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S &[1JVJ1J&©D@ 
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~en retrobars cara lectora. 
Quan jo era petitet, sempre m'a.gradava escriure, afici6 que vaig 

heretar de la meva mare. Més tard, un dels méus somnis de joventut 
f6u el de fer una revista. 

Després de fer algunes petites col.laboracions en una public:ació 
gironina, se'm presenta l'ocasi~ de fer realitat el méu somni. 

La creació del "Grup de Joves", en la qual vaig prendre part ac
tiva, em brinda l'oportunitat de portar-ho a la practica. 

El dia que ens reunirem un nucli redu!t de joves pera tractar~ 
ressucitar la Festa Major d'El Far, tot seguit ens sembla aquesta u
na meta masaa curta i simple. L'un darrera l'altre vam anar exposant 
tot un munt d'idees i activitats que es podríen realitzar. Immediat.! 
ment vaig suggerir l'idea de la revista, idea que van aprovar tots -
amb entusinsme. Era l'únic que em faltava pera acabar-me d'engrescar 
a tirar-ho endavant, sense regatejar esfor9os ni hores de son. 

Certament, estic orgullós del que hem aconseguit entre tots. I no 
solament perle revista en sí, que no em correspon a mi de jutjar, si 
no perqui!! m'adono de la il.lusió que representa pera la majoria dels 
col .laboradors el poder blasmar en una publice.ci6 un cop l 'any les S!;_ 

ves idees i els séus sentiments. 
El "FARUS" representa molt pera mi, i suposo que també pera tot 

l'equip de redacci6. Pero per altra part, cree que pera mantenir l' 
interes d 'una obr e, cul tura.l i ne caure en la monotonia, és mol t posi
tiu i convenient la renovaci6 periodica dela qui dirigeixen i marquen 
les directrius de l'esmentada obra. 

A part d'aixo, les obligacions de la vide diaria i altres aficicns 
que bullen en el méu cervell limiten la meva capacitat pera mantenir 
la meva dedicaci6 plena . a. l 'obra del "FARUS•. 

Per tant, cree que ha arribat l'hora pera deixar la direcció de 
la revista -que no el FARUS, en el que seguiré aportant la meva col.l!!:_ 
boraci6 periodística-pera donar pasa unes altres idees, unes al tres 
maneres de fer. Darrera méu hi ha tot un equip de jovent sobradament 
capa9 de proseguir i millorar l'obra empre~a. 

Només em resta agra!r l 'acceptaci6 que en tot moment ha rebut a
questa nostrs . revista, i acomie,da .r-me d 'aquesta pAg::.na editorial, de
si t~a,nt-vos a tots una bona Festa Major 1983, i fina la propera edi
ció. 
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Can~ons 

de poetes 

us vull cantar 

Can9ons de poetes us vul l cantar 
Can9ons d'runor i de l l iberta t . 
Cgn9ons d'esperan9a us vull cantar 
Can9ons d 1 opressi6 i de marginats. 

Jo sóc W1 ca.>1taire com t2nts n 'hi han 
Cantaire de poble, cantaire de faro. 
No duc espardenyes, no vaig ben cal9at 
les meves petj a.des no marquen e l pe,s, 
Tan s ol s oo rdes de r:ui te ,rr a, c:_ue són com e l lla9 
que un e i x l 'ha.rrn on i a de l méu trist CGnt:1r. 

El p oble és l a f or9a de l méu cciinar 
c ont r ad e s i masi e s m1 e sc ol ten al passa r . 
Pa u s pref: O, a i e,u a s i us pl au, q_u e no he menj at 
v a i g pel món mnb guit ar ra i e l cos tr os s ej ~t . 

¿ 

Qué en s óu de bons, el s cwi n o v i v iu 2, ci uta t 
t eniu l a natura, el para clí s heu gu an y at. 
Aoí to t és g l~ri a , allí t ot 6s fa.J.s . 
~l s h omes en b aralles, les done s cridant 
els nens a l 'escola, el j ovent a ballar. 

I tot aixb pera és s er més i mport a.nts en aquesta 
podrida, malhaurada i menyspreada sooiet.at. 

Can9ons de po etes us w_ll c an tar 
oa.n9ons de joi a , 02n9ons de pau. 
Els arbres s omriuen, les flors em fan oostat 
la lluita queda enrera, aoí es respira humanitat. 

He trobat el q_ue oercava 1 i m 'hi vull quedar 
a viure per sempre, ací s6o re spectat. 
La gent m'estima i el oamp on he arribat 
la terra és f~rtil, l 'esperi t oatal~ . 

Can9ons de poetes us W-11 cantar 
oan9ons d' amor i de 11 i bert at • 

Josep A. T ddela 





L 'EÑERGIA . SOLAR 
•• • •••• • •••••• 

Quan avui es parla d'energia solar,no es parla de un tema 
nou, i es po afirmar que molta gentales nostres contrades está 
familiaritzada amb tota una serte de conceptes relacionats amb 
el tema. 

Paraules com energies alternatives, energia solar, plaques solars 
etc. son prou conegudes. Inclús hi ha gent que ha pogut veure 
alguna instal.lació solar personalment, dones n'hi ha en alguns 
llocs de la nostra comarca. 

Aquí s'intentarán fer unes reflexions sobre aquests temes , per 
clarificar la situaci6, que de vegades i per manca d'informaci6 
esdevé confusa. 

En principi hem de comen9ar classificant les energies alterna
tives. 

A part de l'en erg ia solar existeix, la producció d'electricitat 
o for ~a mecánica aprof itant el vent (Energia eólica)~ 

Es realitza a través de ·molins de vent i aerogeneradors. 
En les nostres contrades on hi toca tant el vent, la tr ~1on tana 

1 d'altres, pot s er una energia interessant •. 
L - ., ,:i á t ' , 1 f t ., rl f . a proauccio ue gas met . a raves ae a ermen acio ~e ems 1 

altres tipris de matéri es r essiduals. (Biomassa) 
També és una energia a tenir en compte, si pe nsem en la gran quan

ti tat de ranad eri a i granje.s 2.nima ls oue tenirn. 
L'aprofitament de petits salts d 'aigua al ~ rius, per ~roduir 

electricitat. (Microcentrals). 
Parlarer ;-1 una. mica ;_)rofunit:l.ament clc l ~ ,,i ~;t ,::, ;:;~: C:' c 1c~r cri2 s olar 

i en concret de ls que poden ser u til:i _t , ;- t _c' ;~ :·.liv e ll pa rtic,ü 2::' , 
q-:.le son e l s sis t emes de ba.ixa i ;'.·:i t .; a t e,,·-_, eratu.Y'2Ü~ 

... -- .·., 

Deixem de ban da e ls sisteme s ,~· ~1te s temn era t urbs , dones re ~~2 -
senten altres tecnologies. 

Hem de distingir tres 
categories : 

Energia sol2r passiva, 
energia solar activa i ene~ gia 
fotovoltaica. 

L'energia fotovoltaica · 
és la producció d 1'ie lectrici
tat a partir de la llum del 
sol. Aquesta conversió es fa 
a través d'unes plaques ano-, 

/ 

:menad es f otovol taiques. -~~ -- --··-
Es un sistema comercialitzat i hi ha alguna instal.lació feta 

en cases i masies aillades ,ón és molt difícil que arribi l'elec
tricitat convencional. 

Utilitza les plaques fotovoltaiques per carregar les bateries, 
que s'utilitzan coma magatzem de corrent. 

Es encara un sistema bastant car, i per que sigui rentable només 
és pot aplicar en casos concrets. 

L'energia solar passiva, és l'aprofitament de l'energia del 
sol a través de l' arquitectura. (Arqfi tecturá' bioclimática). 
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Aques ta tecnologia aplica una s~rie de factors en el disseny 
i la construcci6 de vivendes, per aprofitar les condicio~s clim,-
tiques. 

, 
I 

Realitzant actes senzills com fer un bon aillament a les parets 
exteriors i al teulat; orientant la e as.a, cap el ____ .... _ 
su rp er aprofi tar les máximes hores de sol ; i Figura 4. Guanyindirectede 

calor. 
posan.t gra~1s vidrieres a les f ac;anes per 
recollir la calordel sol, és pot millo
rar la confortabilitat i re~litzar un es
talvi energétic i mportant . 

De tots es sabut aue els hive rns a 
casa nostra tenen for9a hor es de sol, si 
les aprofitessim construint adecuadament 
les c ases per captar l 'energia del sol, 
poque~ . vega.des durant el día hauriem de 
tenir la calefacci6 engegada. 

De ta t es reaneres, aquestes ouestions 
re~resenten l'energia solar passiva 
en sen zill.Hi ha altres so l uc io n s oue 
son r:iés co:r:!Dl exe s i oue donen més re nd i-

Una sol uc i 6 molt int eressant es l'ano-
i:en afa ¿e ~u r Tro nbe . Es u~ mur de gran gruix,de co l or fose, col.lo
c:at carrera. t 1-Y12. arec. v i dri a.ca. El mur és un de ls murs de la pr6pia 
--- - - -- -= 2 , s o l s er e l cic lc:1. car2 S',rc . 

B2.sicar ,1ent durant el día , el 
mur absorbe i x l 'ene rgia del 
sol 1 a la nit la deixa anar 
cap a l'interior de la vivenda 
A més es produieix una circ u l~ 
ci6 d'aire calent oue facilita 
l' efec te cal efactór . Per una 
millar comprensió, consulteu 
el dibuix de la Fig.4. 

Un altre sistema que act6a 
de la mateixa manera, consis
teix en adosar a la vivenda un 
hivernac le .Aquest al tenir una 

igura 7. Distribució deis fluxos d'energia en un hivernac/e. gran SU p er f Í C i e de Vi dr e re a-
- -~--- --- lit za una bona ca.ptaci6 de 

l'energi a del sol,a conseguint una calefacció apreciable. 
Natu.ra .l ment 1 • energía passi va está enfocada a aconseguir cale

facci6 en els mesas d'hivern, aprbfitant les hores de sol. En el 
te mps d 'e stiu s'han d'usar métodes que no deixin produir sobre
escalfarnents. 

Hi h a a.lg un s altres sistemes que consisteixen en integragr en 
la estructura de la casa, elements d'energia solar activa. 

Ja son sistemes més sofisticats i tenen altre tecnología. 

L' energia solar activa, es potser l a més desemvolupada,. 
la més comerci ,ali tzada i la més coneguda alhora. 
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L'element básic d'aquest sistemes és el col.lector solar o 
placa solar plana. Tothom té una idea aproximada del que és per 
tant no parlarem de les seves característiques generals.Vegeu esquem 
en primera página . 

Recordem que els objectius en que més s'usa son: 
Producció d'aigua ca lenta sanitária, calefacció i escalfament de 
piscines. O en co mbinacions d' aque sts tres casos. 

Fonamental- r:;ent aquest sistema esté. 
consti tui t ............... per un camp de col. lectors 
un dipó- d;pó,ild'.OónwnlOCM> si t d' emmagatzament d' aigu 
que pot servir per sanitária o per 
cale- facció, i un sistema de circ~ 

........... .-u lació composat per tuberies, 
bombes, acc e soris. 

Recordem que el principi de funci 
onament d'un col.lector solar és 

molt s e n zill. Al seu i n terior h i cir 
cula un fluid, aigua o altres, que és 

escalfat per el sol, i aquest fluid 
calent és transportat c ap al d ipósit on 

cedeix el calor. 

Figura 12. Esquema básic d 'una msta/-lació 
solar productora d'aigua calen/a sanitána . 

En el camp de l' aigua calenta sani tá
ria s'hi ha treballat molt i és ténen bons 

resultats. Hi ha instal.lacions en c ases 
p a.rticulars, hotels, cam p ings, col. l e gis etc. 

En la calefacció també s'obtenen bons resultats, encara que la 
rentabili tat del sistema és més bai x 2, , degut a una forta inv e rsió " 
inicial i a que s'allarga ~olt l'a ~ oriit ia ció. 

Ún dels millors sistemes per 
calefacció solar, és .l'anomenat 
terra térmico radiant. 

Consisteix en fer circular 
l'aigua calenta per l'interior 
d'unes tuberies, generalment de 
material plástic, empotrades en e l 
terra de les habitacions. 

En quan a les piscines, 
s'obtenen molt bons resultats. 
Es tracta només d'allargar la 
temporada de banys i generalment 
la temporada de banys coincideix ~ 
amb l'época de bon sol. 

A~t-treballar amb temperatures 
baixes, s'obtenen bons rendiments 
de les plaques, i inclús es p'óden 
u+ i .~ · 1·zar uns . col. lectors especials 

1 de cautxú. 

Figua 16. lnstal-lació d'energia 
solar per a ca/efacció mitjam;ant 
terra radiant. 

Si fem un .a mirada rápida a les aplicacions que . hem esrnentat 
\ ~:.:..' JJ . . que a casa nostra estern en una postura forc;a privilegiada ja 
que tenirn un clima molt adequat per l' aprofi tament del sol -•.. 

Podriern en un futur : ná · .S:'~:iie >).lunyá, tenir cada ú . q. casa seva 
la . calef.ac :ci6 :'.i : .1~ aigua ' .Qa1:i~rt'.itá;;::s'oiar . . . . 

~ . . .. '~... . . ' : 
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L'inta1.lació ·a'energia solar 
a casa és possible amb una inversió 
económica raonable. 

La necessitat d'aigua calenta i de 
calefacci6 és comuna a tothom. 

En qua a les piscines pot ser un 
campen que les instal.lacions hote
leres tant abundants ac¡ui, poden 
introduir-se, aprofitant les ven
tatj es d'un escalfarnent solar. 

Fer tots es sabut q1.1e tenim una 
gran tlepen d~ncia del petroli. Sabe m 
que desde la cr isi de l any 1973, els 

, ,J 

Figuu 21. lnstal/ac _ 

-----• solar pera escalfar I 
L ----- -- - piscina 

nreus s'han disparat i probablement es tornaran a disparar. Així 
dones 12 neccssit~t d ' un es t a l vi energétic está clara. 

Per 1:i..~12- :-:ian cl.a 11en1 d ' ap1~enclre a usar raciona l r:-:cn t l' ene rgi a 
i per l'altre ~e~ de plan t ejar -nos l a u tilit zac ió d'energies 
2.l t er:,1ati ves. 

c~c ning6 no dibti de que l'energia solar está en moviment, i 
que té c os e s adir. 

Lc0 s previs ions fetes a Catalunya per l' any 19 9 0, mostren que de 
la dc::ianja total d ' energ ia el I, 91~ será cobert a.rr.b ern~rgies al ter
n2tives. Es una xifra d 'i mportancia. 

I<:s p1"cveu que hi l'Jaurá de 80.000 a 120.000 viven.des amb aigua 
ca.lenta s2.nitá.ria solar, i e.e 20 .000 a 30.000 vivend e s a..mb calefa
cció sol2,r. 

Val ad ir finalment oue per acomplir aquestes previsions, cal 
tam bé u~ csfor~ del Govern i l'Administració.Per el que se sap 
es pensa potenciar més serios ~ne nt oue fins ara aquest tipus d'ener
gies. Diritr e e l Pl a Energétic Nacional, es conte mpla la creació 
d'un I ns titut ded icat a la ~recerca i estudi de tots el temes 
relacionats amb energies alternatives. 

També s'est§n fent presions per aconseguir una normativa sibre 
inst a l.lacions solars, i revisar les subvencions que fins ara es 
donáv en , cre2 ,n un siste ma més adient per repartir les esmentades 
subv e ncions. 

Bá sica ment pero és ;ne cessaria una mentali tz2 ,ci6 dels usuaris 
sobr e aquestes questions, jaque al fi i al cap l'usuari és el 
que té la para .ula final. Per al tra banda tar nbé es necess-ar.i que 
tots els técnics que treballen el tema, desde els fabricants als 
lampistes, _tinguin una adequada preparaci6 técnica i una rnentali
tat molt clara, coses que val a dir-ho no sempre están presents. 

Realment es una lluita per el progrés. Una lluita a fer entre 
tots. 

Esperem no fracassar. 

Pere Valent _. 
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·1, Aries 

21-3 a 20-4 -
Amb moral i resignaci6 
aconseguirAs conformart,~ 
ambla sort que el des
ti t .. ha gue.rdat. 

Toro -
21-4 a 20-5 

-
Els astres et s6n favo
rables. 
El sol et farA venir 

"moreno" cap a l .. agost. 

Bessons 
~21-5 a 21-6 

-TindrAs sort en el 
proper any, 
s empre que no es giri 
la truita. 

• 
Cancer 

22_6 a 22-7 

-
tril Hauras d .. estrenyer 
el cintú.r6. Tir.idras l .. 
eoonomia fotuda. 
rcom tu, tothom. 

N Lleó 

23-7 a 22-8 

-
Cuida .. t la dentadura 
sobretot a final d .. any. 
Mira que és molt neoes
sAria. 

Verge - -
23-8 a 21-9 

-
Si a primera d .. a.ny 
tens mala sort, ·pensa 
que després de la tempe~ 
ta ve la calma. 

Balances 
22-9 a 22-10 

-Tú,-amio, ho tens 
forga ~otut, de cara al 
1984. Procura vitaminar
te pera superar-ha. 

Escorpit 

23-10 a 21-11 

-
Si fas travesses 
és possible facis un "14' 
i et toqui una bona 

· "oaroana.da" • 

~ 
Sasitari 

22-11 a 22-~ 

-
A primera i finals d .. a:n,y 
passarAs fred. 
Cap a mitjans, ja no 
tanta. 

Ca~ricorn -
22-12 a 21-1 

-
Si la persona estimada 
et deixa, no et preocE_ 
pis. Es que no et dewia. 
convenir. 

Aquari 

22-1 a 21-2 

-Aquest serA el teu any, 
amic aquari. 
Disfruta tant com 
puguis. 

1 

Peixos 

22-2 a 20-3 

-
Si abuses del tabac 
deixa .. l, que perjudica 
ele nervis. 
Creu, fés bondat. 



SERVI CIO ELÉCTRICO DEL .AUTOMÓVIL 

FRIGOLA SERRA 

SERVICIO FEMSA 

Calle PROGRESO, 11 - Tel. 502647 

Fl lG UERES 

· etia-For,n · ·~s'> · ~t 
. ~~ . ~~~. 
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AL SENIOR NARCIS SERBA 

Ministre de Defensa 

Molt bon dia, senyor Serra! 
Qué s 1 ha aixecat de mal peu 
(}_Ue vulcui aparel l s per a fer guerra 
-.nlloc d'eines pels conreus? 

No és ésser una mica toca-sbns 
que en un país pobre com Espanya 
en comptes de matar la gana 
vost~ pensi en comprar avions? 

Dels diners dels esp2nyols 
vost~ no pot comprar renyines; 
compr·i drapt per a les teranyines 
i tramecs pe .r a plé.:nt2,r cols, 
o telers, o •• Jlllllll .B .t--1.s 
Més no compri les cadenes 
per a estacar-nos-hi a mol ts. 

Ern sembla mol t; Sr. Serra 
que vost~ no ens ha ent~s bé; 
els qui sóm d' aqueste, terra 
no volem a.."'1.ar a la r,1..1.erra; 
volem viure en pau i bé. 

Arnb t2J1tes si 6les estranyes 
en (lUe parlen els governa.nts 
tanta NATO, tanta OT.AN, 
no sedm tot artimanyes 
i que ens l' estt.n arrifant? 

En les seves brillants parallles 
tot s6n bones i n tencions 
pero a dir veritat, Sr.Serra 
de tantes "cumbres" i "taules" 
en nom el' evitar la guerra 
ja n'estem fins els •••• 

Perque els espanyols encara 
no ens atipem de papers 
i a la "taula", s,ra per ara 
tots hi volem bona cara 
i el plat ple de lo dem~s. 

Amb tot el respecte 

FUJ A CQl.íP ANY 
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l:::1 Far d'EmpordA és un dels munioipis amb major peroentatge de p~ 
blaoi6 diseminada (27'5 %), degut sens dubte al oarAoter eminentment agrícola 
del nostre terme municip~l. 

Anem a fer un recorregut pera coneixer l'arquitectura dels nostras 111;! 

sos, i el nom del cap de familia que ele habita. 
Haureu de disculpar, pero, lea defici~noies de qualitat fotogrAfioa, 

que evidencien el méu excés d'"amateuriame" en aquest ca.mp. 

ffiA/0/ 
d ,, {El/ 

.J&Ullle Arnall 
Kal.la:rt 

CD COlS 

Joan Pujol 
Cortada 

Gení s 5ubi r 6s 
Roura 

&s '.Al'ALLS (I) 

Enrio Oaaadomont 
Tu'bert 

MAS C.ANYET 

Pere Coll Arohé 

CAN FARRA - ---
Deshabitat 

CAN MAGRE 

Joa.n Farrer6 ., 
Fe r rer 

OAlllilo Argo16o 
.A31t1 

MAS BOSOH 

Joaquim Costa 
Estarriola 

MAS COROMINES 

Manuel R6dríguez 
Vera 

MAS LA GRUTA 

Salvador 
Compa.ny Ju l io! 

,t)"' . ' ... • . ...- -

~~.~---,. . . -

IIS AVAIJ:ff (ll) 

Jaume Oa.eademont 
An&lada 

LA CASILLA -----·---
Domingo Collado 

Lijarcio 

Agustí Quintana 
Galcerán 

JIOLI DE LA 'l'ORU 

Deshabitat 



MAS ROGER 

Deahabitat 

, . - ., -
- ' 1, - • --- -- .,., "" 

;~,, -~·~:~ ·~.~ 

CAL SARGE'l' 

Salaoruch 

CAN XOII PETI'l' 

Josep Clos 
Soll 

Anio@i a~rbono11 
Oa11oilcu1 

Pero Ooll Sala 

KAS PUJOLAS 

Pere Pujolls 

MAS SALA 

Ernest Sala 
Oarbonell 

MAS VIDAL VELL 

Joan Gratao6s 
Quer 

9@ MOD'l' 

Vioen9 Moret Bru 

MAS PLAJA 

Deshabitat 

LA ROSALEDA 

Joan Bassols 
Valeri 

~( - . i" 

-------

CAN SOJIS 

Deshabitat 

CAN XOM GRAN 

Vicen9 Olos 
Oliva 

MOLI DB 11 OJWJ 

Deebabitat 

MAS PEP 

J osep .Arnall Pey 

MAS ROCA PUNTOSA 

Rafael Delgado 
González-NavarDO 

Jlas SAJIS 

Josep •• 'l'rulls 
Soler 

MAS VIDAL lfOU 

Francesc Vidal 
vuarrasa 
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Protagonista: 

LA ~O§T[)Á PUBILLA 
Tots sabem qui és la nostra Pubilla d'enguany. Sabem qui 

és, pera no la ooneixem. Per aix~ li hem fet aquesta entrevista. 

Ella és la Brígida Ortega Gonzále~, de 17 anys, nada a Perpignan 
i amb resid~ncia habitual a El Far d'EmpordA. 

BRIGIDA. QUE HA SIGNIFICAT PERA TU EL FET DfESSER LA PUBILLA D'EL 
FAR D'EMPORDA I HAVER PARTICIPAT A LA H!OCLAMACIO DE LA PUBILLA DE CATA 
LUNYA I PROVINCIALS D'ENGUANY? -

- Poder representar el meu poble d'El Far d'Emporda ha estat molt bo 
nio pera mi, i també anar a l'elecció de la Pubilla de Catalunya i de 
les provínciesl Vaig anar-hi pera participar i perqu~ treu 
ria un record molt meco, i ho vaig fer molt joiosa. 

A QllE ET DEDIQUES? 

- Treballo en una carnisseria. 

QUINS SON ELS TEUS "HOBBIES"? 

- Fer "footing" i llegir. 

COM DEFINIRIES ES SER PUB"J:LLA? 

- Esser JUbilla és sentir-te catalana i saber representar a la dona 
de la nostra terra. Esser Pubilla no és com ésser "Miss". 

CREUS QUE LA FESTA DE LA PUBILLA CAL POTENCIAR-LA r ·coNTRIBUIR .AL SE1J 
MILLORAMENT? 

- Trobo que s'hauria de potenciar més, dones és una tradici6 aut~nti
cament catalana. 

QU¡NA MUSICA PREFEREIXES? 

- La romAntica. 

ENS AGRADARIA, JA QUE HEM PARLAT DE LA PROCLAMACIO A S.AN1.rA COLOMA DE 
FARNERS DE LA NOVA PUBILLA DE CATALUNYA I LES 4 PROVINCIALS, QUE ENS EX
PLIQUIS UNA MICA EL QUE VA ESSER. 

- Santa Coloma de Farners és un poble molt maco. Els actes van come,.u 
gar el dissabte al matí. Ens varen fer un e.xAmen escrit i oral. Més tard 
vam descobrir una placa a la plaga i varem anar a l'Ajuntament. 

Després de dinar, ens varen donar un número a cadascuna de nosaltt'es 
i per l'ordre que tocava ens feien preguntes. Havent sopat, hi havia el 
ball. El diumenge varem anar a missa a fer ofrena a la Verge, i després 
es va fer l#elecció de les quatre Pubilles proVinoials i de la Pubilla -
de Catalunya. 

COK ES EL TEU CARACTER? 

- Oberta i simpltioa. 



QUIN PROFIT N#HAS TRET D'AQUEST ANY DE PUBILLA? 

· - Aquest méu any de pubillatge m#adono que m#ha servit, en primer 
1:iloc pera con~i:x:er molta gent, que sempre 6s molt interessant, i en 
segon lloc, pera trobar-me en tota una s~rie de oiroumstancies, mo
ments espeoials. Ha estat una e:x:peri~ncia molt maca pera mi. 

ET SAP GREU ACABAR EL TEU PUBILLATGE? 

- En part sí, i en part no, perque . oompreno 
que hi ha moltes noies que esperen que aquest dia 
els arribi, i espero que la que em substitueixi 
s#ho pugui passar molt b6, com jo. Li desitjp 
molta sort. En part em sap greu, per~, 
perque m'agradaria que aquest an:, durés 
sempre, dones em fa molta en:,oran9a 
deixar d'ésser Pubilla d'El Far, 
per~ compreno que no pot ésser, 
dones hi ha moltes noies joves i 
m8 ques pera representar a 
Pubilla d'El Far. Endavant 

CREUS QUE L 'ELECCIO DE L# 
HEREU ES POTENCIARA ALGUN DIA 
I ES PODRA PRESENTAR T.AMBE ELS 
REREUS PERA LA PROCLAMACIO 
DE L'HEREU DE CATALUNYA? 

- Creo que l'elecoi6 de 
l'Hereu és molt encertada, 
igual coro la de la Pubilla, 
dones m'agrada molt la tra
dici6. Seria molt interes
sant que algun dia tots els 
Hereus de Catalunya pogués
sin representar él séu pro
pi poble. 

ET PREOCUPA EL QUE PUGUI 
DIR LA GENT? 

No m'importa el que puguin 
dir de mi, per~ si en parlen mala
ment, em desagrada molt. 

QUE LI ACONSELLARIES A LA TEVA SUCCESSORA? 

- Que estigui ben orgullosa de representar el nostre poble, i que 
tingui un Pubillatge tan feli9 oom el méu. 

Sort! 

TDESA com, i HOSPITAL 



Protagonista: 

LºHEREU 
Ell és en JORDI REIXACH TELL, Hereu d'El Far d'Empord.A 1983. 

JORDI, ENS PODRIES CONFIDENCIAR LA TEVA EDAT I ESTAT SOCIAL? 

- Tinc 19 anys i sóc solter ••• per ara. 

NOTES ALGUNA DIFERENCIA EN LA TEVA PERSONALIT.AT D 'ARA QUE ETS HEREU 
.lMB LA D. ABANS? 

- No. 86c -el mateix de sempre. 

HAS HAGUT DE SIGNAR MOLTS AUTOGRAFS? COM VA EL TEU CLUB DE FANS? 

- Sí, molts. Tirant abé. 

T'AGRADARIA PRESENTAR-'l.1E COM HEREU DE CATALUNYA? 

- Perque no? 

PENSAVES SORTIR ESCOLLIT, O MES AVIAT VA ESSER UN COP DE SORT? 

- Ni cop de sort, ni pensava sortir escollit. 

QUE ME'N DIUS DELS NERVIS? ET VAREN DOMINAR O JA HO TENS SUPER.AT? 

- Bastante. Vaig tenir d'improvisar forga. 

COM HEREU D'EL FAR, DONA'NS UNA VISIO DEL QUE ESPERA TU EL POBLE? 

- El més "xulo" de l'Emporda. 

HAS PENSAT ALGUNA VEGADA EN ESSER ACTOR DE CINEMA O PLAY-BOY? 

- Sí. Play-Boy. 

QUE FARIES AL VESPRE AMBLA PUBILLA, SINCERAMENT? 

-No ho sé. Primer m'hi hauria de trobar. Després, faria meravelles. 
I qui no? 

QUINS SON ELS TEUS ESPORTS FAVORITS I HOBBIES? 

- El tenis i la música 

PLATJA O MUNTANYA? 

- Indiferent. Tots dos m'agraden molt. 

ET FARIA IL.LUSIO BALLAR, ,LA PROPERA FESTA, A LA SALA NOVA D~EL FAHi' 

- Com no! Creacque a tot el poble li agradaría. 

QUIN SERIA EL CONJUNT QUE TRIARIES PERA ESTRENAR LA SALA? 

- La Orquestra Mondrag6n, o Poptron 

QUE LI ACONSELLDEES AL NOU HEREU D "'EL FlR? 

- Que s'ho prengui amb calma. 

Aquesta és la visi6 general que hem obtingut de la manera d' 

ésser del nostre Hereu. Ara ja el coneixeu una mica més. NO? 

M' TERESA COLL HOSPITAL 
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Premsa ltomarcal • • 

ENCARA ENTRE TOTS NO HEM DE FER TOT 
~~.q,~~·Q->.q,~·Q->.q,.q,,q,, 

/l_pareix de nou aquest "FARUS. Revista anual d'El Far d'Empordlt' 
i aquest entusiasta "Grup de Joves" que 1 'edita em proposa, un xic de rebot·, 
que tot s'ha de dir, vulgui fer una col.laboraci6 parlant un xic de la prem
sa comarcal,i el que se m'acut 'ª treure alguna conclusi6 de la meva modesta 
experiencia en el setmanari "HORA NOVA". 

Establir una definició del que és la "Premsa Comarcal" ens ocuparia 
temps i espai, molt, i segurament no ens posariem al final d'acord. La matei 
xa Generalitat, en una guia que edita l'any passat, recull diferents "butll_! 

.tins municipals" i es deixa alguna publicaci6, com aquest mateix "Farus". 
Per laseva banda, la Diputació de Barcelona, en una "Hemeroteca de la Premsa 
comarcal i local" inclou en el mateix sac setmanaris d'Ambit comarcal i guies 
publicitAries, i oblida els abana esmentats butlletins. 

Penso que de la mateixa manera que el concepte "premsa" no ha d'anar 
lligat a la periodicitat (de si surt cada setmana o un cop l'any); el conce_E. 
te comarcal s'ha de definir a partir de la voluntat d'oferir un servei a la 
comunitat més proxima. 

Si en la definici6 hi podem trobar discrepancies, em sembla que la 
majoria ens posaríem d'acord en l'afirmaci6 de que la Premsa Comarcal estA 
immersa en un munt de problemas, car encara que aixo sigui un topic és una -
realitat, Uns problemes de difícil resoldre, que podríen resumir-se en la 
manca de mercat pera la seva divulgaci~, i una manca de professionalitzaci6 
en l'elabDraci6. Dos problemes que es concreten comen tantes altres coses 
en un problema econ~mic. 

El ba.ix index de lectura, no ja de premsa comarcal, sino de public,!_ 
cions de tota mena, que tenim al nostre país, fa que els costos de les edi
cions no es puguin cobrir ni de bon tros ambles vendes. Les despeses de re
partiment (personal, transport •• ), d'impressi6 i sobretot el paper, s6n cada 
dia més cars, amb una proporció que no es correspon amb l'augment dels exem
pl~rs, i encara menys en les vendes i les tirades. 

El problema econ~mic afecta també a la professionalitzaci6, que no 
vol dir a la professionalitat. El periodisme, encara que sigui a un nivell 
molt local, requereix una dedicaci6 total, que pot arribar a les vint-i-qu,!_ 
tre hores al día. ~quest esfor9, deixant de banda les qualitats i les · apti 
tuds de cadascú, no esta la majoria de les vegades prou ben pagat. D'altra 
banda, la "professiona.li tat" de mol ts periodistas comarcals, és a dir, la 
seva capacitat reconeguda, es perd davant la impossibilitat de la "profes
siornüi-tzaci6" , que no vol dir res més que el poder viure dignament d "un 
t reb a.11 que és el que t'agrad a. 

Soluc ions?. Ni moltes n i poques , s ino el contrari. De moment l es 
empras es s 'h an volc a t cap a la pub l icitat, pera anivel lar els sé us pressu 
posto s ; d'aquí partei xen uns a l tres condi c ionan ts : 1~ i.n::'or--.-a.c:é ~- _e=:;,re 
és t ot lo ind epend ent o lliure que hauria ¿ 'és s e=. 



S'aconsegueixen en conseqtt~noia unes millores, que com si una 
gran roda es traotés, en van duent d'altres: millors sistemes de tre!'la 
ba.11 i ampliaci6 de les redaooions, més qua.lita.ten les in:formacions, 
més di.fussió, i pe r tant, altra vegada, més ingréssos. 

Potser, perb, la soluoi6 no sigui immediata, sino a llarg te.!: 
mini. Un camí és comengar a l'escola. A crear un hAbit de lectura, 
ensenyar a distingir el bon periodisme (que no és altre que l'objectiu) 
del que és tendenciós o servil, fomentar l'escriptura i la preparaoi6 
cap a una escola de Periodisme. 

Un altre camí és, i ho die sincerament, partir de les publica
cions locals, com aquest "Farus" que teniu a les mans, pqerue elles de 
mostren que al séu darrera , hi ha una gent que de la forma més desinte
ressada, i sense regatejar esfor9os, tenen el desig i la necessitat de 
la comunioació, i que la volen fer extensible, no sols al séu entorn, 
sino una mica més lluny, a altres pobles de la comarca. 

Tant de bó a cada poble i poblet hi hagués una publica.ció com 
el "Farus", i tant debo que ele que les féssin possible, com aquesta 
"joves" d'El Far d'EmpordA, aconseguíssin de fer-lo apareixer, no cada 
any, sino cada mes. 

Perqu~, de fet, en la premsa comarca, ENCARA, entre tots ho hem 
de fer tot. 

Alfons Gumbau 

ALT EMPORDA GIRONES 

L'EMPORDA - Pla9a del Sol 7 baixos. FIGUERES 
HORA NOVA - Sant Josep 23, FIGUERES 
GIN::BRó - Sant Josep 12 - FIGUERES 
FARUS - Grup de joves - EL FAR D'EMPORDA 

TALAIA - Grup de Joves - El Far d'Emp. 

BAIX EMPORDA 

ANCORA - Ap. 99, SANT FELIU DE GUíXOLS 
OUADERNS D'INFORMACló MUNICIPAL - SANT FE

LIU DE GUíXOLS 
PROA - PALAMóS 
CASAL DEL MONTGRí - TORROELLA DE MONTGRí 

SELVA 

RECULL-J. Antonio 18, BLANES 

ENDAVANT .. . -CDC, MASSANET DE LA SELVA 
RESSó-José Antonio 30, SANTA COLOMA FARNERS 
EL BROLLADOR - Calvo Sotelo 2, CALDES DE MALA-

VELLA 

BANYOLES SOCIALISTA -- Vallespirans 9, BANYOLES 
REVISTA DE BANYOLES --A. de C. 21, BANYOLES 
AJUNT AMENT DE BANYOLES - Ajuntament, BANYO-

LES 
LUZ Y GUÍA - Marina 14, CASSA ,DE LA SELVA 
PRESENCIA - For9a 4, GIRONA 
PUNT DIARI - Joaquim Vayreda 65, GIRONA 
REVISTA DE GIRONA- Pujada Sant Martí 5, GIRONA 
BUTLLETí COL. APA. - Juli Garreta 27, GIRONA 
FULL PARROQUIAL - Bisbat, GIRONA 
PARAULES AL VENT - Casal, SANT JORDI DESVALLS 

LA GARROTXA 

. PATRONAT D'AMICS- CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 
·-CENTRE EXCURSIONISTA- OLOT 
LA COMARCA D'OLOT - Sant Esteve 17, OLOT 
L'OLOTí - Maria Vayreda 2, OLOT 
V~RNT ALLAT - Cambra Agraria, VAlL · DE BAS 

RIPOLLES 

EL RIPOLLES - Jacint Verdaguer 6, RIPOLL 
REBOMBORI - SANT OUIRZE DE BESORA 

LA TAULA DEL RACÓ. Vidreres. P.Lluis Companys, 2. 
CER•l\11}A 
RUFÁ.CÁ.. Puigcerda. Passeig, 10 d'abril. 

Algunes de les publicaoions d'!mbit comarcal de les nostres contrades 





S ens e cap mena de recan9a 

O n profundi tzar la nostra por 

/t,forim d'il .l usions incertes 

/Vo abans de creure - les poss i bles

/maginem postes primaverals 

E'ntre muntanyes no conegudes ••• 

"'1itj ang ant la fe l icitat que ens uneix. 

f:n l'infinit dels pensaments 

Nostres, trobem el fil d'aquesta felicitat. 

Ü'on ve?, a on va? ••• 

Qmplim els cors d'incertesa 

Sota una pluja de bells anhels. 

i aix:ta 

Com la pluja cau sobre nosaltres 

O com nosaltres ens mirem entre la brisa 

$empre apareix una imatge serena 

Sintetiszada en un gotallim 

O sols en una mirada ••• 

Som dos c6ssos lliures en l'aire. 

La pluja segueix caient 

L'esguard permaneix inquiet 

lnversemblant, enfront del que succeeix 

Una vagada méss 

Res no hi ha entre nosaltres 

E'ntre dos cóssos que s'estimen, que 

Sigui més perfeote que la pluja. 

LOURDES ROVIRAS 
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_w _IJf!S_ ~e/ ctl'!!/!tln_, 
~~-~~ 

Sobre aquesta muntanyeta 
que es troba al poble d'El Far 
serA molt lo que es veurA 
si l'atmosfera és clara i neta. 

Jo, que sóc fill i natural d'aquí 
i que més d'un cop he pujat 
al campanar i al séu teulat 
us ho puc explicar i definit. 

Es troba voltada d'una magnífica plana 
i aixo és el qué li dónala vista 
no és pas allo de contar un xiste 
sino que és una veritat humana~ 

Jo us voldria expl i car 
els nombrosos pobles que .. es veuen 

~-

els qui no ho han mirat no s'ho creuen 
la quantitat que n ' hi ha. 

Comen9arem per veure l'aigua del 
que banya el poble de Roses 
i aquesta és la més bonica de les coses 
que Béu li ha pogut donar. 

Un tros de muntanya es vep des d'aquí 
que del trencant de Cada.qués 
seguint a Roses després 
és edificat fins arribar al ~a.ni. 

' ' 

1 També veurem Bau, Palau i Vilaju!ga 
fíns i tot Sant Pere de Roda, 

; ·,ii, ¡ 

que sembla fer de mantó i cova 
ambla seva roca viva. 

Castell6 d'Emp~ries és molt gran 
i també es distingueix bé 
perque és un poble que tot ho té 
la Catedral i el bonic carrer. 

,;-~ 

Seguint la carretera: Vila-sacra i Vilatenim 
i oaminant al mateix pas 
sense esfor9 arribarAs 
aquí a El Far, que és d'on sortim. 

_ Vilanova , Vilabertran, Cabanes i Garriguella 
i allA més endavants 
Sant Climent, Vilarnadal i anar pujant 
a Rab6s i Cantallops, ull de la muntanya. 
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No necessites pas les ulleres, 
jaque s6m ve!ns de terme 
d .. aquesta vila tan ferma 
que és la nostra immortal Figueres. 

Hostalets, Pont de Molins, Llera, 
1 abans d .. arribar a la Duanar 'lerrades 
Biure, La Jonquera i Agullana 
formen una bella sardana. 

Ara podem baixar cap aquí 
a Vilafant, Avinyonet i Cistella 
aixa es veu de meravella 
oom Santa Llogaia, més vei. 

Es veu bé també Navata 
en canvi pera veure Llad6 
us he de dir de deb6 
que no es veu per "mala pata" 

Anem ara a Garrigas, EraedAs i BorrassA 
t ravess arem a l .. al t r a pista 
pera veure a11a que a simple vista 
Ordis, Pont6 s , BAsca r a i Sant Mique l de Fl uviA. 

Siurana, Sant Jordi i Torroella 
La Bomba, Montir6 i Venta116 
tots es veuen; has de pujar, per aix~ 
damunt del campanar. 

Contemplem Riumors i FortiA 
Vila.colum de dalt i de baix 
Sant Pere trobarAs :RBII 

una mica més enllA. 

De Sant Pere a l .. Ampuriabrava 
ja tornem a ésser al mar 
voltada esta Santa Margarita 
que d .. hotels no en quita. 

No podria pas acabar 
sense dir que és veritat 
que dalt d'aquest campanar 
es veu molt bé i clar. 

Aquesta s6n pobles de l'Emporda 
que fan també la seva Festa Major 
com aqui l'Onze de ae-.embres Sant Marti 
oel.lebrem, en honor del nostre Patr6. 
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Bar -Restaurant - Grill 

<< B~ pa-, vi , bct1C1. ~a.u&. " ~ b\""Q..s o.. 

és, Setljel' d'- bo.,a. CD.SQ.. 

Barriada l'Oliva 
Carrer del Monts eny n. º 2 
EL FAR D'EMPORDÁ 

a 2 km. i mig de FIGUERES 



'. ·~ MAGIA I ENIGMES DE L' ANTIC EGIPTE .,.,,,.,.,~ 
~ti'r,m,~ ........ - :~: ~ _-'._;~~,;~:~ 
~,l'.. ' " . . • - " ·' • -=vi-j 
,~..,:~', .. : .:_ , ,,,:_ ·-·· ft6n les 2 h. de la tarda del día 13 de febrer de 1923. ~~~q~~::. ,,,.,/ .. 

leg angl~~oward Carterm acompanyat de Lord Carnarvon i 18 persones més, 
d'entre elles famosos historiadora i autoritats d'Egipte, es reuneixen en 
el passadís que baixa fins la tomba del Fara6 Tutankhamon. Ningú no sabia
encara segUr si a la cAmlra'principal es trobaria el sar<iofag, com tampoc 
sabien que molt aviat 13 d'ells hauríen mort, tal volta victimes de lama
Dedicci6 que en el seu dia féú el Fara6 sobre tots aquella qui goséssin PE? 
fanar la seva tomba. 

Aix~, que sembla el comen9ament d'una novela de l'Agata Christie, 
no és sino la realitat ·d'un dels descobriments arqueol~gics més importants 
del segle. 

¿·primer d'abril d'aquest mateix any (1923) Lord Carnarvon es posA 
malalt; patint una extranya ma.lúria que li produeix febre alta, i al cap -
de 12 dies la mort a 1 'Hospital d 'El Cairo. Al mateix temps, .a la . seva re
sid!ncia de Highdere {Londres), la seva g6ssa Fox-Terrter, comengA a lla
dlrar brúscament, s"a.ssegué sobre les potes de darrera i va caure morta. 

A Lord Carnarvon el van se~r Arthur Mare i George Gould (els dos 
havien visitat la tomba amb Carter), després mor Archibald Douglas, radi..2, 
leg qui va treure les ,Senes a la momia del Fara6 Tutankhamon. 

A l'any 1929, sis anys més tard, mor lésposa de Lord Carnarvon, a
parentment de la pica.da d'un extrany insecte, i al mateix any li toca el 
torna Richard Bathell, Secretari de Carter. Quan el séu pare s'entera -
del succés es llen9a des de la finestra d'un sete pis. Pera no acaben ací 
les desgrAcies, puix el cotxe fúnebre que el porta a. enterrar, atropella- ~~ -~ 
un~. .~ 

S6n massa morts extra.nyes. Quina explicaci6 poden tenir tota aqueE ~~r~ 
ta serie de desgrAcies? Potser haguem de creure en la maledicci6 que fé; ;<-19".; 
Tutankha.mon o tal vol ta la soluci6 sigui pensar en una maledicci6 més físi ~~~~~ 
ca que magica. No podría. ésser la maledicci6 una contamina.ció bioquímica ;!¿~ 
de les parets, terra i sostre de la cembra del Fara6? Existeixen formes - 1;¡;~ 
de bacterias capaces de romandre actives durant ségles, per~ de totes mane ·~!z 
res, molts dels morts relacionats amb Tutankhamon no varen entrar mai a la ··c.:J 
tomba. 

En veritat, ningú no coneix del cert de que eren capa9os els sacer
dots i mags que envoltaven els Faraons de l'antic Egipte. Aqueets éren tan 

. poderosos com el mateix Fa.raó, dones gran part de la poblaci6 depenia délls 
"I i de les seves p. rediccions ~ 1U~ mags deien quan pujaría el Nilo, quan · vin
~ drien les pluges i adhuo a-consellaven sobre les epoques més propicies per 

a ple.ntar. Ens conten els antics papirs d'Egipte, que els mags-sacerdots 
tenien ·un·poder gairebé ilimitat, degut a que alls éren hereus dels conei
xements d'antigues civilitzacions ja perdudes. Es diu que éren capa9os de 
separar les aigües. Sena dubte Moises aprengilé aquest true aba.ns d'empren
dre la fugida amb el séu poble. No cal oblidar que Mois~s rebé un tracte -
esJ.)ecial del Fara6 en la seva joventut, i pogué aprendre la ciencia dels -

1 

sacerdote. 
Es diu que Teta, un mag de l'escola Egipcia, podia unir 

i 
1 el cap amb , 

- ------ el cos d 'un animal decapi tat, i retornar-lo a la vida, malgrat que no vol
qué fér-ho· amb un esclau quan li ho demanA el Fara.6 Keops. 

· Nectanebo, un altre famós mag, es veu que reproduta combats navals / 
amb inaquetee de cera, i aquí feia ·ñncer la flota Egipcia, com així f6u la 
major part de les vegades. 

Es possible que aql,iests mags dominéssia 1 les forces de la Naturalesa 
i coneguéssin ele secrete de 1·un1vers, perb la seva ciencia i magia se'n 1 
va anar amb elle i resta amb ells. 

.- llAREL CASTBO -
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Carta oberta al 

POble d·~L t=AIJ 

Benvolguts: 

El que ens temíem ha arribat. 

L'any passat, per aquestes mateixes dates i en aquesta 
mateixa revista exposavem l'inici d'una actitud passiva del "Grup 
de Joves" d'El Far, coma manifestació de pro-testa perla manca 
de local social. 

En aquella carta oberta, adre9ada a l'Ajuntament d'El 
Far deiem que " ••• volem manifestar la nostra discon:forraitat amb 
aquesta reducció ( programa.ció d 'actes més redut .da), i com a mesu 
ra de forqa a llarg termini, pro~etem arribar a una passivitat 
total, si la nostra petici6 no es fa realitat en el transcurs de 
l'any vinent ••• " 

No voliem arribar a aquest punt, i sincerament pensavem 
que la nostra pressió seria suficient perque es prenguéssin mes.:! 
res decisives en el transcurs d'aquest any pera resoldre-ho. Pe 
ro no ha estat així. Ens consta que s'han fet gestions, pero el 
cas és que per ara la situa.ció encara és la mateixa: seguim en 
aquest "impasse" etern, i per altra part, l<!>gicament, ara no po
dem renunciar a la nostra postura. 

Amb motiu de la "Festa d'Estiu" d'enguany es va donar 
un vot de confiancia en reconeixement de les gestions portades a 
terme. Per~ ja deiem en el butlleti "Talaia" que " ••• la nostra 
advertencia segueix en peu fins arribar a uns resultats defini
tius i palpables, que han d'ésser la construcció i inaugura.ció 
del nou local." 

Per tant, hem d'informar-vos que a partir d'ara el "Grup 
de Joves" s'inhibeix de la responsabilitat d'organitzar els ac
tes de la Festa Major, i demés activitats. 

Esperem que ho sabreu comprendre. Atentament. 

EL 11GRUP'DE JOVES" 



Programa d·actes 

DISSABTE DIA 12 DE NOVEMBRE 

A les 12 h. Gfici solemne en honor del Patr6 
Sant Mart!. 

13 h . Una sardana a l a Plaga Major 

22 '30 h. Sardanes i ball de nit, amenitzat per 
la Cobla-Orquestra MAXDtS: 

1 

DIUMENGE DIA 13 DE NOVEMBRE 

A les 12 h. Ofici solemne 

16'30 h. Sardanesa la Plaga Major 

A continuaci6 Ball de tarda, perla Cobla-Orquestra 
IIAXIJIS • 

Ao~e~ ~rganitzats per 
l'Ajuntament d'El Far d'EmpordA 





El fiRIJP llETER 
' EMPORDA 

Tothom sap el lema que diu "la unió fa la f'or9a". En aquest 
món ple de pressions i interéssos, estA vist que les individualitats no P.2. 
aen subs:tstir. Quan hi ha una comuni tat d 'interésso.s s 'imposa un tipus d .. 
associaci6 pera defensar-los, digui"s cooperativa, agrupació, ate •• 

Un exponent d 'aixa el const.t .tueix el "GRUP LLETER DE L'ALT EMPOR
DA", que aplega un bon nombre de productora de lle t de la nostra comarca. 
Anem a con¡ixer-lo amb més detall. 

La idea original va sorgir dintre la Unió de Pagesos, quan es va 
orear una cooperativa de consum anomenada "Cooperativa Unió Empordanesa". 
Aleshores es va veure la noessitat de crear una cooperativa de producci6 -
lletera, que es va constitutr pel juny del 198o, amb 28 socia i una produ,2_ 
ció inicial de 1.000 litres diaris de llet, essent una secci6 autanoma din 
tre l'esmentada Cooperativa, si bé aquesta controla l'entrada dels nous so 
cis. 

Ele objectius del GRUP BLETER s6n la comercialitzaci6 conjunta de 
la producció lletera, el sanejament dé les explotacions i la millora gen~- · 
tica. Mitjan9ant la consecució del primer s ' ha creat ·un fons comunitari 
que permet mantenir una unitat de serveis pels socis, totalment necessaris 
pera un millor funcionament de les e:xplotacions. El segon objectiu, del -
sanejament s'ha aconseguit ja en el soi de les explotacions del GRUP, i el 
tercer objectiu estA en plena fase de desenvolupament, ert aquesta moments. 

Les condicione que s'exigeixen pera entrar a formar part del GRUP' 
són: comercialització conjunta de la llet, 2) que els socis siguin explota 
dora directas, 3) acceptació dels Estatuts, 4) estar inscrit en el Regist;e 
d'Explotacions Lleteres (R.l), i 5) tenir la granja sanejada o en disposi
ci6 de sanejar-la. Hem d'aclarir que el sanejament consisteix en la realij_ 
zació de proves analitiques de tuberculina i brucel.losi, i eliminació dels 
Ji¡,llimals que surten positius, els quals es sacrifiquen, subvencionant l'Es
tat una part del séu valor coma compensació. 

De bell antuvies va oferir la producci6 conjunta del GRUF a les 
emprases comercialitzadores de la comarca (Ram, Danone, Ato •• ), que no els 
va interessar. Aleshores es ve, fer un contracta amb le, Central Lletera de 
Sabadell (Indústries Lactees Sant Pau) per dos anys, que finalitza el día 
1-4-83, data en que féren un contracta ambla Unió de Ramaders de CatalUJ,)a 
(Rania), degut a les promeses ibones perspectives que els van donar, i a 
que el propbsit de crear una Cooperativa. Lletera de tot Catalunya era prou 
engrescador. • negut a ce.uses que no vénen alcas, Rania v:a fer fallida al 
cap de tres mesos, i el GRUP LLETER li talll el subministrament de llet -
el 31-7-83, per manca de cobrament. Després d'aixa, i d'estudiar algunes 
ofertes, es va arribar a un acord tripartit entre el GRUP LLETER, la Coop~ 
rativa de Vaquera de Barcelona i la Cooperativa de Vaquera de la Plana de 
Vic, de manera que s'ofereix primerament la producci6 a la de Barcelona,la 
qú.ál v~n la llet fresca al detall, i la que no pot absorbir passa a la de 
Vio, pera la seva comercialitzaoió industrialitzada. 

El GRUP LLETER esta inclas en l"Assooiaci6 Provincial de Grups 
Lleters, i 1111esta dintre l#Aseooiació Catalana, en fase de gestaci6, arga.ns 
que es mantenen amb tma quota aplicada per vaca i any, i serveixen de pont 
entre els grupa lleters i l'Administració. 

En l'actualitat, el GRUP LLETER disposa dela següents serveis, 
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local propi, administraoi6, servei perma.nent de veterinAria (2 Veterinaria) 
2 circuits d'inseminacid, i a partir del mes vinent es farA la recollida de 
llet amb cubes pr~pies, i es crearA un banc de semen. 

Quines són les aventatges que ofereix el GRUP als séus socis? 
Dones moltes: 1) possibilita una negoeieoi6 millor del preu de la 

llet, 2) disposa d'una serie de serveie, abans esmentats, que es mantenen 
amb el fons comunitari, 3) facilitats a l'hora d'objenir ajudes o pr~stecs 
de le, Caixa Rural, puix tots els pagaments i operacions del GRUP es fan a 
travers d'aqueixa Cooperativa de Cr~dit (260 milions al 1982), 4) de cara a 
una hipotetica entrada en la e.E.E. en el futur, la seva estructura i fun~ 
nament .estA molt més a prop del sistema europeu, 5) obtenoi6 directa de se
men pera inseminacid, dones es fa la comande. conjunta amb el fons del GRUP 
(amb els descomptes que aixb pot suposar), i els usuaris el van pagant a me 
sura que ei van gastant, 6) en el cae de la fallida de Rania, s'ha pogut a: 
conseguir una autofinanoiaci6 entre ·e1 f'ons del GRUP i una · p~lissa subscri
ta ambla Caixa Rural, del capital no cobrat, etc ••• 

Els objectius 
proposats pel fu
tur praxim s6n 
augmentar el nom
bre de membres del 
GRUP, consolidar
la unitat de ser
veis pels socis , 
creaci6 d'un labo 
ratori propi pels 
analisi, adquisi
ci6 d'un ordinEdor 
pera una millar 
gesti6 administr_! 
tiva i control •• 

De moment, la 
incidencia del 
GRUP LLETER a la 
nostra comarca és 

peti.ta, degut a l'existencia de dues empreses lleteres molt fortes (Ram, Da 
nona) i a que és una comarca amb una producci6 lletera global molt elevada 

Els membres del GRUP LLETER pertanyen als municipis de Vllamacolum, 
que constitueix el nucli més important, Vilacolum, Vilatenim, Vilanova de 
la Muga, Peralada, Taravaus, El Far d'Emporda, Vilamalla, Siurana, Torroell_! 
de FluviA i Sant Pere Pescador, havent-se passat de 28 socia i 7.000 litres 
diaris al 198o a 34 socis i uria produccid de 20.000 litres diaris en l'actu_! 
litat. Al nostre poble, El Far, hi ha dos socis pel moment. 

Cal af'egir que ha estat molt important pel desenvolupament del GRU'P 
l'assessorament i recolzament rebuten tot . moment dels representanta del 
Servei d #ExtensHS Agraria de Figueres, que adhuc van cedir els séus locals 
fins enguany, així com decisiva ha estat la plena eficacia de gesti6 de les 
dues Juntes rectores que ha t i ngut fins ara el GRUP. 

JOSEP JOJ'BE / J.K.COKPANY 
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Va pel m6n oom Anima en pena 
enyorant un treball queja ha deixat. 

Fins fa poc era part de la cadena 
que fa moure i avan9ar la humanitat 

·-. ·, Ha deixat 1 'eina sentiil,1; una recanga 
o~m jamai s'hauria imaginat. 
L'eina pera ell era tota l'esperan9a. 
Avui, sense ella, es veu sol i abandonat. 

-;~ Quan estava en actiu, · c6m li tardava =~-----5, et,rribar a aquest dia desitjatf 

1,!'!l\l!i iMdf._J.:.11" (¡' S\. Després de cinquanta anys de fer una. feina 
\l 1 hom desitja de tot cor ésser jubilat. 

' ~ 

~ Fins fa poc cobrava setmanades 
Ara viu subjecte a una pensi6 
No compta amb el que en diuen hores extres ' 
Si no hi arriba, s'ha d'estrényer el cintur6. 

La pensi6 no ha d'ésser almoina; són 
del treball de tanta anys realitzat 
El pitjor és que es noten diferencies 
quan arriben les pensiona al jubilat. 

les rentes 

Les difer~ncies socials també existeixen 
en el ram dele qui avui s6m jubilatss 
Hi ha qui viu amb pensió de mil.lionari 
1 no és pas ell qui més ha treballat . 

( ANONIM ) 
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Nous camins 

en l' ali1nentació anünal 
'/j casa nostr§ ~ arreu de l'Estat Espanyol, actua.lment es compza 

a l'estranger pinsos per un import total de més de 100.000 milions de ptes. en 
divises al cap de l'any; pinsos principalment de soja, que les seves formula
cions són a vegades no molt correctes pera la salut, pels aditius que conte
nen, sobretot hor~ones estrbgenes engreixants, de neta acció cancerígena, c9m 
és el cas de la dietilestilbestrol, que tan l'Organ,tzació Mundial de la Salut 
(O.M.S.) com la F.A.O. afirmen ésser netament tumorals, encara que a dosi peti 
tes. 

Per tot aixb, i tenint en oompte que en el nostre país contero am};r prou 
1 guenys i ihvebts bioquimics, sería interessant de fabricar pinsos sans i no
drients, que substituirían avantatjosament als que en gran quantitat importem 
i que tanta de diners ens costen. 

Tenim abondants mat~ries primes i a més baratea, ambles que es poden 
elaborar pinsos excel.lents i sense toxicitat de cap mena, tot el contrari, 
engreixants i sans. Les més importants són: el llevat de cervesa, la palla de 
cereals, la poma i/o clotxes d'ou redutdes a pols. 

En el llevat de cervesa, que avui praoticament es llenga perque no des 
torbi, en les factories cerveseres, i si es ven és al preu de 0,50 ptes/1.qu; 
és com regalar-la, hi ha tantes mijteries alimentícies i en dosi tanlarmbniques 
i vitals, que fa aquest subproducte de la fabricació de la cervesa, sigui un 
component sense compet~ncia en l'elaboració de pinsos. 

El llevat de la cervesa és una substancia antirraquítica pel séu con
tingut de V.itamina D; conté també vitamines del grup B, i aix~ evita inapeten 
cies en l'ésser viu que les ingereix; aixi també, conté protetnes, fosfor, 1~ 
citina (un 2% del séu extracte seo), que regula el nivell de colesterol en la 
sang; aminoAcids, minerals, entre els que no falten oligoelements tan vitals 
com el ferro, calci, magnesm (aquest darrer, segons el Premi Nobel Linus Pau
ling, és el factor anticancerígen més efica9 que podem ingerir en l'alimenta
ci6 diAria), acids grasos no-saturats, carbohidrats, i sobretot, porta un in
nombrable exercit d'enzimes i de microorganismes molt valiosos pera la salut 
i l'engreix de l'animal. Aquesta substancia és un extraordinari nodrient, tal 
vegada com n'hi ha poca en la Natura; depuratiu de la sang, afavoreix la sín
tesi del Interferón en les cel.lules, com s'ha demostrat darrerament en les 
investigacions bioquímiques (l'interfer6n constitueix una de les més fermes 
esperances pera vencer el cancer). 

Una altra substAncia per ~~~~~;;':~~~~~~~~~~":'~~~~~~ 
a la forinulació dels nostres Pi,!!, 

sos és la palla de cereal • 
La palla de cereals és 

un aliment barat i abondant, al
menys en els patsos agrícolas. 
S'utilitza molt en ramadería, P.! 
rb aquest aliment, en estat natu 
ral, té dos serioaos inconvenierr 
difícil digesti6 i baix poder n~ 

.drient. Malgrat aixb, la palla 
és sempre aconsellable en ramad2_ 
ria, per l'exoele nt cel.luloea 
que aporta a !'animal. 



Quan a la seva potencia nutritiva, pot millorar-se, i a aixo tendeix el 
procés quim¡c de fermentació. La fermentaci6 de la palla dóna coma resultat 
quelcom molt diferent del que es coneix ~er fems de granja i de quadres. Els 
fems seran tot lo ric que es vulgui, en qüesti6 de nodrients orgAnics, pera en 
la majoria dela casos tindría d'ésser rebutjat per infecte i ins! pera les 
plantes. Aquest perill pot transmetre's al bestiar, i en conseqüencia a l'llome. 

La palla fermentada per procediment químic és quelcom molt diferent del 
fems, i per descomptat, és molt millor, i sobretot sA. Per comengar diré que 
la palla té un índex de digestibilitat de quami el 9~, en front del 50% que 
aproximadament té la palla sense fermentar. Una altra avantaige és que lapa
lla fermentada ofereix una riquesa en proteínes assimilables, entorna un 7% 
en pes. Ambdues qualitats biologiques .fan que aquest subproduote derivat dela 
cereals sigui un aliment de gran futur en l'elaboraci6 de pinsos. 

La fermentaci6 de la palla es fa amb líquida alcalins i a una temperatE, 
ra adequada. Coma líquid alcalí s'utilitza l'amoníac, i també la sosa causti
ca, encara que aquest darrer té l'inconvenient que després de fermentada la P.! 
lla cal rentar bé el producte resultant, jaque de no fer-ho podríen quedar r~ 
sidus cAustics en l'aliment ja fermentat. 

La palla fermentada és una substAncia ideal pera elaborar pinsos molt 
digestius, d'alt rendiment en ramaderia, i més perqu~ el preu a que resulten 
és molt competitmu, en relaci6 als que ara s'utilitzen. Aquest procediment pot 
utilitzar-ce també a les fulles dels arbres i de les vinyes, materials cel.lu-
1asics també barats, tanto més que la palla de blat o de civada. 

A la palla fermentada pot adicionar-se altres nodrients, així mateix b!!_ 
rtJts i de gran qualitat alimenticia i digestiva. Així succeeix ambles clotxes 
d'ou redu!des a pols, que aporten un dels compostos cAlcics més eficagos i de 
més fa.cil assimila:ció que ofereix la Natura. Als USA, últimament s'han creat a 
prop de 100 ind~stries que es dediquen a recollir élotxe4 d'ou, pera oferir 
el producte a les fabriques de pinsos, després d'haver-les pulveritzat ~ines. 

Una altra substan 
cia abondant i bara
ta és la poma. A As
túries, Galícía i 
Lleida, es recull a
questa frui ta en qt.BE, 

titats industrials i 
: ,<~ / : de quali tat e:x:ce]ent. 

·~--: Hi ha anys que no té 
· sortida comercial i 

s'arriba a vendre a 
"preu d'arbre" a 5 
ptes/kg. A la poma, 

sota aquestes condicions, tan sols cap trossejar-la i pulveritzar-la convenient 
ment. 

Després de tot aixa, barrejar en proporciona convenients aquesta tres o 
quatre comp<mnts que sóns llevat de cervesa, palla de cereal, poma i/o clotxes 
d'ou finament pulveritzades. Una dessecaci6 posterior, i finalment envasar el 
pinso resultant. 

Si es creu necessari, coma conservant pot utilitzar-se Propionat de 
Calci, eubstAncia que no perjudica la salut. 

Cree que tenim en aquest aspecte i.m oamp d'investigaci6 enorme, on en 
anys esdevenidors poden fer-se grans milloree i grana descobriments, per tal 
que els nostras pinsos siguin barata i sanstl 

JOAQUDI TO:Rli I TDRADES · 

PROFESSOR DE Química del Depart.d'Agronomia, de l'Esoolá 
UniversitAriá Polit~cnica de Girona. 



Par1em ama ... 

LES NOSTRES <<TURISTES>> 

Viatjar, con~ixer m6n (paisatge i gent) sempre és interessant i 
enriquidor. I més quan es viu des de dintre la vida d'un altre pais, ben diferEnt 
del nostre, des de dintre les seves cases. 

Aquest és el oas de dues joves elfarenques, que enguany s'han despla9a t 
a Anglaterra i ala Estats Units, amb l'obje•tiu primordial de perfeoeionar l'idio 
ma angl~s. Elles s6n la Lourdes Roviras, que ha estat oonvivint 2 mesos amb ~ 
familia anglesa a Londres, i la Judith Jofre, que ha participat en un·interoanvi 
cultural entre un col.légi de l'Estat de Vermont (u.s.A.) i l'Institut de Figue
res, passant gairebé un mes a nordam~rica. 

Nosaltres, per altra part, no podiem deixar l'ocasió i hem aprof'itat per 
a fer-les una entrevista conjunta pera la nostra revista, per • valorar els re
sultats i les seves experiencies. 

1 .- Qu~ és el que més us ha impressionat? 
Lourdes.- Principalment la gran cura que ténen perla oonservaci6 dels seus -

jardins, la gran quantitat d'espais verde que es troben a la oiutat, on la gent -
s'esti:ra pera fer la migdiada sense manies. També l'estimació que senten pels ·a
nimals, sobretot pels gats. 1)e.tota manera; la seva forma de pensar, actuar ••• és 
mol t · ·diferent de la nostra. · 

Judith.- Sobretot New-York, en tots els aspeotes. Jo ja m#ho imaginava molt 
impressionartt, pera és que encara ho és més. 

2.- Es Am~rica tan gran com ens volen fer creure? 

J.- Ens ho solen exigerar molt, pero en gran part tenen ra6. 

3,- H~s tingut la sensaci6 de que fora d 1Espatjya tot és millor, ; : 1 

tan sols és diferert? 
L.- No és l~gic dir que fora d'Espanya tot és millor, simplement és diferent 

Et trobes amb una altra classe de vida i costums, que és interessant de con~ixer i 

per un teínps viure-la. Tots els pataos s6n difer ·ents; pero no millors •. 
J.-Tan~sols és-diferent. Es curi6s pero de vegades he trobat a ~altar coses 

que aqu:[ em semblen indife·rents, pero qUe fora de casa s6n mol t importants. 

4.- Ja sabem que economicar.aent, tant els U. ~).A. co m Angla.terra e st8. 
molt m~s desenvolupa t s que nosaltres. Pero les relacions socials e st~n 
tam bé al mateix nivell? 

. L.- Hi ha una gran varietat de carActers, com pertot, per~ pel que jo ha po
gut có·mprovar, la gent éa extremadament educada a Anglaterra, oom ja en té la fEr 

ma, pero de vegades aquesta educaci6 no es correspon amb el sentiment, és simple
m;nt rutina. En general, pero aón molt atenta amb ela estrangers. 

· J.- Si, for,a. Fins i tot són mol t ipaques les relaciona per · exemple entre PI!?. 
fessor· i alumna. S6n més senzilles i més amioals. 

5.- C6m és l'ambien t fami l iar que heu pogut copsar? 
L.- L'ambient familiar en el méu oas ha estat molt aoollidor, amb una família. 

típica anglesa, jove i simpatioa.. 
J.-Als Estate Uni'ts és molt .. diferent. Gairebé no fan vida en familia. S6n -

mólt m·éáfuncionals. No s'entretenen eri coses que no tinguin una utilit'at. No e.xis 
teixen els oompliments, si vols quelcom ho agafes 1·en pau. 

6.- Quinas costums té la gent jove par a esplaiar-se? 

L.- Generalment es reuneix en els típica "Pubs" anglesoe, on fan petar a 
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xerrada fins a les onze, que és quan tanquen. 
J.- Diuen que els EE.UU. és un dela palsos més lliures del m6n, pero aixa no 

és cert fine que tens 18 anys. Aixo ho die perqu~ la majoria dels americana de la 

nostra edat no havien estat mai a una discoteca. AllA solen organitzar festes a 
casa d'un o de l'altre. 

7.- Heu ob se r v at mery sp re u envers v os a ltre o , pel f et d 1 é s ser es p a
riy ole s ? 

L.- En el méu oas particular ha estat tot el oontrari, pera parlant en termES 
generals~ jo diría que passem desapercebuts, indiferents. 

J.- No massa, pero a New-York espanyol és sin~nim de sudamericA, i aquesta n> 
estAn massa ben oonsiderats. Pel que fa a la resta, ben al contrari, encara ens 
traotaven més bé. 

8 .- E s molt d ife r ent Ne w-York i Londres d 'El Far d 1 Emp ora~?. C6m et 
E:e rts er, r,ii f{, o •cm a me ga lopolis oixí? Et v eu s petit i e sp oru g uit, o al 
cortra r i, serts la seva grandesa? 

J.- Es molt diferent i difícil de relacionar. Quan estAs a New-York enmig ue 
tanta grandesa, gairebé no pots imaginar-te que El Far sigui així de petit. Tot 
primer t'espanta tanta monstruositat, per~ després acaba pera impressionar-te i 
agradar-te moltíssim. 

L.- Realment és impossible sentir-te gran en ciutats com aquestes, on es ve
uen milers de persones de totes les classes socials exiatents i que provánen de 
molt diferents pa!sos: xinesos, hindúa, moros, etc •• 

9 .- S6n gu.a.pos els estrargers? 

L.- A Londres hi ha de tot. El que no són és gaire simpatics. 
J;._ Dones als USA és com pertot. N'hi ha de guapos i de lletjos, pera supoao 

que pel fet d 'ésser estrangers, n'hi havia for9a que estaven bé. ·· 

10.- Heu pogut copsar la discriminaci6 racial? 

1,- Poteer hi ha certa discriminaci6 en determinats sectors, pero pel que jo 
he vist, no es mostra obertament. No és difícil trobar, per exemple negres, al~ 
tro , més mudats i arreglats que ele propia anglesos. 

J.- Sí. Ja et die a New-York amb els sudamericana i també amb ele de color, 
que ence.raque diguin que no els discriminen, totes les feines menys qualifioadee 
s6n per a ells • . 



11.- C6m heu vist l'esperit cívic? 

1.~ Per ala anglesos és altament importants eduoaoió i netedat són els séue 
prinoipals lemes. A tothora i per res s'ha de dir "grAoies, si us plau •• ", cosa 
que aquí no emprem amb tanta fal.lera. Tant la oiutat, els oarrers i els paros 
els mantenen sempre molt nets. 

J . - Ho porten moit més bé que aquí. Alla ja els ho ino~.:Aquen des de l'escola 

12.- Heu vist de p~op el problema de la drogadici6? 
· 1·.~sí. Aquest és un dels problemes més actua.ls i propers que va en augment. 

Sobretot en el centre de Londres, on a la nit és millor no a.propar-s-hi. 
J.- For~a de prop. Per~ allA és ben normal. Per dir-ho d 'alguna m·anera, esta 

més mal ·vist un que fumi oigarretes que un que fumi droga. 
13.- Es cert que el Tamesis esta sariejat i c¡_u.e no hi ha tanta boira 
a Londres? . 

. L.~ Sembla incretble, per~ és oert. La olAssica boira amb que es coneix aqis~ 
ta ciutat ha desaparegut quasi totalment·. A més a més, s .. estant netejant tots els 
edificis més importants, com les Cases del Parlament ,_ : :Jstminste!!i Big-Ben, etc •• 
que estaven totalment negrea degut a la contaminaci6 4e tants anys seguits. 

14.- C6m definiríe11 el taranna gerH3ral dels americans i els ar glesos? 
L.~ Una mica orgullosos sí que ho s6n, més que res perla seva llengua. No~ . 

molestenen aprendre altres llengiles, perque consideren la. seva coro a internacional. 
J.- Són molt oberts i t'ho doneu tot perm~e de res. Ofereixen la seva caS9. 

plenament; ja he dit que no hi valen els compliments. També són molt "comodons", 
pel que no s'immuten per res del que facis, si estas comode. 

15 .- En retornar a Es panya, h eu. tiL g u.t 13 s er saci 6 de que II Spa ir iB 
different"? 

L.- No hi ha cap dubte que "Spain is different", pero jo cree que no hi ha :res 
com tornar a la terra on has nascut. 

J.- Molt diferent. JA només d'arribar per dos aspectes ben diferents: les ca
res sfompatiques dels policies de l'aeroport i la brutícia en sortir al carrer. 

16.- Quin record guardeu. dels vostres com) anys estrangers? 

L.- Guardo un bon record de tot el que ha estat i ha suposat aquest viatge a 
l'estranger, tant ambla gent que he trobat com ambles coses que he vist. 

J.- Un record molt maco, i una experi~ncia inoblidable. Ens varen tractar mol.t 
bé, pero a la seva manera, que tot s'ha de dir. 

17.- Tornaríeu a repetir l 1 experi~ncia? 

L.-Sí. Ternaria a repetir l'experiencia per aixo mateixa perque ha estat una 
"experHmcia". Ganes de tornar-hi no en falten. Us animeu a venir? 

J.- Sense pensar-m'ho ni un moment. . 
~ _J.ID.Company __ 
1 . . 
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1 SÉPIA AMB CARGOLS 1 
Menti pera 6 persones, 

Ingredientes 
2 kg.de oargols 
1 kg. de s~pies gr6sses 
1 ceba grossa 
1/4 kg.de tomata 
1 cabe9a d'alls picada 
una mica de julivert 

S'ha de rentar els cargols i po
sar-los a bullir, perqu~ quedin ben 
cuits. Després s'escorren. Es millor 
fer-ho el dia abans perqu~ quedin -
ben escorreguts. . 

1 
Tallar la ceba i posar-la a la 

paella en llesques molt fines. Quan 
s'hagin separat i no estiguin enca
ra ben dorades s'hi tira la tomata, 
i es talla la s~pia en trossets pe
tits i s'hi tira també. Després sñi 
tiren els cargols i es fa coure amb 
foc ben baix. 

CONILL A LA VINAGRETA 

Ingredientes 
1 conill 
2 cebes groases 
1 oabe9a d'all 
2 tomates ratllades 
2 culleres de farina 
1 cullerada de vinagre 
all, julivert i ametlla 

S'agafa el conill trossejat, s'lli 
posa salies posa a rossejar. S'hi 
rosseja també una ceba grossa i una 
cabe9a d'all. 

Apartes sofregeix l'altra ceba, 
ainb tomata i farina i s'hi barr e ja 
amb una mica d'aigua, perque faci -
xup-.xup. 

Es fa una picada d'all, julivert 
i ametlla enlama de morter. 

Quan el conill ja acaba d'estar 
s 'hi tira la picada, un e. cullerada 
ben grolia de vinagre, i se li dei-

Quan es veu que gairebé esta cuit xa acabar de fer la xup-xup. 
s'hi tira la picada d'all i julivert S'hi acaba d'afegir un pols de p~ 

i el_ s~:r~\-!:e ~épiai.----..G01ul;p~~~mi;·· Té;~-

T'URRÓ DE MASSAPA 

Ingredients pera 1 turr6: 
1/4 kg. d'ametlia 
1/4 kg. de sucre 
fruita comfitada a gust 

En un dit de got d'aigua s'hi ti 
ra el sucre i es fa bullir. 

Quan bulles tira tot d'un cop 
sobre les ametlles ratllades i es va 
pastant, parque quedi llis i fi. 

Un cop ben pastat, es posa en un 
motllo protegit amb paper de plata. 

Un copla pasta és al motllo i be 
ben premsada, s'adorna, encara calent 
ambla fruita comf'itada. 

- "'tx> 'coñ cj_e_ 1"1.1j~ -

J i:th 

1 

re 

que sigui 

RATAFIA 

1 litre d'aiguardent 
3 peles de nou tendra 
1/2 nou moscada 
1 can6 de can,ella 
5 clavells 
uns brots de Me Lluisa, puniol 
i menta 
1 escorga de llimona 

30 dies a sol i serena 
colar-la i posar-hi 3 unses de sucre. 



. 

CONTRAST 
{:om que el delimitar dues generacions és bastant difícil, puix 

és tan escalonat que resulta abstracte fer-ho amb certa cronología, pos~:ré 
pera entendre-ho d'una forma for9a aproximada la generaci6 dels que nas
quéren _ "a peu", posem pel cas, i la generaccld que vingué al m,ón "a cavall" 
Es una terminologia que ara se ·n pot fer ús, tota vegada que avui hi ha··· ... 
una part de gent que vingué a peu i una altra part que vingué a cavall, i 
tal volta ja eón més els de la darrera condici6. 

Die tot aix~ pera explicar quatre anecdotes que succeeixen quoti
dianament, i que us e:xposo a continuacid. 

·Quin camí no hi ha hagut de qua.n la mainada demanava a la mare:"hi 
ha alguna cosa pera berenar?", en contrast ambla formula.ció tan diferent 
de la pregunta, invertint els termes totaltnent en: "que vols pera berenar? 
que és el que diu avui la mare, sortimt tot seguit amb un reguitzell de -
noms, fins que els n:anos es clecideixen pel queels fa més pega en aquells 
moments. Si hi ha sort es pot donar el cas de que el primer que s·anome
na sigui el que vulguin, que en el cas contrari, J,.a feina estA en que n' 
estiguin conven9uts, davant el gran nombre de viandes pera triar, puix -
ara al rebost n'hi ha de tota mena, per regla general, almenys pels petiw 
que s6n els qui no s'admeten a raons. 

"Que vols que et portin els Reis?". Aix~ després de tenir tanta 
varietat pera escollir que cal for9ar la imaginació pera saber d'algun 
objecte que no disposa encara. En canvi, quina. diferencia hi ha en la -
llarga espera del Sis de Gener, dels de a peu. Pera desembolicar uns -
paQ.uets en els que el que més hi havia ereri papera, COIIl que era la única 
oportunitat anyal de tenir q'llelcom de extraordinar-i pera jugar, feia que 
la ilusi6 es manifestés en grau superlatiu. Ara, la mainada esta.n tan a.!!. 
B.AFATS de tants entreteniments diarin, queja no existeix la il.lusi6 d' 
una cosa enterament nova. No entro en més detalle, puix és t~sca llarga 
i sobradament coneguda la diferencia d'ambdues generacions, de tot ordre 
en el viure quotidiA. 



Vull fer esment d'un altre vessant que distingueixen les apoques -
generacionals més amunt esmentades, concretament a historietes o anecdotes 
viscudes dintre cada família, i que més aviat éren la salsa del conviure -
dintre la mateixa. Com que el temps semblava que el séu transcorrer era 
rnés lent, es tenia ocasi6 d'explicar-se mútuarnent una diversitat d'histo
rietes que feien viva l'harmonia que en les llars es desenvolupava. No hi 
ha.vía altre rnitja de saber noves que Órdinariament ta.robé passaven entre -
els diferents interlocutora. Ara tot aixo es supleix engegant la radio o 
~irant la televisi6, deixant de banda gran part d'exercicis guturals que 
en altre temps es feien. A voltes penso que ha tocat als de a peu, viure 
amb tants canvis que no s'acabaria mai d'exposn.r coses viscudes als d .. a
vui. Aquests, en canvi, ero sembla que no tindran anecdotari, almenys tan 
ample com la generaci6 vella, fora que expliquin altres aventures, posem 
pel cas, d'anades a Scopes i demés. 

A grans salts ens situem vo:ra el pedrís de les cases, que també té
nen la seva historia. Enguany no se·n parla , puix el típtc vellet assegut 
al de casa seva, passava el temps recolzat en el bastó, recordant la vida 
passada i explicant tota mena de detalls que en el transours del temps ha
via acumulat, i que deixava bocaba.dats als vailets que paraven esment a 
les seves dites. Era d'us corrent descriure un vell, que estava encorvat 
pels a.nys; pera faltava afegir-hi que el treball i el menjar deficient a
plegaven les demés tasques que el feien feixuc. 

Em véala mem&ria, i parodiant a un poeta molt de la nostra terra, 
recordo uns versos plens de realitat i sentiment de poble que el caracte
ritzav.a. Més o menys deia així: 

Assentat vora el pedrís de casa seva un vellet estava murmurejant, 
"no sé per qu~ Déu no se'm emporta, perqu~ qu~ hi faig en aquest món, si 
ja perno res serveixo!". Pera a dalt de casa seva es succeien entretant 
uns fets trascendentals. Tot d'una, el séu noi el toca de l .. espatlla, 
dient-lis "pare, ha anat tot bé; és un nen". El vellet s'aixecA i di
gué esporadicament: "encara puc servir pera alguna cosa; anem, jo el 
bressolaré!" 

Pagines viscudes que han fetal travers dels segles hist~ria, hist~
ria d'un gust aut~nticament real i viu, que endinsat dintre les entranyes 
del poble, han estat l .. ess~ncia que s .. ha palpat amb més viveaa en mig dele 
quefers que han fet possible la conviv~ncia dintre les famílies. 

Sembla que la familia, entesa coma unitat, estA passant u.ns moments 
de lleu:geresa i d'indifer~ncia, i no sera simptomatio que a mesura que 
aixa es desenvolupa, la societat va a menys?. 

Es pot dir que és filosofía barata, pera 
no tot el que és més rar és el més bó. 

- Pere Coll Sala -





··nit ,en,e fi 
Mira el rellotge amb ulls cansats, boti~s perla falta de 

son. Les quatre de la matinada ja1 
L'examen de· Cálcul era a les nou i encara li faltava repasar una 

part de la teoria, perno parlar de la resoluci6 pendent d'alguns ., 
problemes practics. 

Els examens de després del Nadal eren una cosa ben terrible. 
t1 cendrer era ple de burilles i cendr a , la taula vessava de folis 

pmplerts de números i f6rmules; feia estona que havia exhaurit el 
ca'fé i la cervesa. 

Incl6s la cinta del magnetofon s'havia acabat; com si realitze§ 
una protesta per tenir que funcionar a aquelles hores, com si re- ~ 
clamés un descans. 

Bé descans també en necessi ta.va -ell, pero no pódia permetre' s 
aouest luxe. No amb el tanoca de professor que tenía; aptituts pe
dagogiques sota ?ero, pero creador d'examens d'alta temperatrtra. 

Encara aue, pensa, podría ser que ell fos una mica cur·t d'Enteni
ment, o també que tindria que haver portat el tema al día el tema 
en lloc d'anar les tardes a berenar a aouell cafetot al costat de 
les rambles. 

Mirant-ho bé per6 , ell era forc;a intel.ligent i en aquell bar 
donaven urt vi dol<; molt bo, així que ••• 

Pels vidres es veia la ciutat adormida i silenciosa, amb els 
carrers deserts i l'asfalt moll oue relluía sota la llum de les 
faroles. El vent lleuger, comuna má invisible movia les fulles ¡ 

dels arbres. En els blocs de pisos tot era foscor i calma. 
Tranquil .itat trencada ocasionalment per el pas d'up vehicle, ca,! 

ma desmentida per peti tes escletxes de llum en les c;ases, eviden
cia de que no estava sol del tot. Els sentits enganyen, no existe
ix la serenitat total a la ciutat. 

Pensa en obrir el baleó i sortir a l'exterior, deixant que la 
fredor de for~ penetrés en l 'habi tació. L 'aire era carre-§.at de fma 
i aconseguia empetitir-la, convertint-la en capsa, en garjofia. 

Sortí fara.Posa les mansa la barana, i sentí el tacte fred i 
humit del ferro. Inspira amb forc;a, intentant aclarir el cap. 

Tindria fred al cap d'una estona, dones l'hivern era molt dur 
aquell any a les contrades catalanes, pero mentresfant el contac
te amb !'exterior era agradable. 

Pensa en la Mariona, tenía ganes de veure-la i d'empendre una 
d'aquelles discusions que tant el feien fruir, i que engegaven en 
qu~lsevol moment sobre .aualsevol tema. Pero els e;árnens també la 
feian anar atabalada. Bona vida la d'estudiailt'? Ja veus sol al 
pis en un cap de setmana, sense companys, sense la Mariona, només 
ambles fórmules. R~negá, al<;ant la vista a les estrelles, estáti~_ 
ques i indiferents als seus petits problemes. 

De cop va veure en un angle del cel tres p~ntets que es movien 
amb gran rapidesa, deixant al seu pas una petita estela de llum que 
s'esvaia tot seguit. 

Resta sorprés.No podia pas ser un avio alló. Sería tal vegada , 
un Ovni? Pero en aquell moment els punets desaparegueren. 

Comenc;a a maleir la seva sort, dones si se l'hi hagués acudit 
sortir un moment abans hauria p'ogut observar més bé el fenómen, 
peró quedá astorat una altra volta. 



A l'est ,perla banda de mar, una altre serie de punts 11~ 
minosos s'enlairava verticalment a gran velocitat. 

La sorpresa el va deixar clavat. I un instant després s '' aferra"llla 
a la brana, dones del seu interior havia sorgit una impreii6 devas
tadora_de - reconeixement del fen6men. L'impresi6 es materialitzá en 
idea increíble que li va giravoltar el cervell. 

Va entrar cap a dins amb una revolada, i engega l'aparell de ra-
dio amb mans tremoloses. Sentía un dolor punyent que li neixia a 
l'estomac i se li extenia per tot el cos, fent-li cruixir els nervis 
Una onada de calor l'ofegá, méntre el cor li bategava furiosament. 

A la rádio música per noctámbuls; gira els botons, més música, 
co mentaris rriusicals, comentaris del temps, xiulets diversos. Res. 

Sortí una altra vegada al exterior, i fixa la vista en una 
muntanya a les afores de la ciutat. 

Sa bía que allá hi havia un dip6sit de missils nuclears, sabia que 
d·2s de l'instal.lació dels euromissils a Europa l'any I983, la 
carrera ar mam.entista h avia assolit uns nivells increíbles, sabia 
CT\t e tot el t err eny europeu era ?on a militar nucleari t ?ada , veri ta
ble formiguer d'ar mes atómiques, i sabía que Europa era el teatre 
de gue rra de l es dues superpotenci e s que des de feia molt te mps 
man tenien unes rel acions tibant e s en ex trem; sabia tot aixó i 
podía ser aue, podía ser oue •••.• 

En aquest mornent la rn.untanya tota clarejá sota la llum que 
de sprenien les toberes dels co h ets. Quatre agulles s'enlairaren en 
la nit. La mort cavalcava entre flames i acer. 

C~igué de genolls aterra, les man s estrenyent els costats, la 
boca oberta proferint un gran crit. 

A la radio una veu tractava de parlar amb claretat. · "Atenció ! Es 
t em sota atac nucle ar. La guerra ha esclatat. L? nostra ciutat es 
objectiu militar, s e rem bombardeja.tsl Repeteixo! Estem sota a.tac 
nucl ea r! SEREM BOMBARDEJATS! •••• " 

El locutor cridava inutil men t, dones ningú se l'escoltava a la 
ciutat dor rr.i da. 

Ell al baleó reia i plorava al h ora i tampoc escoltava res. 
"Pare, Mariona,Mare! Deu meu! Perqué? Deu!" 

Corré cap a dins frenétic, volia sortir al carrer, cridar a la 
gent, despertar-los, trucar, si trucar a la Mariona, a casa, volia 
viure, viure, on anar? 

Baixa l'escala esvalotadarnent, s'entrbanca i es dona un fort 
cop al cap. Durant uns instants estigué submergit en la foscor 
absoluta i la trobá dol~a i volgué restar-hi. 

Pero unes mans el saccejaren, i les paraules l'envoltaren. 
"Noi! Que t;ha passat? Digués que passa? Digues!" "Ei, on vas'c" 

Torna al pis, tencant la porta al seu darrera, seguint un 
estrany impuls. 

1 

Seré, encengué un cigarret i per ultim cop sorti al balc6, a la 
nit. Pensá en el que havia fet en la seva vida i no es penedi de res, 
pe nsá en les persones conegudes i estimades i experimentá una 
-·-e t· "'esa intensa, mai sentida; pensá també en 1 ;humani tat i s' ompli 

tristor amargant que no el va deixar fins que a la ciutat 
~s va produir una devastadora explosi6. 

No va tenir que preocupar-se més de l'examen de l'endemá. 



El fracls esco ar 
Aquest és un tema frequent a les converses de mestres i pares.Se sent 

parlar d'una manera insistent del fracls escolar.massa estudiants no a

rriben a aconseguir el que la societat els exigeix i cree inteussant a

nalitzar el problema. 

A léscola,avui,de cada 100 alumnes que ~studien E.G.B~uns 9 repeteixen 

curs,és a dir,fracassen.Es van enfonsant gradualment,significant aixo 

una posterior inadaptació.Aquestes dades no són arbitraries,poden deduir

se d'aquest quadre que resumeix el tant per cent de fracass-0s en el curs 

escolar 1981-1982: 

CURS r 

PJbli"cs Pn·v~ts Nef\s Nenes 

·1""' ETAPA 

N!!. Alum1a.5 .J. 350-684 1. 2-83. l2&f f. 815.4':/q -,.:u;e .23 4 

Repefúlo~s zf.1.8-15 38. ~68 ,i 41- O 1?3 103 .505 

% q% 3% ':/-18 % 5tq% 

2~ ETAPA 
.. , 

N" Alomnes 
•. 

1·22.4.360 '=l-1-1.201 1-012.5(,4 q 83 .!iq ":f 

l?e.rt:l,.:dor s 184.40& 53 . ·14 3 131.¡ .!;39 {03 .Ol O 

% -15'1¡., b''I "lo -13'31', ,40
1
5 % 

TOTAL 

¡1/" Aft.1mne.s .J.5-:/4-'f4l/ ..2._054 _q30 ,2. 3~8 .Olt 3 2-+41.831 

fre¡1e-kdors 316.22-1 'H. q..f-t 281-6"1":f "206 ,6-15 . 

~ 11% 't/5 ~ q'8 'Yo >/'5% 

Es facil adonar-se,mirant aquestes xifres,que el nombre d'alumnes que 

fracassen ~s m~s elevat als centres póblics que als privats.la causa ,s 

una mica complexa i s'explica per motius socials i economics.L'escola 

privada ha tingut,des de fa molts anys,un prestigi de qUalitat ~'ense

nyan9a que pot ser no li correspon.Els col-legis privati estaven inte

grats par nens de classe social mitjana i alta,tenint per Jant un soport 

,qolt important en les families.Els nens de classe baixa amb pocs recur-
. . - , , . 

sos econbmics i culturals es concentraven a 1 escala publica per ser 
• • " ' .• --,¡ ' • ; • • ~ 

grá~~l..~~ -~c(uest .. fet s'ocial" repercut,ix fo 'rt'a~nt a l 'escol~. 



El motor d'un centre eséolar no és el professorat, sino el pes 

d'alumnes i pares que participen o haurien de participar. 

La concienciaci6 respecte al fracás escolar és, engua ny, molt 

important i es tracta a reunions en~re pares, professors et~ ••• 

A la premsa diaria llegim articles sobre el tema. Es dones in- '·· .< 

discutible que tractem un tema d'actualitat que preocupa a un gran 

nombre de persones ~ 

Més que citar dades estadistiques ens interessa analitzar les ca 

uses que ens porten a aquesta érisi escolar. 

La mainada d'avui és més desperta i ober~a al món aue la d'abans 

Nens de curt~ edat ens sorprenen en algunes converses.Poca poc ~ 

es van acusant els efectes de la renovaci6 pedagógica. 

Tots nosaltres vam passar per un tipus de sistema escolar molt 

diferent.La moral social i les disciplines ens feien restar coma 

J11.embres passius a un rac6 d 'una classe on n i havia només silenci. 

No obstant abans no existía l'expressi6 "fracas escolar". Eviden 

t men t existi en es col ars de rrotats , peró no adquirien la dimensi6 
actual. Trobem dones una contradicci6 fonamental :-:: Diem aue els 

vailets i l 'e nsenyament actual són millors , peró fracassen més. 

Agu stí Casanova resumeix les causes generadores molt encertadament: 

- La soci e t a t ofereix als estu diants elements molt atractius aue des ' .-
p l ac en 2 se gon t er me els motius culturals oue s ' imparteixen a les 

·e s c ol e s . Els nen s d ispose n de diners oue poden gastar en els al.li

c i en t s que la mod a e l s mo s t ra, perd e nt així la consciencia escolar. 

- Le s 1J.ni v ersi tats e st án s at u ra.des . Abans els estudis universi taris 
es re~e r va v en a un a mi n oría privilegiada . Avui amb l'extensi6 de 

l' ense nyan~a gairebé tothom pot ser universitari . Aquest pot ser el 

motiu de la sobrecarrega dels temaris escolars i de la creixent 

d ificultat que s'imposa.Interessa desmassificar l'universitat. La 

societat es va fent selectiva i els nens estudiem amb un futur fose. 

- Encara aue pugui semblar insignificant, la televisi6 és una causa 

prirn.a.ria.Massa estones devant un aparell que ens emplena el cap de 

coses poc profitoses, hores de lleure que podriem dedicar a llegir 

1 conversar, perdudes •••• 

Encara ,avui, en la meva opinió manca una postura unificada de 

l'escola. Tothom está d'acord en la necessitat d'una reforma pro

funda dels sistemes escolars, per6 resten ' encara focus aillats 

entossu dits en postures .trsdicionalistes que frenen considerable
ment l'avenc escolar. 



DAVID CABRERA REYES, nascu~ el 4 de desembre del 1982, 
fill de José Antonio Cabrera i Manuela Reyes 

JORDI FRUTOS SANCBEZ, nascut el 31 de gener del 1983, 
fill de Santiago Frutos i Manuela. Sánchez 

.ANNA MARIA REIXACH ARIZA, na.scuda el 15 d'agost del 1983 
filla de Joan Reixach i Ana Ariza 

VERONICA LOPEZ CABRERA, nascuda el 29 de setembre del 1983 
filla de José Antonio López i Francisca Cabrera 

JOSE LOPEZ IOPEZ, amb FRANCISCA CABRERA 
casats el 20 de novembre dél 1982 

RAMON ROIG i RIU, amb JUANA SALA PINEDA 
casats el 22 de maig del 1983 

JOSEP VILANOVA PLANAS, amb JOSEFINA FARRARO SIMON 
casats el 14 d'agostm del 1983 

FRANCESCA MIRO GRATAOOS 
morí el 14 de novembre del 1.982 

ROSA PUJOL VEHI 
morí a Figueres el 30 de gener del 1983 

!IIDBES SORIANO AZOR 
mori a Girona el 14 de maig del 1983 

TBRESA G.ALOBABDES PERDIGO 
morí el 9 de juny del 1983 
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F igueres 
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iuanmiquel 
• • 
1un1or 
la junquera , 28 
tel. 50 44 28 
figueras _ 



per JORDI PICAÑOL, ELVIRA DUCH i RICARD ARNALL 

ESTIMADO S COLEG AS : 

No culpo a nadi-e de mi muerte , me 
quit é la vida po rque en dos días más 
que viviera no sabría quien soy en este 
mar de lágrimas . 

Verá señor Juez: Tuve la desgracia 
de casarme con una viud a. de haberlo 
sab ido no me hubies e e-asado , porque 
ésta tenía una hija, mi padre que era 
viudo . para· mayor desg rac ia. se enamo 
ró de la hija de mi mujer . de manera 
que mi esposa era suegr a de mi padre , 
y al mismo tiempo era mi yerno . 

Al poco tiempo mi madre trajo al 
mundo un varón que era mi hermano 
pero era nie to de mi mujer. de man.era 
que yo era abuelo de mi herm~ . 

Al correr del tiempo mi m¡.l{er t rlti0 
al mun do un varón y como erll, hermáno 
de mi madre era cuñado de mi padre y 
t lo de su hijo. mi mujer. era suegra de 
su propia hija , yo en cambio soy padre 
de mi madre, mi padre y su mu¡er son 
rriis hijos y además yo soy mi propio 
abuelo . 

Ya ve señor Juez, me despido del 
mundo porque no sé quien soy. 
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Es:,eciali t:..t en reportatges de noc es i foto infantil 

Venda i aases•crament de material foto-c ine 

4lllftr Sant Llatzer, 13 - Teléfon 50 96 96 
... Triaagular) 

FIGUERES 
(Girona) 

e I e et roté en i e a --·- .............................. "'"* 
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Ricard Arnall 1 .Jaume Parro t 

el. Abat Rigau, n.º 18 

Telefon 50 81 96 

reparació i instal.lac ió de tv. 
radio, antenes i sono ritzaci · 

VILABERTRA 



. CAIXA RURAL 
PROVINCIAL DE GIRONA 

Caixa Qualificada número 37 C 

Membre del Consorci Nacional de Caixes Rurals 

Entitat col.laboradora del 

BANC DE CREDIT AGRÍCOLA 

Seu social: GIRONA 

Oficines a: 

I . 

Banyoles, Cassa de la Selva, la Bisba , 

Olot, Santa Coloma de Fames, Torroe

lla de Montgrí~ Camprodon, Ribes e 

Fresser, Sant Joan de les Abadesses 

Sant Pere Pescador, L'Armente a 

Amer, Blanes ... 




