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Sant L1uís, patró i amic

La testa de Sa nt L1uís és per
a nosa ltres la cetebració de
la nostra testa anya l. Eslem

conte nts de temr-!o per arrue i pro
lector. El nostre món necessrta
aq uests signes de personalitat í

esperance pe r antma r
nos a seguir eocavan t
amb jota í com prom ís
de servei.

La rostra le ina i ger
mancr de cada dia són
un resso de la vída
craquests nornes de
borra voruntet, els
sants . que han deixat
el món amb més ganes _
de viure.

El nostre homenatqe
a Santfluis éslatideli
tal al nost re idean i al
nostre estil de co nvi 
vencia í treoañ.El Cen 
Ire Parroq uial d'Ho rta
és la casa pairal de tots
ere que valore m I'a
metat i bo na conviven
cia com un valo r que
ens agermana i ens l a
so lidar is

El nostre aqrarment a
101s els que tan possi

b le aquesta bon ica realitat al Ilarg -'
de 101 I'any. Sota el patrocini del
nostre sant i arrue, sant Lluís

A 1015: teuc testa pat ronal!

Antoni Palom,
Consiliar i,

cerme de les Escoles Cristianes
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S il Jo lambé cree que la p1u¡a és
bona.de quan en qcao. sooretot er
pIou mocleraóam enl. Netela e rsce

rrers i los clavegueres. Els camps ielsar ·
bres agraeixenl'aigua.l elsparaigülIs?
Aqu Ils151ambé dOJ'lll ngrácies asanlPlI fe
sl no 'em u5dels pa'aigües . unsa~res que

també quedara n sense tema. A,d que avui
tlatoeat<fanaraBaget ambpluja

' q,,'napluja qlJe queia ~ dissabtIl1 9

d-abnl de 1997- lIn sor1lroecasa 'Sort
que l'aulocar ja eslavaa punt Clemarxa i
ens hivam aixc píuqar!

Bé, unam icam Olxospeld1aquepatíllm ,
vam fel camí capa ü ocabrcoa. Tot el ne-

/ excu rsi o ns

Baget, Rocabrun a i
Camprodon

/

jede aeava pIovent , pero. comd ie ;o. som
gelllanimada icom qlJeja port¡lvem pa·
raigua. ambarll m iI Rocabrunaarnb ganes
de passareld,a el més bé possib le

Alla ja ens esperaven uns eone s por
portar-nos ñns a Baget. Encara que som
animars, tam bé som una mica rcnoeaíre s.
De 'anle ntant. sent,m eld iscq ue diu; "Ju$
lamenlavuiplou.Sinop!ogues,ai.ólóra
mésbonic.l..J3slomaqoe ambuodiaai.i,
nol!'Sdos!Tulatan1." Pe<6encara queeldlsc
de<atotai.Ó. nosaltrl!'Sendavant !

la carretera que va de RocabnJna a
Baget té mojtcs ccrce s. paró tots tranucne
El seu paísatqe és meravenós. Baqet está
srtual a uns558 m d 'altrtud, En&l seu mi·
Ilor temps ten,a uns 140 hab'tants : ara,
potser 12020.Esun poblepellt,peróté
unacosa que no saps ben béq¡..lé esique
trobesg raciós .

ActualmentnohihabGt'gul!'S: elshabi
tants han d'anar fora del polll e percom·
prar·ho to\. Per visitar l"església s'ha de
dem anar ra crac auna senyora que en té
cura Aquesla S9llyora té unpel ilnegoo :

I suntari

02. Cons ili ari I S1l1ll /.I Uí,I , ¡>tIlrt> i
unnc:JAn toni Palo m

0.\. E.cu n>iOfl' t Ba get, R", 'o1>rlmo
i Camp md"' l / Pilar \ l artí

0.&.Q l l<Il rt' di " l pe r NU I'<J'''-<1J
Ulegucr Recasen s

05. l' tlt'sia / C"'(,(H·a i"w /('d /a / R.
Ribó i Vallnbera -¡' m } JLa
Nit de .'10m l oan JJoon Bartro lf
iRonany

06. \ lanua litOlt, ¡ ú J P" ", ,, ;r..s t
Dora Se rt a
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Pilar Martí

Quatre dies per Navarra

o'una armlta modama, un munt de creus
le tesambbaslons i lligades ambcordillso
cintes,de ixadesallípe lspe regrinsquevan
a Sant Jaume de Compost al.la t que ve
nen ce Fran,,;a.Enuna de les creush i ha
via una jnscrfpció : Lourdes - Fátima - San
tiago

També hi ha "la Roca del Boldán". mo
nument dedicatn oa l Roldán delsn ostres
dies (quejaseriaguasa),sinóquerecor
da la Ilegenda de Ronaldo el Furioso{" ). A
Roncesva llsv isitem la HeialCclleqiata cn
es vener a la imatge d'una marededéu tol
rada de plata

Dissab le 3. - Al mat i anem ñns a Esta 
Ila , al santuaridel Puy:després,aOban
cos.o n v.sirsm l'esqlésia de Santa Maria
de Eunata (vegeu la fotog rafía de la por 
tada),on,per cert. se celebra un casarneot
A Puente de la Reina car ler-hi una para
da, com els peregrins de Santiago. A la
tarda, visita Iliure al centre de Pamplona
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/ I "red

poesía El vem esc ombra del C3ITef les fulle s

que van cuicm arrc u. de tcmps e~a;
fa l'udol de l masu i com agulle ,

Cerca vu l' uu cellu es clava a tlo r de pel!... Quin fred que fa!

Cercava I'a uccna
la san ta donzella .
la Mare de Déu,

tw. un lloc per trobar-h¡
un cor per sagrari
on pogu és nluar-hi
J'amer del Fi ll seu.

Vegé una flor bella
brtllanr comI'csrrcllu
més pura d'u n ccf
n'eraunllir d'a roma
com tendrá eo loma
que J'amoe des ploma
101dol~ com la me l.

La Ilor encisera
L1uís son co r n'era
qui nasqufp er Déu .
Oh llum de purcsa!
Oh por! de grandcsa!

'- Per tan g ran bcllcsa
sospira clcor meu ,

Juliol de / 913

R. Ri hó i \ 'all r ibn :J

tt ivem de 1956

Joan Bart rel¡ i Ronan.,

La NiI de Sant .loan

L'airc cnrogtt de les roents fogueres
al cel la pirotécnica esclaiant;
mu viques, lIum s, ga rlandes i baad cres:
oh. joía de la Nit de San! l oan!

De pólvora un baf va enrrem esct an r.s..e
amb gatzar a de gruns, jovcs ¡ infunts;
dcls co rs un do ll gojós 'la traspuant-sc:
lallum i cfs cstcts piquen de mans.

1en e1 llw gil de quitxalla i en la da nsa
al so de l''al taveu cixo rdador,
suta I'en gart andar multic olor .

hi ha el cor de nostra rcrra fem usa~a
de seculars cos tums d'una rcgr ó
que ves-a . encaropcrf um s de tradicj ó!

.f un)' di' 1959

J uan Barlrulí i Runa n.\
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Eree 8. oe marcce 1991 sha re
lebral la Diada mtemscoo aree la
Dona

A la barri ada de San! Andreu . I'A]un
tament del distric te ha organitzat un ex
tens programa eracnwaisamb el titol ge.
neral de Barcelona ; les Dones

Cotlomns. exposicions, lestes musí
cae. ápats exuacrcrnans i trobada de
pumaires_Aquesta ha estat la te rcer a
que organitza l'Assccíacé de Dones

Com a cof-raooracc res deis tj ursos
e'H crta. unes quaenes puntaires de la
seccc de Manua lilals hi nem pres pan

Per a mi ha estat una grata sorpresa
viure ramblent i participar en la Trabada

! rnanualitats

Les puntaires

/

Devíem ser pels vo lls de ceot puntal
res . Les veteranas en aquesls aters
diuen que aquesta és una nooeoa mi
núscula perque no ha aqa tar renom en 
cara . l a llis ta deis pobles on sen tan,
cle trobades de pcntases, es l arQuissi·
ma Una palita mostra

A'eflys de Mar, Badalona. Benocarló.
Calde les . Cale lta, Canet de Mar. caste
Ildetels . Igualada , Palafruge ll. Petau de
Plegamans, Peníscota , PobIe Nou. Sen t
Adria . Teiá . Sanl vcens deis Horts. Vi
Ianova i la üenrn.. a roés oersbams oe
Barcelona

Aquí, en aquestaplao:;ade can Fabra
al costatd'un llac ambbonics sortidors i
at ocard e I'antiga fábrica de Fabra i cea
ts ,hihavia rep resentació de 12grups
de pobl es i bams. Elscrqanüz aoors ha
vien prepa rat taulas i cadires par a tetes
les cencce ots.Cada rautaarreun car
ten anunciador de la iccautat de les par
ecpents. i bofel lins d"aigua
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senve e

Joc br ut , de Manuel de Pedrolo
Collecció universalde butxaca. EICan
gu r, Ed icions62, Primeraedició (aICan
gur). 1975 ; dinovena edic ió, 1979. Pri
mera edició (a la Cua de Palla}, 1965

Manue l de Pedro lo va néixe r I'any
1918 al lIogarret segarrencde l'Aranyó

Sino lihagués vist lesca mes ,nohau
ria pa sse t res ". diu el pro tago nista
d·aques tanovel.lademiste ri.Nohihau
ria hagutu n assassinat; hi hauria hagut
la vida rutinária de cada dia. ElI s'hauria
limitat a lIegir la noticia al diari. Elp rota
gon ista haur iaestat un altre ¡ un altre
l"assassi. Peró va veure-la, ell. i a lesho
res no podia pas saber que era tan mor
talcomunaarmadefoccarregada

Montse JllimejUlln
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Guia del rom Sff/C ca
lals, de Jo sep a anomev .
amb la col.Iaboració de
l.loren c Navarro. cavan
Fort

Si us agradal" art roma
ore. us recomano que
com preu la Guia del
romi/rnccat alA -Pnncrpal .
Anoon-a.ROSS6Ilói Aragá

En aquest IhtNe «coa
reo molles rutes -vuitan
ta -euea-, par ler . Cree
que a qu¡ l i agradi
conéixerm6nil'artroma·
nie li pot see de gran ulili 
tal. ja que explica mcn bé
1015 els ~ineraris

Sobretol.sisortiude va 
canees o de cap de set 
mana , a roés de dona r
vos idees Iambé us d,u
deta lladamenl les distan 
cies en qui lomelres . I 90S
parta del romanÍ(; que hl
ha a la rcena muntanya
deCollserola

Si seguiu les seves ru
les ccneoe-eu mo ll be
Catalu nyaíelseo romá
oc.

Pil ar Mart i

No, S«Isttlameva /j.
11a. de Beny f.4ohmoocty i
Willi am Holl er. EdItorial
PlanetaiSl:lI x Banal . Últi
ma edició, 199 4 . Preu :
a.toorees

Lúnen a noveUa que he
Ilagll ha estat No. 5effSe
la meva filia Ésla hetóna
real de 8elly Mohmoody,
nord-amencana casada
amb un melge iran i.
t .acost ce 1984,el mem-

nutlle tr .'>2

mcnr. amcia seva nna oe
quatre anvs. va a passar
ies vacarces a 'teberan. i
el marildecideix qued ar 
s'blper semora. Betty es
veu OOligadaaromandre
en aquella país. a no ser
que accepti separa r-se de
la seva ""a , ja que la lIei
IslamiCaprotegei xabsol u·
temeo t es c rers del pare
de familia, i tant ella com
la nena 56nconsoeraoes
iranís

Aquest a roveua relata
Ia llarga i dll icillrajeclórla
de Bettyi la sevanenahns
que,després d'unal~

da adaptac:ió a la quoldia
OIIatIrani, aconsegue ixen
SOrtildefpaiS

A mi el que mes m'ha
ImpressiOnaldel relat .ha
eslalla fottalesapersooaJ,
el valorilafedela prota
gonista. QlJe nooetanex
eavam ee tants t ranrs
obstaeles que ha de ven·
ter fins aconsegu .. tornar
als EslatsUI'lItS

Jo seli na Valca rce l

EIS lanlasm~s del
TrilI fIOII. de Néstor Luján.
P,emi Sanl J ordi de
ncvet.ta 1995 . Co lumn a
Edicions S.A. Preu : unes
2000 ptes

Aquestanovel.la -11e
gida per mi a Martlnel de
Cerdanya .deiubola sel 
emoee oe 1995-oonté
lOlS ele ingredients de la
vast a cultu ra de Nestor
l uján ÉS hlsíonca. amb

-8-

de scripció de doc umen
1815 ters sc brenatc rais , i ..
polici aca amb incurslOns
en el meo de la aasnoocm.

El fantasm a de la reina
Maria Antcnieta s'epareix
a dues nmstes angleses
al palau de versetes I"any
1901, en una escen a que
eiecñv arrem és produi el
1789 en pIeoa Re...oIució
Francesa. El 1951 . e n
qu an ta a nys des pr es o
qua tre persona tges inte
ressats en temes paranor 
mals es pruposen repeti l
l'experie11ciade les dues
"",,~

Néstor Lujan nasqué r 1
de me-e ce 1922 a Mara·
ró. Sentía una infinita ce 
rios¡t~ t per lot alió que ..
pogues 91xamplar eis es
trets nontacos amb qué
SOYinl ens conrormem

Mo nlse Ja ime ju an
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/ e n t rev i s t e s 71'~~~
Sis parelles joves

En aquest número de juny. mes
en qué sescauen les lestes
patrcn als de sant LluisGcnca-

~~~:~~:~~: ~:~~rs~~~:~~~:~~~~~ du s Carmes, que només ern deixaven

.... assíduament cers nostres tocáis . Vo
lem remarcar que la sana i ancestra t
costum de formar lam ílies entre ets directiva. Jo també
noslres socisconlinua vigentencara
avui dia
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Joan Basca i Sendra
Soci núm. 256. nascut el 22-8-1 962

Carmina Lara ¡ Garcia
Secta núm. 589, nascuda el 27- 12-1963
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"-C;';;; ;~;~-'::"E ~ """,11, hi ha aoueu
,--,n"" "'" oores eon emoses y oo

Eduard Pros Caballero
Soci núm.321 , nascul eI 18·1·1962

lourdes Expósito Patiño
Socia núm. 472, nascuda el 11-2-1968

¡ ' I~ ''' , '. l: ,-,'t, 1,
, ~"w V "

" I .
4- • I~ ,

, .
, ,-
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cooava una partde les oesceses i la res
laana.vaa cafTeC nostre:~meots i

equipament. El nccce ccncentrecc sem
prehaeslat elbaróelsLlui'sos

Lou rdts. - Jo era ee la colla de la Pa
rroquta que accstumávem a reunir-nasal
ba'dels Llu'(sos .J ugavemal billar i véiem.
adisláncia,elsno<sdelfvlbol.Undoaens
van COflVldar a anar a veure un parIltal
Camp derArpa bes oe'eseoree cc
rTICOl;áremalef grup lO1splegats

Eduard . _ Ens varem conéixer un mes
de setembre. La tcoees i I"Anna Saba 
dell feiftn un partrtda billar, Joem va'9tixar
molten laLa urdesiemvaig dir: 'Áques ta
nota had9 ser per a n u.tL'acomp anyava
a la Parroquia. anávem junts a Missa .
respe rava a les sortide sde receces ...

Lo u rd es . - Ens va. em cas a' el 3
d'agos t del l991.A ra teoomuna nen.aque
es oc Silvia i és la soca núm. 803

Eduard . _ Valg ser de l"eqUlpde gent
jove en leslestcs lutraordinaries dal 125é
arwersanoet Centre He participat en la
remodelacé deis Estatuts. Vaig a tates les
assembleesde socis i sÓCcapa« d'enfa·
da'-me ~.M·agradaroacanviaralgunes

cose s'
Lou rdes . - Jo no m"he<::omprornéoS tanl

i menys ara. amb la peeta SiMa . Vaog ju.
gara req u,pde fv lbol salafemeni que hi
hOlgué una tempora da 'l IS L1urso s. En·
lrenave m i jugave m a lapistade la pISCina
d'Horta i la mbé al Mare Nocturn, sempre
subvencio nadespels Ll ufsos . L·llq uip
s'anade svlnculantde l CPH iaca bllessenl
aul6clon. Ara es diu Futbol Sala Femen i
Ho~

Ed uard . - En aquests moments no" nc
cap ciJt,-8C(:(ltlCrl!'tDntr edels L1uisos . Jugo
a bltlles lt>eestat membr-elundadordela
Penya Biau i Grana d'Hor1a, membre de
la Junla 1represenlant a la Coordi nadora
d'Entitats d'Horta En aquesls mome nts
formo pan de la Comiss i6 de seetes . Ja

com enc em a prOtect ar la Fest a Ma jo r
d'Hor1a

Lo urd es. - El nostre puntde reunió
ambelsami!:s sernpreesaqui .a lba'dels
ucrscs

Edua rd , - El CPH m'na dona! menes
coses: ame s.amb tot el seu signiticat mós
valuós. la segonaca sa. m'netercescccee
una lIengua que nom'inIeressava ;queara
esl lCorgullós de parla r La relac:ióam b els
soos erecs de la Casa es fa una mica do
~acausadela d,leréncia d'edats. Hlha

un bu~ generaoo naL Falta el pon! eotre
les geOCfacionSdelSanys 30ila nostra.l a ....
deis anys 80 . Ens talten els qerrnans grens.
elspares.Elsque venenaldarrereja te
nen el nostre reco lzamenl , De tata mane-
ra. uc eares lirar eridavant ecoesta Enlila l
cenlen áriamalgral defectesi deflciéncies ,
perél seosequeperdi lasevapersooalrta1
~iés acasanostra iresl,",em

Erenla Font I Revil1a
SOCia núm . 284.n ascudaeI5 -7,1964.

Marc Anton i Recasens
Socinúm. 344. nascut eI 412·1968

Mllre . - L'any l 986 hi hav;a un grup de
teane que ding<ilen Salvador Bertran. Es
la ven assajanl El casa men / de Is pe /llS
burgesos. Jo m'hi vaig incorporar IeSUNl'
mess etmanesabansde l'estre na

Ereni a. _ Aqup.sta obra l'haviem de fer .
Iresv egades,perO ensva arrobarunacar
la dels hereus de raulor . jusldesprésdel
diade reslr ena.enq..e ensprohibienla
sevarepreS&nlació .

Mar e. - Només rnan teta . des d·a·
leshores.en l$atres deproI8SSlOOilIs.ien
cara amb problemes

Erenia . - Jo Vlnc pels Llu'jsos des que
va,g néixer: a jugar, a veurecinema. tea·
tre (en ta mev a infantesa ee'n tela mort
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conavacna partde les cesoe eee i la res·
la anava a carree nostre: despla98met'ltS i
equipamenl. EI Iloc ele ccocenuace sem
prehaestalel barde/sUuisos

lOl.Jn:tes. - Jo era de Lacoila da la Pa
~Iol QU8 acostllm.avem a reunir -nos al
bar oelsllli sos . Jugávem al bollar i véiem.
aóosláncia ,e1snoi sdellutboI.Undlolens
van convidar a anara veure un parat al
Cam p de r Ar pa _ Des d 'aleshore s co 
mencárem aíer qruptots píeqats

Eduard. - Ens varem conéIX8f un mes
de setembre La toe-ces i l'Anna Sa ba
dell íeien un pamt oa blllar. Jo emv aig fixar
molten la Lourdesi emv aig dir: -Aquesta
nOla ha de ser per a mi." L'acompanyava
a la Parroquia . aoá vem junts a Mrssa.
rescer eva are s soruoes ce eeoocos...

l ou r des . - Ens vá rern casa r el3
d'agosl de l 1991. Ara lenim una nena que
es ec swat es ie sóca rcmeoa

Eduard. - Valg ser de r equlp de genl
joveenles lesl es extraord.n;!¡riesdal125e
anN'Elf5allde l Cerrtre. He partiCipal en la
remodelaci6de/s EstaMs.VaogalOlesles
assemblees desoc;:isisóccapac;d'enfa
dar-me~. M'agradana caflViaf algunas
ceses !

l our c;le$. - Jo nom'ha comproméS tent
i menys ara. ambla petrta Silvia, Vaigju
gar a I'equip de fulbo l sala lemen i que hi
hagué una temporada als uctece. En
rren:'ve mijugavem al a pisla da la poscina
d'Horta ifambé al Mare Nocturn . ser- ere
subvaneionades pelsllu'isos. l 'equip
s'an/i desvineulanl deI CPH i acaba assent
autoctc n. Ara es diu Furbol Sala Femeni

""'"Ed\.lllrd . - En aquesta moments no tine
capcán'eeOJOCfeldrntredelslluisos,Jugo
abotllesihe eslatmemboe fundador de la
Peoya Blau i Grana d'Horta, memboe de
laJunlai repmsentanl a la Coorlfinador a
d'Enlrtats d·Horta. En aquesls momenl s
formo part de la Comissoóde Festes. Ja

comen eem a pro ject ar la Pest e Majo r

''''''''l ou rdes. - El nosíre pum de reun io
amb els amocssempreésaquí. a1bar dels
Uuisos

Eduard . - El CPH m'tla dona! moltes
coses :amics, amblot el see si9nohcal més
valuós , la segona casa , m'ha fetdasootJnr
unalIenguaque no m's ueressava i que ara
esl lCOfgull6sdepartar. La relacoóambels
socís ames ee la Casa es la una mica di
tici l a causa de la dileré neiad 'adals. HI ha
un buit aenerec coet Fall a al pGI1tentre
les genaracionsda ls anys 30 i la oostra. la '*
deis anys 80. Ens lalten els germansgrans
elspares, Els qua venen al darrara jala·
nen el ncstre recolzament. OB tota mane
raroeatés tirar endavanl aquesta Enl llat
centenaria malgrat defectesi defj(:;éncieS,
per6 seese que pefd i la seva cersooeeer.
Aquí es a casa OOS\fa i I'asl lmem

Erénia Fant i Revilla
SOcia núm . 284 . nascoda 615·7 ',1964

Marc Antan i Recasens
50CI num. 344. nascut el 4-12-1968

Marc . - L·any l 986 hi havia un grup de
teatre que d'figla en Satvedor Bertean. Es
laven aseajant Elcasamen l de/SpelilS
burgBsos.Jom'hivaig ineorporarllls ull i·
mes setmanesabans de l'estrena

Erlm ill .- Aquasta ob' a f haviam de ler .
lres vegades, pero ens va arribar una cae
tadelshereusde l'aulOf, justd asprés del
dia cla I'eslrena,en que ensprohib<en la
seva represer>tacio.

Mare. - Només I'han lel a. des c'a 
Ieshores.en I8alres deprofessiona~, jl:to

caraambproblemes
Elllrlla. - Jo vIne pels Uuisos das que

va>g flé;xer: a jugar. a voor8 onerna . lea
Ire ten ja e-eva """anlesa se'n feta molt
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pereces i várem partici 
par en ers ca mp-cn ats de
Catalunya. celebra ts a
vaas

l olo . - No van guan
yar, peró van ler moll: bon
papel. H, havi a equips
moIllofts,en aqueUcam
ccoat i les nostres noies
no leraienga,re rodalge

l eo , - Vá rem juga l
dues temporades: entre el
1983 i el 1985. Es va dis
seu -e requtp i ma¡ mes
n'hi ha hagut un altre

l o lo. - Com a cosa
bona , s ha de remarcarla
lormació de dues parelles que han arribat
al mammonc Manuel Domingo (un deis
grans jugadors~ CPH) amb risa, la tsa
bel P érez.jla nosn a.Lolo-Lec

l eo. - Ens várem casar el 30 de juny
del 1985;tenim un nen,en Tomás. que te
deuanys.Etnostretilnojugaatenflislau
la. per ar a. Está a l'9Quip dtIlulbol de
I'Hortaenlaca1egoriadels AIWtrIs

lolo . - Venim , lonamenlalmenl. als
lluiSOS pelt ennistaula. Jo enyoro aqueUs
anys que varem tormaeel CINC. Circuit
d'lnlllfCanviCultural. l 'an'mador óel grup
eraenJaume Trilla:requippromo tor esla
va 100mat per: Jean Homar. Rosar Solé.
ets germans Besana i l!ui s Cammal, Mont·
se Con..sa . Monlserrat Aragall. Marta Por
une. lI ui s Adell, Tito Ru" da, cceta ca rres
i jo (em sembla que no em deixo ningú !).
En Ja uroe va teni, la gran idea i jo m'hi
vaigentusiasmar. comla maJOlia.V;lr em
arrossega rmi tja barriada d·Hona. La nes
tia idea era posar en conlaete la genl amb
eteeecns o inquietuns comunes. Drs
posavem d'un l ib er ami) dadas dures 300
pe!SOOI:I'S . Cada mes 9dfI¡;lvem una circu·
lar que recolla proposles óeIS panopants
D'aq.HlSIamanera~¡l8fflposaren

contacte persones interessades en apeen 
dre anglés, alec:cionats a resucoon.a, al
teal re , a ccuecccoar obje ctes de tota
mena ... Van passar granspersonalgesa
iur .errades,LJuis Carandeliem;vavenll
a parlar oe la VidaenComtma La sala del
ieatre es va omplil de gom a gom i la poli
ca no 80S treia fui de sobre . Tambe va
venoren lluis Raooner o. ta rqu 'lecte Mira
Iles,l'orquo,straEléctrica Dhatmaque eres
horescomeOl;ava aleoirtama.Varemler
testlVals de lItelles. conce rts oe rock. Un
d'aq\NSIS ccnceet s va ser de SI1ar (una
guilarraambmane<: lla'gque tocava un
hindú). cants corals, debats,xerrades de
contracultura, de sexualitat. .. TOI era gra
tult. Com a maxtm . de manav ern la volun·
tal ~r llcon s"gu i rcob r ir lesdespeses de ·

programes, despla..aments i imprevislos
la junta deis lI u;'sos {el presidenl era en
Josep Ur(lei .) eos oce eva una peltla sub
vll1lCió. Si hi navta númarosvermells ho
pagilVQmelsorganilzadors. PeraferQUal
sevolcosaesrequenamollaburocraciade
permisose.pedl\SpelGovem CMl . Ten iem
be n freg~ . r Uróeo. ja QUe cada 'errada
atreia la policia qoo 'lig 'lava QUllno léssl m
pr~nda:!lUbverslVa.Lacol.labotlllCió
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ocupa un lloc pnvaeqiat en la vida del Lelo
Lolo. - Total a vida és un gran privilegil

Dolors Miró i cestens
Sócia núm. 131. nascuda el 6-12-1959

Florian Moreno i Muñoz
Soci núm,389, nascute I 16-6-1960
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L'any 1969.10la la lamilia ens lraslladárem
a viure a Horta. El meo germa pefn José
Manuel ijoensléremsocisperanar alci _
nema deis l/uisos i jugar a len nis taula
ViIIg coreoee .a teta la lam iha MIIó i natu
ralment. a la DoIors.encara ql.l9enecce
lis momenlS no lenia pas proteCtlll el Mur
malflmon i. Cal espera r I'any 1975 . que
comencem a funcionar com a palella

Oo4orS. - ... l eos casem el 15 de nov
embeede 1980. Tenim dos IIlIs: en Xavier,
scc numo745, i la Maria del Mar. En xa
ver.oee ce ra oos anys, juga a ten nrs tau
la ambl'equip inlantiL El meu germa Jau
me n'ésI'entrenador

Fl or !. - Al s cato rze anys jc ja reta
d'entre naoce d'un eovlp de lu tbo l inlantil
que va organitzar la juntad els llui'sos.E ns
van pagar requc. Ens déiem CPH i ju
gávemalscamps de MartiCoclolar,elsdis
sables al mañ, Va durar tres tempo-eoes.
Várem orgaflllzar una. " '9uela i una espe
cie de Copa del Re;, jugadfl entre vurt
eq UIPSd 'escolars. Qua n es van desler eIs
V\.ul equlpS , s'ecaba el futbol inlat'lbl, Des
peesvillg ser renl renador de l"eq.¡ ip Ieme
ni Rayo de Horra. lambé deis UuiSOS

Oo lo rs . - Jo hi jugava, juniame nt amb
la Pepi Medina . la Susanna , I'Esler . la Car
rnemajtres. Tothom es valer scoeee L1ui 
~

Florl. - Era la cc ooee pera cco er ju
9"

Dolors. - Jugávem al Cau. Feiem Ili·
guele s, sempre jLlgadesal ceo .

Flo rl. - Vaiganar a la mili, un cop ca·
sal. Em donaren de baixa pa ls meus pro
blemesd·esl rablsme.Tomoacasa,sense
leinaim·incorpo ro aferoecaleferjunla·
mentambelmeu sogre. M'h ilirodosanys
gai.ebé . Un ertre any vise de I'esquill l sou
que rebia de Fatur. Per l i puc entrar en una
empresa electrónica Ofl porto ja deu anys
L'any199<!valQlenir l'opor1unilalóe ler ·hj
eolf at en Toni Solé, que també eslava en
alUr. Toes dos podem respora' amb feina

li xa, cosa que avui dia no artiba a lenir to
Ihom quitlodesilja

Do Iors . - Jo l ltlCalguna lelna esporadj·
ca. seose Segur elal Social. Fa OOSanys
que ja no ba ilo a l"Esbart. M'ocupo ee la
casaioela lamilia

Flor! . - Jo cerrccc en els lomejos óe
lenn is laula que s'organitzan durant les
testes de seot lIuis, a les 12 te-es de
l"esport i en es tome;os de la Festa Ma;or
d'Hor1a, caees , dominó. pe tanca ¡ allá on
calglli . S6cdel'equip de billles,Aquestany
anem al Campion al de Cata lunya de vna .
neva de la Barca (el Segr iá)

Do lors. _ A les restes d~ Ser ena ens C.
hi apuntcm tots els de casa. Sé, la nana
nO,perqLlé preteraix anar a la platja, a casa
deis avis. Jalé tretze anys i vol lar la sev a
amb les amigu es

Flori. - Cada tarda , en $Ortir de la te¡
na. el meo eccoe reunió és erbar deis uor
sos. a ler lart úlia amb e-scompany s, i una
partida de cenes . si ve al cas . Som un grup
da gen! QIJe orgallitlem molles coses , perO
serpee és a nive l de grup , Jo veig el CPH
massa apagat a nivelId·Entrtal. No tIi ha
gaite coUaboratió En aquests momenls
hi ha uns lor r'l8jos de billar orgatlllZalS pe!
catete- XaVl9fAevila que lan bellug3f gent
nova, Hi partlCipen socis i no socis a jugar
cada cap de sennan a ¡ alguns r raquests
nouvlnguls comerc en a venir molles taro
des DelotesmanereS,lallenactivitats de
conjunl. Tempsenrere,hi nave una voca ·
lia de jovenlLlt, que ara sembla losa, Fall a
dinamismel ,

Aq ues te és u na pa l it a mostra
d 'algunes de les parellas que avtn dla
corte n cers nostres ecers. Els anhels i
les ioqu1etuets són he le rog en is, i creem
que aixó es cosa borra. Hi ha vilal itat, hi
ha ganes de tnar eocavaoua costra cen o
lenária En\ltat .

Dora 5err a
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Capítol L11

Del primer campament, amb
mossen Ribot

/ r e c o rd S d 'altres temps 7

Al BUTLLETI núm . 47, amb monu de rno 
menatge al Dr. Francesc Ca mpru bí , ca 
nonge de la Seu barcelo nma, em rete riaal

nostre campa ment de 1946 , a Riell s de l Fai , on lin 
guérem el pr ivilegi de ga udir de la seva com panyia
durant totes les nores oe l'acampada

Pero no era pas aquell
el primer cam pament or 
ganitza t pe r la Jovemut
d'Ac oó Católica-Cen tre
Parroquial,s inó el segon
El primertingué Iloe de l
14 al1 8 de juliol de 1945
terr ee a Riells, pero no
pasa Rie lls de l Fai.smó
a Aiel ls del Montseny,
pobletd'uns500habi
tants en aquen temps.
amb mo ltes cases es
camp ades , situ at a
restribació orienta l de l

_ massís del Montseny
SI en el segon campa 

ment havíem gaud it de la
presencia del Dr. Cam 
prub i, en el primer ha
v iem cnstrutat c'u n altre
prest igiós saceroot oa la
nostr a tetr a. L'e sglésia
de Sant Martí, la petita
abaora os ruans, parcial
ment románica. estava
regida per mcssen Pere

Bu t l lctí 52

Ribo!, eximi poeta que,
mo lt deli cat de satut ,
acaba de ser hom enat 
jat als seus aaeovs. Va
ser la primera veqa da
que as s isl íre m a un a
rnissa de ca ra al pobre:
mcss en Per e e s va
avancarta m alainnova
CiÓque ens resulta sor
prenent que el 1958 el
bisbe Cartanyá , de Giro
na.üd.q u és
-Sé que seg ueix

dient la missa de cara al
poble , oe rc a voste li ho
tolero (1)

Per ser, el nost re pri
mer ca mpame nt. el meu
primer campament civi l,
tan t ou erent deis qu e
m'havra tocar patir du
rant la guer-ra incivil , en
gu ardo un reco rd mes-

(l ) JoanSubiráCapollans
elltempsdeFranco ,p á9· 62
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borrable, tant inesborra
ore que em ce rmetreu
queel descrigui la lmenl
cc m sil'esñqués vivrrí en
aquests mo ment s

El rneu qerrn á Ferran ¡
un serv idor hi arribárem
el ota 16ja cap el tard, i
amb 101 i que ens tro
bavem a miíj a hora lIar
ga del ca mpamen t. ens
ve arebre una delegació
acompanyada de rnos
sen Pere que fa rnitja
vida alcampament.Arri
bemjatosquejam.qoan
la majoria del jovent esta
ocupat en la preparació
del sopar a les orores del
cap de cuma, coaac etc
Martinet, que igual com
posa un a melod ia que
prepa ra el plal més su
culen t.Iot sequitprenem
po ssess ió de la ten da
que ens reservaven

El cam pam ent es t á si
tuat a propetde la Font
deis Caslanyers, en un
bonic pral a lar iberad' un
rierol que, esrnun yint-s e
entre roques abrupte s ,
va entonan t una caneó
que no s'acaba mar. La
nit éslrescaiésqüesl ió
de rec óner a la roba
d'a bnc Asseguts al val
lan ! del toe, es resa el
sanl rosar i dir ig it per
mossa n Pere. fnentrela
Henva. en crema r-se
una i altravegadaespe
tar reqanancant eepur
nesímés espumes que
sescampen pers atres t
morencamí del cel. Des-
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prés del sopar es canta i es riu a
tot pulmó, i les rtaues. franquea i
scno res, s'eixamplen en la ni!
que estén cmores neqres i ex
navaqants p1enes d'¡nquielud i
de misten. Donada ror ore de
descansotothom es reura a les
tendes i avíar el suene¡ més ab
soiut nc envaeutot

Molt de mamada. tct dormint
en el carnoamee t, em llevo i PUlO
a un ccservatoodes r ron es do
mina un palsatqe incomparable.
c ce reccnrortant és esteroreía mra
da per ecueuee immensitats curcnes
de pau i sueno. contemplar extasiar
aqcenes auercses muntanyes amb
roques monstruoses . tant ástiq ues .
com gegantins graons per arribar al
cel... La danera estrellat uiq deltirma
ment amb Ileuger nemororo'eccne.La
Iluna s'esrrorte« mentre una ercsa
dora dar edat rogenca es oeea veure
ceucc més oposat. Els oceuses des
pen en i, descobrint el capa rro que
guardaven sota rata . es llaneen a
rescat a la recerca ceceutcece mes
quits..

... Recuperada la vida al campa
mentolem via cap a la coquetona es,
ctesrcre tan propícia p er eixam plar
ramma en re spar inñnrt de la meona
ció. Dialoguem la missa erre mossen
Pe-e. com he di\. de cara al poble per
primera veqaoa pel que la a nosa~res

(El poeie som els del campament ¡una
nOia tehgresa,)

Retorn al carncament. bany. asmcr
zar i excursic a les runes venerables
del castell de Montsoliu, Mossén Pere
-amb SOlana. naturalmenl- salla 1
corre com una <taina per aqceaes mun
tanyes i.trebali ens cesta sequir-lc

Rosan. sopar. cants. snencr. etc...,
!ins a t'ambada a les onze del mar¡

deldia18, d'unacinquantena de jO- "'"
ves i notes del Centre que inunden
ecoeuscaminetan poc IreQü.entats
d'alegna, rTlOV1ment. cooaorssa I rases
llargues i eixordadores

Benvingu ts siqu eu . arrues 1,lami
na-s... Pero la vcstra presencia ens
recerca ¡aaquella cutat de cet tour
nes. de xemenele s fumejants . de
punxeguts parallamps. de fabriques,
tauers i cienes . de la qual tan guslo
sament ens havíemoblidat. dela ciu·
tat a la qual som de retom a les nou
del vespre amb el COf pie de records
de les munlanyes de Rtells. d'aquens
paisatges ercísaoors. de la ccouetc
na esqiésra. de t'aícua fresca de les
tonts, del sant rosan resat en co rnum
tat al vonent del toe. de les car cons
que s'escenoeven par mcntenyes tva 
lis, del cesren de Monlsoliu, i, pe- ea 
munl de icr. de mcssén Pere Ribot il
du na convivencia enlranyable en que
eren accsotades sense piular les oro
ores del xef de campament

1, per acabar, vuli transcnure dite 
reets passos d'un arncie que. amb
moliu deis seos 89 anys. li dedica el
bisbe auxiliar Jcan Carreras (2)

(2) Calaluny aCnsliana.27-297.
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-ee ecsseo Pere Rlbot
m'ha etret sempre rento 
stasme. Ara que acaba de
ser homen atjal ats seus 89
anys . maqraca remarcar
ne . per damu nl de 101.
aquesta virtul que tan es
casseja i que tam ra res
-ilendñen la vida de l nos
re poe ta (.. .). La petíta

aoaoraoe rueusesceverua
immens a qu an mo ssen
Pere e epucava i ens teta
veure el senti t de ca da
cosa . de cada manera de
ter, de cada proíecte de tu
tur ame pa raula segura i
canea {...j. Per aiJ(Q avui
tants recordem amb eme
CIÓ el seu meslratge sen-

llll i inlormal de quan érem joves. ccoeota a reos
el país. de l dret i del revés . ell qu e neve hagul
de lugir-ne en un vaiJ(ell el 1936 i. Inés tard , ers
anys quaranta . quan era vean de Sant Adria , es
eescet eve. de matinacta, amb els trets de les exe 
cucíon s del Camp de la Bola

' Pero és en relaci6 amb la persona viva de Je 
sús, el verttable cent re de teta ta seva obra. que
trobem rento stasme mes pregon i cano de mos
sen Pere . El seu tesnrncmatqe en aquest seout
ha estat semprealhora disc reli palés

-Per ta t de possee -te s6c Iluny de mi mate ¡...
i amb una set terrib le de veure't Perqué jo .
embri ac de l misten pragon de Tu. amb esoe«
sóc arbre . pedra i a'9ua . vent que renyora. i Uor."

Per motts i entusias tes anys . mcsse n Pere.

Pere Solé I Sans (Soci núrn. 1)
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/ s ocis
D.S.E.

Una medalla a un soci

Rata91 Ferré iMas.péselsodnUm. 172
del noslt e Centre Parroquial . Ens senj ,m
honorats de ~-lo an la planblla dels u.o¡·

soscfHorta. EnscoogratulemOe!sseus

t eatre

Grup de Teatre L'Auca _

Hola. amics 'SomelG.ruPde Te.atre
L'Auca lvolempresentar-nos.Som
parsonesd'entre18.SOanys,ens

uoex uoa malei xa afició:el Teaee
El tecs ce teaweoee ten es mca va

"al : cesse. drama. comedia, humor. etc
Ens.eunim per assajar elsdimartsidi

jccs en les inslal.i acions del Centre Pa
rroquial d 'Horta.

Les ro sfres estcenes sernpre les reaht
zBrne n eIC.P.H , perOdesprés tarntlé ens
movem perorterent s punts de Barcelo na¡
rodal ies

nu=o:=s.r:?Jl~~~':n:::~~
de I'espvct acle i tens Inés de 18 anyi>.
posa lencontaete amb nosanres.¡ podrás
acTuar. apunta •. plnl ardacorals, encarte -
~;~ del so . del maquillalge. de la pu blt-

Espe<am que esbguls amb nosallres la
prÓ' lITllll<tmpOrada

José Lu is Lópe z Honnlg6
Grup rJe Teatre l :Avca
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vfv émcfe e

M'agrada
donar bon exemple

Curiositats del tennis taula
Un jugador de tennis taulade cert nivell

pot arribar a ser e! servei d'entre 150i 200
maneresdiferents

E, gran mestre de l'edUCaCió éS
l ' e xemple : I ' a uto ritat ~és fo rta, ja

que no prcdue¡x estreprts: la In
uuenca més poderosa, ja que s'insinua
senseíe r scron

Jo sento una gran pena quan penso
en ere rnars exemples que he donat i
dono al Ilarg de la rneva vida. Malsexe m
pies a la familia, ers arrues, als com
panYS,alsalumnes ial pro''-smeeng e
neral

Contll star malament, no tenir prou pa
ciéncia ,engegara lagent,cridarmas
sa, no escoltar les persones, ter mala
cara, nosomriure. dir paraulesgruixu
des, No interessar-me perl a salut del es
persones malaltes. No compartirl es pe
nes ia legriesde lp roisme.Notenira ten
cicns. Valer figurar. En una parauta: no
estimare is altres ambto t el cor

L'Evangeliensdiu : 'Oueaixíresplen
deixi la vostra Hum davant de la gent

perqué vegin les vostres bones obres l
glorifiquin el vostre Pare delcel." Mt
5,16

Alguna vegada ja procuro seguir la
veu i l'exempled eCr ist, iésveritat quc
Enm'ajuda a donar bon exernple.Algun
dia lideman oquesápigaso mriurea les
persones, que les miri, que m'mtercss¡
pere lles.Oua nholaige n tincu nagran
satisfacció, i crec quel es persones que
recen aquestes atencions tamba sen
ten una gran consol

Desq ueal meufi IIMa nel l'han fet rec
lor de Sant Ouirze del Valles, un cobre
a dos quilómetres deSabadell,vaig un

r-- - - - -----. odos diesa las etmanaa las eva parró

/ /

quia per procurar embellir-la Davant del
temple i de la recloria, hi ha unes trenta
jardineres que esieven sense plantes
Vaigcomenr;:arp lantant-hide tol:c iclá
mens, fúcsies,ho rténsies, rosers,begó
nies, una gardenia, etc

Naluralmentquetinc moltaf eina,per 
qué les plantes necessiten motta cura
cavar, regar, podar, treure herbes... Aixó
vol dir llevar-tea les sisde lmalí,a gafar
el metroielstertocarrils de la Generali
tat per arribar a Sant Ouirze a les nou I
treballar quatre hores seguides, sense
parar, Per comer car.enno at'e sqtésta í

demanoal Senyorque emdon ifor ces
Em canso bastan t. perqué faig molt
exercici, pero també en rebo una gran
satístaccíó. Ouan acabo , ent ro nova
mentenel temple i dic al Senyor,avol
tll s moltcansatiquasi plorant de joia__
que tot rembeürment de la seva casa
l'ofereixo a Elli als fills del poble. Alla a
quarts de tres arribo a casa,renovat
d'esperit i ambm oltagana

El que m és rn'ajuda a tenir ganes de
donar bcn exemple és la leetura de vides
ce sants . Becc mano que ho feu sempre
que pugueu Recordo algun cas molt col
picor: el del pare Maximiliá Maria Kolbe
(saceroot poionesj.per exsropie
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L'any 1941 un cotxe de la Geslapo
s'eroporta el pare Kolbe . amb o'emes
cc'coescs. al latal camp de ccrcenrra
ció d'Auschw itz ()1'1 varen morir milions
de persones. Al pare ~ lOCa un cacaost
inhumá a qui arorreoen Krotl el sangu i
nari. AQuesI l'obliga a transporta r a pas
de caeeca grossos troocsd"arbo'e. tqua n
nopoi mesi cau a terra. pccen ecosde
garrol sobre les seves nues esoa tnes.
Als compaoys que miren d '8Judar-1oels
diu

- No us expcseu. La Immaculada
m'ajuda... Jo aquanteré.é mb ella hopuc

.... tOl
El cap del carnp havra arnenscat ats

preso ners qu e per ca da un que
s'esc epés en condemnaria vmt a morir
de 113m.Al cap de pocs die s se o'escap a
un i el terror s'aoooera de tcmcm El
carrscot de la 113m imposava respecte
hns i 101als mateíxos oomns. El cepitcst
compli la seva amenace. Feu Iormarels
cresorers t assenyalá un a un elscon
demnals a morir de 113m. Digue :

- Aques ta vegada 80S accotentare-n
aeeeeo .La próximavegadaseraevinl

Un pare re lamilia va esdalar ensao
glols ment-e murmurava
-la meva estimad a esposa ... Els dos

úuets mecs! ...
És el seraeot GajowniCzek, Els con 

ceroeats. en tuera . es peren I'or dre
c'e va-c ar cap al barracol de la mort
Aleshores elp amKolbe s'avanr;:a..

Ilw - Altol -c-cnda Krott , omoonya ntia pis
10113- . Ouevo l aquest porc de polonés?

- Vull morir en lloc d'un deis condem
nate .

-e-Per que?
- Perqué jo sóc velli inul lli cUlé es·

posa i hlls
¡El pare KoIbe tenia aleshores quara n

ta-set anys.)
- Pero tu. qu i ets?
-Sóc un seceroct carcee

- ESlá bé . Ves 13mb ells
El subcapolal va canviar el numero i

va clonar I'ordre de marxa Destae n eís
concemnat s: I'ull im, el pare Kolbe

Des d'aquell moment no se'ls donara
ni un rOS8góde pa, ni una go ta d'aIQua
PerO... cosa estrany a! Pee regla gene
raloen ecoeebarraccttol eren inSullS i
críts de desesperadó. En canvi. ara. 101
seo cante i pregarias

L'encanegel de retirar cada melí eIs
cad ávers trece el pare Knlbe. agenollat
odrel.ef'lCOratjantels seuscompanys
d inlortuni arroresce-ercacristiana,Van
sucumbinl l'un rera l'alfre finsarnbar a
la vig ilia de I'Assumpcióde la Mare de
Oéu.Oueden al barracct qoatre super
vívents en sstat prsaqómc scierreot er
pare xcee cc nserva ies sevesta cnt ats
Els esbirros entren per posar una mjec 
ció mortal en aquelles venes de sang
generosa .

Quan . al oa seqüent. eldla de la Mara
de Oéu . arnba el presoner encarreqat de
netejar el barracot dels comdemnals.lJo ·
eá el cadaver del pare KoIbe assegu l.
amb el cap lleugerament recalza! a la
paret. j els graos ul1smol! ccets. arre
una miracta plena de Itum... seeoreve
contempla r les dues corones que li ha
vta promés la Verga un dra de la seva
infantesa : la blanca de la poresa i la ver 
mella del martiri. La Verga Ii havia pre
gunlat

-Quinavols, del es dues?
raunavra ccntastar
- Les dues
l és verilal. amics,qu e foren conque·

nc es a pols . A ixi ho ha reco nog ul
I'Església beatiticant-Io soiemoernent el
papa Pau VI i cano nítzanl-Io el papa ac
tual Jean Pau 11És el patrc deis sacar 
do~

(Contm ua ra ,J

Joan Momar 1Gibert
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/ infantesa

Raconet
del soci infantil

L
~ manualilaIS $Ón ideaIS p91 il IeS
vecaocesCl"esbuque s'eeosiee oper
als does de pIu)ill. quan us ilYO'l'''' i

ro eeeeo ooete-

Plats de paperoMateria/s :
-un bon plec de paoers de dian;=~~t~~:s~~:r ;
Retalleu els papers en l ires de 2 cm

d'amplada. t epsseu amb tires de papef
--una capa de tires en un sentrt ¡ unaaltra
en S8nbl pefpendoc:ula r a la pnmera- 101
eltonsdel plat

oesc-es engome u ben engomada rnés
' lresdepaper ianeuposantcapasdepa
per,peI'Oaqu eslesullimesoomésha n de
lenirgo mapersola ino pel damul'lt

Deixeu que s'assacutn un dia. Un ccp
sec obe traieu del motnaIjatemu un ptat
de paper.Per decorar.tlumiTegeuelsp;n-

mr
Gene' a lital de Cata lunya

Curiositats:
-l·any l88 1 hihavia unanonci qu.e

"'"Pianos WJtttI.sevenden aJCOIlIadode$ ·
de l70durosoaplazosmensuales.

- El ca-ser mes esse t dal món es al 
pob le de Ripatranso ne , a ttáua , en una re
gió que es diu Marques. Perta el nom ee
Viaco lo de lla V¡rllirá( Carferóde la V¡nli tat)
i té 43 cm d 'amplaáa
-Elcanl'llmés~té2.4km ivades

cIelaplao;:aMunq¡aJaLaplao;:aclelsTres
POOersde8l'asília.lacapnal del8l'asil

D>gueubendepressa ·
- Oue s·enyora la Sllnyora?
- No. senyora, l a senyora no s·enyora.

Si s'enyora.ja ho círé a la senycra

Carmi na

Catalunya,
un pais solldar l

900300500
o_ . " DI'IOC<: k\~.d·"' <:<:i<i C_.

Oo l'glie in' ''' SO<1eoto, SoelOl rnes ", _o
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