuc oua els aplauoe¡x
gargamenl ,Els técnics canvreoe secereus
necessansienu8rlanescenaels oola
RosadeJOOcOicanlen lessevesbalades
Els ~O OOO volts de llum ven jugarlt tol
SegUlnl el reme de la música I la genl
segueixballant. Alguns s'assaueo ades
cansar a les bulaques que queden a la
sata.Men trestanl,m ésfum , e1per'SOOa1de
seguretat passa desapercebuti alent al es
ooarret es.Tot redrlH;:iestaplelfextontors,
novolemlerun _ke\J _

UnSmitlutsméSI~delcantanleospre

secta ta Baquerc-úntca nora oe tets ete
grups- , Oh. sorpresa! Toca el ven. Aix6
sem~a música cena. La lesl a és VIva i tol
vacom una seda $eogue;xentranlQen1a la
sala. El 10m de la Rosa de Jericó s'a caba
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totexplicant ·r1OS un cor ae. Més lum.

Tr" Ouart s. M'tia part . un eeecans par
canviarmaterialireposal".Albarjalahores
que van de bOIid. no pareo , Ouona testa !
EIs Tres o uens es preparen i juSIquan van
a~,arAlex ~cau elsaxoperlerra

Se Ii canvia la cara. I ara . qué lem ? Sort
queenFranoescésunm ane1es il'arragla
Comenoen alocar_A la sata es vot!s tan de
teeeeees.secoecesorunt Ium . Ara toquen
un rock, ara una balada , hi ha un ceet
aldarI,Jll,s eguretat actuacomunlla mp, cap
problema.Aratoquencountr~,ai xÓ sembla

un saleen...Tope üum. tope so, tope
marxa-! Més tum .Els Tre s Ouarts deleit en
el públlc amb la sev a muaíce i son
acomiadatsamb moltsapl audimenlS,Fum

En-.aim Bda Bl ue s . Canvi d'instrum enl s
icom~ rufum grup : Ensa imada B1ues
Van toca re. Pero qué passa? On és el
canlant ? Ah' Apareix entre el pUbll(: i puja
e reseeeeo . Portallflbarretmoltelegartt
QvIn mme ! Mes fum, j um, so Ensa imada
B1uestoca que toca ras. DedIquen una
caI'lQ6al'Eduard i als amics OEllCernr8

Aplaudiments, ntme , - rnao a par un tub- .
Apareixla tele'visió -bé,ja tea estonaque
hi eren-. Enragistren tal el que poden
Voler1parlar amb en Toni , h lao una en tre
vista Les begudes íresqoes s'eceeeo. El
concertla einehoresquedura i _a1dor9C!Of
h han 10M la pamtu ra - , ai. no!

Ara I"lVarl dediea una cerce a en Toni. El
pUblic la roresque ha embog'1. Hi ha gen!
assegudaa les bulaques,suada i reventa
da, Els 40 .000 vcrts contíouen eebaüant
Aixo és massa . Més tumoAh, par cen . no
ésque s'estigui fent"un coloso enlla
mas~ : ellum s u rtd' u n a máquina e special

U~:~~~~a~r~~~~~;r~i:. Ensalmada Blues t)
tccarümme ceoco. La gent en vol m és
Fan un bis, molls aplaudimenls , Ja n'hiha
prou.E ls 4Q,ooo volts se'n van a dormir

Ara continua la lBina. Molts voluntaris
par reoollir,escombrar i llegar . L'Erroes" el
seuequlplofneoalasalal8sbulaquesque
envantreul8divandres, ilade.. enc:om si
no hagués passat res

VoIuntaris ,organi tzadors .t écnics ialgu n
mús ic es queden a ter un peti1 relrigeri . Se
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I'han btlnguanyal desprésdelanleshores
pencanl.La Mariaja ha lel Ia. ecaptació. Hi
haunabonapirossadapera MansUnid es

Són els voIts de les S1S del mali quan
surt9fl e1sútlims deis Uuisos . Ara canten
ee eeeeets. El dla dar 8Jil i ca¡:¡ adormir
Oiumenge a la tarda . klthom fa cara de
son,NoéseslTany.

Agraimla bonavoluntaldetolselsveins

curset i visites culturals

El oeca rterreot ce Be<1eSlar Social de la
Generalif al de Catalunya organi lla uns
cursets d 'hlStOria de Catalunya. Vam con
tada'ambelrepresenlantóelnostrebarri.
enJosepE~p6sito. iaconsegulremQUl!el

als qualllam privalde dormir duranl el
concett . Dooem les grilcie s ars recoce .
organitzaciO. sequr etat. bar . mósic6. ce 
sescxmerClalsientJtalS~hancol.laborat

desinle'essad am enl e n el bo n
deserwolupamenl d'aquesl (:(lOC$f\ os
Rodo:Jovesd"Horlacontrala Fam

cu.SelesfesaIsUuisos.Durantlresdilluns
conS9C\.ll'usens va resumirla história del
nostre paisla senyoraDolors Casanoves

l ca<ladissabled aquestes tresset manes
es vaferunrecorregul ambaut ocar perun
punt de Catalunya. El primer ee eeote.
diada da Sant Jordi. es visita Barcelona

Aixl ha axpüquen ers compo nents del
grupd'estudianlsdecatala de la roostra
eecce ee Manualilats '

Visitemdos barre de la noslraciutatel
més n c i el rrés modern.
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El púbB~ ... guelx alentament l. ~onfer'n~ la-<:ursel

El modern és la Vila OIimp;ca que té
molls pares i jardins espaícsos i ben
w ltivats EIs eorncs. tan ens. e1s trobo
horrorosos -t.lna opinió personal cf una
cl&Igrup-igensacollidors.L ·esglésiade
la VIIaOIimpica, el Centre Abraham ("J. lé
unaes!nJcllJramolloriglnal,lII'Ilormade
peix ,Hihago-ansdaraboiesalaCUpulaper
on es filtra la l um. Un mural de peces de
bfonleoma teta la pareldel fans de la nau
Oavant , f altar. A la banda esquerra de
1'entradahihaunacreunoa icla fleredels
bancs , un pedestal amb una malge de la
Vergoei l'l nfant,t old 'alabasl 'e ,Esla . Mare
ee oéc oeie ma a te care- .

El rllClor que lé cura del'esg lésia ens dlu
que si t uanem a rnlssa de cotze alqun
tñumenqe . podrem sentir el so de les
campanasque és espsetacurar.

De la Barcelona antiga , en podem parlar
Ilargament,jaque lapassejadafou llarga

De la pl~ de Sanl Jaume, oor de la
c c tat, anem al cerreeParadlsperveu' e-hi
les corumnes de ranuc lemp le romá
,nstaloladus en un pati da la seu del cemre
Excursionisla de Catalunya . Ens d'rigim a
la plalta del Rei i VlM am el saló del TlOeIli
laeapella de Santa Aguvda. De lacal9dral
ens param a contemplar la portalada de
San l 11,1, la QIIal aguanta una torre del

campanar que és I'única torre damunl d 'un
portal , que e~islei~ la visila a la Catedr al
éscomplela:e1cor.e1daustre ,lacapella
de Sallla Eulalia ... Sortim per Laceceaeee
Santa Uúoa i viSl1em la casa de fAr d,aca.

Carmnem C8fl al cerree de Monteada .
veiem el Fossar de les Moreres i visrtem
I'esglésiade Santa Maria del Mar . També
ensarribemloosarEstaeiódeFraJ1ltll
preciosaL-, Al palau del Mar entrem a
VilUre una e~posició de dibui~05 infantils
- La tsmrna vista cee infants - , que han
d,bu'~atneusdelo1e1 món.Ensonlf,ens

regalenuna,osaiunlibreijaensdirigim
a l'autocarq ue ensesperaper conduir·nos

Una matinal roccnat Uns guies _n
Josep i la Dolors- moltatentsi moll ben
documentals :lese~pli cacionsnohanfal'at

en cap mom eot. Molles graciesl

sessre de Manu.lllals
CI;lSSl!sdttC.'ah\l

(o¡ El C&n!r.....br. ham. Aquest Gent,e
porta el nomcfAbrallam, pa.-e comúde 1M
tres gr¡ons ' e1'9'Of'S monml!'lSl9$ que 'nYO
quen f UnocDéu : amb el roomde JahY1l, eIs
joeus: amb el room d '1oJol3, elS musu lmans ;
amb el roomde Pare , eIs aisti_
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L'evocacló d'Abraham com a gran pa
triareai pared e la tee stro ba ámpliament
descrita en el Ilibre del Genesi queto rma
~~~le la Tora jueva ide l'Antie Testame nt

D'altra banda, tarnbé I'Aleorá musulmá
esmenta la tigura d'Abra ham serxanta
veoaoes, reconeu ant la promesa d'AI·lá
teta a Abrahern. Es reeonegut com a pare
delsc reients ie lse u només citatseta nta
tces veqaces en el NouT eslament. Perars
católics, el patna rca Abraham és vsnerat
con a sant en el martirologi el oía 9t.. d'octubre

El retaute. Dins la nau del temple la
tigura d'Abraham ha quedat glossada per
semcre amb un espectacular retaute de
bronzede7,25x8,45m, obra de rescurror
barcelon¡ Riera i Aragó, inspirat en el
passatgedel Génesi, cap. 18, en elqual
Abraham aculletstres ángets de Déu

En el centre, ets tres orate sobre les
tovalies blanques són l' al. legoria de
rbospitahtat d'Abraham que, acomnt era
hostas estrangers.aeull tambél a promesa

.. deE~~~Partdedalt, l esest rel lesdel ee l són
el presagi d'Abraham com a pare d'una
descendéncia id'una multituddepobles.
El costat són tot unj oc de records,des de
l'alzinade Mambréilac ovade Macpelaon
Abraharn va enterrar Sara (al'esq uenaj,
fins lat endadepastornomada(a ladreta) ,
otaterra Ilaurada com a promesa de Déu.

En la part baixa del retaule, la sorra oer
oesert dóna una base de contmuñat a
I'obra, on sinecrnenres lIetres del nom
Abraham.Aso ta l'allarde lsac rificid'l saac

El nostre gup de teatre

Parlemavui, e ls de l grup de teal re,
desde l'esqlaó m és nou de la nosl ra
traiectóna

Mo ltescosesallunyene lnostreg rup
dejs prime rs , on la ñ-lusló ¡ laIntuició
de I'art de ter teatre eren qairebé toles
les eines amb que comptavem, Malgrat
l'experiencia,la maduresa, la renovaci6
d'aeto rS, lesdil icu ltats ielsobslacies
els exits i elsguanys, res no ha pogut
canv iarmai lanostraprinc ipa lcaracle
ríslica : som un grup de genl molt
dit ere nt arnb cam ins motts dítererrts.
pero sabem trobar -nos pe r a fer alió
que ens agrada m és: interpretar.

Amb aquest desig , el d'in ter pretar
cada día rnñlcr qualsevot pape r, estem
atrapats per la magia de rescenar t i
per la mane ra que té el tea tre d'explicar
la veritat, com si los una ment ida

Seguiremdones interpretant.pe rqué
ensagrada i amb la promesa de dístru
lar cad a dia mésd e la nosl ra teina,que
arnb el lemps esdev á cada dia més
ben teta

Us convidem -a vosalt res. els qu r
us agra da ven ir a ve ure tea tre-, a
ga ud irambnosalt res

Helena Soriano
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Perfum de Corpus

Quana rribaelmesde juny,elvessant
de couse-ctaque mirae l mar es trans-

O'u b t e s lorma. El verd deis esbarzers.deis lIen
nscres i de les mil ginesteres queda

No sab i ~ qué ter. us ho prometo. Si f¡~~e~:~t~~~~~~aq~~ ~z::~~:~~ ~
endur-me n el jersero delxar-lo a casa. de conillets esclaten
N'es f.ava larta , de ca- plens d·aleg;ia.
rretejar amunt I avan~ Només travessar fa"
obj ect es que despr es carretera, al costat del

p. rob..'b."m.,."." no..". n W' velód r.om, respires unservn. ,\.f. perfumde Corpus.dolc -""",
En el pmor del casos, com...quépucdir?Com

pocña passar que. m en- unabarrejadepréssecs
d ~g u es . el jerser. que de vlnya . de cireres
m otepués de calor, que madures i peretes de
emp assés eldia sutocada Sant Joan. El groc és
I suada sense poder-me periottunqrccnet ciar
canvíar. Buuuf, m'lrrlta la com un plat de crema
calor! ... de Sant Josep sense sucre cremat

N? No m'enduna el Jersel,. Si en vols fer un ram, procura't unes
D altra banda,' tambe pocña pasear tisores o unanavalla, perqué la tijade la

que, .sl no me rerouie, de segur que ginesta és dura i n'haurás de tallar
nome~ girar la_cantonada, aparerxenen qairebetemesc crnñc retes vuiquísabas.
les boires de rigor,com~n<;ana a bular tar Tires vessant arnunt esc omnt:
aquej aíret. I una servidora quedaría «aquesta vull aquesta ta~bé" i ei

be~sg~~r~~~~~~ssarque no suporto la ~~~~~sn~~n:~~~~~uepna~~el l a qofuda o

Id~u~~~ssar treo. R~n d~ la carena, els pins rnajestuo
Vaig pensar que el millor --ja que el so~tofenran laseva socapera recolzar

temps no estava gaire segur, ccm que hi! esquene tla sevaombra per a reíres
les prevlsions meleorológiques no són car-te. Escampa la vista ñns a la ratlla
gens de fiar i tenint en compte que no de!mar lcontemplaaquellnludecasetes
tinc cap ull de paliq ue pronostq cí els al la~l fons
canvis de temp s... i com que els Mes a prop. el.turóde la Peira. retallar
assumptes del carrer no ere n ni co~unpetltvolca ,totve rd.Altra vegada,

importantsniimprescindibles--,elmillor mes cases, just ñns a la ratna de la
lóra oblidar-me del jersei quedar-me a carretera, laRondadeDall.Alilcorrenca
casa... i dubtar arnb qui~a cadena de elmard 'onades groguesquepuJalmsal
televisió rnatana el temps teu pi, per besar-te els peus.

Roser Solé (soci núm . 79) Dor a $e rra tsocr núm.77 )
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