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S_8_L_U_T_A_C_l_O 

11 de Novembre~ Sant Martíº 

Hem arribat a la nostra Festa Major d 1 anguany, un any dife -

rent, en el qual ens hem proposat fer una festa diferent, m~s viva, 

amb noves ideesu una festa del poble i pel poble. Nosaltresp els j o-

vesu hi hem posat les nostres ilo l usions i procurarem que així siguif 

pero lºaconseguir ~ho dep~n de la participació de tothom. 

Coma. prava d ºaquest af any que e ns ha mogut a f e r quelcom 

nou i positiu pel nostre pobleq teniu aquest petit butlletí-programa u 

f fet entre tot~ els qui han volgut colab ora r-hiº En ell hi trobareu 

una mica de tot~ histori a , vid a po e sies, humor. el nostre escut ... 

Com veureu , de tot el qu e hi ha no ho manc a r e s. 

La nostra pretensi6 en f e r - l o no é s altra que tothom cone

gui una mica més a fons lºessencia del no str e poble. No cal oblidar 

que com més el coneguem més apren dr em a e sti m~r~lo. 

-------------------------------------
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UN MUNICIPI -· UN POBLEg EL FAR oum ,lPORDA ======================================== 

El poble dºEL FAR DºEMPORDA esta edificat sobre un turonet 
de 44 metres d 1 al9adau que domina tota la plana empordanesa des de la 
badia de Roses a les darreres estribacions del Pirineu .Oriental (Bas
segodau el Canig6 i lºAlbera) pi des de la Serra de Roses al Montgrív 
arribant pel cantó del migdia fins a les gavarres i la Serra de Fi~ 
nestresu a la comarca del Gironesº 

Est! situat als 42º 15ª a~ de latitud nord i 6° 41 1 de lon
gitud est, al bell mig de la plana de lºAlt Empordaº Es a 3 Kmº de 
Figueres i a 37 de Girona. 

El municipi té una extensió de 9cos Km2 i esta vorejat per 
set municipis més~ Vila-sacra i Vilatenim (avui anexionat a Figueres) 
al nordu a llevant Fortiav a migdia Vilamalla i a ponent Santa Llo
gaia d 9 Alguemau Vilafant i Figueres. 

Té agrgats els veinats de LºOliva 0 situat sobre un turonet 
dºuns 400 metres al sud del pobleu i una part del Pont del Príncepu 
agrupació de 12 cases a 3 Kmº del pobleq situada sobre una cruilla de 
quatre municipis i que en pertany una parta cadascun d"ells iu con= 
cretament 1 3 cases a El Farº Finalment hi ha també 28 masos dissemi= 
nats pel municipiu sobretot a la banda de migdia. 

Pertany al Govern Civil de Girona i al districte i Partit 
Judicial de Figueresº La Parroquia esta dedicada a Sant Martí i forma 
part de l'Arxiprestat de Figueres. 

El municipi ~s de terreny ondulat 0 en el qual destaquen, 
com elevacions més importantsu el turó del poble i el de L 8 0livaº Es
ta regat pel . riu Manol., afluent del .Mugau i perla cequia del For
nallv més coneguda popularment per 1'Rec del Molí" v degut a que en al
tre temps movia uns quants molins fariners al llarg del seu recorre
gut . (Moli'de la Torre 0 Molí dºen Grauu Molí de Baixu Molí del Piººº)º 

La població ha anat augmentant lenta 0 pero constantmentv a 
partir dels 18 ,vfocsºv (famílies) que hi havia l ª any 1553g i els 191 
habitants del 1718. A finals de segle passat hi hagué una davallada 
importantu dones es passa dels 352 haba u lºany 1860; als 306¡ al 
1900º Perou entrant al segle actual rep un nou impulsu sobretot a la 
decada dels seixantau en que hi ha un augment d 1 un 20%u degutv sens 
dubteu al fenomen de la irnmigraci6. Actualment s 8 ha estabilitzat for-
9ª pels voltants dels 525 habitantsº 

El poble ha deixat d'ésser típica.ment agrícola pera con= 
vertir-se en barri residencial d 1 obrers que treballen a les indús
tries de Figueres i de la rodalia. A aixo hi ha contribuit molt e.l 
percentatge de població immigrAnt 0 que és rnolt elevatº A 1vany 1970 
hi havia el 27 1 05 de la poblaci6 total disseminada pel municipiu pe
ro actualment comencen a quedar masos deshabitats, com un fidel re= 
flexe de l'exode rural cap a la vilaº 

Economicamentu és un municipi exclusivarnent agrícola ira~ 
maderf en el qual la propietat esta molt repartida i no hi ha grans 
explotacions agrariesº Aixív lºany 1970 nvhi havia 34 que tenien en= 
tre O i 5 hectarees auextensi6v i 48 compreses entre 5 i 50 hectare= 
es. El conreu ba.sic és el de cereals (blat . ordiu civada i blat de 
moro) f llegums i fruites. En quant a la ramaderia 0 cal dir que actu= 
alment estan proliferant les granges de tota menau predominant les 
de vaques i porcso 

El poble és anticu urbanísticament parlantº Esta format per 
cases agrupadesu sense massa ordre, al voltant del recinte de lºan
tic castellv sobretot a la falda del turóu encarada a migdiac 

-- ----------------
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Per damunt de tot sobresurt lºesglésia-fortalesaº Aquesta 
~s del segle XIII, estil de transici6 eritre el rom&nic i el g~tic , 
construida amb carreus de pedra picada i amb estructura d'una sola 
nau. La porta aientrada té dues arquivoltes llises , sense cap decora
ció , sobre la gual sºobre una finestra allargada, amb ornaments a la 
part superior, tancats per una s ane fa de denteliatsº La part superior 
de la fa9ana, en la gual hi ha dues grflns obertures pera la col.lo
cació de les campanes u esta coronada per ar tístics matacans, que es
tan disposats igualment pels seus murs laterals i ~bsisº Per acabar, 
cal fer esment també de la pila baptismalv :roma.nica, i dels forjats 
de la porta auentradao 

J •. MoCompany 

En record del 
jove assassinat a Hostalric 

Diuen que els seus muscles 
eren de fibra de rourer 
que els seus ulls miraven 
profondament el més enlla. 
Diuen que desconeixia la por 
i que en el seu ample pit 
no hi tenia cabuda el cor 
de gener6s i inflarat com eraº 
Diuen que la seva sang 
portava tot all5 que As 
nobleº I que el seu cervell 
era el calze dipositariv 
de tots els sentiments, 
de llibertat, justicia i amistat. 
Diuen que era jove. 
Diuen que la seva sang 
quan va mullar la terra 
va deixar reflectir els blancs 
raigs de la lluna, 
Diuen que sortia de sopar 
guan el van assassinarº 

Pere Valent 
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Se li atribuei:x u n origen lé1custre u c0m CastelJó d I Empúries, Vi 

lanova de la Muga :i.. Vila-sacrae que sobresortiE.m dé la gran extensi6 

de llacs que s 1 ajuntavan i arribaven fin s el mar, i avui s6n planü

riesº Així ens ho manifesta un doc urnen'!: de l O any 936 1 que diu~ '9 
º º º 

Pharo O cum suis :i.~egi'i:is et: cnm suis stél•:Jn.es . º º '". També ens C''.l parla 

el cronista Pella i Forga.s a lé1 seva Historia. del Ampurdán ,. on diu ~ 

n º º. i':.lfar v cuando el mont:tculo en cuya crnubrE, se lENanta. contemplaba 

una llanura encharcada .•. ". Actualment hi ha en cara a la part de lle

vant del poble una zona dºenfonsament anomenada popu la rment "lºes

tany", que gairebé est~ al mateix nivell del mar , i que rnolt possi

blement sigui 1a resta. d º un d u aguests petits est.a nyols. 

A comen~aments de lºEeat Mitja queda integrat dintre la Marca 

Hisp~nica sota la dominaci6 de Carlemagne , el g~al va cedir el seu 

domini civ.i.l -juntarnent amb eJ.s de Bascara i Ulla- als bisbes de Gi -

rona. 

M€s tard, queda situat en el lloc per on passava la línia fron 

terera que separava els comtats dílEmpGries i Perelada. Durant algun 

temps ve. ps:rtar:yer 21 Pe:r-elada u pero a 1 ·1 any 9 36 ambd6s comtes deci= 

deixen intercanviar-se El Far per Palau Sabardera, i _aixi pass& a de

pendr$ deJ. coro.te emporit.2-. Degut pos siblement a aquesta circumstan-

ciaf el pobJ..E; svoluc:Lo na. raotdamentv 
~ . i ja tenim not1cies de la cons-

87 trucció tje l 'esgJ.ésia rom[inica Entre 1279 i 1280. 

Les noces de Jau.:11q II el Just duAraqó arnb Blanca de Napols .-ce

lebra.des el .29 ci' octuhr ,~ d,2 1295 al monest.ir de Vilabertran- posen fi 

a les guerres entre el Casal dºArag6 per una partf i la ~Casa de Fran• 

9a i 1 1 Església per 1ualtra, i ven en a sege2.1ar 1uenyorada pauº Tot 

lºEmporda vapre:ndre part en · le. :i:estc. arrb que va celebrar - se aquest 

esdeveniment internacional u i El Far a.llotja tarnbc~ una part deL nom

brós seguíci · de francesos v i t..:<Lians i aragonesos" . .?üxí diu el cronis

ta Ramon Muntaner~ ''Que us diré? que t:anta ;:e gent ni havia de una 

parte daltr a a Perelada e a Cabanes e a1 monestir de Senct Fel,iu e a . ,~ 

Figueres e a ·v1labertran e al Far e a Vilateni e a Vilaseguer e a 

Castallo Dampuries e a. Vilanova que tota. aquella contrada er,3 plena 

de gent 11
• 

L O any 1299 Q degut. a. le~é> circ1.::.mstancies historiques del moment i 

~ ·· per ne<:essi tats . purament defens:Lve.s i. d·::: vigilancia contra les iri.va= 

sions de pira.tes .i berberiscs u el cent"" Po?1q Hug IV d º EI!tpúr:Lep féu 

bastir el Cast.ell del Far u que . abarca,:a el recinte de 1 Q església i 

les cases del vol·f.ant., Per 1a :::1eVéi po1üc:L6 pr:Lvilegiada; degut a .la 

seva algada (1500 pams/44 metrcs sobre el nivell del mar actualment), 

hi ha hip5tesis de 1ue x ist~ncia camb~ d'una talaia o torre de senyals 

a.mb le, missió de 9uiar. de ni t els navega.nts del golf de Roses. D u aquí 

ha.uria. pres \. .. 1 n.om de f'l~R 1 amb e~ que el poble e.ca conegut en aquell 

temps. 
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Un cap acabada la tasca de fort i ficaci6v Porn; Hug IV encom:ma a El Far la de= 
1 

fensa de les persones i coses pertanyents a1 rronestir de Sant Pere de Roda en a-

quest indret de la plana ei-rp:,rdanesav i que · es concretava a la jurisdicció de Pal ol 

de Vilatenimu Vila=sacra i la propia d º El Far º 

A partir de la~construcci ó del cast e ll la vi da esdevé més accidentadau i el 

poble sofreix repeti darnent les conseqüencies de l es accions de guerraº 

A l 1 any 1348 passa també a la historia degut a les tensions entre el cante 

Joan I d O Empúries i el rei Pere IV el Cerinoniós d. u Aragó u cas at amb SibiL la de 

Fortiaº Aragó estava en guerra arnb Fran~a i Joan I es rebelºla contra el reiu bus = 

O cant aliances arnb els estats francesosu i adhuc amb el propi fill de Pere IV u (Ü 

futur Joan I dºArag6º Quan aquest és enviat a defeJ1Sar la frontera del Rossell6 9 el 

cante errp::>rita el convida a dinar a El Far ~ 11 º º º supplicant - lo ques vengué dinar en 

aquell petit loguet des ffar ••• ". No ho va pa.s acceptar -per evitar sosp i tes - pero 
diuen que va fer élir al COiltte que procurés m:mteni r la rebeL lió. En veure l a rna= 

qui.nació del comte i el seu fill F Pere IV clou l es Corts de Poblet i arriba a Fi 

gueres el dia 28 dºoctubr e º :En pocs dies les trapes reials sªaIX)deren d 1El Far 0 Vi= 

lanova i Sant Clirnentº 

Més tardu fii.'1S 1 º any 1716 queda integrat dintr e de la sots=vegueri a de Besalú 0 

rn,,::,_ntre que a partir de 1716 i fins 1833 pétssa a dependr e dir ectament del corr egi

IB2Ilt de Gironaº 

Cal esmentar tarrbéu que durant el re<:i"111at de Ferran VI - a mitj&"'ls del segle 

XVIII~ es va projectaL la construcci 6 d ºuna gr é:lil fo rtal esa que daninés i def ensés 

la nostra comarcaº En un principi u i entre dºaltr es u es va proposar el tur6 dºEl 

Far coro a lloc d ºerrpla9a.rnentº Perou segons ens di u Eduard Rodeja en el seu "Llib r e 

de Figueresn u 1 ª espai disponible es va consid Eirar rrolt red uit per la .inp::>rt&1.cia 

que es volia donar a l 1obr a . Així queu fina.lrrentu es va optar per construir =lo a la 

muntanyetau sobre Figueres f i rebé el nom de Castell de Sant Ferran u en honor del 

reL 

Lºany 1793 r en plena Guerra Gran contra Fran 9au a El Far s 9hi fortifiquen l es 

trapes espanyoles que hav:i,.en envait el Rosselló. la defensa del castell és r efor9a

da amb peces d 1 artilleri a de gros calibre º Pero els francesosu de sobte u ernprenen 

una J.X)tent contraofensiva , flanquejant l es "líni es de Fi gueres " després de l a rrort 

del c;amte de la Unió -que dirigia l es trepes- i obligant els espanyols a re plegar = 

se en les petites t:ortaleses q El Far entre ellesº 

Entre 1808 i 18140 durant la Guerr a do la Independencia 0 és OCUp:lt pels fran 

cesosv pero en abandonar-lo van desmantellar el castel L Així diu Pascual Madoz a 

mitjans del segle passab ª1 º º . La. circunferencia de este castillo es de 640 p:lSOS u 

la muralla nuy fuerte y de gran solidez u pero el interior enteramente derruido 'ªº 

Final.mei.,tu l 1 any 1838 pc"'lrticip:;i. a la primer a guerr a carlina 6 ajudant a la 
guarnició de Figueres. 

De tot aquest recint e fortificatu actualment sols en resta lºesglésiau encara 

ben conservada v. pero cree que si es fes una investigaci6 arquoolcx;ica sobre Gi ter
reny · s I haurien de trobar les restes 'ae la muralla del castell. 

J .M.Canpany 
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HO DIUEN ELS VENTS 

Diuen els vents 
que en la historia d 1 un poble 
uñ núvol ha passatu 
un núvol de pedregada 
que la llum d'uns anys ens ha amag~t 
i la nostra historia ens ha estat 
escamotejadav falsificada i amagadaº 

Perov afortunadamentv la maligna carrega 
res no ha pogut 
contra aquest poble de braus 
que jamai han volgut ésser esclaus v 
que enarbolant la senyera a l vent 
i amb lºemocióv el cor rogentu 
han preferit caure en el combat 
que veure la seva terra 
de lama d º estranya gent e 

Arav un copla tormenta passada 
agafem de nou lºaixada 
i remoguem aquest a terra cansada 
i tipa de ser castigada 
pel sol fet dºanom enar-se CATALANAº 

TOT RECORDANT EL PASSAT 

Era lºhivern, feia molta fredv 
jo era molt petitot 
pero encara me 1 n recordo 
de quan el meu avi a la vora del foc 
la histOria dªun ~oble ens va explicarº 

Era un poble de braus homes 
sense temences de cap mena 
ion tots els bra9os eren joves 
per anar treballant sa terraº 

Malgrat tot, el meu avi 
ja era molt vell 
els seus bra9os j a no eren forts 
i plena d 1 arrugues en tenia la pell. 

Llastimosarnent el dia arriba 
en que el meu avi dºaquest món S 9 acomiadao 

Dins dijaquell nínxol 
varen dipositar les despulles 
d 1 n home que va lluitar 
pel seu poble i perla seva llibertatº 

Juntament amb ell reposen 
molts centenars dºhomes · 
que en morir ens han legat 
a les noves generacions 
la torxa de la nostra llib e rtat 
perque per molt fort 
que pugui bufar el tenebrós vent 
apagar no pugui 
dins el nostre cor aque~t s e ntiment. 

Josep Oliva 

------ -- - ----- - -- --
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D O 1'A LFAR '1 A "EL FAR D v EMPORDA" , 

PER QUE? 

- 10 = 

En primer lloc, des d'aquest petit butlletí volem donar les 

gracies i al mateix ternps felicitar sincerament a tots aquells quiu 

mitjan~ant la seva signaturaf ens han donat el seu suporta la campa = 

nya que hem dut a terme pera canviar el nom oficial del nostre pobleº 

Per aixo cree que és un deure moral que tenim envers ells 

sobretotu i envers tot el poble en general 9 dQinformar de que és el 

que ens ha mogut i e n que ens hem b a sat pera empren d r e aquesta ca ro= 

panyao 

Cree que la idea inicial v a sorgir en silenci de cada ú de 

nosaltresu moguts per 1uorgull de sentir~nos catalans i reclamar tot 

allo que és nostre i que ens havia estat arrabassat o arbitrariament 

canviatº Aixo ens va portar a p0nsar una mica en el nom del nostre 

poble =Alfar= i a dubtar de la seva catalanitat 1 per bé que en cat a la 

és una paraula estranya u arcaica i sense sentitº 

Posats a investigar sobr e els seus orígens 9 hern trobat qu e 

lºetimologia de l a paraula ALFAR h a portat polemica entre els estu 

diosos que han intentat buscar la seva significaci6u de manera que 

sºhan arribat a prendre tres interpret a cions diferents~ 

laº - Uns li han volgut donar un sentit "d 1 a lfarería "u 

~ dones . si consultem un diccionari espanyol trobem que un " alfar ~ As 

t un "obrador de terrissaire" º L º única baseu i encara molt debilu d º a= 

questa hipotesiv és que una capa important del turó sobre el qual ' 

sºassenta el poble és d'argila, i a que es diu que e n altre ternps ha 

via existit una rajoleria al barri de LºOlivaº 

2a. - Una mica m~s acceptable és la del cronista Pella i 

Forgas, que la fa derivar de la paraula greg a ~€ foros" , que significa 

" lloc o accident geogr~fic que senyal a la frontera ", basant-se en qu~ 

durant mols segles hi va passar la frontera en tre els comptats dºEm

púries i Pereladaº 

3aº- Pero és molt més ferma i té molt més fonament documen 
tal aquesta darrera, segons la qual "alfar" vindria de la conjunci6 

de lªarticle arabig '1 a1vu Jque significa ~'elºv) amb e l mot grec iufarusvº 

(que significa g¡ far '·g) º Aixo s u explic a ria per 1 º existencia en epoc a 

medieval d 9 una talaia o torre de s en yals que de nit servia de gui a 

pels navegants del golf de Rosesº 

Lºevolució del motes pot apreciar clarament examinant do

cuments dels anys 844u 1137, 136 3 i 1690, que lºanornenen respectiva

ment FARUS, FAR, FARO i ALFAROº Dºaquí es va passar a ALFAR ~forma 

arcaica que perdura= i el pas segü en t havia de ser logicament EL FARF 
per substi tuci6 de l º a.rticlc arabiq 'º al º1 pel ca tala 9ªel n. Aquesta és 

la conclusió a la que arribaren els estudis toponímics de la Genera= 
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litat de Catalunya v i per aixo aquesta forma -afegint-hi el locatiu 

gºdºEmporda. 1
'·· java estar en vigencia en temps dºaquesta durant la Se 

gana Repúblicaº-

Aquesta és la forma que també nosaltres hem cregut la més 

correctau la més nostrar la més representativa del nostre poblev i 

per aixO ara el poble svhi ha identificat i ha demanat majoritAria

mant el seu restabliment definitiu. 

Arav una vegada recollides les firmes que avalen aquesta 

voluntat popular v sols ens resta que el nostre Ajuntament se'n faci 

ressó i la posi de manifest a nivell del Govern espanyol. 

Coma cloenda voldríem demanar al nostre Ajuntament que 

prengui les mesures convenients perque els actuals carrers del nostre 

poble siguin retolats en catalau i perque a.ls nous carrers -que puguin 

sorgir a partir avara- se'ls dongui un nom de gent nostrada que s ' ha 

gin distingit per alguna causa noble , humana o en profit del nostre 

pobleº Des dºaquest butlletí volem propasar peral primeru el nom de 

ººPONC; HUG". el compte empori ta que va marcar la nostra historia i va 

donar luirnpuls decisiu a la vida del poble fent - hi construir el cas 

tellº 

J º MºCompany 

============================= 

PENSAMENTS FILOSOFICS 

El violent juga ambla por del febleº 
El no-violent és un feble sense porº 

º-=oOo= - º 

Ah! absurda i denigrant violencia, 

que aniria de bé la humanitat 

si homes de mals pensaments 

no haguessin descobert 

el teu poder destructor 

envers pobles i persones 
juntament amb llurs tarannaso 

Josep Coll 

-- -- ---------



VA DE 'l'ROPA ~----- -
El coropel a~ju4apt: Dem~ a 
les nou fii haurli un eclipse de 
sol fenomenal, que no es veu 
pas cada dia. Ordeni que surti 
la trrJpa ,ü carrer en uniforme 
de t:reball v a f.i de qu~ puguin 
veure aquesta raresa naturall 
Jo m~teix hi serA present per 
a exp licar -la. En cas de qu! 
plogtli no podrem Vf~ttre res. 
Aixf que vostA ordenara que 
portin la tropa al gimnas. 

L • a~,Pt fiel c2~.º!1ELal _ c~,l :·, 
tl!: Per ordre del coronel, de"
m.! a les nou hi haurll. un e-
clipsa de sol. En cas de qui 
plogui no es podr~ veure de s 
del carrer i, per tant, en uniforme de treball l 'eclip se es fara 
dintre el gimnAs, cosa que no es veu pas cada dia. 

El capit.~_ a.1.J:.J:E..~nt: Per ordre del coronel en uniforme de treball, 
dem~ a lesñbu tindra lloc al gimn.ei.s la inaugu.rac16 de 1 1 ecli.pse 
de sol. El coronel donara l'ordre si plou, cosa que no passa pae 
cada. dia. 

El -ti.nent al sa.r 1er1to: Dema a. les n.our en unifúrme de treball1 el 
c'óronel eclipsar - el . sol en el girnnas ¡ com pa.ssa cada dia, si fa 
bon temps. Si plou es far~ al carrer. 
El sargento al cabo; Dema. a les nou 1' eclipse del coronel en uni.
for·me de tn:ba.11 p~:¡!J. Sí.:ü, es f a:ri:l. al gimnfls s.i hi plou 1 cesa que 
no pasea pas cada dia. La tropa es formarA al carrer. 
!=Omf:ln1::~!is ~n"l:..re lLl.~ : Dem& si plou senlbla que el sol eclipsa 
r& el coronel iñíeI girn.11.~s. L121stima que aixo no passi cada dia. 
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9NUESTRA FIESTA ,u 

Una fiesta tiene que ser divertida y alegreº Aquí todas las 

fiestas que se han hecho han sido alegresp ya que cuando se bailaba 

la sardana los niños nos metíamos dentro del corrou saliendo y en

trando; después la música y finalmente el baile que se organizaba¡ 

los músicos cantando y tocandou los demás bailandoº Está muy bienu 

pero esto va a ser un concurso que todos creemos va a ser divertido~ 

un grupo pretende comer una manzanau colgada de un hilo r sin poderla 

tocar, otro haciendo una carrerau metidos en un saco 9 dando palmadasu 

riendov etco 

Para los más pequeños cosas que hagan reir mucho, y para los 

algo mayores otras cosas un poquito más difícilesº Finalmenteu los 

premiosu que todos queremos alcanzar y todos creen haberlos ganadou 

pero que s6lo lo habrá obtenido uno de cada concursoº 

Los mayores tendrán sus competiciones que serán muy bonitasº 

Por ejemplog con motos 0 hacer una carrera y rnotocr6s., bajando alturas 

de un metro y medioº Hacer un concurso de baileu unas cancionesu can= 
tadas por nosotros y otras por grupos de cantantes como los Riversv 
Lorenzo Santamaríaº 

Que cuando llegase la nocheu todos al acostarnos pensaramos lo 

Q bien que ha ido la fiesta y lo divertido. Los músicos que cantasen 
1 ~. las más bonitas como Lorenzo Santamaría 'ºPara que no me olvides" u los 
~· Riversv -sus canciones más alegresv con ritmo y después alguna de si

lenciosº 

Todos contentos por aquella fiesta y concurso que organizaron 
algunos chicos mayores1 para que este pueblo de Alfaru no fuese más 
aburrido y muerto que es., porque ellos tienen fe en este pueblo y 

quieren hacer un pueblo alegreº Todos queremos que lo seav pero nadie 

empiezau ni nadie nos ponernos de acuerdo y hablamosº 

Gracia Alvarez 

Aquesta és la redacció que ha obtingut el prim::r premi del concurs º El segon 

luha obtingut la Paqui Cabrerau el tercer en José Cabrera i el quart en José Pérez 

Ji.Irenez. A tots els sera lliurat lID pre.mi el dia de la Festaº 

Per acabar volem donar les gracies a tots els qui hi han participat i rrolt 

especialment a les Sresº rrestres per llur coLlaboració en organitzar-loº 
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NOVEMBRE 1977 

Programa d uactes g 

Dia 19 

- A les 10'30 sardanes i gran ball de nit 3 amenitzat perla magnifica 

cobla - orquestra RIVERS. 

A la mitja partes celebrara el sorteig d'una esplendida cistella 

nada lenca. 

Dia 20 

- A les 12 Missa solemne en honor de Sant Mart{ . 

- A les 12'45 una sardana s joc s de cucanya i carreres d e sacs pera 

la mainada 3 al pati d'esbarjo de l es e scales. 

Al mateix temps 3 hom podra visitar l re xposició de les obres del 

concurs de pintura infantil a les mateixes escoles 3 aixi comuna 

exposició de fotografies realitzade s pels nostres joves afeccio 

nats. 

Lliurament de premi s als guanyadors. 

~ ~ A les 4 P30 de la tarda 3 sardanesa la Pl a ga i s tot segu i t 3 ball de 
Ji· 
~ tarda a la salas perla cobla - orquestr a RIVERS . 

" 
.. -- ==0000000== -- .• 



ODA AL CAMPANAR D 1 ALFAR 

En el cor de l'Emporda 
i dalt d 9 una muntanyeta 

- su hi enlai ta un campanar 
com castell d'historietaº 
Es el campanar duEl Farº 
Des auell es veuen lluir 
29 pobles de la rodaliav 
que celebreb Sant Martí 
coro la nostra veinaliaº 
El día 11 de setembre 
va apareixer coronat 
de nostra estimada senyera 
en senyal de llibertato 
El Far és un poble petit, 
pero que si fos ben cuidat 
també seria bonicv 
dones, esta ben situato 
I té el millor mirador 
d'aquesta formosa plana~ 
des dels boscos dºAgullana 
fins Sant Pere Pescadorº 
Quantes qoses haura vist 
que explicar-les no ha pogutr 
quan en dies de mal temps 
el Manol gros ha vingut! 
O quan a la primavera 
les Olibes hi fan niu, 
i així la vida prospera 
en mig del seu xiu-xiuº 
A vegades ens convida 
a pregar per un difunt 
que ha passat a millar vida 
deixant sol a més d'Uilo 

O quan toca 1ualegria 
de qu~ hi ha un nou cristia 
i a collir bateig convida 
a la quitxalla d'El Farº 
Per aixof a mi el cor em dol 
de que essent-ne tu tan preuat 
et tinguem abandonat 
com si fossis qualsevolv 
quan perla teva situació 
ets tu .. oh campanar d'El Far. 
el més bonic mirador 
de la plana de lºEmpordaº 

Fina Cornpanyº 
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SANT MART! 

Tcmps era tempsº Fou al segle sete v 

a Salaria de la vora Hongria 

i al soli d ºun antic i vell guerrer 

un infant rosv sos ulls hi descloíaº 

Quan acomplí quinze anys va ésser cridat 

per prendre part activa en dues guerresu 

el jovencellu qui fou ardit soldat 

guanyant fama de brau en totes terresº 

Quan l ' exercit un jorn entrava a Amiens 

un pobre mendicant junta la portav 

balb i atordit pels freds més inclements, 

almoina pidolava als de ! º escolta º 

Martí engrapa v amb puny ferm u el seu coltellv 

sofrí veient del pobre el nu carnatge; 

i li dona el tros més gros a uaquell ropatgeo 

Per aixo el venera Tours i t o t el mónu 

i en templesu llars e cors 0 té altar i tronr 
coro bisb e gran i exemplar paladíº 

Pe r aixO, pels volts del Sant , el fred roí , 
. novembre arnoi x a uns jorns v i e sclaf ens don 

el sol de l ºestiuet de Sant Martí. 

J º TORR.J\.S 
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Trttieu dos palillos, oe. tiH!tneT ·tt 

Q."Ue qiJ.edtn r10J..e.mernt ~Jet q_ui.1<l.:r11s 

Per en pasear~ per 
pujar al campanax · ? 

ri1011s ~~cg;'!;~I~~ 
l1.:".!..::L1~?Eta.J.!i 1 .. ~ Nom d ~un nn.mto:lpi de 
1 PA1t Tiirrrpc,rtl~,; 2*- Afürarbi de quantitet 
"f . 1t'· "' • • ., ,. ,, • . . \ ~eme:n:.1..) ; ~1 ~·- 1P::i.pu!:! ü emba:roA.oió pat:l ,ti!:'). 

4, . .,. Sa.la. df.> Ba:.:·o~lon~. fa.moaa per les 
S·EfVtÚ~ re-pretH3?1tet;:;ion5 d if'·a1Je- x~a, 5 ql- Em~

boloall (envoltura) oalaari dele ous 
,,. ""· ,,. { . - t;. \ 
t, a L :~-r11?et~'\~; . . e}-; 
dioi{n1t1.1 i~ta~ 

.,Y:s!.~"t{~}!~)-'f:1 ... ~ ji~W-0 Prot1om perr--H:rnal de :p:r1-· 
i'lHH:a pi;;n•sona¡¡ fhtJ1e1•fícd,;) d. ·"aif1W::.f B,,
'i!tl'.i:nEV-!; de la Y·od.t:.lía; C.,- Pla.q.nesa,. de
bHitat; D.- Heai:p:h;nt, estx,:J. peJ! .a P.S 
s.ar ... "1::-r.:i líc_p.iids; Fl~.- J)ét:t e;t:ipciri ~Pro11orn 

pe:rl:}on;;l1 do 2/!i rrn:r1:1onn; Cent 1'.L. 

ID inJ, hitr -•:-;¡: ht9t'.flY -"(t &J~{.):)'61'[,i -· ~) bUc"¡:I()~'I -$a ÍúHll hua ~-"V 
/'[.!:130 -•9 h.Aotn -~i; in.eo·n -~·17 ¡;'.l,íiHt'J -•[ ts1.1ow -·~z f.:t~,!I l:ii -"l tSNOI:'.lfFIOS 
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