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La Setmana Santa del 1967 ve 
amb novetats. El Concili vaticà 
ha decidit la supressió de la tra-
dicional processó del divendres 
sant. En el seu lloc se celebrarà 
el Via Crucis a l’interior de les 
esglésies, on la pietat dels � dels 
podrà manifestar-se de manera 
més íntima que en les processi-
ons habituals. Es considera que 
les processions s’han tornat en 
gran part un espectacle folklòric 
i es vol tornar a la seva essència. 
Es remarca que, com cada any, 
les valls andorranes es veuen 
envaïdes per milers de turistes 
i els seus automòbils fan que la 
circulació sigui difícil durant el 
trajecte de la processó. 

Però durant aquest perío-
de també s’organitzen altres 
activitats. La Dépêche du midi 
ens explica que els magatzems 
Enclar d’Andorra la Vella, espe-
cialista en teixits, han presen-
tat amb gran èxit la seva nova 
col·lecció d’estampats Bous-
sac, una casa que ofereix una 
selecció de més de vuit cents 
dibuixos impresos en quatre-
mil variants de colors. La sala 
del Night Club Pyrénées estava 
plena de gom a gom i els assis-
tents van poder admirar més de 
cent vestits que les sis models 
van mostrar durant la vetllada. 
Models de dibuixos que ja han 
escollit cases de renom com 
Guy Laroche, Carven, Nina 
Ricci i Pierre Cardin. El diari 
francès ens explica que aquests 
models presenten les dos grans 
tendències de la casa. La pri-
mera és la llibertat de creació 
en la part colorista i la segona 
una idea d’harmonia de motius 
que nomenen Ganorama. Les 
amants de la moda han de sa-

ber que aquest concepte com-
porta harmonies de colors com 
turquesa, verd, taronja, rosa, 
beige or i sorra, blaus discrets 
i � nalment la gama de violeta. 
No cal dir que la col·lecció Tri-
omphe va ser un gran èxit i va 
tenir una acceptació aclapara-
dora entre les assistents. 

Per als qui busquin altres 
distraccions poden anar a 
Chez Limoges, distribuïdor de 
premsa francesa, obres d’art 
tallades a mà sobre alabas-
tre del país (?) I si no, poden 
anar a les Galeries Meritxell, 
on podran admirar les noves 

col·leccions numismàtiques i 
� latèliques, armes antigues, 
ceràmica isabelina i tapisseria. 
L’entrada és lliure.

Si els visitants volen estar a 
l’aire lliure poden agafar el tele-
cabina d’Encamp que els portarà 
al llac d’Engolasters. Si desitgen 
pujar més amunt, a Soldeu po-
den utilitzar el telecadira que 
està obert cada dia de les 9 del 
matí a les set de la tarda. 

Si els lectors tenen ganes de 
gresca tenen a la seva disposició 
diversos establiments. Al Pas 
de la Casa, Chez l’oncle Gil; a 
Encamp, el Whisky Club; a Es-
caldes, El Refugi; a Andorra la 
Vella, Toni’s Club i el Pyrénées-
Night Club; i � nalment, a Sant 
Julià, La Cabana. 

Un bon pla de Setmana Santa!

Setmana Santa, 1967

Sis models desfi len 
al Night Club 
Pyrénées amb roba 
de Ricci i Cardin
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