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[ncara havien de comengar els actea de la 
Festa Major de 1980, quan el nostre bon amic i anome . -
nat periodista l'Ernili Casademont i Comas, dintre el 
seu espai radiof'~nic "Del Pirineu estant", i en l .. e!lti. 
sei6 del dia 13-11-80, llengava per ies ones de RAdio 
Olot una proclama de la nostra Festa Major i una crí
tica molt afalagadora d'aquesta nostra revista anual, 
sota el títol de "FARUS. La gran revista d .. un petit 
poble", encoratjant-nos a seguir en el camí ascenderrt 
de la nostra tasca. F6u una injecci6 de moral que no 
esperavem i que li agraim de deb6. 

Certament que cada vegada es presenten més 
probl8mes pera les petites publicacions com la nos
tra, espeoiéllment de oe,ire economic. Per~ l 'estímul 
moral de persones com l'Emili i el suport econ~mic 
d'altres oue no s'han fet pregar davant la nostra 
petici6, fan possible que aquest recull de valors e~ 
pirituals del nostre poble no minvi ni en contingut 
ni en aualitflt, ans bé es referma any darrera any, i 
cada ve gada són més els QUi s 'a.treveixen R manif'estar 
publicament el oue tenen dintre seu. Llegint aqueste:i 
paeines ho podreu com~rovar. 

Des d 'aquest portantveu vull don.ctr les grii.
cies publicament a tots aauells Que ens ajuden, ja 
sie;ui com a col. labora.él ors 1 i tera .ris, o bé mi tjan9arrt 
el seu patrocini eoon~mic, o simplement donant-nos el 
coratge moral necessari pera seguir treballant cada 
vee;a.da més i millor. 

Bona Festa Major 1981! 

J m. Comfany 

~ 
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la 
FE~T4 ~41oe 1980 

E1s dies l5i i 16 de novembre de . 198o tinguérem 1 'ocasi6 
de gaudir d'una nova edici6 de la Festa Major d'El Far d'EmpordA, la quar1a 
des de la formaci6 del "Grup de Joves". 

En aquesta ocasi6 el nostre Ajl.llltament va tenir l'enoert de oo.
plementar els diferents actes arnb la previa inauguraci6 de la retolacid de 
tots els carrera del nostre poble, feta en catalA i mitjan9ant unes plaques 
on hi ~igura gravat el nostre escut, pera un millor coneixement de la pro
pia identitat. 

També hem d'elogiar ~'aparioi6 en aquestes dates del nº 2 de la 
publioació "Ele Apastols", a cura de Moss~n Jaume i la mainada de la Pa~ 
quia, reflexant les seves activitats i les seves inquietuts. 

El dissabte al matí comen9aren els actea amb l'habitual conours 
de dibuix infantil, del qual va obtenir el primer premi l'Eduardo Sánohez, 
el segon en Sergi Moradell i el tercer la Susanna Sala; a continuació es '8 

oel.lebrar un concurs de joos de cucanya en el pati de les escoles. D'ambdae 
actea hem d'esmentar i lamentar la poca participaci6 de la mainada, que no 
té explicaci6, i que perjudica la moral i la voluntat que hi posen les no
ies del Grup de Joves en la seva organitzaci6. Esperem que enguany hi hagi 
una millor col.laboraci6 infantil. 

A la tarda es disput! un emocionant partit de f'utbol, no apte 
pera malalts cardíacs, entre els casats i els soltera del poble, que rep~ 
sentava .la revanxa anual de les edicions anteriors, en la qual els casats, 
després d'anar perdent per 0-) acabaren guanyant per 5-3. 

A continuaci6, el cantant Toni Gimánez ena va oferir un festival 
infantil ambles seves cangons, que tampoc va rebre l'acolliment merescut 
per part de la nostra quitxalla. Ignorem les causes. 

A la nit tinguérem les sardanes i les ballerusques, amenitzades 
perla ja clAssica Cobla-Orquestra BIVERS, que culminaren a la mitja part 
ambla democratica i popular elecció de les nostres pubillea per part del 
públic assistent, i que donA el segiient resultat: 

Pubilla d'El Far d'Em1>ordA 1980-81 Lourdes Roviras 
n de Festes. . . . • . • • • Marta Ferrés 
" del Grup de Joves. • • • • Marisa Moradell 

essent elegides coma Dames d'Honor la Fina Farrar6, Lourdes Ferrés, Brígi
da Ortega i Paqui Cabrera. 

A continuaci6, una. maliciosa jugada de les noies elfarenques 
acabA amb 1 'e1ecci6 de l 'Hereu d "El Far d 'EmpordA, després d' un elegant 
"pase" dels modela masoles per l'escenari, títol que va recaure en la per
sona de'n Josep Oliva. La Pubilla i l'Hereu van obrir el ball de la segona 
part. 

El diwnenge, amb un temps esplendid, continuaren els actes amb 
un ofici solemne en honor del nostre Patr6 Sant Martí, sardanes al matí i 
a la tarda i ball de vetlla perla cobla-orquestra Rivera. A la mitja part 
l'il.lusionista looal Agapito García ens féu unes demostracions forga aou
rades d'aquest art sempre sorprenent de la magia. 

Amb un oaatell de focs d'artifici i una traoa final des de ealt 
del campanar de l'Esglásia donarem per finalitzats els aotes d'aquesta fe~ 
ta Major 198o, una festa queja tenim en el re~ord• 

J. M:Company 



Capvespre de tardor 

Surte de l'aigua completament nua 
El sol es pon al teu darrera 
fent de tu una silueta fosca 
que retorna a la platja que t'espera; 
deixes enrera un reguitzell de gotes d'aigua 
que es fonen com cera calenta 
i a la sorra coma la meva vida 
hi vas deixant les teves petjades 
profondes, nítides i clares. 
Et seus al meu costat i em somrius 
i parlem de tot: del Mari del Cel, 
de la Lluna i del Sol, 
de la Nit i de la Foscor; i parlem de tot: 
de la Vida i de la Mort. 
I cridem, saltem i cantero; 
i ens fem pessigolles i riem; 

· i ens estimem com si fos l'última vegada; 
i yarlem de tot ••• 
Llavors ens aixequem, ens vestim 
i .tot espolsant la sorra del damunt 
anem marxant carretera avall 
ventajats per l'aire frese 
d'un trist capvespre qualsevol. 

Setembre del 81 
J. COLL H. Tant com el cos m'has omplert el cervell 

Ti ne · __ _ 
Ansies de viure intensament 

i amb altres ulls que no pas aquests ulls 
per sempre et veig, te'm representes, ets. 

Tu em pota deixar, ana.r-te 'n 
jo eempre et tindré en el moment ·millor 
car he sabut aseumir-te 
i ja eta en mi més que no ets en realitat 
i tu esdevens sols una copia 
per uns mitjans Que desconec 
L'original és en mi per sempre. 

· Pere Valent. 
Ansies de c6rrer la cortina negre dels meus ulls 
pera cegar-me de la llwn esperan9adora. 
Ansies d'ésser felig, riure plenament i no saber 
mai més qu~ és una llAgrima dolorosa. 
Ansies de o~rrer fins l'infinit 
i no sentir els lligams que ens detenen. 
Ansies de parlar de tot, sense límit ni vergonya. 
Ansies de sentir al meu costat simplement un amic 
Ansies de veure un infant mirar la vida 
senee témer a res. 
Ansies de no sentir mai més por • 
.lneies de sentir les petites coses, oom efeotes 
impresc:d.ndibles pera w.ure tota una. vida. 

Fina Farraró. 
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Protagonista: 

LºHEREU 
Una noveta.t en la festa passada fou 1 'elecci 6 de 1 'Hereu del u::> . ~ 

ble, fet <]Ue va. tenir gr~n acceptaci6 per la originalitat de l 'pconteixement. 
L'afortunat va ésser en Josep Oliva (el noi de les fotos), de tots co

negut. Veja~ qu~ ens diu aquest xicot: 

JOSEP, QUE ET VA SEMBLAR L'ACUDIT DE LES JOVES DEL POBLE?. - Que va estar 
mol t bé, ja que en una ca.pi tal com El Far convenia un acte d 'aquesta envergadum 
Endavant, noies! 

QUANTES LLAGRIMES VESSADES PER L'EMOCIO? - Moltissimes. En aquell moment 
el meu cor s'inunda tant com el Manol en una riuada. 

SEGUR QUE EN EL MOMENT DE L'EL~CIO DEVIES ESTAR BEN NERVIOS, EH? EXPLI-
CANS-HO. TREMOLAVES? - Més que nervi6s, emocionadissima en un moment tan 
trascendental de la meva vida. Tremolava comuna fulla d'arbre. 

UN COP TRIAT, QUE VARES PElfSAR RESPECTE ALS ALTRES?: "APA, FOTEU-VOS, QUE 
JO SOC EL MES MACO", O BE "HO SENTO COMP.ANYS, MES US RO MEREIXIEU VOSALTRES"? 
Vaig pensar "Apa, foteu-vos, que jo s6c el més "guapo", encara que en el fons 
pensava ••• "pare, si pot ésser, que no em toqui portar aquesta creu ••• " 

EN' QUE CREUS ~!UE ES V A FIXAR EL JORAT EN EL MOMENT DE TRIAR-TE? - En di
verses coses. Per exemple, en ~l ,noi que més bé sabia fer el dinar i la 1'eina 
de la casa, el que portava més ben cosits els botons, i un llarg etcetera que 
fan les qualitats de l'hereu catala, perque a'hereus n'hi ha molts, per3 com els 
d'El Far ••• cap! 

I ARA LES PREGUNTES QUE TOTHOM VOL SABER. LES INKDITES: tWIN ES EL TEU HOO 

BY? Cuidar cargols de carreres i cucs de seda. 
ETS AFIDCCIONAT A LA POLITICA? I A L'ESPORT? - Res pecte a la política 

cree " •• que todo está atado y bien fltado ••. 11 i que costara molt de d.esfer-ho. 
Pel que fa a l'esport, et diré que fa poc m'han fet president dels ~anxuts de 
l'Alt EmpordA. 

SI T'HAGUESSIS DE CRITICAR, QUE DIRIES? Due als matins se m'enganxen 
molt els llengols. 

I SI T'HAGUESSIS DE LLOAR? - No sé; que opini el públic, que en defini
tiva és qui m'ha triat. 

DARRERA PREGUNTAa QUE ACONSELLES ALS NOIS QUE AQUEST .ANY (TANT VOLUNTARIA 
MENT) ES PRESENTARAN PER HEREU? Li aconsellaria que sabés portar amb molta 
dignitat i amb el cap ben alt aquesta merescuda banda, i s obretot, que deixi ben 
enlairat el poble d'El Far. 

QUELCOM MES ADIR? Si. Per acabar els diré que les meves mides s6n: 
1,92 m.de !largada; un tonelatge de 96 kgs; cabells morenos; ulls marrons; 80 cm 
de cadera, solter i ••• amb compromís. 

Moltes merces, Així és el "chico guapo del año". Ben triat, veritat? 
Ara només cal preguntar-se qui sera el 9roper. L'elecció promet ésser molt difí
cil ambles flora que tenim al nostre poble. Sort ~ tots i ~ue guanyi el més ma.
coi ben plantat. .-.-.-.-.-. 

Nota de la redacci6.- Les in~eressades podeu adregar-vos al Club de Fans de 
l'Hereu d'El Far. Carrer de Baix, 5. Tel: 506827 (en hores de cuinar). 

MARINA PUJOLAS 



L,at;eif3 c~mu:ni~nu 
repr~dueei~nu 

rel;e Jat;u earne tu 
ea,ale¡u 

Especialitat en reportatges de noces i foto irfantil 

Venda i assessorament de material foto-cine 

e/. Oliva, 4 - Tel. 50 65 63 FIGUERES (Girona) 

e I e et roté e n i e a 11\IIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJl\lllllllll* 

,.__ ____ .......... ,,, ......... ,,, ........................... ,,,.,,,..... e s te I s 
Ricard Arnall 

. 
1 .Jaume Parrot 

reparació i instal.lació de tv. 
radio, antenes i sonorització 

el . Abat Rigau, n.o 18 

Telefon 50 8196 VILABERTRAN 
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Protagonista: 

LA PUBILLA 

Com cada a.ny, durant el bnll de l,9, Festa passada s'estria la 
Pubilla d 'El Far. Aquesta , vegafüt la sort la tinr;ué Lourdes Rovira Pag~s, de 
17 anys, nada R .. El F'a.r i nue actualment estudia C .o. U. 

LOURDES, PffiSES SEGUIR ESTUDIANT? ::;:r. Vull continuar. M'inclino pels 
idiomes, per~ tinc els meus dubtes, jaque la situaci6 pera estudiar carrJl!. 
ra és denigrant. 

QUE PENSES DEL GRUP DE JOVES COMA COMPONENT DEL MATEIX? - Em sento or 
gullosa de formar-ne part, jaque s'ha aconseguit fer reviure tradicions 
que j'a creiem perdudes:. 

COM DEFINIRIES EL TEU CARJ\CTER? De cara. als al tres em considero tan, 
cada, tímida, tot i que cree que he millorat moltíssim; i tinc intenci6 de 
millorar mol t més. Si no estic entre persones q_ue s 'avinguin a le. meva ma
nera d'ésser, penso que no m'accepten i em sento despla9ada. 

CONSIDERES mr EXIT EL QUE T 'ES'I'RIESSIN PUBILLA? Sabia que havia de 
tocar a alguna. Em va sorprendre ésser jo, per~ no ho considero un exit. 

ET VA SEMBLAR CORRECTE EL SISTEMA D'EilECCIO DE LES PUBILLES? Aquest 
any em va semblar més encertat, en comparaci6 dels altres anys, jaque hi 
va participar el poble. Els altres anys es feia, per edats. 

A L'HORA DE REPRESENTAR AL POBLE D'EL FAR A FIGUERES, COM ET VARES PRE
parar I COM VARES REACCIONAR? - El preparar-se porta for9a despeses: CO.!!!, 

prar sabates, bolso, vestit ••• per~ tampoc no res de l'altre món. Pel 
que f'a a la reacci6, mol t nervioAa; tenia. por de no estar a la mateixa al
tura de les altres noies, pera en pensar que elles podien pensar el mateix 
que jo ja em vaig cal.mar un xic. Ho havia agaf'at a la tremenda! 

REGALS QUE VARES TENIR? - For9a bons. Per~ sera una sorpresa ••• 

QUE ET VA SEMBLAR L'ELECCIO DE ],"HEREU? -
den dir que els discriminem. 

Molt bona idea. Així no po-

UNA RECOMANACIO A LA NOVA PUBILLA.
tre món, i farA moltes amistats. 

Molta serenitat, no res de l "a l -

Aquest¡:¡. és la Pubilla d 'El Far 198o-81. 
Felicitats · Lourdes! 

MARINA PUJOLAS 
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Home que al sol et lleves 
com la. boira ma.tinera, 
que tens el rostre llaurat 
pel sol que bat la. teva era. 

Home de mirada clara 
mire.11 del cel que tant mires 
perque d'ell depen la paga 
a l'esfor9 de tes collites. 

Home que la neu i el gebre 
sense pla.nys has suportat 
i se t'ha emportat els somnis 
la tra.muntana al seu pas. 

Home d'esquena tor9ada 
per le. llui ta de tants anys 
d ' ossos entumits de pluja 
i bra.9os cansats d ' a:fanys. 

A tu rendeixo homenatee 
i pera tu al90 la veu 
perque ets tot un personatge 
i el teu esfor9 no té preu. 

(Amb eran cerinyo per tots els pRgesos 
especia.lment a Josep Jo:fre i Salv<1dor 
Company) 

FINA COMPANY 

En el tr anscurs d'n 0nest any, al poble d ' El Frir d ' Empord~ hi hn 
hngut el s egUent moviment demogr~ .fic: 

DEFUNCIONS 

En Manuel Romero Jiménez, nr,t uré>.l de Vi1lfl ,nuev a de .Al ,<:;aida (Mála. gR) 13-1-81 
En Jaume Masdevall Bramón, n.,ture .l de Cé!net d ' Adri. Morí el 31-1-81. 72 a.-s 
En Narciso Simón Arnau. 1J;:iturA.l de Ci s tella. Morí el 23-6-81 a 79 anys. 

NAIXEMENTS 
David Arball Casas, na s cut el 10-2- ,31, f'ill de J osep t,rnall Saguer i i,;aria 
LluS'.sH Ca,sé',S Pae;es. 
Mónica Reyes Blanco, na s cuda el 15-8-81, f'illa. de Raf'P.el Reyes Pastor i de 
Josefn BlRnco González 

MATRIMONIS 
f,~flnuel-,Jo sé Ramíre? , Moraii , a.mb Ana-No.ria Lune. lt'rutos, el ??-6-81 
? -::?..e:'.. <>b !'er e, Del e ano fw1t Ros;:,-JuEtna J,~o:-1tsech Luna, el ?7-6- 81 

fi>. v-.ta\'\~ w "T. Ca..-bonelf 



TALLER 

RE PARAC 10 DE VEHICLES 

Carretera de Figueres a La Bisbal SIURANA D'EMPOROA 

Carrer Colom, 57 EL FAR D'EMPOROA 

Tel~fon - 50 60 72 

CARNISSERIA FRANCESC MORET 
Antiga Carnisseria Gardella - Besalú, S - Tel SO 24 03 - FIGUERES 

CARNISSERIA GALERIES TALAIA 
Mossen Cinto Verdaguer :-: Tel. SO 6715 



- lJ 

Historia a0/ -·- IVI rn g 
..J s -· -· -

-· . - ·-
H em de cercar els oríeens remots del MAS cRtala en la "villa" roll!! 

na, considerada ja com une. 1.mi tat agraria o explotaci6 eme havia d 'ésser sufi
cient pel manteniment dels seus propietaris i conreadors, ambles respectives 
famílies i els servidors. Acuestes es van implante.r en les zonP,s més romani tza
des de la Catalunye. oriental. Es def.U t a a.ixo ouP, hi hfl t.!'lntes poblacions oue te 

nen el seu nom encap"?alat pels nomin<'l.tius "vil;:,", 11Vilar 11 i "vilo". N 'hi ha tm 

centenar en tot Catalunya, de les QualR a les comRrques de Girona en corresponen 
ja unes quaranta, i més de vint a 1 .. Al t Emparda ( Vilabertran, Vil;:ccolum., Vilama
colum, Vila .demat, Viladasens, Vile.ma.niscle, Vilamalla, Viln.rne.dal, Vila-robau, 
Vilartolí, Vil a-sacra, Vila.demuls, Vilademi:r.es, Vila.morell, Vilafant, Vilanant, 
Vila.joé!.n, Vila juiga, Viléi.tenim, Vilaür, Vilanova. de fa. Muga, Vila.rig, els Vilars 
etc •• ). Entre els romani:, ja hi havia. tota una reglamentaci6 d'on s'havia d'esta
blir una "villa", c6m s 'he.vi .a d 'edificar i distribuir les seves pe.rts. Em1 ho 
diu Marc Terenci Varr6 a "Rerum rustioarum'! 

El MAS feudal fou el successor d'aquestes "villa", pero amb unes car~ 
terístiques propies, ben diferenciades d'aquestes. De la roateixa manera, el mas 
és una unitat d'explotaci6 i cultiu, definit com la terra d'extensi6 neceesAria 
pel treball anual de dos bous en les eperacions temporeres de llaurar ("mansus, 
:fundus dicitur qui duobus bob~ ad laborandum sufficit"), al mig del q_ual hi ha 
une. casa per a residencia continua del colon i la seva familia .• Es diu també que 
he. de tenir dotze II jovades". Una jovada ér; 1~. n::irt de terra que un parell de bcx1 

pot llaurar en un dia. 
L'etimologia de 12, pnraula MAS és lR següent: M.AS ve de la :9ara.ula 1 la 

tina "mansus", i aquesta del verb "manendo", o_ue si (nifica romandre, amb sentit 
d'adscripci6 del peges que hi viu a 1~ terr a oue treballR, i de la que no en pot 
ma.rxar lliurement. Es el oue s'anomena adecripci6 a la gleva. 

El MAS ca tala . es va orieinnr durant 1 .. .Al ta Edat Mi tjana ( a -partir dels 
seeles IX i X) a les comarques del Pre~Pirineu i la Serralada Transversal (Solso 
n~s, Bergueda, Osona, Ripol es i Gerrotxa), degut a que els grans propietaria f~ 
dals, per necessitats econominues i demof!,I'a.fio,ues hagueren d'explotar al ma.xim 
les seves terres i dividir-les en m2.sos. 1\1 seele XI s'estableixen definitiva
ment ja. 

Una instituci6 que contribuí notabl-:ement a la seva aparici6 fou l'ano
menada "aprisi6", que serví de base pera regulr-tr l'establiment dels primera 
masos en temps de la reconquesta. L'aprisi6 era lR conce Asi6 legal d'una terra 
erma reconquerida, arob l'obligaci6 de rompre-la i conrear-la. Les terres no ocu
pades ni treballa.des formaven part del patrimoni fiRcal. El sobira (re í) les 
lliurava als comtes pera administrar-les, essent compensats amb un ter9 dels be 
neficis. El comte investia del domini de les terres als soldats rei,atriats mit
janc;ant un prescrit reia.l de concessi6, i els en fixava els límits. L'pdjudica.te_ 
ri, ajudat -pels seus f-amiliA.rs i pels serfs qu e tenia, posavn el predi en explo
taci6. A vegades aquests encara dividien en peces o parcel.les aquestes terres i 
les concedien a famílies de classe inferior dintre Vt llR.rga escal;:i social feu
dal, perque les conreéssin pel seu compte. Més endavant aquesta instituci6 va 
passar per mol tes vicissi tuts, degut a les enveges, . i·'lteressos i males arts dels 
magnats. Durant l'~poca feudal, quan .ja havien aparegut els mases, el sistema j¿ 

rídic-social que va regulnr la seva existencia fou la remenc;a. 
n~ principi els masas s'establiren en llocs elevats a la muntanya mit--~ i eren regentats per um1 família sola, oue . i treballava 



i en vivia exclu-
sivament, en reeim 
d'autarquia, cosa 
~ue exi e ia plurali_ 
t a t de cultius i 
edifi cac io ns. Cóñs 
ta.va de;quatre 
partst :el boec~ el . 
pnsturatges, camps 
de conreu i edifi
cacions. El bo~c 
era en el sector 
més desnivellat; 
a.ls seus marges hi 
havia els ca mps de 
past ura pel b es tia:!'.' 
i :.a : lél. pRr t més 
bai:lca i pl a.na h i 
havia els camps de 

l ? 

conreu, amb diversitat de cultius (cereals, olivet, vinya i hor t arnb fruiters) . 
En aquest sector s'hi disposaven també les edificactons, ben senarades del bosc. 
Els camps més imm.ediats a lP.. casa reberen noms p0.rticulA.rs com "quintA", "quintana 
(espai desbrossat entre la casa i el bosc) o "coromina" (camp tancat, clos). 

A partir del se e;le XIII alguns mRsos són dividits en unitats d'ex-plota
ci6 independent més reduides . Així tenim la "borda", amb una extensió de la mei
tat del mas i que podia tenir edificacions propies, i la "pernada" eq_uivalent a 
la quarta part del mas. 

En el comtat d 'Empúries, a.l vol tant de Castell6, davant l 'expansi6 de 
la ramaderia es varen aprofitar els terren,ys dels aiguamolls dessecats uer a am
pliar ela sectors de pastura, apareguent els "cortals" o masos ramaders. 

A partir del segle XV el mas es va extenent més generalment per altres 
sectors fora de la Catalunya humicla. 

Paral.lelament apareix coma mesura él'extensió la "vessana", que es de
fineix com la terra que un parell <le bous lla.ura en mig dia. Vessana vé del verb 
verto, Que vol dir llaurar la terra. 

Quant a l'aspecte arquitectonic del MAS, referit dones a la part edifi
cada, presenta unes ca .racterístiques generals comunes, amb trets diferencialR per 
a cada regió, segons els materials disponibles, clima i tipus d'explotaci ó. El rIE. 

del més generali tzat esta. construi t amb pedra i ca.lq i té una estruc t ura de tres 
cossos PRral.lels, de l e quals el central és més ample que els altres dos i consta 
com a mínim d' ma. planta bai xa i un pis; la planta té forma de nu1:1:drat o rectan
gle i la fa9ana principal es t a encarada a migdia, amb tendencia cap a. sol ixent. 

A les comarques del N.E. com l'Emporda, presenten un ordre i un estil 
original i propi. Salen estar emplagats en un lloc mig elevat. A la c asa propia
rnent di ta, que té tres pl antes , hi trobem les estances destina .des a l 'h abi ta.tge a 
la principal (alcoves, cuin 11 i saln); al pin super:ior hi h.? el granar , mentre que 
la part baixa és d ' usos diversos {corts, celler, trull, rebost, forn, etc •. ); ge
n eralment, f'ormant un cos a, part, M trobem els corrals, lf=is corts , galliner i ~ 
tables pel bestiar, un porxo per 0 a posar-hi 1es eines de l lavor i els carros, i 
al davant l ' era. pel batre; també hi ha unH font o ciRterna pera proveir d'ai gua 
la casa i el bestia.r. En els més antics hi ha. fins i tot un lloc pera recollir 
captaires o viane..nts desconeguts, oue cercaven hospitalitat dels pagesos. 

Generalment les edificacions estan dhiposades de manera nue pue;uin ser
vir de domicili i fortalesa. Concretament a l'Emporda i Costa Brava, ca:::> el see;le 
XVI i XVII la pirateriR. i el banoolerisme obligaren a la f'ortificaci6 dels masos. 
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Així, són característioues les torres adossades en un a.ngle de la casa (a v~ 
gades senerades uns me tres) i al trl"!s elements defensius, com ee,ri tes, merlet 
i espi tlleres, rrne complementaven les erans torres rodones o carrades ( tala
ies) edificades en els cims i A. l 'e'l'ltrana de les ca.lef-l, é'lmb 1r-i mi f-'si6 d 'ad
vertir a lCJ. poblnci6, mitjnn0ant fogueres, de lA 1_1resencia a 'inva.sorr,. En 
les torres del mas es defensaven els pegesos de l .ei. primera escornes.<i, mentre 
esperaven 1 'ajut deJ poble o vilr-i més n::·01,era, nuP recle .m:wen per mi tjA. d 'un 
corn. Gene1·alment a l;:i. torre s 'hi entreva per unn. portn. oberta a. 1 '.<i.1¡;:;:ida. 
del ~rimar pis, i en comunicaci6 amb lR ces~ per mitjA a·u~A ~1~ta llevadis
sa. Dintre lR mateixét hi h1"vie. més d 'un piEi, P.mb escales de fuAta entre l 'un 
i 1 'al tre, que es podifin retirar per p, fer m1fa fñ.ci 1 la seva defensa. Per a 

construir P.nuestes torres es necessii.r->va el nermís de1 bntlle. 
Unn ca.racterír-:tica curiosa dels antics rnr1RoA 1 r1. trober.i en els llo 

rers i xiprers que es pl;mtgven vora les pnrets de les cases. El lloTer es 
considerava un arbre sagrat, dones e!'.1 0reia que protee;ia oels llampecs i del; 
maleficis. :in xi"9rer es plantava q_uan neixía unn :filla. Sobretot R 1 'Empord~ 
té una funci6 de:fensora dels camps exposats al vent. Més tard passA a. ésser 
consioera .t un ar bre funerari. 

Ca l aclarir alguns conceptes. Els mots MAS,' M.ASIA i MANSADA són 
sinonims, si bé masia és referjt prefe~entment a l'aspecte arquitectonic. 
Les primeres ed i í'icacions del mA,s foren a e fu Ata de baixa ·,quali ta.t, i rebe- . 
ren el nom de "tugurium". Un lleuger pos endavant el r enre se nten l a "oaban a" 
i le. "cabatj,ella", ru d imentaria habitaci6 feta de pe dra. Les ca s e s de camp 
més riques i grans que els masos vulgars prene;ueren forrnes i dimensions de 
mansi6 senyorial, rebent els noms de "sala", "palau", "palol" i "palou". El 
concepte "casa" fou emprat p.er a referir-se al llinatge d ·una familia. ( ex. 
la Casa Arimany, la. casa. Vila.marí, etc •• ) 

De l'arrel MAS s'han format els coe
noms Massot, Massanet, Massegur, Massa

guer, Masoliver, Masolivers, Massaller, 
Masgrau, Masgran, Mé,i,sdemont, Masdevall 

Maseras, Mascort, Maspoch ••• i de 1~ 
seves parts Bordes, Quint~na, Co

romines i Corominola. 

. .. f'Ó ); , ' • 

Els masos més antics de 
les nostres contrades s6n 
els següents: mas Cortals 
a Montir6, la Gallinera a 
Castelló d'Empúries, mas 
Colla Roses, Fortianell 
i Mas Andorra a Fortia, 
mas Oliveta a Darnius,No_;;!, 
viles de Quir a Rab6s,mas 
Olives i Falgars a Lled6, 
can Viadera Parets, i eJs 
castells de Vilarig i Vi
lajoan. 

J.m .Company 
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Quin fastic d .d ' e v1 a ... . 

• • • e~cri ,cué el.l s obr e el tros ele TJ'1TJer r·ue f Eü0.n s er 

v l r rier a.not é:.r le~ .iu ,"'a r\e ~, P.c on f'C[;ui. d es cpn;, ·p- 1 rl 'e l J ~ é!oR en l P 11.Dr['f'. 

p art i da O 'ef'.CAC!';, r.ue j rt rlu rA.V[l tre s 0 ÍP.R; bo er ;c :riplé él.!Tib lletreR f 'r~ 

fles neroue ellH ho pOf'"l.l~s ve ,1re, i el1 n o hé1.ver d0. 0 1;:,.rlar; es trob P.va 
enso n i t i enf onsat dins el ¡c;ofri., i ncan.:1.c el ' ,,bri:c el s ll~viR (ho consirl8 
ra vP un e s for 9 e x ce ss iu j innece ss2 ri). 

Lla.vors ar;af a ren l 'entrepa :9refabricRt d:ins hosses ele p las
t i c h erm~tinu es , nuP venien en 011nlRe vol ba r d 'u n carrer gualsevol, i 
comen '"nren a n,CJ,ste r,-D.r se,,s e t r ob Rr - lü cau c;-u :c:t. nn e ire :1U ·í'·i qué s el aue 

menj ;:,ven. T:i.mbé obr i r en u n e re, 11.riv n e ,, de cerve s a, r111e une ve gnda ineeri

des pRssaren a en r_,:r andi r l 'e ::messa Hlfo rnbra de lla .u n e s i e.m"9olles ciue 
s 'Jwv i. n :fnr rn.i·d. sot.R 1 F1 ta u lP .• De Robte, r:u;:in_y ant a l;:t t _o s s11rlri :forr.a de 
e:rnvetat, i n o s en s e haver-ho i.n l·Pntet ;:,_J. tres ve f -a.des, ellé : lo r:;ri\ lle
VPr- s e deJ s ei e!lt i aco r,r::e,c·uí d 1 G.!'ret: ·,r 1_1..., hot.0 ~ r ue nos~ en funciona.

ment l ' a pa rel l d e te] evi s i6; i def :préP de veure el telediari, elf1 him
n e ::,, le s b anderes ~. s ' Rd or rn.iren e;a irebé 11er for0,a, · al hora nu ·f; a la pan 
tallf! . hi 2.pareixia unf-1 rliminutr.> . p luj a con :é:"t e.~1t i mu lticolor~ una "!)lUjP. 

l la r r:a., eterna .••• 
Cin c ho res d e s!) ré G, ,ja de m;1.t.i nri.rl ,, , ell :fou d e sp ert a t !1er un 

remor de l.lnunes, orie··inv.dP. s en s dubte yier un mov 5ment br u s c i i nvo1t112 
tari a el seu peu; aixe c ~. e l cR.TJ i nmb un esfor9 inten t ~. d ' a lg a r-s e p er 

a.pBgar el televisor, 9e r ~ teni~ son, tnntn son ••• 
P2.sslt un rl ia i una ni t 2.bé'.m\ de oue es tornéssin a d e spertar 

(aquest cop es despertaren totA ooc:); el 1'_)rimer oue veieren ou a.n alya
ren la vh:ta. :fóu l f!. po .ntn.llél. de l tele v isor; els sembla. in mensa, inme n 
sa i misteriosa. La d i min u ta plujH te l evisiva els ail l a del mon que 
eh:i envo1 tava, i itica:9a9os d .. 2.nnrt<""t' el(: ulln d 'gquell~ nunts i nsizni

:ficants d'a.tracci6, per~ eme en ha.ver-n'hi rlilers i milers d'ells esde 
venien unn forgé' , incomb~tible d .. hipnotisme, foren ob• . i eats R éWlucar

los de nou i a enfonsar-se dins un somni que no admitia sensacions fo

ranes. 
'l'ambé és cert nue es tornaren a. de!'lrertar mol teR vegades, 9e 

ro l'esfor9 pera alli'herar-ne d'anue}lr1. for=:a hipno t ica i est:imnya 
sempre i'ou est~ril; clava.nt n.auelJe mena de caixa rria.e;ica ells esc1Pvenien 

éssers indefensos i sense cap voluntRt. 
Tres mesos més ta .rd, wrn treba11F1.dors r1e la com:oan,'lriH electr..:... 

ca talla .ren e1 suminh1tre electric d 'tH!_uel ] él. Céu 12 . , ner mn.nc:> de 1JRp-a

ment. La pRnta.lléi. de l 'apc1rel 1 nuec1e. ceca, lé,. llé ~:2ca i eternr> . riluja c'!i

minuta arriba a le. seva fi. Al C <"IJ de clue!", hores EH:, des11ertétven tots 
dos, tement i esperant ésser al trR vef'ac,;:, . cal'.)tivats per aau~lla forqu 

hipnotica. Passa.ren cinc minuts, cleu, quinze... i una senl"-F1ci6 de lli
ber"tat absoluta. s 'a:9ropia d 'ellf.1 ner primera vee;Hdél. clU1.'A.>1t mol ts anyfq 

es sentien lliures, completament lliures i sem,e influencies de cap me
na; per a, ells, le . ci vili tzaci6 materi;:,·1 iAtP . i toxic2 nuecle .va enrera, i 

ja se·~n euarda.rien bé prou de torn ar a tenir relncions amb ella. 

Agost del 1981 
J. COLL H. 
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Records de 1 a hi r 
------------------------

Un dia en ficar-me él.l lli t 
i ja havent dit la bona nit 
em poso a rumiar i nensar 
el que era El Far d'Emporda. 

Dels meus temps tots els companys 
oue estero molt igual d'anys 
ja hem ncomiadat amb promntit.ut 
a la nostrn joventut. 

La cigonya ens presenta, 
en une. centúria. dolentR: 
entre mili, guerra i gana 
és el que més ens va donar. 

Amb mol t treba.11 i el patir 
per poder arribar fins aquí 
i si alguna. cosa hem arraconat 
és peroue hero estalviat. 

Encara me'n recordo de l'era 
de can Peret de'n Panera 
que tots corriera per anar,...hi 
de seguida sortint del rosari. 

I seropre portavem pensat 
pera fer algun di~barat; 
no és ()Ue hi hagués mala intenci6 
perQue tot era pau i uni6. 

~mb en Camilo Crusoues 
f'eim :ri el joc de trobes i em busow s 

i si ens ba.rallavem primer 
ell err •. 1 'home oue nosav11 la -nsl;IJ - ~ i el~bé. 

'l'am-poc hi fal tav& en Pe-pet Xec 
ni en Joanet de'n Passec 
ouan anavem cada festa 
n banyar a l r.Janol senRe -protesta. 

· Tots a.que s ts RnomenatR 
ja som dintre les edats 
delic seixanta ben '[)assats 
i tan ra .pid 0ue ni ens n 'hem aaona.t. 

Pera jR tenim fills i fillols 
el fruit dels no~tres rebrolls 
que és el QUe ens dona vivesa 
per a. disfrutar nostra vellesa. 

Amics, si en alguna cosa he estat Y~t 
no ho he fet amb mal intent 
perque tan mainada em sentia 
que semblA que de l'escola sortia. 

I amb e.feote i el meu amor 
us desitjo de tot cor 
que i'eu forga anys de vitla. 
oue és el que més ens convida. 

Adéu, amics d'El Far d'Empord~ 
i amb un fort encaix de ma 
s 'acomia,da entusinsmnt 
-el mateix Met de'ri Mana.e. JAUME ROVIRAS 

01s1R1eu100R Zeltia Agraria S.A. 

Agroquímica i j ardineria 

Carrer Nou, 125 tf. 50 42 86 



L' OLI TOXIC 

•••••• La converaa tot de cop va derivar a l'asswnpte de l'oli t0xic,la neumonia 
atí.pi'oa i lesdiverees al teracions en els alirnents. Vaig aprof'i tar l 'ocasi6 
de estar parlant amb la Tresa, enfermera que treballa a l 'Hospi ta,l de Ji'igueres, 
per saber que pensaven els metges de l'aseurnpte. 

Mira Pere,que de l'oli no s'ha mort ningú. 
Caram! Jo també ho penao,pero no tinc cap base ferma per afirmar-ho.QUe en 

aapa alguna cosa de cert? 
Home es una opini6 meva, jo tampoc sé res del cert, pero he vist que ele 

metges de Ca.talunya,en general coincideixen en que l'oli no es el causa.nt dels 
estranys simptomes que preoentan els malalts. Aix6 tarnbé ho pensen ela metges 
del meu Hospital,i cree que tothom a'ho pansa també, o al meny. ningú n'eatA 
conven 7ut del tot. I no die que l'oli no sigui dolent ••• 
- D'acord amb aix6.Evidenment d'oli adulterat n'hi ha i molt ,pero d'aix6 a 
que hi hagi un oli mortal ••• 
- S1,n'hi ha un troa.Penaa que l'oli no ea beu com la Coca Cola,s'utilitza en 
quanti tats peti tes relati,mment, _podriem dir que una gota hauria de ser 
mortal. L'oli hauria . de tenir un element molt verin6s, i encara no l'han 
trobat. 
- Deien moltea coaea. QUe si un compoat quimic,que un compost industrial. 
No a'hi aclaren, ja saben el que fA.n? 
-~ S! home.Ea el que et dic,a1 no han trobat res eliJ que no hiea. Aquesta 

gent aon peraonea preparadea,travallen en equi~, no el• paasa rea per alt, 
ai l'oli tingués quelcom d'eatra.ny ja ho sabrien.Per aix6 al final deian 
que era una ooaa que hi afegian després,una cosa externa al oli. Si no saben 
que dir! 
- Jlmmm,Jo i altrea peraonea crevem que la causa de les morts es una altra, 
quina no ho eé,pero si el cert es que aembla que l'oli no es. Hi ha molta 
detalla eatranys.Per exemple que la epidemia es limiti a Madrid i provincias 
al vol tan t ••• 

Si aix6 ea fonamental. Jo conec una familia que consumeix oli sen se m~trca 

i eatán tan frescos. Creus que si anessin a ~adrid i prenessin el mateix oli 
ea moririen? Que va! Que té 1 "oli de Madrid? 
-! Jo havia pensat que coma Madrid hi ha la base de Torrejón de Ardoz, i ela 
americana aon tan afeccionats a jugar amb virus d'enfermetata eliJtranyes, que 
no ela hagués passa.t alguna. fuga o cosa semblant. 
+ E• una possibilitat a tenir en compte. Vam fer una conferencia. sobre aix6 
al Hoapi tal, hi havia metges bons, i van parla,r d 'aquestas cose•. I saben 
el que diuen ,tenen revistes eapecialitzadee i info:rmaci6 técnica molt bona. 

Lo que paasa ea que no el• deixen parlar. 
. - Si in!or masi6 en :f'al ta mol ta. I ga.nea de aclarir les cosea, parque per mi 

tot aix6 dela muaoloa,el vi la cal'Ii son coses que s'han muntat per que oblidem 
una mica l"aaaumpte de l'oli. 
- Ea que ela muaclos i tot aix6 son una cosa molt diferenta de la newnonia 
t6xica.E• queati6 de Salud Pública pero res més ,en canvi lo del oli es més 
profont,tingues en conte queja hi ha ara 181 morta. 
- Hi ha mol ta poli tic a. a.l mi tg. Sempre paasa igual , el que con te. son ela 
intereaaos i després paasan aquesta fernats. 
- Política tanta que vulguis,ea un assumpte politic. Preciaament vaig fer un 
treball i too. Té.li~goi~. 

I em va donar un escrit que resumit deia aixi: 

tt L'e i nver nament per oli será sobre tot un debat .Jolític més que aani tari. 

Ala ulla de molts metgea i :t'uncionari~ ea trata sezillama nt d'una lluita entre 



les foryes politiquee que ocupen el Miniateri. 
El p111oblema de la Salud P'1blica t~ mol ta mala sort al Parlament,cada vagada 

que s'ha de tractar surt alguAa coaa que ho impedeix,aix6 deixant a~art que 
Sancho Rof sigui o no una calamitat coma ministre. 

~l que es clar es que la aeva gesti6 desastrosa , es repetirá si no es modifiquen 
les estructures i si no es crean lo suficient duras par reaiatir ela error• del 
pitjor dela ministres posibles. 

Bl muntatge es el seguent.Primer la neumonía t6xica,el aíndrome t6xic,l'oli 
t6xic i ara els musclos tóxica i el vi tóxio i així haata l'infinit. 

Surten del c6lera i van a la neumonía atípica. Ja es questi6 de mala sort. 
Ja no es que no hi hagi prevenci6 contra aquestes eventualitata, no es que 
no hi hagi epidemiólega es mala aort. Si no no s'enten. 

Un dels fets que más sorpren es que es veu que existeix un home, ni més ni 
menys que amb el cárrec de subdirector general de Control de Salud Rdblica, 
i dáliments.I es increíble que un home així ,responsable directa de l'eatafa 
administrativa de l'oli encara no ha sigut citat enlloc,Invreible. El seu nom 
Doctor Conty.Nlngú el cQneixia. 
Misteris, misteris de la política. 

De totes maneres al ci ta.t doctor li preparen ja. un fi e important ''dossier" 
i encapyala aquest informe la seva intervenci6 a la Televisi6. 

Recodin, aquella desafortunada intervenci6 en el programa televisiu sobre ela 
estr6gens ala carn,amb García de Pablos ~ Angel Avicena. 

Recordan aquest programa es poden explicar mol tes cosea. Ja parlarera méa tard. 
De momentque Deu ens agafi confes;::,ats. " 

- Em sembla que aquí m~a o menya ja ho dius tot. La deaorga.nitzaci6 dels 
ministerie es evident.I e&vident es també que hi ha molt de tema per esbrinar. 
Pero ,i els afectats perla aeumonia t6xica? Moriran tots com ea deia 
ul timamen t? 
- No en casos determina:h hi a a esperan9es de cura.ció. I aix6 també es tota una 
historia. Els única avru1yos que s'han fet per curar l'enfermetat, s'haa 
lograt a base d'investigar i probar coses smb els pacients, i ala metgea que 
ho han !et poaible han deixat molt apart l'oli, V&ja que com si no hitos. 
Més clar l'ai~ua! 
- ~l que está clar es que tenim un govern que de clar ~o en té un pam. 
No sé ai riure o plora .r veient aquestes coses. 
- Val més que ho deixem estar. Aquí Catalunya per ara estem molt .bé, i hem 
de mirar que ele d'all~ no vinguin a c ._ntrunina.r aquí. 

- Tens tota la ra6 del mon T•esa! Paaaem de l'aaaump;je aquest •• i parlant de 
contruninaci6. El Manol estA fet una merda noia, avui he passat per ••••••••••••••• 

Feien petar la xerrada en P.ii:lw. VAL~T I la TiiliSA COLL 

Construccions metaliques 

F,once,c \\/olllllent 
reparació de vehicles 
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EL FART DE RIURE 

Un pobr e fTlendicnnt va al metr;e, riui des 
pré s de r ec one i xer - lo l i diu: 

- Vd. t iene pe.per a s 
- Co • • cómo quiere Vd. que tenea "pa 

perttsº si n o tengo ni "pa pan"! 

.-.--
Dos nens pregunten: 
- Abuelito, de donde vienen los niños? 
- De París, hijos mios. 
Comenten entra ells: 
- Qué te parece. Se lo contamos o de

jamos que muera tonto, 
.-.-. 

Un nen esta plorant corn un desesperat 
al mig del carrer. Un home s~atura i li 
pregunta 

- Qué te pasa chaval? 
- Que he perdido el bolígrafo, y mi 

madre me va a pege .r. 
- No creo oue tu madre te vaya a pe

gar por t~n poca cosa -diu el senyor. 
- Síi.. Mi hermana perdi6 la "regla" 

y le peg6 una paliza •• • ! 

Una senyora porta el se u fill 
al denti • t a, QUi diuz 

- Por fav or, Sr ~ . dígale a su 
hijo qu e ab r a la boca. 

- Anda, hijo. Sé bu eno y abre 
l a bo ca , para qu e el Doctor . pueda 
s acar la mano • . -.-.-. 

- Doctor, me encuentro mal. 
- Pues, no se busque! 

.-.-.-. 
Doctor, me duele aquí. 

- Pues póngase allí • 
. -.-.-. 

Riiinne; d ••• 
- Es la tienda china de esmal-

tes? 
- La tienda china sí, pelo hoy 

es miélcoles • . -.-.-. 
- Cuántos s on dos y dos? 
- Hombre, s i no me da más 

dato s ••• 
.-=O =-• 

J.K.Company 



F.ERRETERIA 
Y MAQUINARIA AGRICOLA 

Ca lzada de los Monjes, 4 y 6 
Pozo Artesiano, 3 y 5- Tel. 50 25 55 

F I GUERAS 
(Gerona) 

AL '. SERVEI DE L ' AGRICULTURA I L ' AGRICULTOR 

Construooid de remoles f orratgers autocarregadors 

Carretera de GarrigAs a Palau de Santa Eulalia 
-

Pol:ígon ! tf- 56 80 85 

GARRIGAS 



21 

[F [E§lT~ [M,]~](Q)~ 
1981 

Prograllla d·actes 

DISSABTE ...J?IA 14 de HOVEM:BRE 

A les 11 h. 

15 '30 h. 

17 h. 

21'30 h. 

A continuaci6 

Gyrnkhana inf'n.nt7.l 

Partit de futbol entre casats i solters 

Espectacle infantil acarree del grup 

QUITXALLA, que presenta-"Bufa, barrufa 
la t3:'.amW1tana estarrufa" 

Gran estirada de cord;:i. de com:petici6 entre 
les colleR més importante de la províncin. 

Gran ball de nit amenitzat pel con¡junt 
.. Los Piccolos·· 

.,\ ln mi t,jF. part eleicci6 de la PubillF , 
d'El Far 1981-82 

DIUMENGE DIA 15 DE NOVEMBRE 

A les 10 h. 

11 '30 h. 

· 12 '30 h. 

13 h. 

17 h. 

21 h. 

Partit de futbol infantil entre els eouips 
U.E. El Far i F.C. Siurana 

Ofici solemne en honor de Sant MRrtí 

Reprer:;entaci6 teatral infant11 a l;:1. Plaea . Major 

Una sardana. a lr-t Pla.ga 

Sardanes i ball de vetlla amenitzat perla 
Cobla-Orquestra "Rivers'" 

Gran traca final de fi de festa 

••--==OOÜÜOO==-- •• 
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EL FAR 

del 1931 al 1936 
rrimer2ment hem de agrair la col.laboració a tates aquelles persones 

d'aquesta localitat que ens hen donet tr:its mena d'informacions. 

Comenr;:arem dient que la ma,ioria de la gent en aquells 

dies conrreaben les terres ja b~ les se.ves . , o b~ anaven a jornal; 

Els principal<; cultius eran: lé:1 civeda , l'olivet, la vinya i ccin molt 

importan era el cultiu de la sebe. 

Els anys 32 i 33 no van ~sser de bona cullita degut a les pluges que 

v~ren fer deebord~ el nostre riu, i les frets. 
'\ 

En equet temps la gent nemes tenia una mica de temps 

lliure els diumenges , Les dones s'ajuntaven quetre o cinc i jogaVen 

a les cartes amb un gcrbell,Els homes jog~Ven a botxes a la plar;:a o 

b~ a cartes e l 1Hostal.Els m~s joves anaven al ~rato a Figueres i els 

més petits de tots jogaven al prble a boles a lfl xancla a les agulles. 

Aix{ hem de dir que la vida al nostre ooble era bast~nt monótona, 

"per6 nois "quan arribava la festa tot erB alegria per S. Martí i 

Sta Caterina 

El nostre progreme era el seguent: 

MATI 

Ofi ci 

Serdenes 

(Al mig di e un bon din a r gs ner a lment amb rustit) 

TA:,DA 

Sardanes ( normalment 4.) 

ball de vetlla 

NIT 
Concert i ball 

Al dia sP.guent el maiteix, peró el ball de nit er~ m~s cur t oer que al dia 

segu e rt s\auri a de comen r;ar a tr eba ll ar . 

De les fR s tes de 1· esgles i a tamb~ s'en celebra ven m~s. Per dijous ~ant 

posaven el Monument 1es cBntBuen el goigs i 0 s piceven els jaeus. Era de 

costum tocar les tenebres durAnt aquesta setmana • 

Per San Antoni es beneia el vestí~ a la pla9~ i per Corpus feien la pro-

fes ~~ 1~~2nt tres eltars pel ~oble, 



Les noies varen comen~ar a portar el cEbell curt, l'estil "garion" i en 

v~ren f~r un? can~6. 
11 

: , ~ 

# 
~~ /K:~~ ~ 

Els vestits: 

~ay en dia las mujeres no saben que hacer 

con la moda femenina se Uan a perder , 

entran en lA barbería con satisfacci6n. 

Corteme el pelo Sr barbero estilo ger.on 

Si es que tanto ~uieren presumir 

no tenemos porqué consentir 

que las mujeres tengan que hacer 

e stos papeles que hacen reir .. 

Les faldilles a s obt e pen oll, le s bluse s amb molt e s puntes i es dui a l a mant a -

llim 2 . 

Els homes grans duien panto l ons de bell ut i e l s j oves in tentaven copra r un 

tr eg e. 

""l 



NEIXEMENTS 

1931 

Vuit neixements 

1932 

tres neixements 

1933 

set neixem ents 

1934 

cinc ne ixements 

quatre neixemen ts 

1936 

que tre ne ixements 

Casaments 

1931 

Juan Teixidb i Dolores Farrar6 

Jos~ Farrar6 i Herminia Darder 

1932 

Juan Jofre i Dalors Heres 

Jos~ Jofre i Antonia Casellas 

Jos~ Ferrer i Catalina Plenos 

1933 -
Salv i a Julia i Pilar Serra 

Roberto Blanch i Felicidad Puig 

Juan Pujol i Dolores Brugues 

Juan Reixachi Erice Vila 

1934 -
Pelaya Xatar i Ana Dorca 

Jaime Tal'rarÓ i Meres Ter rer 

Altgel Pages i Jaaquina Argeles 

1935 -
Pere Vehi i Francisca Alaban 

Miguel Aulet i Rmsa Puig 

Jaume Ferrer i Joaqui-a Casanovas 

MiQuel Mal~ i Maria Carnella 

Miquel LLao i Clara Bret 

?.L 



1936 

Joaquín Bayes i Rosa Ribas 

Agusti Pujolas i Juana Ayats 

Joan Llorens i Concepcion Puig 

Defuncions 

1931 -
trss defuncions 

1932 -
quatre defuncions 

1933 -
quatre defuncions 

1934 

qüatre defuncions 

1935 

quatre defuncions 

1936 

dos defuncions 

*Al 1934 ens va deixar el nostre cap~l~ Josep Vidal i va venir el fuosen Pere 

Juando, 

Els batlles varen ~sser: 

Juan Granes 
1931 

Esteban Brugues 

Francesc Carbonell --- 1934 

NOTA CURIOSSA I IMPORTANT 

Hi havia un senyor, Manel Sauri que va escriure segons el que ens han dit 

poesies, teatre i algunes sardanes. 

MAklA l'l!.R\\l!S 

KA"~A ORA~& t. 



INDUSTRIAS VOLCASOL S. A. 

MAQUINARIA HIDRAULICA, AGRICOLA E INDUSTRIAL 

CUBAS DE VACIO - ESPARCIDORES DE ESTIERCOL Y FORRAJEROS 
REMOLQUES - PALAS CARGADORAS - VOLQUETES - CARGADORES 

Y ESTIBADORES DE PACAS 

Carretera N. 11 - km . 759 
Apartado de Correos 146 
Teléfono 50 05 00 F I G U ERAS (Gerona) 

BOITE 

1'1111~1~1S t~l.4AN 
CARRETERA DE LA ESCALA * FIGUERAS (GeronoJ 
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Es com un arbre 
Escolta, pare! Parlero de le llibertRt? 
Sí, fill, pHrlem-ne. 
Que és la llibertat? 
La llibertat no és ni ha estat ni serl mai; 1~ llibertat ~odria ésser. 
Pero pera tu, que vol dir aq_uesta paraula? 
Per a mi la . llibertat és un valu6s robí q_ue mai no podrem tenir. 
Pero, per que? 
Perque la llibertat és enemiga dels homes i de la mort. 
I ~leshores, de qui és amiga? 
De l'home i de la vida. 
Aixi dones, si tu ets un home ••• 
No fill, jo s6c un pobre home, car no posseeixo aquest valu6s robí per 

a és _ser un horre, per a esdevenir un p1üpitant home viu. 
I cóm és aquest valu6s robí? 
Es com un arbre 

com un arbre sota el ma.teix Rol de l 'es-pie:a 
q_ue sap tots els peti ts secrets del món 
i nue no impedeix de viure a 12 flor vetna. 
Es com un arbre oue no es baralla amb l'espina 
que creix estrepitosament sense impedir als ocells volar 
car al contrari, els ajuoa a niar. 
Es com un arbre que rep lH ~luja quan ca.u 
que rep el calor que l"envolta 
i la llum que li cal. 
Es com un arbre 0ue es blinca tot sol · 
que fa hombre si vol 
que es desfulla ouan vol 
i que viu per(Jue vol. 
Es c0m un arbre ple de vida 
Es com la vide. 

En unA matinrtdn rojn, de ne1¡s. 
bl~nGues i ~lAtees inmenses i glace

reR com llenf:ues :olorones, l .. homínid 
s'alga sobre les dues potes del darrera 

i mira. le . terra, i se:nt-l'. 1_ 'olor humida del 
riu, i erunyí de content, i al,~l eJ.s ulls al 

sol roie; r,ue neiXÍél més enlla de !.)ra.ts i munta
nyes' i fi ta l 'al!ll!ina i allarea , el dit índex tot 

ai:xecant el puny, assenyale,nt la massa vegetal que 
xiuxiuejava davant seu, i se la seva e;olH sorgiren pe

tits crits inconcrets, grunys to~1cos: ar gr gr ag ga ar arg 
fins que el soroll esdevine;ué moti vocalitza ab arb ar-br arb 

re abr-e i repetí arbre; llavors dirie:í l 'índex contra l 'immensi-

Es la vida. 

Juny del 81 
JO ~,EP COLL H. 

tat blava que s'estenia de banda a banda sobre la. seva te Rta, i dieué: 
cz ze zce czcel, i ho repetí, i . bada uns ulls grossos com dues ta.ron e es, e,n 
cara insegur d 'ell mateix, i assenyala el riu i vocali tz~ ,: a a ag aig eb ai 
gua ai-gua, i somrigué satisfet, el rostre ple de joia, i tre~itja la terra 

' . 
amb f'or9a toe, toe, i assenyalant-la. vocal i tza d i :l'j cul tosament: :na pso _t1a-

cost paico pasio ta, i ja amb més calma: paai-so s- ca-atla.ne, r.onrient i 
xiroi tot ell, sense saber quina una n'a.ce,bava d'organitzar. 

Agost del 81 
Text: Quim Montz6 
Resum: J.COLL H. 
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Parlem amb ... 

Les nostres mestres 
~~~~~-

Elles s6n lél Carme Plnnells MRta.bosch, de 50 anys, filla. 
de B;,nyoles, encarregada dels cursos d'EGB, per primer any al nostre poble, 
i la Marta Borilil~Brugat, de 36 anys, filla de 'l'errades, que té a cura la 
primera etapa d'aquesta escola deR de fa tres a~ys. 

Anem a veure . quina és la 11roblema.tica de l'escola d'El Far i del 
magisteri en general, des del seu punt de vista. 

1.- Quants alumnes teniu engu~ a l•esoola d 1 El Far? 

En total s6n 55, repartits de la seglient manera: 28 de petits i 27 gram 

2.- Considereu sufioient el nombre de mestres? Hi ha problema de quanti
tat d•alumnes o de diversitat d 1 edats? 

El nombre de mestres és suf'icient, dones una vintena d'alumnes es poden 
portar mol t bé. L 'únic problema. en aquest as:pecte és la diversi tat d 'edats i 
de nivells. 

3.- Quin nivell oult~ral hi ha a l'~aoola d 1 El Far? 
Es un nivell més aviat baix, sobretot en els cursos més al ts _. 

4.- Creieu adient seguir mantenint les esooles rurals, o fora millor d'i!!, 
tensifioar les oonoentraoions esoolars en els munioipis més grana? 

Totalment d'acord en que es mantinguin les escoles rurals, per diferen-'oo 
raons: es conserva el nen en el seu ambient i entorn on viu, ambla qual cosa 
també apr~n a estimar-lo; es manté així el nucli familiar; i facilita l'obsE!E, 
vaci6 i experimentaci6 de la natura, ventatja exclusiva de les escoles rurals. 
Per altre pa.rt, les concentra.cions s'han :fet d'una manera :for9a arbitraria, 

-sense tenir en compte el medirrural. 

5.- Cóm veieu la p:roblematioa del bilingüisme en l'ensenyament?. Creieu 
neoessari l'ensenyament en oatala, o simplement l•ens~ament del oatala oom 
una assignatura? 

La major part'dels pares catalans estan a favor de l'ensenyament del~ 
talA com assignatura. Perla nostra part creiem que cal ensenyar bé les dues 
llengUes, per~ s6m partid.aries de l'ensenyament en castella i del catala com 
assignatura. 

6.- Quinas s6n les prinoipals neoessitats de l'esoola d'El Far en aquesta 
moments? 

Podem diferenciHs dos as:pectes: 0uA-nt a l'aspecte moral, comen lama-
joria de les escoles rurals, patim una gran manca d'interés de treball per 
part de 1 #alumnat, potser influit per 1 ·ambiEmt familiA..r o pel nombre de ni
vells, que fa dificil un tipus d 'ensenyHment més a.tractiu. 

Quant a l'aspecte físic, volem aprofitar aquesta ocasi6 ner agrair públi 
cament la bona voluntat de 1 • Ajuntament :~ del Sr.Alcalde, que sempre en:::1 han 
ajudat en tot en la mesura de les seves possibilitats. Ens han resolt molt:::1 
problemes . En canvi per part del minister i estem ben abRndonats. F? mé~ de 
tres anys que no hem vist cap Insl)ector, tot i 0ue hem sol.licitat la seva 
visita. 
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1.- Quina opinió us mareix la política d'ansanyamant actual? Conside 
reu positiu el traspas del Servei d 1 Fliucaoió a la Ganaralitat? 

De moment, per part de la Genera.litat no hem vist cap millora; tan 
sols hew tineut embolics i problemes. De tota manera és aviat pera valorar 
resultats. No volem ésser pessimistes, i esperem que anirA millorant. 

8.- Cóm veieu la pl'Oblematica profesaional _del magisteri? Creieu án 
les oposioiona oom a Únio sistema seleotiu davant la massifioaoió de títols 
o quin altre sistema ua aemblaria millor? 

Estem totalment en contra de les oposioions, perque s·h~ marginat 
molt al mestre interí i s'ha élfavorit en canvi al propietari, uer unes si.!!!_ 
ples oposicions. En el temps que portem d'exercioi -i consti oue nosaltres 
s6m pro"?ieta.ries- hem poeut copsar e:.ue el mestre interí és molt responsa.be 
de 1R seva feinA. i treballad or, -¡,otser perque nineú no pu01ü dir re s d 'ell 
pera fer punts, mentre que hi ha pronietaris que es limiten a anar tirant 
( sempre en termes generals) º I tots es tan igualment ca-naci tats. 

Poden haver -hi mol tete'. 2.l trefl f'or¡,1es de seleccionnr. :8n acabar la 
carrera B'haurien de fer uns cursos treballant en escoJP~, ambla Rupervi
si6 d'uns Inspectors pera valorar el trehRll. Actualment, ner3, ~s difícil 
la selecci6, degut a la ['TRn massificaci6 Que hi ha a. les escales de Mae:i!i 
teri. Per~ ouR~Revol altre siAtema ~s millor 011e les oposicions, perque no 
més han servit ner e. cre8.r di-f'erencies. 

9.- El oanvi gairebé oontinuat da pla9a que sofreixen any darrera 
any els mestres interina, oreieu que us enriquaix professionalmant, o ben 
al oontrari, us perjudica en aquest aspeote? 

Professionalment enritJueixen. Passes d 'una escola rural a una gra 
duada; a ·un poble de munta.nyH a un al tre marinar; en cada. lloc la. gent i 
les oircumstancies són diferents, i t'has d'adaptar, la. qual cose et dona 
experiencia. En CB.nvi crea mol ts pro ble.mes :f'a.miliars personnl ~:, i aix?, pot 
influir negativr,.ment en la. ca.pacitat a 'ensen,yament. 

10.- Creieu que és bo pels nene oanviar oada any de meatre? 

Rotundament NO. Se"ls perjudicn molt, dones cada ca.nvi suposa. un 
període d'ada'l_)taci6 en comen9ar el curs, oue és negatiu 1,el rendiment. 

11.- Esteu oontentes de la marxa de l'esoola d'El Far, o hi trobeu 
moltas defioienoies? 

Sí, en general estero contentes, malgrat la. pobresa d 'instala.cions 
de material que tenim, per l'aband6 que s·experimenta per part del ministe 
ri d'Educaci6, que només es preocupa de millorar les concentrP.cions esco
lara. Si aquestes escales rurals es dotéssin convenientment,no tindríen 
res que envejar de les graduades. Vindra que totes les escales rurals es 
tance.ran, i és una llAstima, perque aixo contribuira encara més a 1 ·exode 
rural cap a la. vila. 

12.- Par part dela pares d'alumnaa, quin traote heu rebut? 
Hem rebut molt d'a.iut per D[l.rt dels pares deli:.: nene. Normalment 

sempre que hi ha hagut algun problema ens ha.n res-post mol t bé, dones conei 
xen bé els seus fills. Fins ara no hi ha hHeut cap queixa • 

•• ~==OOÜÜOO==~•• 

J.ID.Company 



SAIGA 

Carrer de la Creu, 8 
Tel. 21.43.02 
GIRONA 

Ctra. N-II Km. 720,1 
Tels. 47.64.10 - 47.64.09 
FORNELLS DE LA SELVA 

MAQUINARIA AGRICOLA 

Carrer Vilallonga, 9 
Tel. 50.13.15 
Carrer Mar, 5 
Tel. 50 .40 .58 
FIGUERES 

DORCA 
~éd~ 

\ 

AGRIA • LAMBORGHINI 

Ronda Firal, 25 - Carrer d-01ot, 28 

Tel~fon 50.36.20 

FIGUERES 



RCSPOSTA 
PervBl Zenc IV va prendre cerimoniosament de mans del petit robot de 

servei, el petit soldador at6mic i la barreta d"or; engrapá a.mb for9a els 
dos estris i mentre lea persones reunidas a la Sala de Control deixaven quasi 
de respirar, va dirigir-se a l 'ul ti.na ' conexi6 i comern,:á a soldar-la. 

En l'instant en que l'or,vaporitzat per el raig de fotons,unia els 
cables, Perval z enc va remomorar teta l'historia que avui al Juliol del any 
3031, arrivaba al seu punt final. 

Quan Perval zenc ea va convertir en el Suprem President del mitic 
Grup Interestelar de Jovee centava amb 21 anys. 

Ara dos anys després coplia les máximes aapiracions dels seus antecesora i 
les seves propias.El seu lloc a l'historia de l'hlimanitat estaba més que 
assegurat.Els antics podien estar ••• ~ls antics. ~ls misteriosos fundadors. 

Els etn6legs del Grup encara no s'havien posat d"acord, i í'eia llarg tem_ps 
que estaven dividits en dues opinions oposades. I potser cap era correcta. 

El certera que el rastre dela fundadors originals es perdía en el secle 
XX, en mig d'histories plenas de fantasía i llegenda. 

Un sector dels investigadoes defenien la teoria de que els fundadors eren 
una. ra9a de mutants i rnalí'ormats genética que s .. havien agrupat per allunyar-se 
de la societat; els altresdeien que eran un grapat de disidents politics que 
fastiguejats de no trovar soluci6 a les seves preguntas trascendentals,a través 
de lea seves diferents ideologías, havien format un grup en el que precis~nent 
no hi havés política. 

De totea ma.:nerespero, les seves idees,accions o projectes inicials continuaven 
essent un misteri. 

Potser ni havien previst el que el futur els portaría. 
A partir del descubriment de la navegaci6 interga.láctica,com pert art de mágia 

el Grup s'havia estés per l'univers.Desde els cinturons d .. aster0ides de Júpiter 
hasta el N~vol Inferior Magallánic,el Grup controla.va tots els esdeveni~ents 
científics,culturals i socials, 

Era un Imperi.I pel fet de ser-ho,tenia plantejats uns problemes de caire 
monumental.I feia mol t de temps que els tenia.Bls savis dei~ que el potencial 
enorme del Grup feia que tots els seu• membres es portesin a fer pre 5'Untas 
realment c6smicas i a pla.:ntejart-~e problemes igualment de ca.ire cósmic. 

I fins ara tals preguntes i problemei3 encara no tenían resposta. 
Pero a partir de la Crisi Moral de,í'eia ara dos secles, tots els '.:1embres esta ·oan 
entregats a, una feina fantástica.A la c o:r:secuci6 d' una u totJÍa. 

La creE>ci6 d .. un ce1:vell electrónie perfecte. La Máquina de la Saviesa •rotal. 
La soluci6 definitiva ala problemes de l .. home. 

Una generaci6 havia mort i una altre envellit per aconsseguir realitzar 
aquesta tasca.Dina els circuits impreseos de la máquina hi havia la suor, la 
oarn 1 aang de milions de persones. 

A cada un dela seixantatres mil milions de planetes habitats,una multitud de 
personas,havien construit monstruosas computadores,cada una una maravella en sí 
mateixa. Pero quan totea eatiguessin interconectades,en aquell moment ,donarían 
naixement a. la Máquina Total. 

I en aquella inatants Perval zenc esta.va a punt de complir els somnis de 
tota aquella gent. 

Somnis ••• El temps va aturar-se lentament,quan Perval recordá els seus propis 
aomnis.Somnis estranys,que 11 havien parlat d'e_poques passades, en els que hi 
havia ombres ,les ombres dele antics. Cada vegada es despertave amb el cos hulllit 
de suor. I cada vegada espreguntava mol tes més coses. 
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t e i e n be al con s tru i r l a _,_á ·.~u in e? .....;r a a d.scu a t d on a r tot e l pod er a l a ,1iaquina? 

Sem pre h 9. s i 5ut l 'h.,rn e qui s' !:ia !' et pr e¿,unt e s a e ll matei x., s e c!lpLe ha creat 

e ls s eus pr o blemes, Í S€1ll.fH'e· ,se rn_,:ire a si e,'Ut l ' llome q ui s 'ha c ont es t a t i s ' h a 

r e sol t els s eu s pr ob l e1nes i 1>r:egun t e s. 

I si haves,ün d e forrn a j; las ide e s d e ls ant i cs ? .:.Lis n o tc;1ü a.n lé ;_ liq_uima, per o 

si devian tenir proul e c!les. Dones d 'a l g un a m.1311era els a r r e 5 l a.v~. 

I si hav e ssin format e l Gru p tan s ols ll er p a:i::·lar i conviu re e ntre ells ? 

Potse ~ msi havien tln g ut ru1sies de controla r i'univ e r s, i l a s e va asp i raci6 

es limita va a teni r r e l ac ions entr e e l ls ma t eixus, o ent re e l 1s i una com unit a t 
no gélir e gran . 

No h a uri en re s ol t p ro ble mes ur,i versals, pero potser ta;npoc havi en sen ti t 

n e c es : i tat de pla.ntej a r - l o s. 

No era dones el Grup .nassa gran i massa a;nbici' s? llotser en la. seva a:npli tud 

hi havia el probleilla. ~ls membres no estavaen relacionats entre ells, i no tenien 

cap comc1ni _caci6. Potser per aix6 havj_en si 6ut incapa9os de rt:3soldre els seus 

problemas coma persones. 

I si en lloc de construir· la _Jáquina,haves .• in intentat treballar comunican-se7 

I si •••. 
Perval zenc va desconectar a la vegada el sold3dor i el B pensaments. Despr~s 

va avan9ar cap a ! 'interruptor principal. La multitud estava inm6vil. 

I de cop va gla9ar 1:;l movi,nent de la seva :ná,un cri t ag6nic,asi-lre, sortin del 

passat,va retronar dins el seu cap.~ra l'avis del perill. 

Pero ,quia perill? La multitud esperava. I amb un geste brusc va conectar 

la MAquina. Esteva fet, l'ola d'energía dels milions de computadors,va fer 

vibrar la Sala de Control. Brillaren els llums en el~ quil6metres de panels, 

després s'apagaren. Tot ana.va Hé. 
Pervrü zenc va sospirar i la 1nul ti tud es va llem,:ar en un deliri d 'aplaudiments 

frnéties ,inacabables. 
Perva .l es va adelantar i imposá silenci.A ell li corr ,. sponia. l 'honor de f'er 

la primera. preguntfi. I plantat d:tvivallt la ,.;.áquina. va voler _preguntar mol tes coses 

perode nou ,uns gemecs ferlstecs el van aturdir. Amb els sentits plens d'ombres 

sola va poguer dir , a ;nb veu tremo losa: 

- Existeix un Déu9 
I la veu poderosa de la ·;áquim:i va contestar sense ti tubeja.r. 

- Si, ara existeix un Déu. 
La. por va contraure tots els muscles del cos de .Perval Zenc IV, i en un movi

ment celéric es va llen9ar damunt línterruptor . .Pero abai.s que els seus dits 

el toquessin,un llarap ele;;tr6nia sorgi t del no-res E:l va destrossar. 

Berrelleria 

( Basat en un conte de Frederick Bro'Wtl) 
.Pf.H¿ VAL~ld 
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·1,;rA unR d'pnue1les :9ersone1-1 estranyes, o millor (lit noc cornnrn,s, nue en~ 

ten de trobar; potser ner nixo ell rn1edri fnscinn.t d 'aouella noi.:1. En tinr,16 nrou 

n.mb un inst;:i.nt, un inst.ant á 'aouel 1 '.'; oue ell an ,-,rnen::1.vo. "reti t-instnnt-:9er-a-l 'eter· 
nitn.t"; n ella si fr o no fn li p2-ssi' el mnteix. 

El rellotp,e oue hi havia P lP. fr,,~ann de 1 'edifici de ln Cnixa Postal a.9-

i=rnnyalnva les set i cinc minuts de ln. taraiq les hore rc; ele ce.lor i xafa.e;or insobor 

nables C1uedPven enrera. '.i 'havien conee11i:. tot ¿_v.st fei:=1. tre::i hores oins un auto

bus mic buit de r:ent, 1Jrocedent de CP.lB Mac .... relletn 0ue tornava a lé' ciutAt; a .. a

Jeshorec enea, é!. la. t.errass;:,_, de 1 •11 :\merico.n-Bor", i entre -9:lo-p 1 .cJ.oy, ele "nornada" 

no 112.vien deixat d 'enrrion,:1r; !)P.rléwen de nualr;evo] ternr>, 1)re:ferentment d 'hum1?..ni8-

me. Al cap de mi t.iél. hora i e;rri.cief', e.l TJOpul;:ir 1n·op:r[!ma de televisió r.ue er;col ta.
ren -per casuali tat durnnt un moment, enoevin.ci,ren més o menys l 'hora a-·w era; a 

ell uns P.micfl l ·esn.eraven dav;:mt el cine:nn per a les vui t cntrnr a veurc un film 

(prou interessant segons ln críticFl) titul9t "l'Home Elefant", i ruolt a peRA.r seu 

hagué d'r,.comia.d..,r-oe, pot.ser un xic prec:Lnitadament, N'ro no Rense hl'l-Ver ouedat 
Rban:c ci ta.ts per e, les sis de la tardR de l. 'enderne,. 

Aquell'l ni t li e.rribA. fins a ln pi tui te.ria tots els aromes del rnón, i a.l 

mie: cJ 'unn vi si6 multicolor de ln vidr:>. ( ma.lpr;:,t l;:i fo seor de 1 a. nit), sentí tot m 

regui tzelJ. de melodies inacabéldes, cüho~ra riue el llit navegc1.va per la derrnmhocadu 

ra d 'un riu nualsevol, veient al seu dav?nt la rnagestuirni tat i bel lesa de la ma:r 

inquieta. Ji:s desperto de sobte n.rnb un sentiment d 'ancoixa reprirnid2 ., te,,,~nt de no 

troba.r mni rnés aquell nr>w1.díR increible i mera vellós; l 'estu:r;,or li oure, mip; mati. 

Fal taven tres ouarts d '>ora per n. Rcudir a J.::1. cita, quan trucHren e 1 a 

!)Orta amb uns COT.'S forts i se{"',.Ji ts; travessa lr-1, cflmbra tot 9ensrmt 0ui Cé',rai po

dria ésser en aouelles hores de lr> tP~aa; nuan oh~í lR porta. i veié a lP uarella 

ae 1 ;:i. gu.~rclia civil, tot un rnón ,.e li enso,·r~ nl dcmunt; sabi::i el eme li espera

va. Se l 'em11ortA .ren }:)res, 2c11sgt de rl.eserto1·. Havi,?, ncahe .t. el nl."Q de trPs mesos 

pera presentar-se;:> I'er el servei militnr. 
Dos anys més tnrd esclntii. l 'anocn01v,.de "e-uerra oe ryac+.es 11

, r>rnh r>l "Unes 

intervencions beliriues al comen,"?nment; iªJ;:,, vPnM1Prrlia del:c; e:,reerc:its occiclen

tals hi anava un noi c0 ue e1 di;, , dos de ,Juliol de 1983 P les d s de lA tarda no 

acudí ama cita. Aouer;t m2,t-9i ·, noi, aJ cn:1 r1 p vint-i-+,J:es a.nys, enc2ra. estro

be .va presoner en una repúbliMi . sociJ11 istP del Nora d • Asia. I c:ir :c enri després 

es feia. l 'intercanvi de tottt elti prHsoners, el fi r:iocs nuP, 0 1 1r->deven. 
Es trobava cansa,t, molt Cé•.nsa,t, pero senRe noonnr-se s·encarnina cap a. 

l'altre extrem de la ciutat, i un instint inexplinRble f~1 nur-> es miris el re

llotge, i veié que fal taw~n él ev minuts per les shq comen 0a él carni nAr més i més 

de :pressa, fins adonar-se oue corría amb to tes les seves fo1·ces; no s ab:i.a el pe.E, 

que, per~ ell corria. Esquiva un cotxe inmens i neere i s'atura de sobte; mira 
al seu vol tant i un rf.'cord lhmya i encara mP.Ssél, di:fús li penetr~ dins lR. menta 

ha.viH e,rribat al lloc que cercava. Ta.mbé era conf1cient del periJ 1 oue li as:c;et

java, per~ l'agilitat i Cé:.pacitat de reacció perduda durant t;:mts anys de nenú

ries aconseguiren que aquella camioneta li passés pel damunt; 11,vors ja. sol:,; 

tingué for9a per al9ar el braq moll de sang i mirar-~e el rellotge; eren les sis 

menys dos minute; sortosament havia arr:i.ba.t a temps a lsi. cita; ara. ja solament 

li calia esperHr, e:=rperar, esperar ••• 

Juliol del 81 
JOSEP COLL HOSPITAL 
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~u ls6ment e tú,llun a ple~a i encis a dor a , 

sols a tú el meu cor vol. 

Tate ~ les meoes par a ul e s per ~ú va n alhora; 

tú '.j ,_; L . i l.lumines l a bell e s a en un vol. 

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

loonzella de tardor] 
du a n, recloft e n e ls meu s pe ns a ments 

- e nci sb t perl a be l le sa d ' a ~uell a esfinx 

prelu di d'un pl a er ~nfran~uej aJ le-

\ v&i g ad omar-m e 'n que t'estimava: 

era ja tard 

El t eu esgu a rd era una espurna 1l unyana, 

fara del meu abast. 

Una veu lleugera i tenua 

s'endinsava dintre del meu cor 

c0 nvertint-se en espill de la realitat, 

repetint s empre les mu teixe s paraules: 

és ja massa tard 

El somriore que deix ~res clavat aquí, 

no s'es qu in ga ra encar~ que tú faltis, 

n i t a mpoc el vent s'endur~ 

// ~,q1Jel l e. certesa nostre 
/ --d¿; . :u e " to t és marevellós" 

1, r s sen t estas en els meus records 

~e tit a do nzell a de tardar, 

~empre rest a ra pera tú 

un nítid fullam d'or. 

Si mires fixament l'horitzó 

te n'adonaras de la realitat: 
LO URDES Rü VI RA3 

ens envolta un ªran remar 

que ens fera perdre la llibertat. 

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



a ¿ 

~fl, 



37 

• 
H iist01riies de jove1r1tu,t 
• • • • • • • • • • • • • • • 

( De joventut deis altres, sabeu? ) 

Bé, si, d 'aixo i d ' e.lle, aixo va 'l)er a tothom en general i 
en particular per e. J.;..i, gent de 40-50 an.ys, que soleri és s er el~ nos+,res pa
re:::;, on~ler,_etc.. Tota aouesta eent que ens deien ( o diuen) 0ua.n en feian 
(o fem) ale;unn de gro:::;sa: 

- Sembles boí€, fer aouestes coses; no feia pas tant el tonto com 
tu, ~ua .n era jove jo. 

I tenen ra6. Les feien més grosses encara. 
Escol tant el s grnns, jo 1,'{le sentides algunes de mol t bones. Aquí 

us en contaré ale,,..mes, pero ho faré canviant els noms dels protagonistes·, i 
posant algun nom de poble oue no és el vertader. A qui endevini oui Aón 
els protagonistes i eJ.R llocs l 'hi pe .go un verrmt a J. .. hostal. 

Com se.beu, Rbans al 1~. on hi · havia xivarri era a les :festes de po
blQ, i eren com els fems; abonaven el terreny ~era fer neixer els follons. 

Una ve gade ane .ven la colJ.;:1. del~ d 'El Far cap a Forti~, ni t amb cllr 
de lluna, i tot de plep:at a ma er-rnuerra veuen un presseguer com un campanar 
amb uns préssecs que eren un bé de Déu. ,Ja paren les bicicletes, rie rn .. enfi
len pel marge i n.yic nyf!c ••• mig presseguer fet a.rreu. Relle.rnp qúé n .. eren 
de bones!. I 1 'endem~ , en torne .r-hi a -pns s a.r ( les f'este8 duraven dos o tres .
di es) van torr1ar a fer nP.rada i fonda. Aquesta vegada ja van carrep:ar-se el 
pre1Jseguer. Ben pocs n'hi YBn dei:xar; les més a.ltes i perq_ue no tenien cap 
pal a ma per a ab.,i.sta.r-les. Tips nnnven me.rxant, i vet a.quí que troben un 
home vell oue anava ce .p Ji;l Far. 

- "Ep, mestre! -me li diu en Pepet- on anéu aixi de fose i a peu? ' 
- "Ah, vatua Déu en el cel!, no us veia, nois. On vaig,dius? Vatm 

l'olla!.Veus aquest ~arrot?. A fer-lo servir vaig" 
- "Caram, mestre ! • Us veir: em1Jrenyat". 
- "Home, i tant ! • Vatua Déu!. Aquest mati vaip; al ca.nip i que veig? 

que s'han menjat la meitat dels préssecs. I va ésser al vespre; uns com vo
saltres que devien venir de f'esta i es van atipar dels meus préssecs; vet~ 
ho aquí. Per~ avui vaig a vigilar, perque hi tornaran com jo em die Ramón, 
i qmm els enxampi els arribaré a 1 'esguena". 

"Dones af'anyeu-vos que ens ha semblat que darrera nostre. venia 

gent". 
"Vatua la sang a 'un roure!. Deuen ésser ells. , Hi vaie. Espereu 

trapelles, que ja. vine!" 
I camí avall, corTent i f'ent giravoltar el garrot, 

"De présaa, de préssa" -cridava en Joan, mentre f'eia rots (i és 
que els prés s ecs costen de pair, de vegades). 

Ambles carnes tremo l oses de tant de riure van arribar a Fortia, rJ) 

sense que algú recordant e s petés de r i ure i estigués a punt de ca.ure. 

Cap a Vilaf'ant diu que tenien un enveléit molt buf'6, fet de 
toldos. Van arrib ar un dia els trapelles d 'E l I<'0 r. r,rentre f'eien el cigarret 
i discutien c6m s'ho farien pera entrar sense pagar, en Lluís, oue no ha
via sopat, va enf'lairar una coca o pastís oue hi havia en una fineRtra pep.
que es ref'redés. Ja hi van ésser peltres. Ja els tens amb unA canya veiam 
si pescaven la plata. I no hi havin manera. "For-li f'ort!. Més cap allA! 



3ó 
més cap aquí! IJ. Resul tat: mús ics i berrn, tot per terra. Tot esmicolat, pla 
ta i coc<1. I qui se la menja una coca oue enlloc éle tenir cireres té trosoos 
de terrissa, eh?. Van anar cap a 1 "'envelél.t j me n .. hi entren do:::, o tres. Et; 

altres afora. I en Pepet diu 

- "Necessito foscor, nois". I ja me .. n tens un a sota de cada fa:ro 
let ( aba.ns no tenien gaire lluminRries, i amb nuatre f'a.na.lets .ja pél.ss aven)
Bé, tot.s portaven aquel les gaba.rdine s de rob e. nue pes aven t ant, g les mA.ns; 
i és cll:1.r, amb una. revolada la . f'eies vol tar i te la posaves a les mans, i 
també mrrb unn revolada la feies vol tar i de la "9osaves a 1 "'es quena, per~ te 
nint en compte de picar ben f'ort el fan al et, de passada. 

Així, un desprtfo de l .. al tre v an ai xa.far tots elfl fanalets. Ouan la 
foscor era de les ·bones, ranidament en Pep et va. trenc a r el s cordillfl que 
ajuntaven els tol dos, i en un vist i n o v is t el s de fara j a van ésser a d:in 
tre. 

I aquelles bestieses que f eien quan anaven de cacera. 
Ells mateixoe es feien els cartutxos i ba rre j aven la p 6lvora. 

Un die., aprofi tant l;:,. pol va r a de les be.le s de " Mauserº van fer um 
cartutxos que haguéssin serví t -per an a r a ca gar sen e:lars ( i aixo oue només 
anaven a la llebre). 

Eren a camp obert i. .. · -"Lluí s, C?,p allh en va una.!" 
Ja em tensen Lluís que s "'encar a l'escopeta i ••• "Buuufff!". De 

cop s 'a ,ixeca une. pols negre com el c a rb6 i se sent "Patarruummm!", un pet 
com un gla. En Lluís ja és p er terra, ell i ' escopeta sobre els góssos. Wn 
d'ells surt corrent camp avall, udolant com un boig, a.ixecant més pols oue 
un ramat. Un al tre, mig cos nee,~re e.el polsim, esta de nas a terra amb la 
cue. entre carnes. Un desastre. Sort que amb un xarrup de la. bota i una bo
na rentada de cara en Lluís es va refer. Aixo sí!. L'escopeta 1esbardellada 
com una pell de platan,no la . va -pas poder refer. 

I aquella vegada que en una festa, gue.n els rnúsics 
f'eien descans, un parell van agafar l"'acordi6, li van fer un forat i se li 
van pixar a dins. 

Podeu imaginar-vos la. dutxa que va prendre el músic guan va voler 
fer tocar l'apqrell. Deien que com que plovia al principies pensava que 1i 
havia entrat aigua, pero que hi trobava un regust estrany, per ésser aigua 
del cel. 

En fi, jo ja plego, pero mi aconsello que si algun 
dia voleu riure, decanteu la conversa sobre la joventut dels g:rans, i ja 
veureu el que surt. Caraii! ••• 

PERE VALENT 



JOC DE LES DIFERENCIES 

E.'n el dibuix d P, sot. P h:i h n SE'l' ciif'eren 
cies. A veure si les trobeu. 
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HORIT7'°NTALS.-

8 , 

1.- Fru i t de l'hort, vermell. Vocal. 
2.- Prohibíes o delimitaves. 
3.- ~s es. Líquid p era cuinar (revés) 
4.- Exclnmaci6. Voce.l. Societat limitada 
5.- Acci6 d'obrir la boca. a. ca.usa de la 
són. Conson r.nt. 
6.- MRrca de llet. Cinguanta. Matrícula 
de la provincia de Lleida. 
7.- Vocal. Somriu~e. 
8.- Sitr.les de socors. Corrents d 'e ,i p;ua. 

VERTICALS.-
1.- Poble de l'Alt Empord~. 
2.- Estar dedicat a una activitat. Vocal 
3 .- Pern de robe., mol t 11til pels ref're
dats (plural) 
4.- Ajudant Tecnic Sanitari. Voc;;,l. Vocal 
5.- Pronom possessiu. Mirar rhpi dament. 
6.- Pare del pare. Cinquanta. Pronom 
7 .- Article ( plura .1). Part de le. cara 
(revés). 
8.- Tancada (revés) • Crurrpi.6 . 

Marina Pujolas 
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AL "GRUP DC JOVCS" 
1 1 

Si es pot lloar una tasca que sobressurti de les normals i corrents, e 
cal fer-ho i amb escreix de la r¡ue dueh a terme els components del GRUP DE JOVES. 
Cal pensar oue n r>ort del sacrifici que s·a"9lega al voltant de les anades i vin~ 
des Que al cap de l'any tenen lloc damunt els seus quefers ordinaris, hi tenen una 
mena de goie oue els fa més lleugers els malsdecap que duen al llarg de les jorna
des. Del contrari seria un pes feixuc d'allo més, puix hi ha moltes coses que a.ni:>· 
diners no es poden comprar, i aqueixa cree que n'és una d'elles. 

Cal pensar també eme suposa un esbarjo, per cert lloable i a l 'ensems 
merescut, i oue llur desenvolupament p.lleu gereix dels peti ts sacrificis qmr · van · 
tenint lloc tm dia darrera l'altre, oue si son petits no deixen de tenir el seu 
pes, puix totes le s coses grans s6n fetes de co ses petites. 

I ouan es tracta d'organitzar un festival dels oue tot sovint fan gau
dir 8 tot el poble? Llavors constantrnent han de multiplicar-se. Quantes anades i 
vingudes, quantes reunions i hores de s6n robades al descans quotidia!. De cabo
ries tarnpoc els en me,nquen, nuix sernpre Queden caps a lligar, Q.Ue sense bona vo
luntat no hi ha mnnera d ·assolir ca p tasc a ~ue pugui cornplaure a la rne.joria d 'un 

poble que ner la. Reva diversHat és d'a.ntuvi dií'ícil. 
'11al vegada un dels rneri ts oue els cal donar és el de la. continu!tat, 

perQue són moltes les coses qu e es comencen amb auforia, pero a la més petita ve.a 
tada contrP,ria ,es ma.rfeixen les fulles de la voluntat i ja no es torna a desenvo
lupar une . activi tat C1_ue en principi sernblava. tenir el segell de la constancia. I 

· qu~ dir-ne més?. No és Que estigui tot di t, pero oree que es un bot ;ó de mostra que 

s·e.tansa encararme sipü de lluny a 10 re;:¡l_jtnt n.el que és el Grup de .Joves. 
i\brms de cloure a.quest peti t treb11ll, -permeteu-me trencar una llanga m 

ajut dels pe.res dels Qui co:nnosen el grup esmentat. Qui és que de retruc rep molta 
pRrt dels inconvenient::,, es9ecialment els QUi treballen al cnmp?. Els pares. A les 
vesprades és l'hora de les reunions del grup, pero també és l'hora d'un munt de 
feiines vers el bestia, i ctixo no es pot deixar 9er un 13-1 tre día. En plena jornada 
tarn1bé hi hH gestions oue ca.l fer, nero a casa els pares han de multiplicar-se :pel'
riue no C1uedi enrera ale:unP feinP :precü1a, i céü emprar 1 ·esfor9 necessari per a la 
bonH mnrxa d ' una explotaci6 c,ualsevulla i no es ve gi í'lerm<1da dintre el seu curs 
normal. No cal menysprear la tasco , clels uns en favor clels al tres, puix tots tenen 
el seu lloc dintre el context orclinrtri d "ambdues activi tats. 

De lloar s6n tots els pcssos ~ue es donen, i e s donen amb esoreix ner a 
- -.. - - , __ , ---- _, __ , •--•. del Grup de Joves, perQ ta.mbé assoleix 

PERE COLL SA.IA 

luCiOnS als PASSATEMPS 

ENCREUATS 

::maals: 
cs. ilO 

1.- Tomata. A 
4.- Apa. U. SL 
1.- U. Rialla 

2.- Acotaves 

o. L. L. 
als: 1.- Tar2 .baus 
rs. 4.- ATS. A. I. 
• LI 7.- Els. llU 

5 .- Bada 11. e 
8.- SOS. Tiius 

2 .- Ocupat. o 
5 .- Ta. Ullar 
8 .- a.s ol6. A P. 

3.-
6.-



FiSTA MAJOR D~ SANT .14.ARTI. 

AMB motiu de la celebració de la Festa Major d'enguany, posem en 

coneixament del poble, que les QUOTES que aquest an.y hauran d'abonar les 

diferentes cases, estaran repartidas de la seguent manera, 

Cases smb do 6 més germana majors de 15 anys. 2250 pes s etes 

Ca.sea amb Wl jove de més de 15 anys. 1750 

Families amb mainada. 1450 " 

-1Families sense mainada 6amb nen s _peti ts. 1250 " 

Jubilats. 500 

?er la bona marxa de l~organitzaci6 es~ prega PAJA.lt la quota en el 

curs del BALL D_¿L DI SAB'r~ 6 dela actes del DllJüNG~, a la parsona 

encarregada de la taquilla. 

Bona f~sta a toth.tllm! 

GRU.P D.!!, JOV.i!.S 

.L!,l J?resident 

" 

" 



Pe,, uq ue,i!11e 1 
---- ------------

Carrer Nou . 44 
ALTA PELUQUERIA •• 

t e I e fon . 50 16 2 2 

JuANMIOUEL 

JUNIOR 

Juanmiquel -3 
Pujada al castel! - 15 

telefon 508177 

SEMPRE AL SEU SERVE 1. 

Se:nyora, si la seva cuina vo1 arreglar 

NO CJ~ CJ f N ,/J 11 solucionarA 

Visiti•ns sense cap compromís 

Recordi aquest nom L 'ESPERAREMI 

Q 

iuanmiquel 
• • 1un1or 
la junquera, 28 
tel. 50 44 28 
figueras 

rru@~ooa~ 
equipament total de la cuino 

Carrer Nou, n.º 40 Teléfon 50 78 49 ·FIGUERES 



·cAIXA RURAL 
PROVINCIAL DE GIRONA 

Caixa Oualiflcada número 37 C 

' 

Membre del Consorci Nacional de Caixes Rurals 

Entitat col.laboradora del 

BANC DE CREDIT AGRÍCOLA 

Seu social: GIRONA 

Oficines a: Banyoles, Cassa de la Selva, la Bisbal, 

Olot, Santa Coloma de Fames, Torroe

lla de Montgrí, Camprodon, Ribes de 

Fresser, Sant J oan de les Abadesses, 

Sant Pere Pescador, L'Armentera, 

Amer, Blanes ... 

a FIGUERES, Pla~a Comer~, 5 




