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]3en retrobats
cara lectora de la
nostra estimada revista anual.
Arribant a la sisena edici6, vull fer una
petita al.lusi6
al germA petit del "Farus", qui
va n,ixer pel mes de desembre del 1979. Ell 6s
el butlleti
informatiu anomenat ·~ILAJA•,
delqual se n'han impris cinc números fina ara.
Malgrat que el séu aotatitol
és "Butlletí
informatiu del Grup de Joves d 'El Far d ~ordl
perqul aixi f6u oonoebut inioialment,
no volem
exolusiyismes,
.i per aix& ara oferim publicamct
les seves pAgines a tothom (Ajuntament, Oambra,
en divulgar
aletc •• ) qui pugui tenir inte~s
gun tipus d'informaci6
entre ele vetns del nostre munioipi.
No hi ha cap regularitat
en quaat a lea d,!
tes de publiofcid,
ni en l'extensi6,
ni en lJ • .
temltica,
dones el seu únic objeotiu és difondre una informaoid en el moment en que es prod.9.
eillc la necessitat.
Per altra banda, i referint-nos
al present
"FARUS"ens enorgulleix
poder oomptar ambla V,!
luosa ool.laboraci6
d'una periodista
consumada,
com ée la Nária MunArriz, direotora
del Setll&?l,!
de Figueres.
ri "L~pordl"
La noe t ra r evista
6s oom una sardana,
que
s'eixampla i resta oberta a tots ele qui vulgmn
interpretar
la da.nea del periodiame afioionat.
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Una comunitat for1amental :
~e
de l'áltima.
d¡oada i més acusadament des de la instauraci6
de le d,!un fen3men molt intereeeant
moorAoia, e'ha donat de manera segura i progressiva
i important
a la vegada.
Es el renaixement
del poble coma Entitat
de fesomia=
definid•,
i el rellan9ament
eoonamic i social.
Pa.rlant dels pobles que tots coneixem en l'Ambit de la provincia
de Gfrona,
podem veure que han estat molts i diversos
ele faotors
que han propiciat
el seu
renaixement.
I hem de veure també que aquesta
factora
han existit
en el marc =
del poble mateix i en el marc general
de l'Estat
espanyol.
El primer pas fáu donat pela pobles situats
geogrAficament
vora el mar, mi,!
jan9ant un fenamen de gran trascendencia:
el turisme.
El contacte
ambles
cul
tures estrangeres
f6u el factor
determinant.
No oblidem, pera, que les nostres
terrea
són de sempre frontererea
i de pa.s; així no ens sorprendra
que el fenamen
turistio
s'assimilée
tan rapidament.
Els pobles de la costa,
dones, van reorganitzar
la seva economia, tradicionalment agrioola
i de pesca, pera
arribar
a muntar l'actual
estructura
hotelera~i de comery, dedicada exclusivament
al turisme,
que s6n la base de pobles
oom Roses, El Port de la Selva o L'Escala.
El progrés eoon~mic d'aquests
pobles ha estat refor9at
amb tota classe d'inversions
produides
en gran part per
gent de la resta de l'estat,
i adhuc de - grans inversions
de capital
estranger.
Tot i aixa, l'economia
tradioionsl
d'agrioultura
i pesca ha viscut
i progressat
al mateix temps, adaptant-se
a les noves necessitats.
S'ha de dir per~ que no=
tot ha estat profrés,
i que en el seu nom també a 'h<'tn fet abusos. Hom recorda. !::
tace evidents
contra el medi ambient,
la nntura i l'eatetica,
estafes,
robatoris i escAndols de tot tipus.
La part més .afa.vorida
hn estat
sens dubte la cultural,
com esta demostrat.
Els pobles no s'han estrangeritzat
comes podía témer en un principi;
total
=
contrari,
han eprofitat
el que debo els oferia
la cultura
estrangera.
El canvi social
es va realitzar
rapidament
i l'intercanvi
ha estat ben profit6s.
Per~ entretant,
que passava amb els pobles de l'interior,
no turística?
L'eeonomia d'aitala
pobles era l'agricultura
i la ramaderia,
en un principi. El país entr~ en una situaci6
política
que propiciava
les inversions
i el=
consumisme; en aquesta temps es orearen la major part de les indástries
de petit
i mitjA format.
Una altra
volta entra en joo la situaci6
fronterera
de Catalunya, i la tecnologia
moderna f6u introduida
i usada molt rApldament.
La ind'llstria provoca una gran immigraci6,
i deixant
a part molta aepectes
d~aquest fena
men, podem dir que va ajúda.r a que els nostres
pobles no quedéssin
practicament
desbabitats,
mentre que altres
pobles petits
d'arreu
de l'Estat
espanyol morien
rapidament.
L'ocupaci6
quasi total
dels llocs de treball
que oferien
les indústries
pera
immigrants,
i una creen9a rígida
i quasi deses~erada
en la tradici6
familiar
de l'heretat,
aoonseguiren
que la pagesía seguís tenint
pagesos.
El camp que més va atraure
gent fóu el dels serveis
pública.
Durant un º:
temps els treballa
de funcionari,
estatal
o privat,
foren els més cobdiciats.
Així es perdéren moltes terres,
venudes o abandonades.
El oamp del comer9 es va mantenir estable,
i el seu 9rog:rés va seguir les
pautes imposades pel poder adquisitiu.
Mentre, la pagesia,
fonamentada en el r~gim d'explotaci6
familiar,
vacoLa mecanitzaci6
progressiva
del camp, l'adquisici6
de
men9ar a desenvolupar-se.
cultura
general més ample i l'estudi
seriós de noves t~cni~ues
de conreus i cul
tius de bestiar,
van ésser les causes principals.
No cal dir que la pagesia,
=
ofici
aofert de mena, va necessitar
del treball
dur i continuat
de totes les p~
sobes, i de molts sacrifis
pera
consolidar-se.
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Es evident que en la majoria dele pobles, la pa.gesia i la ramaderia són
avui en dia el nucli econ3mic principal.
I tots els comer9os i professions
lliberals es mantenen en '81"an mesura pela serveis directes
o indirectes
que propol:
oionen a la pagesia.
Les faoultats
de treball
i estalvi,
tradicionals
dels pagesoa, poden ésser
molt bé les causes de que, al mig de la crisi econ3mica mundial i nacional,
la ·
pagesia,
tot i (}Ue té planteja.ts
molts problemas, sigui una de les parta menys
afectadas.
Aqui val adir
la popular frase:
"Els pagesos, tardo
aviat, bé o ma
lament, sempre paguen".
De totes maneras, en el poble també existeixen
altres
casos, oom el de lee
persones que nascudes en ell treballen
fora, o els imrnigrats ~ue han vingut a=
viure en el poble. En bona part econ3mica i en gran part social han contribuit
també al progrés general del poble coma entitat
pr~pia.
I en justíoia
s'ha de
dir que uns i altres,
en diferente
mesures, tenen o bestiar
o terres
o horts, =
tant per tradici6
com per compra, el que demostra que el sentit
pagas del poble
té una atracci6
molt gran.
L'eoonomia forta i l'europeitzaci6
del territori
espanyol,
també van permetre aven9os en la cultura
i el medi social.
Així un pag~s d'avui dia no té=
aquella desgraciada
imatge de persona muntanyenca, esquerpa i estranya.
I la
trista
frase ••• "aquest ~s de poble", ha perdut prActicament
tot el que portava
de despectiu.
La revaloritzaci6
de festas majors, actes populars,
la preservaci6
del P.!.
trimoni artístic,
i la oel.lebraci6
de certamens de tots tipus han portat que=
el poble sigui considerat
com quelcom viu i de futur.
En els ultima temps hem
vist com les inversions
de tota mena i la creaci6 de negocis dirigits
a un poble determinat
han crescut de manera espectacular
.
Pera, aquest present,
que sembla fins i tot brillant,
tindra continu!tat?
Aquesta pregunta sobre el futur ens permet aventurar
dues hipatesi:
Una i desitjable
és que el poble, mantenint les característiques
bAsiques
que té, evolucioni
al ritme dels temps.
Aix~ implica a curt i mitjA termini la
oonsolidaci6
definitiva
de la pagesia i ramaderia i l'expansi6
del poble mitja_u
9ant la instauraci6
de tots els oficis
lliberals
útils,
i adhuc la creaci6 de e
petita
indústria,
juntament amb un oreixement urbanistic
~tic i Ambla potenci.!
ció cultural
del poble i la gent que hi viu.
L;altra
hipotesi
és .la degeneraci6
del poble fins a convertir-se
en una=
ciutat-dormitori
o poble-dormitori.
Es clar que pera arribar
a aquesta situaci6 és necessaria
l'eliminaci6
de la pagesia,
i aixb no sembla probable.
Pera
el que pot passar és que es trenqui la iqea d'explotaci6
familiar
i el que ~e=
dels pares no passi a fills.
Aquí és potser on els joves tenen la paraula.
Amb
més cultura
i més preparats,
voldran continuar
la, feina de pag~s?.
I els qui =
no tinguin heretat
pagesa, continuaran
visquent al poble?.
Aquestes preguntes
tenen tantea vessants que és molt difícil
concretar.=
Les ciroumstAncies
de la vida, treball,
matrimoni, família,
situaci6
pol!tica,
etc •• aniran donant les respostes.
Pera no cal oblidar que el que més pesara en la superviv~ncia
del poble =
eerA l'amor que per elles
sent, i l'orgull
i la conci¡noia
d'~sser del poble.

- Pere Valent -
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Breu historia de
I'

Neréu...........
d El ·Far
I

1

El Far d EmpordA porta a te~e tra
dicionalment
l'elecci6
cada any de la
Pubilla Que
he de representar
el P.2.
ble.
de l'any 1980
Pera des de l'litvern
tambf es realitza
l'elecci6
de l'HEREU
tasca en la qual hem estat els pioners
de l EmpordA, si més no de l'¡poca actual, dones no sabem si aba.ns s'havia=
fet ja per aquestes contrades.
Les noies del poble, de les quals
va sorgir l'idea,
ene expliquen que =
consideren l elecoi6 de l'Hereu com el
oomplement perfeote a tot el que sign_!
fica la Pubilla.
No hi ha res més representatiu
de les nostres oontrades,
que l'Hereu i la Pubilla.
M4s que tinS
personatges
s6n un simbol que ha estat
i 6s ben presenten
la cultura i el t.!,
rannl dele catalana.
Aix! dones, l'elecoi6
de l'Hereu és assumpte de justicia
i de fer les=
cos es ben fet es . L' obje ctiu final
6s
que la tria anual de l'Hereu esdevingui.
tan tradicional
oom és la de la Pubilla.
Aqui podeu veure ele dos Hereus que
fina ara ha tingut El Far d 'Eml,ordA. ·
1

1

J
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Parlem

amb ...

El Jutge de Pau d-E1 Far

'ª

No
gaire freI és que En Francesc
qttent que un home p~Valent és aba.ns que tot
blio tingui un taranun home de pau. No oreo
nA tan adient amb el
que a El Far hi ha.gi una
eeu oArreg oom el té
sola persona que tinguie
En Fra.nceso Valent . i
motius pera estar
eneValent, Jutge de Pau
mistat amb ell.
d'El Far d'Empordl.
Va néixer a El Far
«eftament,
tothom
d'EmpordA el dia de Naqui el coneix sap que
dal del 1928. Té a.ctualés un home de carA.cment dones 53 anys oomter repoaat,
paoient
plerts.
EetA oasat i és
geni, impulsiu,
i que
pare d'un noi, ben oone=
gut de tots noaaltres.
I
estA ben relacionat
amb tothom.
- __,,
de professi6
meoAnio.
Anem a veure o6m penaa d'alguns
temes d'actualitat,
relncionate
amb
l'adm1nistra.ci6
de justicia
al nostre país.

l.-

QUA.lft A1IYSPORTBSUERCDT COMA JUTGBDB PAU D..BL P.&ll?
- Dones mira,

des del 1970, ésa

dir

dotze

anys exactament.

2.D U1l KOIIDT POLI'l'IC co• L ..AC'l'OAL, DB CBISI,
D 'IISEGUD'!AT,
BO CUUS QUE HI B.l 'l'AJIBBUBA CllISI
PAIS?

VIOLDCIA, DB CA..'lff'I,
DE JUSTICIA AL NOSTD

- Tenint en compte que les circumstAnoies
condicionen,
i donat
que
estem en aquest moment de canvi, és possible
que hi hagi també una=
mica de orisi de justicia.

3.- AQUEST CLDIAD"IBSEGURETAT QUEES VIU, CREOSQUEES KOTIVAT
PER
UNAEXCESSIVA
BEllIGJUTAT JUDICIAL O PEB LA CDNJ'USIO DE DEMOCRACIA:mlB
LLIBERTINATGE, PRODUIDAPER UNA JI.ANCADE CULTURAPOLITICA?

- Ja hem di t que estem "'.eB un moment de oanvi polític
i sociAl,
estem prou prepnrats
pera pa!r-ho.
Ens ma.nca cultura política.

4.-

i no

LA CONSTITUCIO ESPANYOLAESTABLEIX LA INDEPENDENCIA~EL PODER JUDI-

CIAL DE L'EXECUTIU. ET SEMBLA
QUEES AIXI A. I4 PRACTICA O BE HI HA URA.
CERTA DEPENDENCIA
ENTREELIS'
- No cree que estiguin
influenciata,
per~ tnmpoc no s6n eompletament
=
independents.
Es com una autonomia.. Ha d 'ha.ver-hi una interrelaci6
entre elle, eeguint camins pnral.lels.

5.-

B'l'S

PAR'l'IDARI
DB L'APLIC.&CIO
DE LAPEIIADE JIOR'l'?

- No, perqu~ la hiet~ria
ene ha ensenyat que s'ha condemnat a mort=
molta gent innocent,
i a més perqu~ no oree que cap poder hum! pugui
dieposar de le. vida d ..una persona.
6.PER A. TU, QUIBA PEBA J:lPIATORli ES LA :OS ADEQUADA1L'EJIPRESOBAJll!9'1'
P ASSIU O BB ELS 'l'BEBAUS FORQATS?
.

- Faria une "establiments

penitenciaris",

pera

dir-los

d'alguna ma-.
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nera, en els qua.le ele presos treball6ssin
humana i dignament, d'~
cord amb lee aptitude de cada persona.
Aquest model ja l ..han aplicat alguna pateos, amb bona reeultata.

7.- EL COBSIDDABLB AUGJID'l' DB LA DELnlQUDCIA JUVDll, CBBUS QUE VE
MOTIVA'!'PD nA CBISI JX:OllOKICAAJIB LBS sms COBSKQUDCIBS (A'NJB, IBPLAC
CIO, E'l'C.. ) O PD tJll CilVI SOCIAL D LES HBLACIOBS
D'l'BE PARES I FILLS (CRISI DB nA UlfITA'l'PAJIILIAR)?
- Per tot plegat.
Tot estA condicionat per aquesta
guretat i de canvi, i perla
manca de cultura.

8.'l'll

9.-

situaci6

d'ine.!.

COJiB'f SEICBLAQUB S ..HAURIAD ..AC'l'UAR
PD A TAiel,ABLA DBOGADICCIOBJODS?
- El primer que s'hauria de fer'ª
donar-los des de l ..escola una OC!!,
ple ta inf'ormac16 de totes ~le e drogues exietent •, de les sevee oarao ~
r í st i tu es i dele aeus efeo t ee~ t erri bl es en la pers ona i la societat.

ELS

QUDIS SOll LBS PUIIC
IOllS QUEHIIBI DCOJWW>ISAC'l'UAUID'r
J:LS JtJ'l'-

JA'lS DB PAU?

- Aotualment ga1reb6 · es limita al control del Registre Civil, a la
celebraci6
d'actes de oonciliaci6,
i a la prlotica
d ..al gunes diligen
oies ordenad.es pela Jutjata d'Inetruco16.
10.CDOS QUB XL PAR IS tDr POBLB COlD'LIC'l'IU JUDICIALIIBll'l'?.PODlllS DOJIAB-BOSUllAVALORACIOBSTADIS'l'ICA DBLSASSUIIPDSDILIGDCIA'lS PBL JlnJA't
DB PAU D"'EL PAR DEL DABDB JBY?
- No 4s o~lictiu
ni molt menye. En el darrer any s ..han eteotuat
i s ..han diligenoiat
6 Exhorte del
eolament 4 Actea de Conciliaoi6,
Jutjat d'Inetrucoi6,
a part del Registre Civil.
11.-

cuas

QUK LA JUSTICIA PO'l' ABBIBARA

ISSD DJUST.&?

- La Justicia
no'ª
injusta.
El que pasea'ª
que a vegadee les Lleis
s#apliquen injustament.
També passa que les Lleis sdn fetes pele homes, i coma humanes tenen els seus defectes. No es pot aplicar texi analitzar
cada oas.
tualment la Llei. S'ha d'estudiar
CDOS QUE HI HA PERSONES HEAXdlETffDOLENTES, O PBEFEREIDS DE CONSIDEBAR-L!SCOll A DESEQUILIBR:ATS
MEN'l'ALS?
- Jo creo que abane de dir que una persona'ª
dolenta, haur!em de•
fer una anAl.iai a fons del que l'ha oondicionat a actuar malament.
Tota acci6 té una oalJ,sa. Qua.n s'aotua sense cap motiu, bi haaun des.!.
quilibri
mental.
12.-

13.- DPRERAKPT, ALGUBS
FILE ERS HANBEVELAT
UNAVISIO ESFEREIDORADB
LA JUSTICIA, COBCBBUDA
COK tllrA FARSA QUE ES XUBTA
SOBRE UH PACH Pl'.DS'f,!_
BLBRT ERTU FISCAL I Dl5FDSOB, QUEJUGUD I DGOOID AJIB LA VIDADB L#.&OUSA'l'. CllOS QUEAIXOPOT SUCCEIB?
- Desgraoiadament es pot haver donat en casos a!llats.
El que no • ·-.
veig bé és que es generalitzi
oom una manera oorrent d'aotuar en un
madi tan in:fluent oom el cinema • .
-

J. M. COMPANY-

r-

t

lllí.t

ro.,, .:u·Ó
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pos
del
temps
• • • • • • • • • • • • •
Em trobava un dia de meroat a Figueree,
en :ple· eetiu, :fent la xerra
da amb un :fabricant de pinsoa d*aquestn p:rovíncia, i enmig del noatre diAleg, come-;
tavem en plena recollida
de 1 *a:nyada, em f,u la segUent observaoi6:
Ja havien de pa
tir abans els pagesos amb el aéu segar i batref
Vaig oontestar-li
que era molt rela
tiu el que acabava de di:r, puig com no es coneixía altra mitj; de fer-ho, la gent :
amb el que tenia entre ma.ns i ho feia tal vegada amb més afioi6 que avui.
lluitava
Vé a compte aix~ per aclarir
que les millores aesolides en el oamp amb motiu de la
mecanitzacid,
no les copsa igual un pa~s que sApiga qui, ,s fer-ho to:t a mA, com el
queja ho ha trobat oom estA avui.
Si els que hnn passat mitja vi
da anant a peu darrera l*arada i el
bestiar
e*atwren una mica i reflexionen, trobarmi que avui, sense.
quasi esf'or9, damunt d*un tracto~.
4s anar a passeig per fer deu vegades més f'eina que a'tiana. Avui, \U'l
home de seixanta an;,s fa la mateixa
feina que un de trenta,
ambla maquinAria existent,
la qual oosa no
passava quan s'anava a peu rega amunt i rega avall.
Es comprlm que
el jovent trobi carregds el fer de
pagls, perqu~ no sap el que és ferho, diem-ne a mA. Com aquell que ple,nyía els prínceps perque no sabien el que era.
estar bé. Es olar, no sabent que és estar malament no es copea el que és •star bé.
Parlant del llaurar
me.teix, quan s *anava a casa després de la jornada en un
terreny difícil,
qué bé s*estava damunt la ba.rana d*un tamburelll,
encara que hi hagués mal oamí i les pedrea abondéssin enmig dels clots. Per qui? El que es volia és
descansar,
encara que f'ós cantellut
el seient.
Avui ~b ele tractore,
després de te
nir un bon caixí encara es vol que sigui hidrAulic pera eliminar sotragades,
i també e'al:7riba oansat; pera no és el mateix.
Aixb no ho pot pas copear el jove, i *,s.
fent en hores una
, una avantatge pel gran, que mirant enrera ha trobat una distraocid
feina que abane calia fer-la
en dies i patint.
I encara, el llaurar
no era pas una
tasca molt feixuga, oomparat amb el cavar, per exemple.
Una de les feines que més ha evolucionat
és la de segar i batre. Deixant el
periode de les mAquines de batre, sóm molts ele que aneara reoordem el parar l'airol
girar la batuda, apilar el gra, i si feia Yent prepici ventar-ho amb lee forquetee,.
treure els baleits,
i tot aixa en ple sol, amb l*agravant que oom més pioava l'esoal
for més bé anava la. feina.
Es paesava un dia i un altre enmig de la pola, i la caler
acabava de fer el pea. I per fer el gra net, a punt de posar-lo al graner?. Solament
ho sap el qui e'hi trobava. M'he salta~ el segar també, perque si volgués explicarª
tote ela detalla
d*una cosa i l'altra
hi ha.uria temm pera omplir aquesta revista
1
d'altres.
Solament vull f'er una comparanga amb el recol.lectar
d'avui.
Vos imagillll
el contrast que representa
la feina de les recol.leotores
(cosechadoras)
ambles del
segar i batre d*anys enrera?.
Aix~ que d*una paseada sola es facin al.hora dues f'eines que eren considerad.es carregoses,
no té punt de oomparaoi6. Aix~ d'una paseada•
ée un dir, perque no arriba ni a atanear-se
de ll'lm3' el voler desoriure una i altra
Quina llunyania
no existei:t-:.de fer la f'eina com demanera de fer, d*abans i d'ara.
ia mée amunt ambla d'avui, que oonsisteix
en ceroar una ombra i esperar que el dipl
sit de la alquina reool..lectora
estigui ple, pera buidar el grabo i net. L'&dagl •
diu, parlant de coses opoaades, que "hi ha una diferlncia
com da la nit amb el dia",
aquesta n'6s una d*ellea.
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Una altra
de le~ feines oarregoses
era la dels fema; menye mal que no n'hi
havia oom ara!. Un bot6 de mostra seria que es podéssin posar les mana d'un p~s
al cap d'una setmana de relDJUl&rfema amb forquetes
(per fer no gran cosa), al co_!
t-t de les d'un altre pa~s amb ele mitjans d'avui,
fent una tasca inmensament s~
perior.
Aixa donaria un resultat
com ja podeu suposara mules ~ dur!oies en el Pri
mer, i mitjanament raspoées en el segon.
No parlem de la feinn dele menjassoe, com pot ésser la userda o l'herba
gr_a
nada . La difer~ncia
solament la pot copear el qui les ha hagut de fer de les dues
de
maneres . Un jove d'ara no se'n pot lidonar i per tant no pot aprec iar el valor
la tasca que es fa avui. Una altra aventatge que tenen els més grans, la de gaudir fent feina.
El cavar ja no té comparaci6, puig que ha desaparegut
gairebé del tot dele
nostras campe.
I el condu!r el bestiar?
Menys mal, repeteixo,
que no n'hi havia com avuit
i
molta
Eren pocs els cape de qualsevulla
mena que tenien les cases. Poc bestiar
feina,
en relaci6
a lE~ manera com es condueix avui. Es passaven les vesprades tr~
xant canoques i pelant rabea o napa, al llarg de l'hivern.
Quí no recorda el soroll típic d'una destral
damunt d'un soc, fent trossets
de les canoques de blat •
de moro manejada per una persone.f tan se val! Quan feia fred, amb les portes tanoades i passant per algun carrer,
eix!a el soroll caracteeíetic
d-llQ.uesta
feina
de cada casa que tenia bestiar.
Particularment,
el nostre
poble tenia la di~•cultat
pera
donar de veure al bestiar,
havent de baixar al pou de baix,
fé~ el temps que fés, sacrifici
que solament els afectats
poden
desoriure.
I no parlem de la m.!.
nern de netejar
les quadres, qU3
els fem.mabans no éren al femer
passaven per tres forquetes · com
a mínim,· i moltes més abans d
ésser enterrats
per l'arada.
I el sembrar, que encara=
que no fóa una tasca molt oarr~
gosa, en esdevenir-se
els
dies
ourte oalia matinejar
molt i no
torbar-ae
ga.ire, si es volia
:
fer feina, desafiant
el temps,=
encara que fés fred, perqu~ la
sembradura no s'allargués
maesa.
Parlant
del fred, i els
guants
on éren? Lea rienaes s'esmunJlifll
dela dits, puig ele piulots
o=
bé l estar balb feia que es pe.!:
dés el tacte de les mana. Arribant a casa, pera descollar
1
animal, la :feina era per·a des.
fer les riendee i guarniment•,=
dones no es tenia forga pera
llur maneig. Avui, ai avui!, quan els guante es refreden, posats a la sortida del tub d esoape ja eatan en forma altra volta.
donaven un munt de feina;
Cada any es sembraven faves; era una cosa típica;
després de cavar-les,
venia l'hora de recollir-les,
i jacal
que es matineg1Ss per
a arrancar-les
amb humitat. La gent oomengava de foso pera poder fer-ne m~s tros
dones tan punt el sol picava s'havia de plegar.
Avui es prendria a la gent pem un

.
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c on rabamiis~a , si es corregués
a deshora com llavore.
I si~hi sortien frares,
fe.i
na perduda !
De la ceba,un altre cas, per~ enoara més exagerat.
Cal tenir en compte que=
el eeu cultiu durava gairebé tot l'any.
Des del moment de sembra de les airolee
fina a vendre l'ultim
manat, si és que el preu no pnava massa bé, i aleshores
s'e!!
traven a dintre pera
guardar-les,
passava tot plegat uns onze meaos. Era de les.
poques coses que donava rendiment,
per~ a costa de molts sacrificis.
Pera arrancar-lee
calia fer-ho també a.mb hum•tat,
go que su0osa fer-ho en unes con<licions d.!!,
terdnades.
Quant a lligar-les,
a tothora de nit es veia algun llum de carbur penjata
unes forquetes,
i elA interessats
lliga que lliga,
pui 6 la tasca era de fer-,.
ho d 'une. en un,'l. Si hi hP.via poca humi tat es mullav3. la carena, i perou~ durés més .
es tapnva amb saos; així podríen lli 6 ar més estona,
dones era una tasca molt leni,·
el,: tre:.! ·
Entre altees coses més, (]Ue fariern mol t llarga aquesta descripci6,
ball de l'hort
també té el seu comentari,
sobretot
pel fangar. Molt bona feina, P.,!
r~ molt mon~tona i no gaire lleugera.
Bona feina en el sentit
de ben conrear el t.!_
rreny, per~ l'esquen~
en pagava les conseqUencies.
Es podrien cercar innombrables
comparacions de feines d'ahir
i d'avui,
pe~
com he dit abans, seria molt llarg descriure-ho.
Parlant
de feines,
i a tall d'aneotota,
an certa ocasi6 em trobava treballart
de valent,
i vet aquí que pasea vora meu una persona i em dius -per qu~ treballeu
tant?Vaig oontestar-li
que perque m#agradava, i repliol
seguidamentz
-no hoa
cree, perqu¡ el treball
en sí no agrada a ning11; el que passa és que es treballas
par a treure#s
la feina del damunt-.
Tal volta tenia ra6.
Ho he pensat
moltes~·
vegades•
- Pere Coll Sala -
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ADOLESCENT
C>oell que volee del niu, estant desplumat encara
i et oreus 6sser molt millor que els ocells de suara
no vols escoltar oonsells ni d'Al.igues ni de garees
i serAs menjar d'un oorb, en tan punt senti la flaira.
Ooell jove i atrevit,
pera volar tan enlaire
qualsevol n~vol d'estiu
et far! saltar les ll!grimes
i no veurls el ca.mí que no coneixies
gaire
1 et pote trobar un mal vent que et faci trencar les alea.
Ooell que volee de presea envere el teu primer amor
vola suau, no tinguis presea, sosaega els bateos del cor,
que et queda molt temps encara pera v:1,ure ta joventutf
si la malgastes de presea serla esolau d ..un impuls.
Ocell que jo estimo tant, deixa.'m que t ..aconselli
que he volat per molts indrets,
contra vent i a ras de terra
i porto el aenyal al front d'haver tornat de la guerra.
-

Fino Compony -

No fa maesa dies, passejava per l ..hort, i en un raed, sota
unes bardísses,
mig amagat perles
ortigues i la brossa, vaig nure una cosa que em va entristir
molt. Ben esparrecat i quasi desfet, es veia un espantaocells.
Jo matei.xa em vaig preguntara
- Qui ho fa que une quants anys enrera encara se ..n veien,
i ...
ara ja nom,s en queden d'a.magats entre les bard!sses?
Per qui els eepantaocells
no tornen a sortir en ele primera
amb un
dies d'abril
(i qui diu abril diu tot l'any),
arreglats
barret nou pera espantar els pardals que surten del niu?
Sera que aquestes mAquines tan groases i q'\le fan tant de fl2.
.
roll els espanten i no gosen sortir?,
o que le~ mateixes mlquines tan marxar els ooells i ja no calen espantaooells?
Podria ésaer també queja no hi ha gent que en faci?
Si~ com sia, a mi em va fer molta lllstima
dei%&1'-lo allA 1111.!
gat, 1 per aix& vaig decidir aixeoa:r-lo, arreglar-lo
una mica 1 ...
posar-lo al bell mig de l'hort.
Pera al oap de poos dies ja tornava a ésser al rac6, perqul teia nosa.
X'agradaria
que aquest breu comentar! servís pera animar a.
i a tornar a posar-los,
que
la gent a tornar a ter espantaooella,
ben bonics que éren.
Judith

...
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,rtiDlsa ltomarcal
/Jj

Vr-~__ni,ad~un POble viu

(lué va éeser abans, ln premsa o la notícia?.
Es evident que no oal
cap discusi6.
La noticia
és tan vella com el m6n mateixJ com la vida mateixa;
Si més no, des de oue l'home és home, l'envolta
la noticia.
Perque cada dia li
paseen coses. Perque cad a dia descobreix
q_ue al seu entorn hi ha altres persones oue parlen, que viuen, que s'estimen
o s'od!en.
I a l'home li agrada, necessita
dir i que li diguin que és allo que est~ passant.
L'impremt~ ser!, moo
tard, la resposta
teonica a una necessitat
vital.
Tan vital que es diu, i amb
tota ra6, que no9's l'home inf'ormat és un home lliure.
Es evident,
encara que sembli un joc de paraules,
que la Premsa té mala
premsa. Es parla d"ella oom d"aquell "quart poder" que fa i desfA, que treu i
posa líders
al seu gust, que escriu la hist3ria
com li convé, que manipula la
opini6. Es, oertament,
un riso. Es, pero, l'altra
cara de la moneda. Car és =
cert també que la premsa és símbol de la vitalitat
d#un noble.
oo
I és ací on volia arribar.
Perque, heus aci que
catalunya
un poble podríem dir farci t de premsa comarcal. Dei- ¿JAff} /¡ ,1,· xem de banda
aquella grana diaris
d #acurada t~cnica i tiratges
.
¡~
importante.
A
28 publicacions
hores d 'ara s 'editen
a casa nostra un total de /{/?t/P! .i 1 /
_,::;-l/~!fi,z'1
Ar exemplars.
S6n
de premsa no diAria, amb no menys de 918.020

,.
1

rr:.~

publieacions
de vegades arrelades
des de :fa
comarca, o a penes noves al oarrer,
per3 gai
tantveus de }es inquietuds,
dele deeigs, de
la seva gent. Testimonia de la eeva hist3ria
del futur que es, volen construir.
No hi ha
• Estat espanyol amb una incid~ncia
tan im~o:t'comarcal. I aix~, tot i redu!nt-nos
~an sola
di!ria.
Cal destacar
també la importancia
d'
publicacions
pera
la normalitzaci6
de la
Vint-i-dos
d'elles
s"editen
només en catala
un total de 677.120 exemplars,
segons dades
facilitades
per l'Associaci6
Catalana de
Premsa Comarcal. Les altres,
fora d '
alguna excepcionalment
en castella
s6n bilingües.
Aquest és el cas
concret de L'EMPORDA,en atenci6
a la nombrosa poblaci6 immigrada
En el noatre setmade Figueres.
nari, cada col.laborador
és total
ment lliure
en la utilitzeci6
del
catalA o castellA
en els seue escrita,
i constatem que el catalA
té una clara línia ascendent.
Se,!!
bla que es va perdent la por d"eE_
criure en catalA.
No és gens fAcil tirar
end~
=
vant la premsa comarcal. Sortir
al oarrer amb dos o tres números
potser sí. Pero mantenir-se,
continuar una setmana darrera de l'
altra,
no. El problema més sangrant és el de la seva manca de
rendabilitat.
Tanma.teixi aquesta
realitat
no es pot considerar

~7!.)j
_.·'~flp_:-Jf'
~~Jwtíd!f)J
~

,-

anyrebés
ªsemlparperp3pori-a=

les aspiracione-de
del seu present,
i
cap al tra zona a l'
tant de la premsa =
a la premsa no=
aquestes ..
llengua
amb

com un fet arllat
en sí mateixa •. La manca de rentabilitat
ée, al meu entendre
el resultat
final de tota una s~rie de oar~ncies no sempre fAcile de superara
manoa de medis econamics, manca de professionalitat,
d una adequada planificaci6 administrativa
i econamica, manca de col.laboraci6.
Malgrat tot, pera,
el
gran riso de la premsa comarcal és la capacitat
de captar l interés d aquell =
públio al qual va adregada. El gran risc, i al mateix tempa el veritable
secret
esú\ en aquesta sensibilitat,
aqueat ttsise sentit"
per a e:h.devinnr el que preo
cupa o deu preocupar a la gent, a11a que vol saber, a11a que vol entendre.
n"';
molt poco de res no servirA un setma.nari molt bonic i l:>enpresentat,
si no· 4§s
un reflexe de la vida del poble. No durarA gaire. De vagad.es, és ben cert també, i ben lamentable,
hi manca una resposta del poble.
Hom pot dir que hi ha
quelcom que falla en aquell poble quan no és capa9 d'entendre
l'esfor9
i la 11.
lusi6 d'un grup dele seus conciutadans •
. ,-.,,.,
,:\t.;;
,·,,, ·
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/'' encara hi queda un artesA d'aquells
d'abans, amb un ofici que, malauradament, morirA quan •
o l'Ajuntament
propou una camp_!,
ell mori. O s'han t:robat unes runes d'interés,
nya de "no-saps-que",
que pot ésser important pera l!economia o la millor ºº.!!.
vivencia dels vetns, o s'ha iniciat
un cultiu que obra oamins a noves esperances, o ••• no es pot fer perqu~ no hi ha una infraestructura
que havia d'4sse1'hi i no hi és, o els joves han organitzat,
o els vells necessiten,
o ••• , o ••• ,
De .fet, un poble és com un món, encara que en reo ••• t Si n'hi ha de coses!
dutdes dimensione. La petita política
municipal,
és un reflexe de la gran pol.!
tica. Cal mantenir, només, les prepo~eions.
Ea resta és igual, perque tots els
homes en el seu fons ho s6n.
Es tracta només d-anar perla
vida amb els ulls obeítts, el pensament cl&l'
i ganes de fer. Aquestes mateixes pAgines en s6n un testimoni evident i encor~
jador.
Aquesta és la veritable
resposta de la premse. comarcal. La seva ra6 d"
ésser i la seva fita.
Algú l'ha definida com "la premsa petita".
Jo l~anomenaria "la premsa Quijote".
I els "Quixots" sempre estan una mica bojos, potser sí
per~ mai no seran petits.
La premsa comarcal, diguem-ho, és la gran notícia,
la millor noticia de
la vitalit~t
d-un poble.
NURIAMUNARRIZ
Precisament per aixa, perque estA viu.
periodista
Directora del setmanari L'EMPORDA
F,gue<es'
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CONSTRUCCIONES
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CO-PA- NI
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Pavimentaciones

Nivelaciones

C/.Conde

Zavella.

Pe ralada

2

'TF.50

2762

Ext.64•113-114

eJ3 ~1·12'!ru!
(Je la
s'ha escrit
i moltes s6n les teoríes
que s'han
formulat
sobre els o~igens de la nostra dansa més representativa,
i sobre
1 'etimologia
de la. pé'.raula SABDAIIA. Pero no són més que pures hip3tesi
subjectives,
que poden tenir més o menys credibilitat,
dones hi ha molt de
mite i de llegenda
entorn d'aq_uest tema.
Pero l'e..utentica
historie
molt
testimonis
escrits
probeblement
no la sabrem mai, don~t que no existeixen
c¡ue ofereixin
unr: b;:-se científicc1.
fins
el seele TVI.
La -;irimera documentaci6 que fa eement de la Sardana és el "Liber Consulatus",
que es gua.rda n 1 'a.rxiu
munioipel d'Olot,
i ~s una cranica dele afers municipals d'
Ol ot des del 1520 al 1563.
L'al.lusi6
al teme que ene
ocupa. la trobem en un
passatge relatiu
al d:ia
5-8-1552, que diu:
"••• Item ooncluderunt
et determinarunt
que'e
lo ball de
prohibisca
la sardana y altres
balls deshonesta ••• "
El sentit d'aquesta
frase esta en que en
un principi
devia cfoeer un ball li t'llrgio
que es daneava a l'interior
del temple; amb
el pas del telDJ)s e'hauria oonsiderat
irreverent
per l'Església,
que el pJE.
hibí, passant a partir
del
segle XVa les places coma
en
ball popular i convertint-se
dansa de divertimento
commmemorapopulars.
tiva d'esdevenimente
A partir
d'aquest,
eón molt freqüents
els textos que párlen de la
lloce. Per exemple, un de l'any 1625 diu:
sardana, trobats a diferente
"••• Hi bagué sarau ( ••• ) Va comen9ar amb el ball de dos a dos en vAries
danses o ambla Cerdana, en la qual hi entren tots ele que hi caben".
Quan a l'etimologia
de la paraula S.AKDASA,la teoría més acoeptada
és la que es fa derivar de la paraula llatina. "oerzwt1111&", que eegons Plm:L
identifica
el territori
pirinenc equivalent
a l'aotual
Cerile.:nya. Per ai~
antigament
algu:ns l'escrivien
Cerdana. Aquesta versi6 té for9a acceptaci6
dones, per bé que no s'ha trobat cap dooumentaci6 que la confi:rmi, tampoc
n'existeix
cap ~ue demostri el oontrari.
El que sí és cert és que el nom
a l'exiat~ncia
del ball.
de sardana se li va donar molt posteriorment
Al "Llibre Ve:naell" de Montserrat (segle XIV) es parla dele romeus
o pelegrins
de Montserrat,
ballant
el "bfl.l rod.6". Seria aquest ball rod6
el mateix que més tard serie anomenat aardaaa ?.
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estudi

la que li atribula
un origen grec, per
i harmonia, en la que
la seva estetica
s'hi volia
veure una base distingida =
com la de l'antiga
Grecia.
Els seus =
defensora la. justif'ioaven
en l'exiete.n.
e
cia en la Gr~oia actual de diferente
danses en rotllana
i amb els balladore
quals
donant-se les mana, una de les
és 1·anomenat "Qr'to•"•
Arqueol~ioament el complementen ambles troballes
de oerAmioa pintada amb figures dibuixades en poeici6 circular,
a lee illes
de Creta, Samoa, Focea i Xipre, 09rre.!,
ponente als segles rl, IX i VI d'abans
~---..,_;¡
de Crist.
Tamb, s'ha relaoionat
amb =....--~~~~~~~--l'2Z.:__...:..:....J1
un passatge
de la Il.lfada
d'Homer (llibre
XVIII), on diut " •• Al.lf dana8111
ven tadrin• j tadr:lnee formo•••, lea mana dele lDlB agatadea al •Olll'd delen oadlno1.:.
de lea altNe':
( ••• ) "I aquella pioaven aabd6a peue aterra,

retilant

i

aaltironant

••• "

Pella i Forgas ena diu que Sa:rtinau, Sairdina o Shardana era el nom:
que rebien el e sarde procedente de l'EmpordA, Rossell6,
Cerdanya i Sardenya, esdevinguts
guardiee faraanics
a Egipte, i que apareixen gravats
en
une relleus
muralla de Karnak, repreeentats
en posioi6 circular.
Una altra versi6 ens parlad'
un origen aatronamioo-religids,
si
la forma de ritual
celtiberio
que
es retía als astres i la lluna. EL
fonament documental el trobem en=
un passatge d'Estrab6,
que parla•
=
de que en les nits de pleniluni,
ele oelt!bers
dansaven davant les
seves cases donant-se les mans,
fina a treno d'alba.
Pella i Fo~
gas desenvolupa una vagada més aquesta teoria,
fent remarcar la~
inoid~noia dela 24 compas ees que•
tenia la eardana curta original
(8
de curta i 16 de llargs)
amb le~
hores del dia, que es suoceeixen •
l'J Los .hijos del Ampurdan,
en un procés que es repeteix
oom
en cuaoto ho,en la sardana,
un cerole. Segons aixa, els c111'ts,
la bailMn ron· ~r~n'1f ~ran.
de m11sica més tr~sta,
suau i lenita
•
representen
les hores d~ fosoor de
Au ca de l es Fes tes de la Mercé de f' any 1870.
la nit.
Ele compasees de llargs,

i -

JUe correepon a una altra part, m~s airosa i alegre,
equivalen
a les hores de=
El contrapunt
simllum i a la presencia
del sol, que dóna escalf i vitalitat.
bolitza
el cent del galla
1·a1bada,
que assenyala
el pas de la nit al dia,
i
musicalment
separa els curts dele llargs.
Una al tra hipoteai
orientalista
ens parla d ·una de.nsa originAria
de les
costes del ?lar Uegre, í)Ue es balla a.ctual:nent a .A.nkara (Turquia),
en la que elB
dansaires
en cercle fan passes ulternstivament
u (reta i esquerra en tres temp:;
-,mb les mans baixes,
mi tjanes i al:;ades.
Tarnbé al sud de Rússia
es balla una. dansa eslava anomenada "Gorowod", ..
riue gunrdc1 algu ..'1.é'. semblRn,::a arnb la sardana,
per la seva evoluci6 circular.
Zl conegut assagista
eopordan~s Alexandre Deulofeu,
teoritzador
ce la M:l
tematica
de la Historia
i de 0ue l'art
rom~nic va tenir el weu bressol
a l'Emporda-Rossell6
amb molta antelaci6
a la resta d 'Europa, seguint en la mateixa =
linia diu ·iue no cal cercar l 'orígen de la sardana fora de les nostres comar ques, sino que "les arrels
de tota la mi1sica occidental
les hem de buscar en el
nostre EmpordA", ja ~ue "l'EmpordA és fonementalment
l'únic
poble creador d'Europa, afirmaci6
que particularment
considero
exceseivament
xovinista.
'"'
Antecessor
o coetani de la sardana és el "Contrapia", ball que deuria
tenir el seu origen en unn barreja
de dansa pagana grega i cant salmadic cristiA, que també devia ballar-se
inicialment
a l'interior
dels temples, passant •
més tarda
les places per suposades irrever~ncies
irrelisioaee
en la seva intf.!:,
pretaci6.
En aquest ball ele dansaires
evolucionaven
a dreta i esquerra,
agafats perles
mans, en rengle o are, podent Adhuc tancar el cerole en alguna casos.
Ambd6s van evolucionar
paral.lelament
i éren interpretats
oonjuntament.
A la biblioteca
del Castell
de Peralada hi ha un manuscrit
del segle XVIII, on
es diu "•••Y el oontrapás
suele durar poco más de medio cuarto de hora yacabado se sueltan
las manos, se rompe la cuerda y se forman círculos
de tres,
ª
quatro o más parejas,
que baylan (dándose las manos) una especie de contradansa en la qual solo se sueltan para hacer saltar las MU&eres en los puntos fin_!
les de la danza".
Aquest detall,
pera, de fer saltar
les dones, ~s una mica•
obscur ct·explicar-se
en el cas de la sardana.
En conclusi6,
si bé es descarta
jaque
la sardana ha.gi estat importada
de la Grecia pre-clAssica,
les hip~tesi
actuals
apunten cap una arrel aut~ct,2.
na iberica,
amb influencies
poeteriors
de la dansa grega, que li va donar
el
toe de bellesa
i harmonia que actualment
posseei~

_J.ill.C ompany_
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Per mitja
nosaltres

festa

cel.lebrar

homes del camp

us diré

més endavant

el plat

que acostumem a menjar.

Aquest plat

6s el banyut

a l'hivern

Arriba
surt

a casa amb el volant
i bonio

i el trobem molt bo menja.nt
)

més que el pollastre

rostit.

El meu gendre s'ho passa molt hé
ann.nt a cagar

i gratar

dones en troba
un parell

Aquel! delici6s
sobre una !launa

vares

en poques hores

de cents,

fins

i tot llapar

i "ouixot"
que es pot

els "llembrot•"•

Després de la cargolada

faci

el mengem.

sempre tendre

de cansalada

hort

es fa un foc que, apoca

oa.rgol

que tan gustds

tróesos

et queda une salsa

que tothom vol

principalment

Fet de tomates del noetre

si no més.

banyut
posat

pera

una brasa

poo

a pertot

ooure la oostellada.

Ambla oostellada
hi fem un plat

de xai

d'all

i oli fort

que queda dur oom un roe
i que dóna gust xucar-hi

Pera

refinar

una garra.fa

el tall.

i acabar

del nostre

vi

dela ra!ms que varem collir
ben fort

1 de bon paladar.

Després d'aquest
se ..n va a estirar

queda tan ben torrat

i queda el p~s

que quan el punxes ja surt.

fine

bon dinar
sobre el llit
adormit

l ..hora d ..anar a sopara

- JAUME ROVIRAS-

Carta

!~~!'ta

a l',~j~~ _
tamen~

d'EI

Far

Jenvoicut, :, 3enyors:
Unn vegada més il.rrioem a les porteF, de lf nostrP.. T•'estn J'.él.JOr de Sant
Mnrti.
"Jm vege.cio més t.':·.mbéhaurem de sentir- les ln.rnente.oions de lE; gent i enri
heurem d 'avergonyil'
cie le. manca d 'un local adeqUe.t per a aquestes cel. lebraciom
Durant aquests dof, dies, tothom hi dira. le. seva ( oue aquesta se.la ~s i'1decent,
que s'hR de fer un local,
que s'ha de formr-ir una Societat,
oue aix3 no :pot seguir així, etc •• ). Passadét le Festa, tothom es refredarA i tots els ideals s'13:2
vairan,
com si se'ls emportés la trarnuntana, i l'any vinent tornerem a estar en
les mateixes condicione,
com la roda del trull dóna voltea i més voltea alma-=
teix lloc, per culpa de l'eix que no li deixa fer altra cosa.
I certament, és que aix~ no pot seguir així.
La nostra paci&ncia té un:
límit,
i per aixb ara diem PROU!!f.
'
El motiu d-aquesta carta no és altra que donar a con~ixer a aqueix Consi!_
toJTi i ala vetns d'El Far la ra6 perla
qual la Festa d'enguany ser~ molt menys
llu!da que les dela darrers anys.
No és pas per causa accidental,
ni per manca
d'idees,
ni per raons econbmiquea.
ha=
Creiem que el Grup de Joves, en ele sis anys que porta d'exist~noia,
donat provea suficiente
d'esperit
de treball,
de dinamisme, de ganes de fer cowee positives
pel nostre poble, i de realitzacions.
A canvi, solament hem dem~
. J)f~
nat insistentment
la ool.laboraci6
del poble de dues mane. •~~•reas
partioipant
en els .actes que organitzem,
i fent reali
:;:;:::==================
tat la construcci6
d'un local adeqüat,
que possibiliti
les
nostres aspiraoions.
La primera, gairebé sempre l#hern obElFar d' Emparda tinguda; la segona, aviat sera !legenda si no hi posém un
Dificultats per bon remei.
Aqueix Ajuntament ens prometé, aviat fara quatre anys
trobar un
fer-ae'n
ress6.
Noaaltres
hi hem tingut fe i mai fina ara
terreny pera
no ele hem fet cap tipus de pressid.
Ens consta, ho reooequipaments
neixem i agrat~, que s'han fet geations i que han sorgit e
EL FAR D'EMPORDÁ
!Del
problemes aliena a la vostra voluntat
(reprodulm aquí al=
nostre corresponsal). - El po costat una nota de premsa al .lusiva al tema).
Pero no n #
ble del Far d'Emporda ha sobresortit darrerament pe) reshi ha prou.
Creiea que hi ha hagut temps suficient
per a
sorgiment i exit de les festes i
d'altres actes populars, cada
trobar una soluci6 efectiva.
vegada més accentuat i eviAl llarg d 'aquestsdarrers
anys, ela actea que hem ordent, com és la manca d'un
gani tzat han segui t una escala ascendent,
produote de la :r:
local adequat pera la celebra- ·
ció d'actes públics.
experiencia
i de la incorporaci6
de nous elements a la no!_
De. quatre
anys,
ern;:a, ·
tra tasca.
Pero ara hem arribat
a un punt esta.tia,
imposs'han est<1t fent gestions per
part de l'Ajuntament
per a
sible de superar O millorar.
I no és que éns .manquin ide1'adquisició d'un terreny anomenat «l'era d'en Dalmau»,
es ni voluntat.
Simplement, la única limitaci6
que te:nim=
que fara situat al béll mig del
és la de no disposa.r d 'un espai suficient
i adeqüat par a
poble, i que reuneix les maxiencabir-hi
la gent i per a oel .lebrar actea de més quali tat
mes condicions per poder-hi
construir
un local. Aquest
o envergadura ( teatre,
conoert, ball, etc.•)
terreny és públic, pero refeEn el sí del Grup de Joves ha. aparegut ara una certa=
rent a ell hi ha un dret d'ús
per part d'alguns ve1ns, que
apatia,
una desiluai6,
motivada per la manca de resposta ..
prové de quan antigament
a les nostres,
creiem prou justes i paciente,
peticione.
era dedicat a era comunitaria,
i s'emprava per batre-hi el
Podríem haver renunciat
a l ..organi tzaci6 de la Festa d ·engr~ra el problema pera la reguany, com a mesura de protesta,
per& creiem que "el pobl&"
cupel'ació del terrenv en bé
en general no hi té cap culpa. Per a1xa volea manifestar
•
del .poble rau en l'oposició
dels;qui no en són propietaris,
la noatra disconformi tat amb aquesta reducci6,
i oom a mepero que tenen el dret d'ús,
sura de forga a llarg termini,
prometem arribar
a una paaque en I' a(:ltiumlitat no s' exer_,
ceix .
sivitat
total,
si la nostra peticid no &s fa realitat
en1111.
transcurs
de 1 ..8?13 vinent. No ho desitgem de cap manera, pero no podem renunoiBl'
indefinidament
a les nostres aspiracions.
Amb el degut respecte
i considerac16.
EL GRUP DE JDVES
1.

d ' El F1r d' Empordi

11
ISCII lll 111/JII
I•
Els návols de boira que énvaeixen lee ciutate
eón apartats
per una buf'arada de vid~
i ele monstres de ferro i ciment
s6n engolits
per terratr!mols
inmensos.
Lee aigues brutes dels rius s'introdueixen
dins la terra
i fresques.
i apareixen mée avall oompletament nítides
Les oadenes i corretges
es trenquen
i les gAbies s'obren
i aparelle
i maquines de tota mena deixen de funcionar.
I tot espai de .sol es cobreix d'herba fresca
i verda
i les plantes
ho envaeixen tot.
I els ocells
folla d'alegria
piulen senee parar
i les basties
i feres de tota mena es troben lliures
completa.ment lliures
i els peixos neden sense trobar
cap xarxa que interrompeixi
la seva marxa.
I tothom es troba feli9:
Les flore sorgeixen
i esolaten arreu,
ele arbres s'alcen per damunt d'altres
arbres
i pugen fine lo ilimitat,
sense t4§mer ,seer tallats,
i teta planta vivent sap que mai més sera trepitja.da.
I tothom es torna foll,
foll de desig, foll de pla.er.
I el sol llueix més que mai,
si se'l mira cara a cara.
feriiilit ele ulls,
I la flama

que conservava
restes de vida damunt la terra
es oonverteix
en un gran incendi,
i pertot
arreu hi ha innundaoions d'amor,
innundacions de pau.
El miraole impossible s'ha fet possible
i comenga el regne de la vida.
L'últim home ha mort.
La raga humana ha deixat d'ésser.
Visea la vida!
,
Mort a la mort!

Jo:,ep Coll H.

Setembre del 1981

Prograina d·actes
13 DE BOVDBRI

DISSABTB
Dli

Partit de F01'.BOL-SHOV
entre
noies d'"El Far.

A les 16 h.

16,30 h.

Partit

22,30 h.

Ba.11 de ni t ameni tzat

de futbol

entre

ele nois

oasats

i

pel oonjunt

i les

soltera
ttS()L IXErlt"

part, elecoi6 de la Pubilla
reu d "'El F'·ar d '"EmpordA.

A la mitja

i

-

l~He

DIUJIDGEDI.A14 DE NOVEIBRE
A les

solemne en honor de Sant Marti

11 h.

Ofioi

12 h.

Audici6

de sarda.nas

perla

Cobla BAIX EMPORDA

Vermut de germanor

16 h.

Festival
infantil,
amb aotuaoi6
animador "líOE"
XocolE~tada de fi de festa.

del cantant

-

,-

.:.:.·.:~-

Protagonista:

~o~-r[)Á

PUBILLA

MARIA ISABEL MORADELLTETILLA, "Marisa" pels fa.miliars
17 anys. Pubilla d'El Far d'Emporda 1981-1982 • .Anema mantenir
versa amb ella, a fi de coneixer-l a més a fons.

i amics
una con

F in e on has eetudiat
i fins on penses
- Jlari s a , t ote eab em que est udies,
eeguir7
, f re.nces , an gl e s , dos curso s d ' alemany , ara e s- Ti no l 'EGB, el BlJÍ>
tu dio COU, i un cop e s tigui d'aqu e st ja no vull e stu dier més .

Qui'ª

el queª'ª
t'agrada
fer?
I el que men¡rs?
•• El que més m'agrada és llegir,
i el que menys és hever-me d'esperar
o fer qu e m'esperin.

- Sapa ouinar?
-. M'agra da molt.
postr e s .

Ho p:NJctic o. Ti no es9 eciali

ta t en c oques i altre s
:

- Def'ineix-te
a tu mateixa.
Cóm ets?
== M'agrf1da parar-me o, ;Jenear, Í!DP.f,"ina:r-meceses,
l i tat.
Digue'ns tres
=., Airejat,

paraules que creguie que d*fineixen
mol t ben ,:'i ,:-,·u
·it, i. .3.rn::i mol ta vi: -;tn.

pero dins de l a r eael poble d'El

Far.

- Digues un llibre,
una oan96 i un animal.
== De llibre "El Anil .1011, de Daniell.P. '3tecl.
Uné\ cn.n~6: "Me ol'l.i.dé
vi vir",
de 'n Juli o Iglesins.
Un anime.! i el gos.

Qui'ª

== No

pera tu la politioa?
ho s é. No m'h e parat

de

m~i a pensn r - ho.

'ª

- Aotualment la jovent ut
molt criti cada perla
gent gran.
I tu qui en
Cóm la def'endries?
penses?.
== Cree que tots
sóm joves i el ~ue volem és obrir-noB
un camí en la
vida.
- Parlem ~ de l'eleooid.
,aser elegida?
== No m'ho havia penaat
TU
pre ndre? ·
• = Amb mol t a i l .lusi6.

Tot ooaen9l

a Bl Par.

BeperaTes

o deaitjavea

mai, ni tampoc ho desitjava.

- Cóa t ' ho

Em va a grad ar molt .

E%plioa'n11 tot el que T& paaear dea~s
de l'eleooid
a El Par.
== Fer les Fires de Santa Creu a Figuerea es va fer l'elecci6
de la
Pubilla de l'EmpordA, i aqui vaig ésser elegida primera dama d'honor.
Quanta regale, llariea?
•= Uit, molts i molts.
Ele que més recordo són: una pantalons,
un jeE_
sei, una capsa de ms.quillatge,
ampolles de licora,
un mocador de coll,
bo mbons, un a lb um de fotos i moltes coses mée.

~

DespÑa d'aqueata eleooid Tares anar a Solsona, veritat?
.,.. Sí. AlJ.A va ~sser tot mol t me.co. Es un poble com Castell6,
emmurn
llat.
Els actes van comen:;a .r el dis '.;abte a.l metí.
Ens varen fer U.."1 =
exAmen escrit
de cultura
catalana
i general,
i de temes d'actualitat.
un?. placa a la pla9a i varem anar a 1 'Ajuntrunent
Més tard vam descobrir
Despréa de dinar, ens varen donP-r un número a cada una. de noaaltres,
i
per l 'ordre que tocava ens feien pregu:'ltes.
Havent aopa.t hi havia ball
i discoteca.
El diumenge VPrero anar a miesa a fer ofrena a la Verge, i
després es va fer 1 'elecci6
de les quatre Pubilles
provinci~lA
i de 1R
de Ca.t.é'lunya.

noies 6reu?
Dones, en tot:11 érem 35 noies,

Quantes
==

per?> de Gi:--on?. solament

n'érem

quatre.

I oóm va anar l'eleooi6?
a:
De les trenta-cinc
noies en van triar u..~a, que seria la repreaentant
de Catalunya.
Després, de les representants
de cada província en triaven una.
I de l•s quatre representanta de Girona, la Karisa =
ya 6eser l 'esoollida
com .:a
PUBILLADE·LBS COJWIQUBS
m:
GIRONA,motiu pel qual tot
el poble se n'bonora i
et
felioita
de tot cor.
Amb molt d'orgull
publiquem aquí al coetat un retall de premea de l'article
que es va publicar en el =
setmanari empordanfis "HORA
NOVA"de Figueree.
Marina Pujolas

la Pubilla del Far

Elegida Pubilla de les nostres
comarques
(Redacció).Els passats
dics on/c i Jotze de setemhre e~
n:lehraren · a Solso na lt:s fc,t cs
d'clt:cciú i prodarn.tLiti tk la
Pu billa de Catalunya. F n el decurs d'aquestes ks tt~ fou csL·ollida Maria halKI Mor;1Jdl, actual Pubilla Jcl Far J'Fmpordá, coma Pubilla de les C'omar4ues de Girona.
Cada any el Fomi;nt de les
Tradicions · Popula,s convoca

a4uest certamen, al que concorren Pubillcs d".1rrcu de Catalunya. Fnguany la festa es L'l:lt:hrú, com ja ha 4ucdat dit, a la
capital del Su lsonés amh J'assisll'ncia, entre altres de les Puhi llcs de Lbncú, HiscnJa Ciurri,
la de Figueres Concepció Pcrez. i la del Far, Maria Isabel
Moradcll. la 4ual sortiria elegida Pubilla de les Coma r4ucs
de Girona i dama d'Honor de la
de Catalunya.

1

1

ar~eul~

rtlma.deria.

SA IGA

-

1

ttplieaei~nu Hidrluli t;ueu

Carrer de la Creu, 8
Tel. 21.43.02
GIRONA

Carrer Vilallonga,
Tel. 50.13.15
Carrer Mar, 5
Tel. 50.40.58
FIGUEBES

Ctra. N-II Km. 720,1
Tele. 47.64.10 - 47.64.09
FOBNELLS
DE LA SELVA

9

. .

1

sabates
especia

j
1

Is

1

i

pera
Plantilles
ortopediques
(home.dona.nen1
SERVEI DE REPARACIÓ

SABATES

e/ RUTLLA, 33
OLIVA, 31

FIGUERES

Telefon so 54 29

A MIDA

RONDALLA

~~~~~~~~~)t.,
~i hi ha algun sentiment que ha acompan,yat a la humanitat a travers
de tots els temps, és la indecisid.
En efecte,
si pensem · una mica, veurem que la capacitat
de prendre
deoisions és una de les facultats
més importants en la vida de l'home.
I la major:ia
i així davant moltee side la gent no tá aquesta facultat
molt desenvolupada,
tuacions dubta i no dedideix.
I sovint aquesta dubtes representen
una tortura
pera l'esperit,
un trasbala
pera l'A.nima.
I air! hi ha persones que ceroant
una resposta s'ofeguen en un mar de indecisions.
I reoordo la rondalla que m'explioava
l'Avia,
quan jo era petit,
a la v.2,
ra del foca
"Hi havia una vegada,, en un temps llunyA, quan les bruixes removien cada
nit barrejes
misteri9ses
en perols fumejants,
una terra anomenada Espa.nya. Era
composada de diversos regnes independents,
i en un d'aquesta
regnes, el de Cat,!
lunya, en una poblaoi6 com tantee, hi havia una masia que s'assentava
en un tur6 vora el boso. Des de la masia s'extenien
terrea de llavor i feixes de boac,
i a pocs minute en un bon cavall e'arribava
al nucli del poble, presidit
perla
mole enorme del oastell
del senyor oomte.
A la masia hi vivia la familia de'n Massagran.
Hi vivian,
sí, per~ sota
ele peus ultimament tan pesants del senyor comte.
I aix~ era una de les coses~
més petites
que rumiava en Joanot Massagran un dia soleiat,
quan llaurava
els.
oamps pera sembrar-hiel
blat.
No corrien pas ~ons temps per en Joanot.
L'estiu
passat la secada havia
marfit la collita,
la pesta havia fet estada a o~sa seva, matant gran part
del
bestiar
i deixant molt malmesós els altres.
I és clar, el comte havia exigit =
els delmes que li pertocaven i praoticament
havia deixat en Joanot a la miseria.
També la seva dona, la Mariona, havia aga.:fat un fort refredament,
del qual eno.!
rano s'havia refet del tot.
El pes feixttc de tantes desgracies
aplegades semblava encongir les espai
lles de'n JoA.t1ot, que de tantes abana se n'havia sortit
sempre amb el cos ben=
dret.
Potser era perque un exiy faria. aviat, la lleva s'havia emportat el séu =
m1ic fill en Jaume.
En afecte,
les guerree internes
entre les diferente
faocions,
feien
que
hael senyor comte hagués anata
la guerra, i pera obtenir gent pera fer-la,
via utilitzat
la lleva, generalment agafant a la gent per for9a.
Així havien=
en les armes. Ell que era
arrossegat
en Jaume cap a vés a saber on, i adestrat
tan paoifio i poo amic de les trifulgues!.
ª.!!.
Un viatger que havia fet nit al poble, contA que per tot el territori
p~ol
les guerras,
les rebel.lions
i les matances estaven a l~ordre del dia. =
Els ex~rcits lluitaven
uns contra els altres,
i els altres
amb els de més enllA
Una amb el rei, els altres
contra el rei o buscant el propi profit.
Mortandats
orims, saquejaments n'eren els resultats.
En Joanot venia vell patint per en=
J~ume i perla
dona, que si encara era malalta en tenia la culpa el cop rebut=
en veure que se li emporta.ven en Jaumet.
Qui posaría ordre en tot aixo'? Qu:! faria tornar el fill,
quí cura.ria la
dona i fa.ria reviure el bestiar?
Potser el que a.nomenaven "Rei desterrat",
que deien era a Fran9a preparant la seva torna.da per a arreglar
les ,coses.
Pero era mol t jove encara., poo
No era gaire gran cosa,. tan pooa cosa potser
=
veter~ en les arts de governa.r.
com el fill del comte, que des de que el aeu pare era fora a la guerra només f!!, .
ia festes,
i vinga beurc i fer xivarri,
i cavalcar amb els seus soldats pel bell ..
mic de les terrea,
fent tota olasse de maldats.
Es clar que de maldats i desp~
sea inútils
tumbé n'havia fet el rei actual,
encara que comen Joanot prou bé •
sabia, ell no n'havi~ oonegut cap debo.
ambles
I s'enconvava més i més sobre la rella i semblava entrebanoar-se

Tenia el cap ple de pensGments foscos, i rumiRva que s'Bcostava el dia fatídic,
i él hores d 'ara ni ell ni lP , dona sa,bi en q_ue fer •••
Vet aquí que de sobte es va sentir un fort espetec i l'eug~ va trontollar,
perdut el ri i.me. ::::::n
Joanpt ame grrn esglai veié que la rell¡,,, s 'hnvia trence.t
per lé L ~1eitat, i pos:~eit per un r> rabin enorme deixa an.::r una seriE de rcnecs ·
contrn lEt relln i el m6n en cenernl.
Passa ,t per~ el · moment de lr . fogueradn, va
estr ,1nyél.r-ce que en un ter r eny com é quell, sen1,;e roes , h ncués trencnt l 'aradn.I
el tros d •es tri,
quinn f6u la sevn sorpresa. q_unn va veure q_ue la
en desenterrar
relln era cla.vada . en · el q.ue semblnva ésser u..11.e
, mena de cofre .
"Valga 'm Sc:-mtn !,iariH ! ! , excl em!. r:u~ és aixa?. Veiam si he trobat un tresor
jo!, I si fós el botí dels :piratas berberises?.
Jd, ai!"
Impulsat per un gran delit desenterra
el que era efectivament
un cofre de~
bona rniea, reforgat
amb barres de ferro i tancat per un salid oandau.
Com va=
poder carregl el c ofre sobre l 'e uga i féu rapjdament el camí cap el mas. Explicada la histaria
a ln seva muller , un ~ort i encertat
oop de mall va fer saltar
en Joanot aixecA la tapa.
el candau. Seguidament , amb mens una mica tremoloses,
Al moment, en mig d 'un a gran r emor, de l' i nterior
sorgí un núvol esp~s de
fum de mil colors fantasti c s , una foe cor t err i ble ho cobrí t ot , i en la boira=
es form! una imatge . Imagi ne u un home gega.nt í , amb el t ora nu, bragos creuats ,
mirada t er r i b le i amb el ca p co be rt amb un turbe nt d 'aquel l s de diadema al mig.
I e s va deix ar s ent ir una veu s emblant als t rons darrera
l es muntan.vesa
"Jo us saludo , oh bona gent ! Res n o heu de t émer de mi . Sap!gueu que sóo =
un geni orien t a l, p qui le s ar t a magi ques d 'un bru ix ot enemic meu van empresosí vosal t re s humi l s mortals , m' heu a l li ber at.
nar di nt r e el cofre. I vosaltres,
Ai xí do nes , podeu expresar el desig que rné s agr adi a l a vo s tra Ani ma, l'a nhe l-,.,.
més pr ofond que ti ngueu, que podeu estar segura que jo us l ' ao ompl ir ,. 11
Aques t es paraules paralitzaren
al matrimoni, pera d'una revolada la Maria
"Joanot, que no ho ve ue?
es pos a a cri da r mentre saosejava fort el seu marit:
e la sort ens he, benel t ! Aquí ten im la solu ci6 al n·ostre dile ma, i
Jol'!not l C'¿u
amb la solu ci6 del dilema, l'arranjament
de tots elo mal s i prob l emes ! Pregtl!!
ta - li, pregunta-li,
Joanotl 11
r av an gant un pa s en Joanot amb els ulls humit s , pregunta amb Veu suplioan t s
"Conte s t a , oh ge ni, a le . ?regunt e. que més tortura
i trasb a lsá el s no s t res
es :peri t s . Parla!.
A qui hem de votar el 28 d 'octubre?i 1
Per~ el geni no digué res; mira tan sols a la parella amb gr an oompassi~ i
amb un movi ment es torna a fer boira, i la boira desa paregué i no queda re s .
1

I fixa~t bé, fill
meu, em deia l'Avia,
que el geni j a el s ha.gués volgut =
cont es tar; el que passa és que no podia, perque ell era un senzill
geni oriental, que tan sols podia donar riqueses
i palaus, i pera respondre aital pregunta s'ha d'ésser
el mateix Gran Geni de la Saviesa."
-.0 0 00.~ ( Dedi oat a tots
ele in deciso s , ab s te nci oni s t es , i ndife r ent s i paseotes que el passat 28 d ' octu bre van fo rmar el per oent atge ~1 %) d ' abs te nci 6,
amb tot afect e. )
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Pere Valent _

Ei dia 18 de
Julio l d 'eng\,UU]y', i di.!!.
tre dels aotes de la.
Festa d "'Estiu , va cel.
lebr~e
a El Far d ' E.!,
pordA el II COICUBS DI
ftAC'l'OBISIJ.'E, amb molt
~xit de participaci6.
En un dia
oalor6s
plena.ment estival,
sota
un s ol que queia com un
pl om sobre lea olosqueS,

els

14 concursante inscrita
van imar real.itzant
una darrera l"'altra i oorrelativament
les quatre provea que hi havia programadesa el vuit
ambla cuba, el reoorregut entre dues ratllea
amb els ulls embenats, el llan9ament d"anell•
ale pals verticals,
i la balan9a sobre duea ~
lipes i el rauleu travesser
(si b' aquesta 11>
era puntuable).
En totea elles es ooaptava
el
tempa i es penalitzaven
les falles.
Al final,
va resultar
guan,yador En Jos41p
M• Figueras, d"'Orriols, quedant segon En Joan .
Moret; i tercer en Josep Vidal.
aquesta
Cree que s"'hauria de potenciar
perque si · b4
concursos, que s6n interessants
un bon domini de volant no es garantia de bon
p~s
(o bon tractorista,
avui tan se val),•
serveix pera demostrar -que també ele ~sos
s6n oapa9os de fer malabarismes•
- J.M. Company _ I

-
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el yuanyador
·
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LA VIDA
Oh! neta i crietal.lina
vida
com aigua nascuda de les roques
que de sobte t'embruts de fang
de dolor i de morts.
Caminem sentint-nos
dins nostre
el rellotge
de la nostra nit
que tallant
el temps
va fent caure al fons de l'exist~ncia
els minuta de la nostra vd.de.
oom les fulles dele arbres
enmig del fred de la tardor.

/

La vida apareix en nosaltres
com aigua suau en la mirada
com cotó blanc prop de les galtee
_ oom ponoella d;una flor tanoada dina el maro del m6n.
/

/

Es
Es
Es
Es

Per aix~ la vida ás sinceritat
1 alegria
alegria com la vinya
que reparteix
a tots ele seus ratms
perqu¡ amb el vi de _les seves entranyes
i el teu amor d'aigua naecuda de les roques
esclareixi
ele meus sentits
"aentiments"
pera veure !'esplendor
terrestre.

el palpitar
del meu oor, fet Ansia perla
vida
Anima morta,per un impossible
una ment :fosca, ennuvolada pele dubtes
un eeperit d!bil, per un ideal
Es una esperan9a vana, per un final :feli9
Es la il.11lS16 conetant per trobar dia a dia
aquell instant que ene fa somriure.
una.

/
Si wi pesar et suoumbeix de la Vida
dlixa;m compartir-lo
que jo trobar4 la forma
de sentir dins meu
la gran torga de l"entendiment
pe~ a fer esvatr ele mala esperits
que et porten a aquea .. orisi emocional
fent-la
tan sola un install* de goig.

/
//
/

/~/
,

'
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SOMNI
A les onze del matí d'un metí d'estiu,
em trobava disfrutant
a
la platja
amb una de les millors aficions
aue tino, i que és la contemplació
del mnr. Hayia arribnt
a la platja mitja hora abanA, i degut a la calor, ja
em comen9aven a regantellar
les gotee de suor pel front,
pera jo ni me n'ad.2,
nava, dones les petites
onades i el xip-xap de l'aigua
coma rm1sioa de fons,
acaparaven tota la meva atenci6.
De sobte, a una dos-cents
metres mar endins comengA a al9ai-se
una columna d'aigua d'uns dos metres de diAmetre; l'aigua
puja.va arnunt amb una velocitat
vertiginosa,
com si f6s xucla.da amb unes bombes molt potentes des de
l'espai.
Al principi
vaig trobar estrany el que succeta;
incl6s em vaig preguntar si el sol no havia afectat
el meu enteniment,
fent-me veure coses irreals.
Pera en veure que aquella visi6 no desa.pareixia
del meu davant, vaig
comen9ar a espantar-me de debó; no m'e:xplicava el que succe!a, ni a qu~ era
degut, ni per qu~ succe!a. Realment pensava que em tornaría
boig. Aleshoree,
méa reposadament,
vaig intentar
esbrinar
la causa d'aqueJ.l fenamen. Hi havia
lR possibilitat
que fós provocat per una bestia marina, pera vaig comprendre
que en el mar no existía
cap animal pera con¡ixer,
i que de totes les b~sties conegudes no n'hi havia cap capa9 de provocar una oosa aixi. Llavors.
vaig algar el cap intentant
descobrir
un aparell
extraterrestre,
pera vaig
haver de clucar els ulls,
degut a la lluminositat
del sol, dones alla
dalt
només hi havia l'astre
Rei. També vaig pensar en la possibilitat
d'un miraele diví, per~ avui en dia ja no ee'n fan d'aquesta
olasse de miracles;
i
alhora que continuava oercant els poseibles
orígene d'aquell
fenamen, vaig.:
adonar-me que hi havia una altra cosa que no funcionavaJ
el nivell de 1-aigua havia anat baixant paulatinament,
i aix~ em va estranyar
més, perqu~ per
aquella oolumna d-aigua,
de cap manera podia refleotir
en "'
mol t qu.e s-alcés
el nivell
d'aquella
immensa quantitat
d'aigua que hi ha en el mar, i em va
estranyar
fina que vaig veure una columna similar a aquella une vuit-oents
=
metres més a.vall,i
a la seva dreta una altre,
i més enllA una altre
columna,
i tot eeguit anaren eorgint de l'aigua
un munt de columnas que s-a19aven
en
la mateixa direcci6
que la primera, cap amunt. Tanmateix, en aquella moments
jo ja pressentia'Ull
desastre,
i espantat
com estava, no podia marxar, ni tan
sols moure'm.
Continuava intentant
esbrinar
el que succe1a, qua.n aixecant la vista amunt vaig veure que el sol no lluia el que normalment sol llutr,
en un dia e
olar cap el migdia. Era com si li faltés
un tros en un extrem, que a mesura
que passava el temps s'anava ampliant.
El dia esdevenia oada vega.da més ennuvolat o boirós,
i la fosoor comen9ava a enva!r-ho
tot.
Per un moment vaig creure que el mirar tanta estona el sol m'havia produit ceguera temporal,
pero no era aixo; semblava cosa de bruixeria,
com si
totes les maldicions
juntes s'haguéssin
deeencadenat
damunt la terra a un m.!_
teix temps.
Una altra cosa curiosa succeí seguidament.
A la vegada que el sol anava
disminuint
la seva lluminositat
i la foscor guanyava terreny,-com
si el sol
s'apaguésvaig comen9ar a tenir esgarrifa.nces
de fred, cada vegada més se·guides i intenses,
fina arribar
a un tremolor continu 1 angoixant.
El fred,
aquell fred ealvátsé, va aoonseguir
oanviar la por que tenia en pmiio. Alla
realment no era normal, dones en ple estiu,
durant la nit, quan tampoo no=
llueix el sol, la temperatura
ambient baixa for9a en comparac16 a la oalors
del migdia, pero no d-aquella
manera.
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El sol acabava d'apagar-se;
ja no existía,
i les columnes d'aigua,
pel soroll que feien fina llavors
i que deixaren de fer, ja no s'al9aven
amunt. Cinc minuts després d'haver apreciat
aixa, en un "flash" d'enteniment comprenia el que havia passat.
Tota l 'a.igua del mar, en algar-se
amu.""lten forrna de columnes, ha.vía arriba.tal
sol, apagant-lo
tot' seguit.
Semblava estrany i impossible,
per~ jo no trobava ce.p més explicaci6
a
aque~l fred inteno que feia, i que comen9A alhora que el sol deixA d'eUna vegada vaig oomprendre aixo, i arrodit
com estava, en posi
xistir.
ci6 fetal,
només feia que pregu.""ltar-me per qu~ els homes erem tan estúpids, i no varem aprofitar
mentre podiem, la immensa energía que ens d.2_
nava l'astre
Rei, i per qu~ durant tant de temps que haviem estat en e
contlicions
d'aprofitar-la,
l'haviem deixat de banda, desaprofi'tant-la""'
arreu.
Per~ ja no hi havia preguntes que valguéssin.
Ja tot s'havia .!.
cabat.
- Ei, noi 1, des:perta't,
agafarls
fred aquí 1
Quan vaig girar el cap i vaig veure aquell home al meu costat,
que em tapa.va un sol . que lluta més que mai, vaig oreure en .una aluoinacid, produote del panic, la fred i tot el que havia vist.
Perb no, no era res de tot aixb. Aquell home era verídio,
i
el
sol que llu!a al seu darrera tambá, i pel oontrari,
tot el que havia
ca
vist anteriorment
sí que conetitu!a
un somni, un terrible
somni.
inconscientment
D'en9A de llavors,
quan vull obrir una aixeta,
m'hi penso dues vegades, i d#en9A de llavors
tampoo no he deixat mai cap
altTe ,aixeta oberta,
cosa que feia maesa sovint.
josep Coll

hospital

VCSPRC DC NIELANCONIA
oeo et vaig temptar el ooa
per 1Dl fose deaig bruso
Vaig &"Y&t19ar
pel teu ooa
oom per 1m inoendi espla, entre fum i :Ul.aiiea r.
A'llb IIIIDB ooa·de

preoipitat

paa decidit
i pen6s
'fine un record nrmell a les pupil.les
-la •:raellor
d'unes flamee o de sangooa el reoord d'un forn
on hagu,s vist tota la llenya enoeaa.
Ulls socarrats
i inoendiats
de veUJPe't.
obriat-ae

Tant com el oos m#has omplert el oervell
i amb altres
ulla que no paa aquesta ulla
per sempre et veig, te'm representes,
6ta.
'1'u em pota deixar, &nm1-te'n
jo sempre et tindr6 en el aoment aillor
oar he aabut aaaumir-te
i ja eta en 111 mt!s que no eta en Nalitat
1 tu esdevens sola una olpia
per UDS mitjana que deeooneo.
6a en ai per aempre.
L'original
PAre> V~le>nt

/
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FERRETERIA
Y MAQUINARIA

AGRICOLA

distribuidor

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

FIGUERAS
(Gerona)

Pe,,u~ue,iii11e1

.Juanmi('f\,Iel
Carrer
telefon

Nou.44
.5016 22

ALTA PELUQUERIA ••

JUANI\IIIOUEL
JUNIOR

-3

Juanmiquel
Pu jada
telefon

a I castel!_
508177

•

15

Figueres

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

LL11mII ms
Par:

Xavier

Roca

.-

G:enís.

ter
una introducciÓ
a la tematica
O.V.N.I.
és explicar
la
hist~ria
d'aquest
fenomen.Pero
comen
moltes
coses,
no podem definir
quin
és el principi
d'aquesta,
sense
que ens perdem
en !'origen
de la vida
al
nostre
planeta
i molt més abans
encara.
Hi ha qui explica
que els o.v.N.I.,
millar
dit,
els qu6 són
responsables
d'aquest
fenomen,
han donat
origen
a la vida
a la Terra,
la
intel.ligent
i la no intel.ligent;
s'explica
que són ells
els culplhles
del naixement
de les principals
religions;
s'explica
que són els que anomanem ara o.v.N.I.,
els
"carros
de foc"
i "estrelles
espurnejants"
que
es velen
abans
i durant
la época
de Crist;
s'explica
que durant
la é6oca
grega
i romana,
i fins
i tot
a la época mitjana,
els
"escuts
de foc 11 i
altres
signes
celestials
que es veien,
tan sols
eren
O.V.N . I.;
i s'expliquen molts
més d'altres
fenomens
estranys
en el cel coma
D.V.N.I.,
durant
tata
la historia
que succaix
a la época mitjana.
Pero d'aixo
ja fa molt de temps ••• quan comen9a
la época
moderna
dels
O. V. N.I.?.Segons
s'ha
determinat,
es considera
l'inici,
el 24
de: Jun y de 1947 quan Kenneth
Arnold , des de el seu avió
particular
, veu a
Nord-America,
objectes
estranys
que anomena
" o latillos
volants"(Saucer
J.
Encara
que es considera
que és el principi
de la época moderna , parque
11,
el Sr . Arnold
va dir , sembla
per primera
vegada , 11olatillo
no és to t al men t ce r t , jaque
rece n tment
s ' ha descobert
que es va dir
el 31 de Mars
d e 167 6 a Flo re nc ia ("di sco v olant 11) per e x p li car un gr an d i os a vi s t ame nt
que v a acorrer
a q uel!
dia i qu e figur a en un !libre
antic
historie,
i
després
el 25 de Juny de 1 8 78, també ho v a d ir un habitant
de Denison
-Texas(EE.UU.),
quan va veure
u n qr2n objecte
llu minó s estrany
i que
vol a va a g r a n ve l oc it at , a te rrat
en e l s o l dels
se u s t erre n ys . (Sauce r). '
Ja i ni c i ada la 6ooca moderna , molts
són els avan GOS que s ' han
fet
en la investigació
del fenomen . Perque
per estudiar
veritablement
b~
aquests
succesos
desconeguts,
que són molt nombrosos , es prec!s
que existeixi
in sistema
investigatiu
adecuat.Aquesta
investigació
es troba
actualment
representada
en la iniciativa
privada,
tant
de particular
com de
grup,
jaque
els mitjans
estatals
i oficials,
han donat
exemple,
fins
ara,
de mínima col.laboració
i poca confian~a
envers
l a oublicaciÓ
dels
resultats
que hagin
aconseguit.
Com investigar
i en definitiva,
que ens pertmca
molt més
d'aprop,
com saber
si el que ~s veu és un O.V.N.I.
o no, és feina
de tots,
sonsa
distinció
entre
q ui investig
a i qui no, jaque
tots
hem de ser el
investig
a dor del nostre
propi
cas,
el del veí i el de tata
D8rsona
que
estigui
disp~sta
a c r operar,
sient,
comen
tates
les coses,
~rítics
i
autodid2 .ctes.
Per r;ue els O.V.N.I,
no sÓn eo s es" nue es veuen
només 2 EE.UU
o en !loes
liliunys d'on
nosaltres
estem,
sino
~ ue a~u!,
en el nostre
propi Alt Empord2,
són frecuents
els avistaments
i els aterratges.Per
aixo
és · necesari
que tots
coneixem
i oarticioem
en la difusiÓ
del fenomen,
amb el rn~xim d 'exactitut
i deixant
de b 2 nda la por "al que d i rñn' 11 o al
ridÍcul
que es pens2
una o e rson a far~,
si ho diu en 8Úblic.I
no és així,
ja nue l a persona
t,~ molts
de medis
per expresar
el que ha vis•
amb ~iscreció
i pugui
el casi
ésser
ben investigat.
(1)

Considerant
aterra.

el

cas

com aterratge,

al

arribar

la

llum

blanca

fins
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Color

.,.~~"!-.-. ...._.______
_...¡¡¡¡

r~~~~~-'--~_;Color
~-------

definits
vermell

.

groe

'

Zona aproximada
!lampee
de llum lila.

Como de llum

blanca

de la

llum

no ben
en tates

del

definit
direc-

Demostrant
que els avistaments
també ocoreeixen
aquí,
a
l'Alt
Emparda,
exposem a continuació
un c~s d'aterratge
investigat
per en
Pare Valent,
ocorrigut
a El far d'Emporda
segons
la investigaciÓ
i els
17 de Gener de 1982, entre
un quart
d'una
testimonia,
el passat
diumenge
de la nit i tres
quarts
menys deu de una.Només
exposo
un extracte-resum
cedit
pel investigador
del éas:(1).
La observació
va ser feta
per part
de dos personas.La
pria Roses un s colors
que prenien
una
mera persona
va veure
en direcció
forma determinada.Un
color
era e l v ermell
que form ava una cúpula
de grans
dimensiona
i a sota
li havia
una zona de color
groc.Els
colors
eren intens
definits
, compactes
i sansa
intermitencies.Aquest
testimoni
v a sentir
com
una vibració
sÓoica
suau , surgit
d 'u n punt no determinat
i que anava
creixent
en volum ~Tal i comes
v eu en el diseny
d'aquesta
pagina,
v a surgir una claretat
que va 11.lumin ar tata
la zona de color
b lanc,
tip a fosi no es va apagas
tot
forescent.Aquesta
lluminositat
va durar
un minut
de cop,
sino gradualment,
pero amb gran velocitat.
El segon testimoni
també va sentir
la vibraciÓ
sónica
i li
va semblar
que "¡llo"
era una cosa s~lida.Un
moment abans
~ue surgís
la
forta
llum blanca,
va veure
un llampec
de color
lil a , molt fi ir rapid
produit
en seittit
. horitzontal
a la base del color
qroc,
que va v oltar
l'obj ecte .Seg o ns aquest
testimoni
la llum blanca
partia
del object e verticalment
cap aterra,
on es difurninaven
les formes.
Tant un com l' a ltr e testimoni,
al fin al de l'avistament
varen sentir
un panic
intens,
que en un principi
no tenien.
cnn
Es descarta
que fas un llamp o fenomen
electric
semblant,
llamp
esf~ric
o foc de Sant Telm.No podía
~sser
miratge
o distorsiÓ
~ptica.
Aquí finalitzo
aquesta
breu exposici6
d'~quest
cas,
que no
,
,
•
'
IJ
,
•
es un1c a la comarca,
pero que sense
dubtes
toca molt mes d aprop
a El
far d'Emporda.No
obstant,
s'ha
de seguir
láactualitat
del fenomen
dia a
dia,
parque
la rapida
iovestigació
del succés,
f2ra
més perfecta
el seu
estudi.
A
.
.
,
m~ aquest
art1cle
no de1Eo mRs ~ue ferJque
una crida
per
la col.laboracio
de tots
i la exactitut
en la publicaci6
d'aquests
succeels mitjans
comunicatius
en ben cont2des
v~gades
exsos D.V.t.I. , jaque
pliquen
el fenomen
tal
com és, sense
exagera r, i aixo mereix
uaa lluita,
una lluita
perla
veritat,
una lluita
més que aconseguira
que els recentísims av i staments
ocurreguts
a Sant feliu'
de Buixalleu,
ArbÚcies,
Llan9a,
Banyoles
i Sant Pera de Roda, entre
altres
, siguin
ben investigats
i que
ens assabentem
tots
de la veritat.
Pero és una lluita
de tots,
amb tots
i per tots
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R E S U L T A 'i' S

A

Cens d ' electors

%de votant s :
%d"abstenci6:

i

319

78, 06

%

21,94 fo

SDAT

COBGRES

P. Comuni s t as de Cat alunya ••
Fuerza Nueva •• • • • •
Converg~ncia i Unió.
• •
p .s.u.c

••.•

..•

. ..
..

..

l

o
67
5

Soci ali s t as PSC-PSOE•• • •• 118
Centro Democrát i co y Soci al
15
Esquerra Republ icana de c • ••
1
Naoional is t e s d"Eaqu er r a. • •
1
Centriste s - UCD•• • • •
3
Ali anza Popular - Pnp •• •
15

..

.

NARCISOLIVERAS[ Catalu -...
ya al Senat)
J OSEP RAHOLA (
)
"
"
(
1
RAMON
SALA
)
"
"
FRliNCESCFERRER(Socialistes
de c. )
n
EMILI PALLACH (
)
"
JAUMESOBREQ
UES (
)
"
"
MI ROSA CREHUET( P . s.u.c.
)
LLUIS MEDIR
(
)
"
(
J OANMIRO
)
"
J OSE BENITOPAVON { AP - PDP
)
VICENTE NEBOT (
)
"
)
JOSE COMES
(
"
F.X.COBOMIIBS ( Nacionalistea
E. )

Tot i que l'assist~ncia
ala mítings i xerrades polítiques
a El Far va és s er gaireb, nul.la
(fina el punt que
que es van cel.lebrar
un partit
va haver de tornar a convocar el miting pera l" endemA, dones
no hi havia anat ningú a la primera convocatbria),
l"assist~ noi a de la=
gen t a le s vo ta cions del dia 28 d"octubre fóu massiva.
Hi hagué repres en t ació de cada casa, i en la majoria de lee f,!
mí lies vot ar en tot s el s s eu s membres, majors d'edat,
ás olar.
Des de la oonvocat ari a d "Ele cc io ns Gener al a , la gent va sabe r
a qui no V,Otar, i aquesta. cree que va t§eser la raó perla
qual la gent
an6s a votar tan decididament,
a difer~ncia
de les anteriors
elecoions•
general s.
Quant als resultats,
f6ren eemblants als de la resta de Catalunya, guanya.nt ele SÓcialistes
de Catalunya, en coalicid
amb el Partit
Socialista
Obrer d 'Espanya, de la resta de 1 'Estat (Psc - PSOE), guanya.nt
deia per Amplia. majoria, eeguits de Conver~noia
i Unió, i al seu darr.!
ra Alianza·Popula.r
i el Centro Democrático y Social , partits
aqueste d_!
rrers amb molt pocs vots (15 cadasoun d"ells}

- Josep Coll Hospital
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3
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.JOROI PICAÑOL,

JOC

ELVIRA DUCH

DE LES

RICARD ARNALL

i

DIFERENCIE',

·------------.---------------------------J EROGLIFIC

EJitre ole dos dibuixos euperiors
A vouro ei
hi há .!!! diforlmcies.
lee trobeu.

1ENDEVINALLES1
l . Tinc cor i no e6c persona
porto bata i no e6c 4oaa
i l'home pgr anar elegant
porta la coga al eeu davant.
•-•-o~•

2.Un de

llarg idos
de rodena
que passa entre mig
de cal9otets
i pantalons •

.-.-.-.

3.El senyore t esta sentat;
vé la senyoreta
i li estira
l a s ar dine t a •

un pa.m

.-.-.-.

4 . Pam

per aq u í , pam per alll
penja.

i pam que li'n

e o.._r"

o n

VC

-L S

?

n e , .__

(Totes

les

solu cions a l a darrera

pAg. )

- 4.3 -
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RARMüCLIHOEMLALRi
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KSMOPS~U~U

C.oTARófl

1 H

NBSXG

MORLDSVSTUXZURPOM
SPAl'Íi
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I

ORHJ
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Tot s aque sts animals i anim• le t s que veieu al voltant del requadre
al poble d'El Far d#Empord.A, i així m.!.
els podeu trobar si féu una visita
teix trobareu el nom de oadascun d'ells
si busqueu en la Sopa de Lletres
de dreta a esquerra
i d'esqu_!!.
llegint
en horitzontal,
vertical,
diagonal,
rra a dreta, de dalt a baix i de baix a dalt.
Les eolucions a la darrera·p~ina.

En aquest any transoorregut
des de la passada Festa
ha hagut a El Far d'EmpordA el eegUent moviment demogrAfiot

Major,

hi

Juan-Sillón

Prutos Sd.nohez
na•cut el 21 de novembre de 1981. Fill de Santiago i Manuela
Carlea Arnall Casas
nascut el 4 d'abril
de 1982. Fill de Josep i Maria Lluisa
S!l'Yia Arnall Figueras
nasouda el 5 d'agost del 1982. Filla de Joan i N11ria
DDOBCIOIIS

Joaquín••
Pastor González,
Morí el 6 de novembre de 1981
Joan Sauri Puignou.
Mori el 3 d'abril
del 1982
Maria Koret Bru. Morí el 8 de setembre del 1982
Joeep Hospital Llauels.
Morí el 5 d'ootubre
del 1982
CASAJIDTS

Juan...&intonio Soria Diaz, amb Rosa x• Gualda Rodríguez, el 14 novembre 1981
Joan Reixaoh Tell, amb Anna Ariza Gdmez, el 3 de juliol del 1982
Franoeao Carbonell Bu.xeda, amb Aurora P,re1 Cruz, 1' 11 de setembre del 1982
JUDITH

Solucions
SOPADB LLJ:'l'llS

J,DOGLI!JC
J. Bl l'ar d "bpordl

als PASSATEMPS

.TOCD:S LBS DD'il!ENCIBS

1.-

B.3.-

4.-

La corbata
Lee tieoree

El llum d'oli
El forrallat

JOFRE

L,at;ei(B comu:nionure11elat;u earnetu
reprodueeionu eaGile(u

..

..,,...

Especialitat

eri reportatges

Venda i assessorament

de material

--

c.

de nocas i foto infantil
foto-cine

carter Sant Llatzer, ·13 - Teléfon SO96 96
(P~a Triangular)

e Ie et roté e n¡e a

*

n••-11,onn

_____
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Ricard Arnall .

.

1

FIGUERES
(Girona)

"'"'""""""""'"'""'""""'"'""'"'""""""""""""'""""'"'"'"'"*

•

e s·,t eIs

.Jaume Parrot

reparació i instal.laci ,ó de tv.
radio, antenas i sonorització

el. Abat

Rigau, n.o 18

T elefon 50 81 96

VILABERTRAN

'

r' ;
.

·cAIXA RURAL

-,

PROVINCIAL · DE GIRONA
Calxa Qualiflcada

. . ..

número

37 C

.

.

~

Membre
delConsorci
Nacional
deCaixes
Rurals
Entitat col.laboradora del ·
BANC DE CREDIT AGRÍCOLA
Seu social:
o :ficines a:
"
;.

GIRONA
Banyoles, Cassa de la Selva, la Bisbal,
Olot, Santa Coloma de Fames, Torroella de Montgrí~ Camprodon, Ribes de
Fresser, Sant Joan de les Abadesses,
. Sant Pere Pescador, L'Armentera,
Amer, Blanes ...

a FIGUERES, Pla~a Comer~, 5

