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Mira les muntany es
mi ra l'horitzó
la gelada
matinera
i la fred
de la tardar
Tot ha passat
ja pera
tu
tot s'ha
que da t enrera
i el tractor
només les arades
s'han
quedat
a l'era
La teva vida ofenosa
1i .
h a si g ut un rierol
les ai g lies braves
i ara martes
descansen
••• lluny,
a l'horitzó.
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s'ha
aturat
no marca les hores
el tic-tac,
ni els minuts,
els qu ar t$ , toca.

La seva músíca
continuáda
j a ha deixat
de soñar,
la seva vida perilla
per queja
no el volen
escoltar
"El nen vol un nHlotge
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i llumetes"
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ju g ar
a l'era
mode rna
2~1 rellotie
~s antic
vell
i ruidós
a més, és tan gros."
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rellot·ge
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se'l
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les seves
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no toca com ab a ns"

hores
diu l'avia

Rellot ·;e antia
,
rellotge
de fusta
fosca
segueix
toc a nt
que a tu la vid a ja no s'acosta

-- LLúcia

Saurí ~

.

si
em prer,untéssin
quin és el méu "hobby"
potser
no sabría
que diir
doncr; són moltes
les nficions
oue tinc,
i em sería
unn mica difícil
de triarne unéi, sola.
Certament,
sem:nre m'ha agradat
de sé1ber fer una mica de tot,
i ner aix~
rnHteix,
no n 'hi hn cap oue la fn.ci nrou bé ner B sentir-me
satisfet.
Com oue
no tino dots d '¿,.rtiste ., h;c,.ig de comnensri.r aouesta
mancanqa amb una peti ta ex-p~
rimentació
plural
dels diferents
arts.
Us vull
parlar
anuí de la. me.nifesta ,ci6 Hrtística
oue hn anat desnerSHnt
la :neve ;ite,,ció
en els dP.rrers
rmys, él. mesura oue he comen9at
a descobrir-la
i
oue és el cinema.
M'ndono arR oue la conce1Jció
aue hom té del cinema canvia
=
una mica una vegada nue es coneix
per dintre.
Hi hn molta difer~ncia
entre
ésser simnle
es~ectador-recentor
i ésner
creador-intérpret.
1\ les sis él.rts ;:momenades
tradicionals
( aroui tectura,
escultura,
pintura,- li terR .tura,
mfüdca i füm c a) , s 'hi afee;eix
a pr1rtir
de l 'entrad;:i , del segge=
)G< el nou art de la cinemél ,top;rafia,
trl.lnbé conegut
corn el "Setl
Art".
Aquest
és
potser
el més complet
de tots,
dones es fonRmenta
ambla
conjuncid
de les
sis
arts
pri meres i la incorporació
de medis t~cnics
proois,
nue fan possible
la
sevn reálitzaci6
primer
i ex:9osici6
des11réB. Co m més ben conjuntats
estig-uin
=
els séus elements,
millar
ser~ el n roducte
final,
ésa
dir,
el film.
l\ixí,
:i:ier comencar,
una 1Jel.lícula
necessita
tenir
un<'t construcció
(Ari és la manern en oue esta , estructurada
i
oui tectura),
oue 1 'anomenem "guió",
· ni teulat
ni fonaments.
com es · desenvolu11a.
~-;ense pui6 no tindria
En segon lloc
ha de tenir
un "~rgument"
(Literatura),
ésa
dir,
un;:i. tec<Jmp~rensible.
m?i.tica oue anem explict:mt
al 1lerg
de1 film,
ner a. fer-lo
Un a specite molt im~ortant,
notser
el més suggestiu,
l'ess~rtcia
mateixa=
del cinema,
és el de ln imatge
(Pirj.tura),
anomenad, • "f'otograf'ia",
que és
el =
oue més atrgu
l 'eff[}ectél.dor.
L;:, qua.lit.::i,t cromaticél,
,iu r:a un nacer decisiu
a l 'ho
ra de d e s nertQr
l'inter~s
de l'esoectador.
Totes
les arts
són interpretacions
de diferent
tinus
sobre la vida i la
figura
humana. La relació
;:,,mb l 'Escultura
vé determinada
, Del contingut
tridimensiomü
del cue es re .,resenta
en el film ("l)ersones,
animals,
objectes
•• .) , en
el concepte
d'element
ffsic.
La nosta
en moviment de tots
anuests·elernents
d'
una manera rítmica
i acomn~s ~ada és el nue el relaciona
e,,mb 1.H Danga..
Si bé no és fonamental,
importantíssima
és també
la Música.
F'ixeu-voE,
nue no hi ha can pel.lfcula
sense=
,,músicR.
Adhuc les Dri meres n el.lícules
mudes tenien
un
acompan,yri .ment musical
en viu o en gramofon.
I mol tes v~
é ades la band.a musica.l
hri f'et famosa una pe l. lícula
.TiiE_
tre el mateix
cr .pítol
hi entra
la part
sonora
no-musicéÜ
ésa
dir els di~legs
i els efectes
sonors.
Tot aixo es com1üementa
amb un element
propi
i ex
clusiu
<;3.el cinemo., . nue és el munte ,tge,
i una direcció
to
'.te,J.ment imprescindible
per a entrelliga.r
totes
les peces d 'aquest
trencaclosqUes q~; é~ una pel.licula
•

·.•

....

-6-•Per~ el cinema és més que tot aixo; és un llenguatge
diferenciat.
Es
oom un idioma, que _ s ' ha d•aprendre
pera
poder entendre'l.
El cinema no hauria pogut existir
segles enrera . Ha calgut una, evoluci6 tecnica i intelectual
pera
la seva aparici6 . Una persona que per primera vegada vegi una pel.lícula, no hi entendra res. Tan sols veura unes imatges, que les comparara amb =
les que ell coneix -, amb el séu entorn,
i probablement
les rebutjara,
si s6n =
maesa diferents
de les que ell coneix. No sabra interpretar-les
ni entendre =
el séu _sen ti t. fier aixo els primera espectadors
de pel. lícules
quedaven es€;,la ·
iats.
Cal un aprenentatge.
Podriem di r que l'exposici6
del tema en una pel.lícula
es compasad'una part grafica
i una par t imaginaria.
Si us hi fixeu, us adonareu que quan
es descriu un tema s 'exposen unes si tuacions
( escenes),
i n 'hi ha. d 'al tres
=
que si bé no apareixen a la pantalla,
l'espectador
educat en el llenguatge
ci

C( "'
-~

----

e__

nematografic
les veu igualment en la seva imaginaci6,
per simple deducci6 logica. Davant una si tua.ci6 determinada,
ja sa1:i's el que passara després,
i ales
hores a:questa par.t evident,
ja no es mostra a la pantalla,
sino que es deixa=
la vegi en la , seva ment, amb més perfecci6
que la que li poque 1 'espectador
diria donar la imatgé, i segons el propi gust. Per exemple, si mostrem un nen
jugant al mig de la via i a continuaci6
un tren que s 'acosta _de pressa _, la
conolusió
logica sera que el tren atropellara
el nen, fora que mostrem un altre desenlla9;
en el primer cas, no oaldria
ensenyar el moment precís en que
l'atropella
. Tothom se'l pot imaginar.
El merit d'una pel.lícula
esta en fer
treballar
la imaginaci6 de l'espectador.
Per altra banda, una característica
molt important d'aquest
llenguatge cinem a togr~fic
és _la capacitat
de despertar
sensacions
emocionals en l'espectador . Es un llenguatge
ps;i.cologic.
El cinema disposa de molts recursos
=
pera
crear aquestes sensacio~s:
imatge, ambientaci6
(escenari,
vest:uari,
il.
luminaci6,
maquillatge),
mumtatge i , sonoritzaci6.
Anem a descriure'l~
tot seuui t.

.. - -

_/

a) Imatge.Per comen9ar, en veure un film assumim · e·1 paper del pers~
nat€ie, cnnvertint-nos
alhora en actors i espectadors,
de manera que ens sentim
com si ens trobéssim
en la mateixa situaci6
del personatge.
Segons la ·posici6=
de la cAmera amb respécte
del personatge,
ens d6na diferents
sensacions.
Aix!
un "pla general"(aga.:fat
des de lluny) ens dón~ un efecte purament descriptiu,
mentre que un "pla mig" més acostat
(agafant una part del cos) ens fa fixar l'
atenci6 en el que esta :fent, i un "primer pla" de la cara ens descobreix
la se
va expressi6
(alegria,
tristesa,
preocupaci6 •• ). També un "pila picat" (aquell =
en que un personatge
és aga:fat oblícuament des d'una posici6 més elevada) ~6na
una sénsaci6 de petitesa,
preocupaci6,
dubte, impotencia,
mentre que un "pla =
oontrapioat"
(aquell en que el personatge
és aga:fat olilícuament des de terra)
d6na una idea de for9a, de superioritat,
de triom:f.
b) Ambientaci6.La configuren
tots aquells
elements que fan possible
la credibilitat
. de la historia
que volem explicar,
i que per tant han d'estar=
totalment
en funci6 d..el personatge.
Aquests elements s6n quatre:
i el vestuari
ens identifiquen
el personatge
i el séu conL'escenari
text i ens el situen en un espai de lloc (geografic
i social)
i de temps.
La il.luminaci6.
Una mateixa imatge, segons la quantitat
de llum i la
seva incidencia
i orientaci6,
ens pot donar una sensaci6 d'optimisme,
angoixa
o terror.
El maquillatge
contribueix
a ressaltar
l'expressivitat
:facial del pe1:,
sonatge. ·
c) Sonorit!aci6.Es també importantíssima.
Pel tipus de música, gairebé coneixem jala
tematica:
romantica,
comedia, dramatica,
suspens, etc ••
. Per exemple, les pel.lícules
de terror
ténen un punt clau en l'addició
d'efeE_
tes sonors (soroll
de passes,
udols de llops,
xer-ic d'una porta, pujada vio- ·
lenta de música, etc~.) pera
crear la sensaci6 de por.
d) Muntatge.E~ l'eina
fonamental i exclUsiva del cinema. Es el que
fa possible
la comprensi6 d~ les imatges que se'ns ofereixen,
i la realitzaci6 d 'efectes
que d 'al tra manera serien impos -sibles.
Es diu popularment
que
el cinema és tot un "truco",
i és ben cert (hi ha qui ha fet una pel.lícula
=
bel.lica
tan sols amb tres o quatre actors,
pero que amb una intel.ligent
coro
binaci6 de eecursos donaven l'apariencia
d'un exercit).
Dones bé, en un per-centatge
molt elevat,
el "true-o" del cinema es realitza
amb el muntatge,
qué
consisteix
en .empalmar les imatges d'escenes
ben diferents,
de manera que ens
donin una sensaci6 de continuitat
de la mateixa escena, o d'associaci6
metaf'o
rica d'idees.
Aixi, un pla d'un senyor fent una maleta seguit d'un altre d~un
avi6 que s 'enlaira,
ens fa comp_rendre que aquest senyor se n 'ha ahat de viatge en avió. Gracies al muntatge es poden creB:.r mol ts efectes
fantastics.
Podria
vos una petita
realitza.

estendre'm
molt més, pero cree és suf'icient
pera
idea de quina és realrnent l'essencia
del cinema,

poder feri de com es
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1
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com si no
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de passar.
Apoca
~oc pero es
fina . t'amanyagava
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es

i ens
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Tot era
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varem
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El mar estava

agradat
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el camí que ella
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mar ? Ells

aco~panyaven
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nostre
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prof Ynd i pr olo n gat ••• No ! no podia
h agué ss i m a nata
So l s v e t l lar el
morats.!
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tira.ven
xarx e s a l' aig u a . El l s es guanyaven
el pa , nosaitres
estona

mica

que acabava
i una brisa

Miravem el cel,la
llu:na,
les estrelles
tan maravell6s
que semblava
impossible
pogut

platja.

una

el ·rostre
i el cos quan sorties
reflectia
s~b~e el mar i deixava

angle
de claror
que semblava
que
feia
pera
qu~ podessis
atrapar-la.
gua

va.rem anar

les
una

estrelles?
fent - lo

hosaltr

més

e s no

l a platja
' que hagu é ssin
f et ells
al la ?
s on de ls infants
i les carície
s d els ena-

UN, DOS, TRES; BOTIFARRA

DE PAGÉS i

Aquest joc exige ix molta vista i m_olta rapidesa .
· Un ? els nens . para i es posa · de cares a la paret o a un
arb re, 1 els seus companys es col.locaran darrera seu i a uria
d ista ncia d 'uns .1O metres, tots arrengl erats un al costat de
l'alt re .
Alesh o res, comen~a el joc i el nen que pera pica amb les
dues mans planes .ª la paret, i:nentre va dient for<;:a rapid:
- Un, do s, tr es, botifarra de pa,ges! 1 tot seguit es gira . .
M_entres.tant , els altres hauran procurat avan<;:ar el maxim
espa 1 poss1ble cap al qui para, pero quan aquest s'hagi girat
c~I que tot es q~edin més quiets que un mussol, perque si e~
91rar-se veu . algu que encara es bellegua, els fara tornar al
punt de pa rtida.
·
.

. ! ~ixí continua el joc fins que algú aconsegueix tocar el
qui es de cara a la paret. En aquest moment, el qui par·a cal
qu~ ~·arrenqui a córre_r i miri d'atrapar un els nens abans que
am~1 el punt de partida,_ on es consideren salvats. Si' aconseg~e!x agafar -ne algun, sera aquest qui haura de parar, si no és.
a1x1, torna a parar e l mat eix.

./

•~
i~

·~

. -··

'

tramontana!
·
.
un vent que ve del hort
acostuma a ser freda i a tirar
i en f a· se mpre el que " l i dona
No mira que sigui l'estiu,
ni tampoc que sigui l'hivern
ella bufa sempre de ferro,
,
.
fent malbé tot el que es viu.
N'hi ha que diuen que el vent és sa
no voldria
pas contradir
pero si jo l'haig
de fer venir
no l'iria
pasa
cercar.
Val adir
que a vegades
es pot molt ben suportar,

pero quan s'arria
fa disbarat

a bufar

s de smesu r ats.

"-:~

Passa per aquestes
nevades·muntanyes
segueix
aquell
vent que ge~a
i com que deixa una "fret
que pela"
au! cap al foca
fer torrades.
Quan ve tan enxerinada
i aixeca tanta polseguera
fa mal davant i darrera
com si passes una pedregada.
Després cau la ruixada
per tant
~eneralment
no sol fallar,
ja ve a marfir
i ressecar,
totes
les plantes
del camp.
Pero és que avui en fa i deme tambe
bufa que dura i perdura,
sense posar-hi
mesura
fent molt més _mal que bé.
Si en fa quen és dret el blat
dintre
el _juny i el juliol
d'aquella
que és tan forta
quan vol
queda el graben
espolsat.
Tramuntana rnalaida,
que tornes
dur el terreny
arnb la
i ens fas rnalbé mitja anyada
perque li t rú es la vida.
Es un vent que castiga
a la plana empordanesa
donant-li
tristesa,
perque s ' emporta quasi

secada

fort,

tot.

De tota manera podern dir i fer
que aixo sempre ho hem vist igual
i ho deixarern tot tal com ca l
sense poder - ho desfer .
Ja ume Roviras.
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Protagonista:

LHHEREU
L'Hereu de EL FAR 1983-84
Carbonell
de 24 anys d'edat.
que fa i el que pensa.

és corn ~ots
Hern volgut

sabeu
saber

Pere Valent i
una mica el

-PERE SABEMQUE HAS ESTUDIAT, PE~O QUE CONCRETAMENT?
Enginyer Tecnic Industrial.
-QUE FAS ACTUALMENT
EN EL CAMPDEL TREBALL?
Estic a Barcelona
realitzant
un estudi
sobre l'energia
solar
perla
Generalitat
de Catalunya~
-COM VEUS LA PROBLEivlATICA
DEL TREBALL?
Relament és difícil
trabar
treball
pera
la gent jove, pero
aixo és típic
de la -crisi,actual
.Dn punt on ae pedria enfocar
el problema de l'atur
és el carnp.
-AIXO DE SER HEREU ET DEU HAVETIOBERT CAMINS CAP A HOLLIWWOD,NO?
Sí, d'aquí
quatre dies faig una pel.licula.
Norrnalment són
series
i de caracter
intel.lectua~.
M'agradaria
molt fer de
Humrnprey Bogart.
-QUINS HOBIES TENS?
Les ties (maques i interessanta)
••• , la música i la . lestur(;:l..
-AIXO DELS LIGUES COM T'HA ANAT EN EL PERIODE DEL TEU REGNAT?
Anivell
local molt bé, per aixo no diré noms, de tates maneres aprofito
per agrair
els favors que m'han dispehsat.
Ho
vaig intentar
a Barcelona
pero no sabien on era El Far.
~QUIN ES EL TEU DEFECTE? I LA PRINCIPAL VIRTUD?
No tinc defectes.
Estic molt bé ambla
meva persona.
Tarnpoc
tinc cap virtud
exagerada.
M'agrada el que faig.
-GALENT O FRET, PLATJA O MUNTANYA,NlT O DlA, BLANCO NEGRE,
SOL O LLUNA?
Calent , el que passa és que no !11.Ó demostro
Tal com estan les platges
aniria
a la muntanya.
Nit i dia.
Lluna
-FER ACABAR, PERE RONQUES?
No ha sé, jo no rn'ho sento ••• Pero segons m'han dit , fons
· rnolt directes
ami sí que ronco.
AQUEST E3 VIST UNA MlCA MES D'APROP L'HEREU D'EL FAR D'EMPORDA1983~1984.
PERE, SALUT ·1 SORT! !!!!

Protagonista:

LA

~O§T[)Á

PUBILLA

JUDITH JOf'RE i COMPANY,de_ 17 anys d' edat, nascuda a El Far
és la nostra Pubilla
1983-84 i també ho és de l'EMPORDA.
-JUDITH TOTS SABEMQUE ESTAS COMEN~ANT
EL e.o.u., QUIMS PENSAMENTSTENS PEL FUTUR?
pe~6
No gaire res, jaque
és molt difícil
d'es6ollir,
si més no m'inclinaré
per Químiques o quelcom així.
--COMET DEFINIHIES A TU MATEIXA?
Simpatica
, orgullosa
i una mica · tímid_a.
-UN IDEAL, UNA FLOR, I UN LLIBRE
Catalunya,
la rosa
i"Mecanoscrit
del segon orígen" de
Manuel de Pedrolo.
-QUE ENS PODRIES DIR SOBRE LA FESTA DE LES PUBILLES?
Ho trobo molt i molt maco i que no s'hauria
de deixar perdre sota cap pretexte.
-QUE VA SER EL QUE VA SIGNIFICAR MES PERA
. TU REPRESENTAREL
NOSTRE POBLE O SORTIR ESCOLLIDA PUBlLLA DE L'EMPORDA?
Són dos coses molt diferents.
Representar
El Far és molt
important
• Repre·sentar
l' fmporda també. Aix6 no vol . dir
de cap manera que hagui deixat de rac6 el meu estimat
_poble,
a~ contrari.
~EXPLICA'nS CüM VA ANAHL'ELECCIU?
Aquest any ha sigut diferent
dels altres,
jaque
varem haver
de fer un examen.
Ens jutjaven
pel que sabiem sobre l'Emporda i no pas pel físic.
-EN ALGUNMOMENTELS NERVIS ET VARGNFER PASSAR UNA MALAJUGADA?
Si , mentre feia l'examen oral , em varen venir moltes
ganes de riure ••••
-ESTIC SEGURADE QUE A TOTS ENS AGRADARIASABER COMET VAS SEN'TIR AL SABER QUE ERES LA NOVAPUBILLA DE L'EMPORDA?
Molt nerviosa
i emocionada,
a la vegada felig
de deixar el
nom del Far
en bon lloc.
-EXPLICA'NS ALGUNAEXPERIENCIA DEL TEU CURT PUBILLATGE.
S6n peques.A part de presidir
tots els actes oficials
per
Santa Creu no gaire res més, ••• bé si
, vaig anar a !arragona,
concretament
al poble del Vendrell
en una festa que
feien.
-

-TOT SEGUIT ~NA PREGUNTAUNAMICA INDISCRETA, TENS PENSAT JA
EL TEU HEREU? NO VAL CONTESTARNO ,NI BLANCNI NEGRE.
' Osigui

que haig

de contestar

obligatbriament

que si,

no?

-SI .SE T'HA ENGANXAT
ALGUNAVEGADAQUELCOM
QUE HA SIGUT••••••
ELS Il,ENQOLS O LA CAQOLA?
Els llern;ols
una vegada
qUe jo m'enrecordi_;la
jaque
m'agrada
molt cuinar.

cagola

mai

-QUE EN PENSES DEL NOSTRE BA'rLLE?
Bé, jo trabo
que es una persona
que val molt i que vol el millar
pel poble.
Pel que fa a mí em
va donar molts
guir
endavant.

anims

pera

se~

-JA PER ACABAR,QUE ET SEMBLARIA
SORTIR ESCOLLIDAPUBILLA PROVINCIAL O DE CATALUNYA?
Dones

m 'agradaria

molt,

seria
acabar
d'arrodonir
lloc
en qu~ m~agradaria
el poble d'El Far.

jaque
el
deixar

AQUESTAHA SIGUT LA NOSTRAPUBILLA
DEL FAR 1983-84 I QUE ENCARASEGUEIX
ESSENT PUBILLA DE L'EMPORDA.

JUDIT
JOFRE
COMPANY
Pubilla de El Far d'Emporda
és des. d'ara
Pubilla de l'Emporda

PER MOLTSANYS JUDITH!!! !!

LA PUBILLA I LES SEVES DAMES: LA LLUCIA SAURI I LA CARMENQAMPMOL/

«Bon pa, bon vi,
bona taula i bona brasa,
és senyal de .bona casa»

OB&R'l' DE

8

a

12

DIUJrul(}l!S I FESTIUS

TCYr EL DI.A.

Mas Garriga
TF

5631 33

.(Tancat

81 Dimartlil)

EL

D'EMPORDA

FAR

eleei~l\B al ¡,arlame:r,t;

eAtAll4tteJA
El diumenge dia 29 d'Abril
de 1984 es van cel.lebrar
les
segones eleccions
al Parlament de Catalunya.
Els components -de la taula electoral
varen ser:
-Miquel carbonell
, Teres{i Coll i-Damia Ferrar~.
Sense incidents
remarcabbles.
L'única
situaci6
fora del
normal va ser que un matrimoni que abans vivia a El Far i en
l'actualita;y
viu al municipi de Figueres
, al no trovar-se
empedronats
a aquest óltim
varen vénir a votar a El.Fár,
trovant-se
ambla sorpresa
de queja
esta.ven donats de baixa i no
van poder votat.
Pel que fa als membres de la t~ula,
a ' part de que vam fer
els possibles
per passar-nos-ho
el més distret
possible,
resultava que cada vegada que venia algú, al marxar erts deien n Bé,
ens en anem que em d'anar a Fires"
i com és natural
aixo ens
feia la punyeta.
Aquest és el resutat:
CiU
123 vota.
PSC-PSOE • • • • • • 51 "
PST
8
"
PSUC
5 "
AP-EDP-UL • • • • •
4 "
ERC
4 "
LCR
1 "
EEC • • • • • • • • • • •
1 "

...........
...........
..........
...........
...........
..........
PCC ... ...... . .

:·PORE

'

POSI • • • • • • • • • •
PSDC ...•.••..• .

1
1

"
"

l

"

1

"

Judith

Jofre

i Miquel

Carbonell

-

..
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el eult;iudel· 1,lat;
de ~OPO

if'EL SERVEl D' EXTtGNSIO AGRARIA DE LA"'
GENERALITAT DE CA~ALUNYA HA REALJTZAT UN CAMP EXPERIMENTAL. AME BLAT DE
MORO AL NOSTRE POBLEj
El cultiu
del blat
de moro té cada
en la

comarca

grao

per

ensitjat,
tensió

l'alimentaci6

de les

sigui

nostres

més im portancia

per

tranformar-lo

vaqueries

trascendencia
El Far D'Emporda

a nivell
en una

de blat

a l'ensitj.at$

Es va elegir

amb estat

anys que el Servei
oficina
coili, arcal

comarcal
fin ea del

i loca l .
Sr. Jofre

D'Exi amb

de mor o pe~ a produir
una

finca

s'han

assajat

forratge

situada

fe

en el

dintre

la

Que preten
d'assatjos?
1~ Poder

el

primera

Servei

escollir

quinzena

el

Agraria
mercat

les més productives
.
~ Tenir
dades fi abl es sobre

i va ésser

d'octubre.

d'Extensio

dintre

cara

paratge

de Manol" i denominada
"Camp de'n Ballart".
El blat
demoro es va sembrar
a mitjans
de
Jtlny

recóllit

en

i rec~lzament
del~ ramaders
de vacú de llet
emassagi
sobre
blats
de moros que han tingut
una

deu vsrietats
"Pla

ja

Es per aixo que fa molts
Agrlria
a través
de la seva

col.laboraci6
pordanesos,
gran

_de L' Al t Emporda,

vegada

amb aquest

de l l avors

tipus

del

blat

de

moro
que

aquesta
J!li

comarca

n'és

complementari,

molt

la

. comprovar

quins

qtie millor

nitiva
tenir
sari
en tata

una b~nc
activitat

de dades que
productiva.

del

biat

de moro

molta

inversi6

gades

culti~
requereix

a més arnés

esta

sotm~s

actuen

a le~

del

vent

són

en la

és

els

nostra
cada

herbicides

comarca
dia

es

l'augment

mig

dels

i els

i en defi-

fa

més neces-

a l tam e nt

productiu

pero

a ve-

amb llavore;

adobs,

regs,

etc,

inclemencies

del

temps - i

ses pl agues,(tramuntana,
taladro,
dormilaga
••• ). Per
és la planya
que practicament
més ha evolucionat
fins
que

donat

perjudicada.

insecticides

El

resistencia

rendiments

pera

aques-ta

evoluci6

a diveraltra
part
el punt
ha si-

gut durant
els Últims
trenta
anys de un 10% cada tres
anys.
Cade any surten
al mercat.
noves varietats
i en desapareixen
d'al..
tres,
és per aquesta
raó que els camps d'assaig
tenen
una gran
importancia.
.•

Els

assaigos

·portats

a terme

a

El Far

d'Emporcta.

enguany

te-

nien coma
finalitat
CO,:flparar les p:roduccions
de deu classes
diferents,
tres
de les quals ' es provaven
per primera
vegada,
la _
resta
eren més o rnenys comegudes
pero _interessava
provar-les
. íper

poder-les
cpmparar entre. si.
Altres
factors
importante
a comprovar han sigut"
cicle
biologic"
( número de dies que han distat
de la sembra a l'estat del gra past6s-vitreo),
la resist~ncia
al tal~dro,
el fussariwn i el tombament.
Els
controle
per obtenir
la producci6
es fan pesant amb
bascula
una superfície
aproximada
de mitja
vessana
amb dos
parts del camp per cada varietat.Actualment
s'estan
portant
a
termen els analisis
en laboratori
d.el forratge
per poder saber
exactament
la quantitat
d'aliment'
obtingut.
Arrib un proxim articl~
donarem a coneixer
els resultats
complets
de l'assaig.
Les varietats
provades ~an sigut
: (G~5050),
(M-650), (PX-675)
(P-3183),
(G-4727),
(XL-72),
(P-3311 -), (AE-701),
(POLARIS, de
procedencia
francesa).
Aquestes varietats
s6n procedents
de sis
cases comercials
diferents.
La sembra es va fer amb una densitat
de 98.000 pla~tes/Ha.
(files
separades
73 cm., separaci6
entra plantes
14 cm.) A
l'hora
die la sembra es vs incorporar
"Durisban"
granulat
(16 Kg.
/Ha.) per controlar
i prevenir
els atacs dels cucs de terra
(cuc del filferro
i d'altres)
.El cont~bl ~e les males he. bes
.
'
es va fer de post-eme: .rgencia aplicant
"Alacloro
" més " Atracina"a dossis
normals,
seguidament
es va aplicar
un lleuger
reg per poder obtindre
millor
eficacia
del mataherbes.
L'adobat
va consistir
am:b 60 Tm. de fem.s de vaca per Ha.
més 450 Kg./Ha. de 8-15-15 abans de la sembra amb cobertera
es
va aplicar
adob nitrogenat
. líquid
del 32% a .ra6 de 149 Kg/Ha.
equivalents
a 112'5 litres
que s'escamparen
mitjan9ant
equip
de -reg per espersio"
sistema
trae".
Aprofitem
l'ocasi6
perdonar
les gracies
a tots els pagesos i ramadeF~ que col,laboren
_en aquests
tipus de trball
així
coma tots els membres del Grup Lleter
de l'Alt
Emporda, que han
ajudat
en els treballa
de control.
Laes dades definitivas
d'aquests
assaig
esteran
a dispocici6
dels ~K~?~~ --! . ramaders
el pr(?pe __r _I!l_es.

. S-ervei

Arturo
Torres
Guerri .
d' Extensio
Agraria
de. la
Agencia comar·cal

Genera.lit

.~ t

Etc ...

<-- .
~
.

,

- Carrer

de t·Oliva

s114 os

IEtFard'Emporda

t:·

TF- 50 60 71 lt

l
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Que puc
paraules

dir_jo

amb ell

aquest

any

fara

ignorant

ment

essent

Sr.

la

morint

la

nostra

d'aprop,
la

comentar

vida
i

havia

sempre

i malalt
morir

només

desconcertat

vol

vida

tan

seva,

a quim

els

com la
seva

vol

~questa

i dol,
i uns

mort

massa

aprop-se'n

morir

fos

Ah!

si

vol

morir

pera

deixar

••• ! Molta

nitat

per

tant

que

tan

tingués

Si

creure

en un més enlla

que

pot

creure

tra

vida

una

sols

ho ha tingut

Pero

que

i l'acci6

seves

agafar
el

un pinels

seu

esperit

mans

tremolases

el

pensament

coordinar

perla

al-

tot ••• !

tormenten

i els

per

en aques~

en un llengol

no poden

entelats

d'una

plasmar
les

aca-

••• ! Pero

pogués

avui

fa-

serefe

a lmenys
que

tan

estas

i esperar
per•ona

i

desinteres

acceptar

bat •••

dubtes

no

es

molt

i

com

dies

cil ••• ! Fa falta

Si

ani-

perqu~
la

desdeix.

deixin

de la

catalans,

veu

vell

un personatge

rac6

aixo

menjar

el

a buscar

pau ••• ! Per

públiara

tumultuosa

ma ha d'anar-la

a

vida

que

Pero

de una

quan

que ambla

un escenari,

en pau.

diem

ell

seus
perdua

ulls

estan

de la

seva

companya.

seva

dues
pero

revist~

terrible-

m6n, que la seva

el

ca era

ja

vist

per

polítics

DalI,

actitud

tot

cell

l'he

comentar

sino

tata

Mai he intercanviat

sol.

seva

ta

per

sentit,

esta

Pobre

vol

No ja

de informadors,

instituvions

sols

a Dalí,

resso.
que

Ben poc.

tan

dedicat

en equest

persona

lii.nc

i ni

s'ha

un petit

la

de Dall?

jaque

també
obra,

l'aspecte

en

s6c

molt

huma de

Davant la imatge de DalI que
ens_m ostren
les cameres · jo no
puc menys que sentir
gran compassi6
d'ell
, Si tan sols tingués algú que li agafés lama
per sossegar
el seu tremolar •••
PerPero no, la nit de l'incendi a Púbol se'ns va demostrar
a•tots
que n9 té a ningú al seu.
costat
que li doni consol,
i
aixo no és just.
Un füome que s'esta
acabant
necessíta,
com un nen necessita
.la seva mare el preimer
día d'anar a l'escola,
que l'acompanyín ~ donar l 'Últi m pas.
Quan dies .enrera
en un programa de TVr.; una infermera
parlava
forga malament .de la gerít' que t ·enen cura de Dalí, a mi em va
saber greu i vaig pensar que no era ju~ta,
sobretot
vinguent
ct'una persona
que perla
professi6
que té
, sap molt bé que
moltes bones obres,
es fan ben desinteressadáment,
pero quan
vas llegint
els ínteressos
que
s mouen al voltant
de la seva
obra penses que pot...:ser tenia
prou ra6. Deixem el temps per
testimoni.
.
Sap Sr. Dali? Al llarg_ de la seva vida han sigut
els ríes els que
han compres i comprat la seva obra, pero de cares a la seva mort
ben segur que estaria
molt més ben acompanyat
entre els pobres
perque les penes i les dificultats
fan a la gent més humans.

Progra111a d' at tes

DISSABTE DIA

1O DE NOVEMBRE
TARDA:

3'30:

NIT:
23'00:

Sernilfnals

de futbol

Ball de nit arnenitzat
conjunt
"FOXTROT"
A _mit ja part elecci6
i l'Hereu.
Pu billa

sala.
pel
de la

'

DIUMENGE DIA

1·1 DENOVEMBRE
MATI:
11'30:

'l1ARDA:
17'30:

Ofici solemne
A la sortida
una sardana
a la plaga ·•
Sardanes
i seguidament
ball
de tarda.
Actea amenitzats
perla
cobla-orquesta
"BAND-7"
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t~M
ú

un vespre

Plovia

molt

trons

o

e

~A~ílA

.-

Alp_l[Ulíl~~

Era

!

t¿l

tardar.

d2

i ~er

la

finestrG

pod!em

veure

la

nit

desvetllada

pels

i llamps.

Tot

de cop va haver-hi

una avería

eléctrica

qua ens

va deixar

a les

fosques.
Sopant

a la

llum

res

m'explicaven

del

poble

ci6

d'aigua

Poca

sense

petit

pot

comen~o

i un canvi

nens

el

en una mas ia

que ara

tenim

present.Jmaginéva
ser

pa-

alllada

(llum,insta~la

les

families

d'a-

més humanes.

meu escrit

que en part

de petits

a la

comencen

mateix

temps

parlen

els

ha nascut

•• abans

d'a

si

aix6

· be les

es

sovint
massa

anar

les

pr6pies

realment

una trans-

de l'infant.

personátges

fer

d'aprendre

Jo em pregunto

pare~

dels

ha hagut

amb joguines

no fagin

mateixos.Aprenenía

que hi

rnentalitit

a jugar

perque

Quan van ·a l 'escola
d'ells

i puc afirma~

sobtats

de televisi6

re,jugar,

del

amb mainada

poc creatives¡Al

pas

inusual.Els

fet.

tracto

formaci6

vivien

b~siques

allunyar-me

manera

· Sovint

petita

comoditats

acomodades,pero

D'aquesta

l'aparell

eren

un tema

i gas, .• )~

bans,menys

Els

les

va sortir

espelmes

que quan

poc vaig

quest

de les

prefapricades

els

assente~

davant·

fressa.
. televisius

m~quines
operacions

positiu

i

o si

m~s que no
de sumar,escriub~siques.

perjudica

la

ment

humana.
No hi
les

ha dubte

maquines
la

maquina

ques

per~

no se

maquina

per
fins

vegades
domina

rlra

son més capaces

teixi

na.moltes

que soma

de fer

ajudar

a l'home

a quin

pónt

comprovo

l'home.

dels

ordinadori
feines
en la

l'home

amb experi~ncies

es

i que cada

vegada

diversas.Es

bo que exis-

realització

de les

pot

dir

di~ries

amo de la
que temb~

tasm~qui~
la

-26Avui ja
vat

moltes

davant

la

re objectes

del

diumenge

La meva postura
re que s'hauria
suplir

imposat
qu~ncies
Els
aína

no vol

· les

m~quines

son a la

usuaris

les

passar

als

de edat

el

lloc

estones

o ¿'altres.Es

la

reser
de lleu-

deixen . als

video-jocs.Aquests
que encara

maquina

només en les

sense

jocs
pri-

van a fer

la

solsament

ocasions

intenta

fer

n e cessaries.i

veumai

exemple • .
causa

d'aquesta

un~ pr~via

1

maquino-maniaes

formaci6

en el

seu

que s'han
us.Les

conse-

de tothom.

han es devingut

que en principi

per

enfonsar

la

vista

tenir

i n ons passen

persones

familiar,per

provablement

sense

ca~~.

d'utilitzar

un diale9

Cree .que

a les
al

un apat

de marci~nos

o domino

reservats

fer

adults

maquines

de cartes

queden

: partida

no poden

televisi6.molts

de les

tradicionals
mers

families

estava

en molts
al

seu

casos

víctimes

de l'instrument

favor.

Ta re sa Teixi d.or

o

L' Empordil viit
per un andalús
~ a c o v er ~e d e l l a nura s fért i l es
e s tu tierra,
h oy i értil,
an tes arenosa ,
peda z o de t ie rr a que a bar ca h asta
el mar,
vida de ti e r r a callada,
aso mbrosa
qu e se refle

ja

en el

cielo

qu ej~mbroso

.

Ho ri z ontes
perdidos
en la bruma fina
de las montaña s alzadas,
sierras
de v üt a
lejanía
del contorno
montañoso
azulino
lejanía

del

a z ul

marino.

A ire de m? olor campesino
ensortijado
en l as ci mas de las arboledas
aire
de acaquias,
de forraja
y animal
a~re

de duro

y amplio

trabajo

campesino.

Olores,
sombras
atardecidas
en el acariciarse
mutuo de las hojas
entre
en el pausado
ritmo
del vie ~ to ondulante
en el ritmo
acom r asado,
creciente.
del ganado en su pasar
adormecido.

E1

campo canta
con las
bravíos
amo ríos
de tierra
bravo
tú

el

traba

y tu azada

j o florecido
fértil,

canciones
de sus
J:lana vaporosa
en tus

campesino

sí

nidos

man os

•

•••••••••••
.;..;. JU L1 O

V E R DUGO ·:··:· .

TALLERS

JOSEP PAGES
Carrer

de dalt

TF= 5060 02

EL FAR D'EMPORDA

---- - - -CONSTRUCCIONES

F., MO~ILLO

Calle Oliva, sin,
Teléfono

50 68 53

Puigmal A-5

1.º B

VEGA,S.A.

EL FAR D'EMPORDA
(Girona)

AMPURIABRAVA

.lbaquim

Farre

Casat,3

fills

Davau

Pagés,Escatidor
I 925-I 9_67

Miquel

Arasa

i Lahoz

Casat
p ages
I 967-I 98D.

(L FAR

Carmen

Descamps

Casada,2

fills

Mestressa

i Perxes

de casa

I 980-l 983
Iuan
Casat,5

Coll

i Cholvis
fills

Paleta
1983-

Juny

1984
Mª Rosa Mallo!~
Casada,3
Mestressa
Jl.Jliol

L Sarda

fills
de crasa
1984 - Actual
L...ourdes Ferrés

i Pagés

·

~L -~---

MULI

DEIXE-ME QUE PARLI A UN.AEINA
D'UNA GRANEFICACIA I RENDIMENT
QUE DE MOLTSANYS FEU UNA FEINA
PERLA QUALLI DEBEMAGRAIMENT.
L'any que a tu
A mi els meus
Els seus ulls
Púig fa temps

et construiren
em criaren
ja no ens miren
que ens daixaren.

T'aixeques
majestu6s
com un gegant
Desafiant
el pas dels temporals
La teva tasca era anar rodant
Jer damunt de teules i canals.
Avui el teu
Perque sols
Que et dona
I de panell

anar ja no és estrident
gires ambla direcci6
el més petit vent
resta la teva mi$si6.

Venta fluixos
volies pera
treballar
No t'agradaven
gens les ventades
Era la manera suau de rodar
El que fessis
feina tantes vegades.
Et feia patir la tramuntana
Quan xiulava de tant en tant
I la mestressa
d' eixa plana .
Anant~ho ben : tot escombrant.
Tant et donava de nits com de dia
Tre0allar
a ple rendiment
Així l'aigua
sempre;en sortia
sens parar ni un sol moment.
Que de cops de bracos ens estalviares!
Amb el teu mon6ton 1 joliu rodar
Quantes galledes
eren pujadas
D.,.e.igua que no deixave. de rejar.
el feixuc llivant
Aixo:-,d 1'6stirar
Ens venia a voltea de nou
Pero calia anar sempre tirant
Quan de vent no en feia prou.

_ldalgrat la teva feina continuada
~e ens donava aital
tranquilitat
Pot lsser
que alguna que altre
vegada
no focis ben reconegut
de veritát.
:S:eixanta cinc anys d'estada
Enlairat,
mirant sempre arreu
Qua.si no es troba en l'encontrada
fer més que mireu L.mireu •••
·La teva tasca era tan eficient
Que un mot d'alaban9a
t'has guanyat
No ho fa tothom d'aprofitar
el vent
I menys al damunt d'un teulat.
Molí de vent de casa meva
Que amb el teu anar voltant
Et feres una anomenada ben teva
Que per-nosaltres
ha sigut ben gran.
Resisteix
bé el pas dels anys
6om ho fan els més va.lenta
No pota tindre
altres
desenganys
Que··1a competencia
d' al tres inventa

De lluny quan a casa un hom s'atan9a
El primer que es mira ésta
gallardia
· I la direcci6
que estas donant és l'esperanga
Que s'álvira
jades
de. La llunyania.
La teva missi6 primera es acabada
En que vinguin temps dolents
Resta solsament la mirada
Per veure la direcció
dels venta.
D'utilitat
també, anira.s tinguent
Puig que el teu servei no fallaras
Mirant enlaire
d'on ve tot vent
sempre amb seguretat
senyalaras.
Sigues valent fins a últi'me. hora
Servira
per homenatge permanent
Pels que cregueren
en la millora
D'intal.lar-te
coma MOLI de VENT.

sabates
especia
pera

Is

Plantilles
ortopédiques
chome.
dona.nen)
SERVEI DE REPARACIÓ

SABATES

e/ RUTLLA,33
OLIVA, 31

FIGUERES

A MIDA

Telefon so54 29

SAIGA

Carrer de la Creu, 8 Tel. 21.43.02
GIRONA
Ctra. N-II Km. 720,l
Tele. 47.64.10 - 47.64.09
FOJIBELLS
DE LA SELVA

Carrer Vilallonga,
Tel. 50.13.15
Carrer Mar, 5
Tel. 50.40.58
.-· .
FIGUERES

9
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BOLETS a la

VINAGRETA
Fer 1 Kg. de bo l ets
Escaldar éls bolets~i
deixarlos tefredar.
mentrestant
fer una mena de
caldo amb l. d' oli, 1/1( de l.
de vinagre i 2 o 3 alls tallats.
Una vegada fret afegir-hi
els
boleta am~ un raig de llimona
Fer-ho coure al bany maria
amb foc ben baig.

. Ampwo f-0..~.5

'ª'ª \~

8

u

a 1a

t;

de truita

,,,

p

o
n
o
-m
i

Pera
sis persones,
es posen quatre
ous a cada truita.
Es fa una truita
d'espinacs
o bé
monjeta tendra
na altra
de patates
I una altra
de tonyina i tomata.
Es posen en una plata,
a sota la
truita
verda i una capa de bexamel.
Tot seguit la truita
de patates
i
una altra
capa de bexamel.
Asobre
de tot s'hi posa la truita
de tonyina
i es recobreix
tot el pastel
de bexamel. Es posa al forn fins que és
ros. S'adorna
amb 4 gambes i 4 musclos.

tl •

,'

';

___. .

tl

•

Ingrdients:
1 Kg. de patates,
_
50 g de mantega,
Kg. de cebes ·
50 g dé fo:raatge ratllat.
Pear i tallar
en lamines rodones les cebes .i cobrir tot el
fons d'un recipient.
_
Pelar i rentar
les patates.Tallar-les
també ea lamines rodones i posar-les
sobre les cebes
Poseu sobre les patates
sal, pebre, trossets
de mantega i formatge ratllat.
Fer un altre
pis igual i posarho fred a coure
de 12 a 15
minuts amb el foc molt lent.
-. E:::.perdn.z~Jojra .-

pastel

1

--~~-3t{V~

.

~

,

.

pomes amb crema
l

I ngredients:
4 pomes,
de l.
de llet,
2 cullerades
de sucre
2 rovells,
lcullerada
de fecula, 1 llimona,
150 g de sucre
~ galetes
i 4 cireres
confitades.
Palar les pomes i treure
el
cor. Fregar-les
ambla llimona pera
que no es tornin negres i posar-les
a coure en·un
quart de l. d'aigua
i el sucre
durant un quart a foc lent, un
cop fredes e~coreer-les
iguardar l'almívar,
que.es barrejara despres ambla llet i e1s
rovells
per fer-ne una crema,
espessa.
Col,locar
les pomes sobre lea
galetes,cobrir-ho
ambla crema
i posar-hiles
cireres
al da: ;
munt, .

LICOR

DE
MENTA

I~gredients:
l. d'esperit
de
bo. 1 kg. de sucre, un grapat de fulles
de menta fresca)
un gotet petit
d'esperit
de ·
menta, 3 l. d'aigua.
.
Deixar-ho ben tapat en un pot
de vidre durant quaranta dies
i ja es pot aboFiltrar-lo
car a l'ampolla.
Molt digestiu.
vi

I

·

,..., Na.n~ feJ/.-

Rrc.r~Tt5R.fl-OP1L...ADtS PE~ JuDiTH JoFR,E ·
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f
pubiHes
1961-1962 .

FINA COMPANY
i JULIOL

1972-1973

LLUISA PUJOL i GINJAUME

1973-1974

DOLORSPAGES i BESALU

1974-1975

M•TERESACOLL i HOSPITAL

1975-1976

ADELINAMORILLOVEGA

1976-1977

MARTABROSAi ROVIRA

¡

JOSEFINA FARRAROi SIMON

1977-1978

MARI LOPEZ ROMERO

CCNXITA
REYES i PASTOR
~MAR
ISA MORADELL
i TETILLA

1978-1979

MITERESATEIX1DORi PLANES

¡

MARINAPUJOLASi COSTA

¡

'
JOSEFINA
FARRAROi SIMON

1979-1980

CONXITAREYES i PASTOR

MARTAFERRES i PAGES
MARISAMORADELL

1980-1981

LOURDESROBIRAS
:,.i 'RAGES

i

MARTAFERRESBRIG.ITTE ORTEGA

1981-1982

MARISAMORADELL
i TETILLA

fROSAM• PUJOLAS
JUDITH JOFRE i COMPANY

19f12-1983

f

BRIGITTE ORTEGAi GONZALES

1

LLUCIA SAURI i COMALERAS

LLUCIA SAURI i COMA.LERAS

1983-1984

here us

1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984

JUDITH JOFRE i COMPANY
{

CARMEN
CAMPMOL
i BARO

JOSEP OLIVA GRAU
MIQUELCARBONELL
i MALE
~ORDI REIXACHi TELL
PERE VALENTi CARBONELL
JVD/TH JOfRf

(1" f€Rf5A lOLL

LA

FALSA

VERI'l 1AT

DE

LA

HISTORIA REAL DEFORMADA

PER L'EXACTITUDDELS .ESDEVENIMENTS
NO Dll'UT.!BLES

o

ELLA MATEIXA

'Per fi l'havia
trobat,
era el Barrer titol
que em faltava
per completar
la darrera
de totes les col.lecéions
que havia comen<;at.
Quan la dependenta m'el va donar, em va dir en veu baixa que el
guardés bé, que no l'ensenyés
a nirtgú i que no.m'estranyés
si
fins i tot trobava un tro<; de titol
per dins el llibre.
"No és res d'estrany
degut a la . llongitut
i densitat
del titol"
vaig pensar jo.
,.
De totes maneres estaba satisfet
i cofoi perque notava que jl
podia per fi afermar la meva vida a ta realitat,
i més en · les con
dicions
en que viviem.
Resulta,
i és questi6 d'explicar-ho,
que en els temps que corrien,
cap a l' any 2543 ·- 2544; l 'home ja havia ass .oli t el seu
zenit científic·
- tecnol~gic.
S 'havien dominat totes les arts
i tates les ciéncies.
L'economia,
la pintura,
el plaer i elque
és més gran, o greu segons es miri, les lleis
de la física.
·
La física
era dominada a voluntat.
El que avui era una llei
irrefutable
i perla
qual un vaixell
s'enfonsava,
a la setmana
següent havia desaparegut
o s'havia
modificat
a fi de que s'enfonsessin
uns vaixells
d'una companyia,determinada
que no tenia
els comptes al diá.
Malgrat tot · d'aix6 d'anar els estels,
res de res, jaque
aque¡ts
canvis de lleis
no-es transmitien
a 1 exterior
de la Terra.
S'especulava
que aix6 era degut a unes mutacions genétiques
radiactives
de les normes que van usr-se
en la creaci6
del intelecte de l'home.
A:x6 em se1!'(blava una explicaci6
absurda
jaque
les lleis
no és comporten coma éssers vius~ Perb ells
tenien la ciéncia
i nosaltres
la paciéncia.
·
El que és cert es que, per contentar
a tots els grups de cie~
tifics,
es va crear un . consell
que dictava
quin grupera
el que
determinaría
1~ lleis
per tal o qual setmana.
Cada setmana un grup diferent,
i aix6 si, les lleis
impos~
des no podien ser agresives
perles
persones . i ten!len
que ser
iguals per tothom.
La 1Jnitat mundial
s'havia
áconsseguit
almenys en aquest
aspee te.
Tot aix6 en el fans, es feia per matar l'avorriment
existent
a la poblaci6.
Ningú treballava
ni tenia res a fer. La feina la
realitzaven
els robots i les fábriques
impermeables
als . c~vis.
Aixi cada setniana es reinventaven
l'esport,
la medicina,
la
cuina,
la histbria
etc. Aixi les ments humanes és mantenien distetes
i les supercomputadores
no avalotaven.

-36Exis ti en ciuta t ans pr (Yile gi a t s que reco r daven com er a
.._la Ter r a abans de t ot ai x6. Si vol i en podien, pagar un pe t i t t ri ~
but i v i ure per mene nt men t en unes · co.nd i c i ons determi n ades .
J o he t ria t l es de la Ter ra cai a l ' any ¡ 985 .
Ara es t ic sen t at a · casa des prés de sopar , aca b ada la
feima , en un po bl e de l ' Empor da .
Ll egeixo el llib r e que vaig comprar i i nt e nt o saber com
acaba t ota aques t his t ória que us he volgut e xplica r.
l AWAO Rt:VfR.,TEQ_,

DANIEL

El Far d 'E mpor da.

,,

26 d ' Agos t de 2542 .

pt-r

ELVIRA DUCHi
FI NA FARRARO.

Colmos.

1 El

colmo d 'un ul tradret
: ésser esquerra. -.
2El colma d'un electricista:
que la seva dona es digui Llum,
i que la sogra li segueixi
la corrent.
1
: estiidia1
lhet.
3E1 colmo d un geperut
1
i,menjar-se
la jota
4-El colmo d'un aiagones:
ali 1 abeceaari
!>El coihmo d'un cec : dir-se
Casimiro
f>El colmo de la foscor:
trovar-se
amb un negre dina un t~nel.
7El colmo del pianista
que la seva dona es digui Tecla i que
_la toqui un altre.
8El colmo de la forga: "tómbar" la canj¡onada
9El colmo dels colmos : perdre un imperdible.

· JQCSo·ENGJN-Y.

J.Quants

nous

(9) hi ha . de l'l

G

ai 100?

!!Quanta
terra hi haura en un forat
. d 'ampl e i JO cm·. de fonda.ria?

de 30 cm. de llarg,

per 30cm •

1

#JQuin signe
- fer resutar

matematic posaries
entre els nombres dos i tres per
que ·tres?
uru:nombre mis gran que dos i més petit

4 Si

fa. tres dies
deme. passat?

i

Í)

era él dia anterior

al dijouá

, quin dia

Al dip?>si t d' aigua d I El Far li ·manquen quatre litres
~era
omplir~se
i només en resta en el pou vuit litres
A l'hora
d'emplenar-lo
només hem' trbat dues mesures
cinc litres
i una altra
de tres.
Com ho farem per acabar-lo
d'emplenar?
Distribueix
cuna.

dotze

puntets

en sis

files

de quatre

I

sera

d'aigua
d'aigua
una de

puritets

cadas-.

n a1Bemen,a
YOLANDA
MURILLOFABRA, nascuda el 21 d'Octubre
filla
de Carloe Murillo i Ana Mª Fabra

de 1983

RAQUE.LFRUTOS SANCHEZ, rta.scuda el 23 d'Abril
de 1984
filla
de Santiago irutos
i Manuela Sanchez

.

RlCARD VILANOVAi FARRARO,na$cut el 11 de Maig de•l984
fill
de Josep Vilanova i Joserina
Farraro
SILVIA MARTlNCRlTG, nascuda el 14 de Juny de 1984
filla
de Rafael Martin i Catalina
Critg
.X.AVlERCARBONELLl PEREZ, nascut el 21 de Juliol
de 1984
fill
de Frencesc Carbonell
i Aurora Párez
JESUS GUERRERO
NEGRO, nascut el 20 d'Agost de 1984
fillde
Francisco
Guerrero i Maria Negro

JOSEP 0.LIVA GRAUi DOLORSGlBERT VINYOLES
casats el~ de Febrer de 1984
'ALEJANDROMURIL.LOVEGA i MONTSERRAT
JIMENEZ DUQUE
casats el 17 de Mar9 de 1984
i MªTERESA TElXIDOR P.L.ANES
XAVIER SEMIS MARIMONT
casats el'l
de Luliol de 1984

JAUMEJUANOLACASALS i M!!TERESACOLL HOSfITAL
casats l'l de Setembre de 1984

CARLOSJUAREZ
que morí _el 8 de Mar9 de 1984
JOSE M• GARCIA
que morí el 2! de Maig de 1984
JOSEP CUSI BIBERA
que mor! e1 2 de· Juny de 1984
REMEI SUNYERVIDAL
que morí el 14 de juliol_

de 1984

EQUIP
VE_TERINARI
D'ASSESSORAMENT
I SERVEIS
PERE ROS . co
MARTÍ PALLIS ERA . co

i. 370
t. 315

Tel.50 6817 (cont.automatic)
Particulars

25 02 31
50 80 51
53 80 94

MEMBRESDE L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE VETERINARIS ESPE
CIALISTES EN REMUGANTS, AFILIADA A LA WOLRLD· BUIATRIC· VETERI
NARY ASSOCIATIO
N

MEDICINA
I SANIT A T
PATOLOG\A
REPRODUCCIÓ
INSEMINACIÓ
ARTIFICIAL
CIRURGIA
C O N CERTS SA N EJ A ME N T
DIAGNÓSTIC
G EST AC IÓ
CONTROL
A LIMENT A C IÓ
AN ÁLISIS
V ACUNACIONS

Pe,, uq ue, iii1ie
1

Juiu,mi~el
Carrer
Nou.44
te I fon . 50 16 2 2

e

ALTA PELUQUERIA ••

JuANMIQUEL
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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DIA NIT
BABCELONA,
••

11

Barcelona,
Ciutat Comptal, la Capital.
Quan a les provincies
es pensa en Barcelona la primera representaci6
és:
molts "xavas",
brutlcia,
nervis,
el Tibidabo i
all6 de "Barcelona · és bona si la bossa s6na"
Dones bé , la ciutat
és aix6, més que aix6 i men,s que aix6 .
Tot un seguit de cond i cionants
g~ográfics,
p9litics
i socials
han fet de la ciutat
un m6n di.ferent .
El primer fet detonant és 1 '_encaixonament
ent're el mar i la
munta nya de la ciutat . Aques t fet ha pr oduit l'arquitectura
verti c al. Milions
de persónes en pocs ki l 6metres quadrats , en edifi
cis mol t alt s .
Aquesta s it uaci6 porta al apilotament , al xoc ambla perso n a
que ve en dir ec c i6 cont raria , al caminar depressa
per veu r e s i
uns metr e s mé s enlla tr abes un espai buit . Sens ac:i,6 d'o f eg ament
que es fa més forta a les hor e s punta qe l met~o i e l s f erroca- ~
rrils,
qup.n s'espera
envoltat
de gent qu e e l s emáfor es posi vert
i quan estas atrapat
dins el cotxe en l'embús de trafic
cantonara
Balmes - Diagonal.
"Senyora no trepitgi,
vosté no apreti,
aquest que agafa bitllet
a veure si s'espavila"
El dia a Barcelona esta marcat pei rellotge,
pel temps. Marcat pel moviment de la gent que va a treballar
lluny de casa i
s'aixeca
de bona hora per fer tres o quatre transbords
de metro
i autobús;
perla
gent que treballa
de nits i va a dormir quan aixeca el día; perla
gent que torna de la gresca.
·
El dia transcorre
entre els embussos de trafic
de les 8 a les .
ro, de la I a les 2, i de les 7 a les 9. Amb una il-J.a de tranqu,!
litat
a l'hora
de din ar.
Le s costums vitals
ad e quad e s al hor ari de tr eba ll.
El t rafi c int en s i co ntinuu a l e.s entrades
i sortides
de 1·a c iu- .
tat. La gent que entra al rnati i súrt al vespre de t reballar,
eis
viatgers
de passada i les persones
d'estan9a
setrnanal.
I la vida te dos moments trascendentals.
La sortida
dels div~ ,
ndres per passar fora el cap ·de setmana, gent que s'escapa
de no
·se sap exactament
qué a buscar quelcom tarnb~ · poc definible,
als
pobles i ciutats
de les rodalies.
Els afortunats
van a la torre de la costa o la muntanya :i. fins
i tot arriben
a res terres
de Girona on la seva pres~ncia
ens és
coneguda i sovint no apreciada;
els al tres s' arriben
arnb rn_ol ts e_!'
for9os a Castelldefels
o el Masnou o atrevidarnent'
.a Si tges, - on
fan cámping o la costellada.
L'altre
moment trascendental
és la tornada del diumenge .el ves
pre i el reencontre
el diliuns
arnb la feina.

Qui no ha estat parat al mig de· la Meridiana,
en la vigilia
de tres dies de festa,
no pot cops·ar verdaderament
el pols de la
ciutat
ni de la gent, a més ·de perdre l'oportunitat
de veure le;
reaccions
de la gent en condicions
extremes.
Quin espectacle
el del senyor al que se li ha espatllat
el
cotxe al bell mig de la calcada, · i que baixant del vehicle,
eft~
tre una pitada fenomenal,
tanca el cotxe i deixant-lo
s'en va
caminant mé o menys impAvidament.
Per~ malgrat tot, en el cap de setmana hi_ ha més gent dins
la ciutat
que no pas fora.
Els diumenges al mati s'en veu poca i fins la tarda cap a . les
7 no comencen a sortir ..de les cases.
Curiosa gent 1a: ·dels di u ...
menges.
Desconeguda,
discreta
que no poden o no valen marxar.
Gent que es mou de manera difereñt
a la habitual,
i qúe fa
moure també diferent
a la ciutat.
La ciutat
que és un aglomerat de carn i sang i segueix els mateixos impulsos de les persones que hi habiten.
La ni t a Barcelona,
com el dia, és la Rambla. Cor, pulm6, ve_
na de la cíutat.
Organ vital
i no amputable.
Mé;ti es marta, mai es deserta ., és eterna.
I durant -les 24 hom;
subtilment
va canviant
de fesomía.
Matins de comer9 i negoci.
Tardas de passejades
i flors.
Nits de noctAmbuls i quioscs.
Matinades de café amb llet i una
1
pasta.
I com l'ambient
canvia la gent.

Desfilen
els executi us, els funcionaris,
els treballa
:·
dor·s, les mestreses
de casa, els estudiants,
els borratxos,
els
pobres i les prostitutes.
Desfilen
tots,
a hores fixes,
invadint
una parcel.la
de temps i fent-la
absolutament
seva.
Tarda i nit a Barcelona.
Ample oferta
d'activitats.
Despr~s de la jornada de treball,
queda oberta la porta al oci,
a la cultura
i l'art,
al cinema, al teatre,
a les discoteques,
als bars i a les tapes.
A la nit la Rambla, el Paral.lel
i el barrí xino, senyorejen.
Al capdevall
de la Rambla i als carrers- de San Ram6n i San .~
Paules
putes,
a Rambra Catalunya els travestís
i els homosexuals
i en tot lloc els bars d'alterne.
El comerc; del cos esta en
marxa.
Als bars elegants,
en els restaurants
de luxe, executius
amb
les dones legals
o i~eg-3.ls; als bars del case antic progres,
moderns, hippies;
gent que es toba i es sepaia.
A fer unes tapes al Born, a menjar --estil americl en alguna
hamburguesería,
beure en qualsevol
bar escoltant
música, potser
anar a un lloc amb decoraci6
oriental
per que t'endevinin
el
futur i et llegeixin
l'hor6s~cp,
escoltar
una guitarra
o un
piano tocats per un espontani
en un pub.
Ambient de festa dins els locals,
passejar
rnirant la brillant
1
il.lurñinaci6
dels neons intentat
no trepitjar
l'avia
aquella
embolicada en parracs,
que fa dos anys que dorm cada dia en un
portal
de les Ram~les. Donar unes monedes als que pinten amb
guix de colors el terra
o a aquell avi mutilat
que t'explica
.
que ell va fer la guerra amb els republicans.
Comprar una revista
i observar
a la rnultitiud
de gent que fan música, actuen
6 dibuixen al carrer,
en la nit.
Saps que faran algun diner
. que els perrnetrA seguir visquent
o viatjant.
A Barcelona,
es pot ser un espectador
privi¡egiat,
sense
estar a la primera fila,
diluit
en la massa de gent.
Seiem a la plac;a Reial,
i mirern la vida. que ens
lant pel davant. El borrtxo que parla tot sol o arnb
la vella que ven tabac americA de centraban,
al grup
gers que fan rodena i canten i ballen i mirern també
cía que patrulla
intentant
enxampar als venedors de
I despr~s a la matinada una xocolata
amb xurros,
rraque ta aquella
del costat
del pare de la Ciutadel.la.

va circu~ .-,
la farola,
d'estrana la polidrogues.
a·• la ba-

Alegria i miseria.
Barcelona
dia i ni t. sOi i\-lluna.
Ciutat de contrasts
absurds,
rnonstres i An.gels.
Barcelona
la ciutat
que té un bar cada 50 rnetres, un edifici d'oficines
cada 25 i una tenda cada 10.
Ciutat en que tot Pedralbes
vota Alianc;a Popular,
el barrí
de Gracia Converg~ncia
i el Poble Nou als comunistes.

Ciutat
de barceloneses
tipics,
emigrant's,
gitanos,
del
argenti
exilat,
del rus refugiat
i del estudiant
arab.
' Barcelona,
asfalt
i fang. Poble inflat,
cintur6
industrial,
planeta
amb molts sat~lits,
Hospitalet,
Santa Coloma i C rnella.
Barcelona,
Madrid de Catalunya,
administrativament
parlant.
Centre universitari
i fabrica
de joves aturats;
seu de fires
i congresos.
Cultura
i modernitat,
i analfabets
i primitius.
'J

.

I la vida continua
a BarceloRa,
i cada p~rsona intenta
fer-la
més agradable
per si mateix.
I cada dia es demostra qué l'home no té limits
en les seves
capacitats
d'adaptaci6.
I aixi a Bnrceloria
i ha gent feli~
i gent desgraqiada,
exac
tament coma qualsevol
lloc.
Quan aneu a Barcelona,
oblideu-vos
de veure en "Copito
de Nieve",
i si al entrar
perla
Diagonal,
parats
en un semafor
uns xavals us volen rentar
el vidre del cotxe~ dieu que si i doneu
una bona propina.

pere valent

8 ~UCiOTIS
1.2.3.4. 5.-

als PASSATEMPS

Hi ha 20 nous(9)
En un forat no hi haura gens de terra
Lá. coma. 2'3
El dilluns·
Comen~a per omplir la mesura de 5~1. i en dei~,s 3 l. dins
el pou. Després
omple . el pot de 3 l. amb el contingut
del
pot de 5 l., en el qual ara només en quedeµ 2. Aboca els J l.
del pot petit
dins el pou, on amb els 3 que hi,quedaven,
ara
que queden en el pot d·e 5 ele passes
n'hi ha 6, Els dos litres
al de tres.
Omple el pot de 5 amb l'aigua
que hi ha al pou,
on sols quedara. un litre.
Avaba d'omplir
el pot· de 3 l.(on ara ·
només n'hi ha dos) amb l'aigua
que té el pot de 5 en el qual
per fi només queden 4 litres.
ala d~ 3 l. en la qual '
Omplir la mesura de 5 l. i abocar-la
hi quedara només dos litres.
Repetir
aixo dues vegades i obtindrem 4 l.

6.-
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La Llegenda
.del
•

PIRINEO

.¡
Era
un dia de primavera. Mig adormi t encara em vaig llevar,
i apro-·
pantlRille a la finestra
vaig obrir els finestrons.
La llum potent em cegavá ele
ulls. Feia un dia esplendit,
amb un cel blau i sere. Quant els méus ulls s'acostumaren a la claror v~ig despertar
de veritat
i vaig adonar-me de c6m era=
de bella la nostra plana empordanesa i la serralada
que la delimita
perla
part de tramuntana,
aquestes muntanyes esbeltesque
s'esténen
fins a fondre's
amb el mar i que aquell dia apareixien
curohades amb un e.olor blanc de neu.
Aleshores em va venir a la memária aquella llegenda que tantas vega.des havia sentit
de llavis
del méu avi, sentat a la aeva falda vora el foc en
les llargues
vesprades .d 'hive;rn, quan encara no existia
la televísi6.
Em ref_!
reixo, és clar, a la Llegenda del Pirineu.
Escolteu-lar

"De la serralada
dels Pir•neus,
els grecs en deien "Py"renea", nom derivat de "Pyr", que vol dir foc. Aquest nom· li venia d 'una antiga · !legenda que
parla d 'un gran incendi d 'aquestes
serres.
El gran poeta Verdaguer ha poeti'tzat la llegenda pirinenca. en el séu poema immortal "L'A'j;lAntida",
vestint-la=
de brillante
colora i donant-li
un segui t d 'ep.isodis d 'una bellesa
incompara ·ble.
Era el temps en que Hercules anava pel m6n deslliurant-lo
dels monatres enemics de i'home, i mentre aquest semidéu lluitava
victoriosament
amb =
els monstraasos
gegants de Provenga, al Pireneu es va produir el més esgarrif.6s dels incendie.
Les flames, abrandades pel ven~, s'est~nien
, per tota la serralada
i
abrusaven i fonien tot el que trobaven a llur pas. Pels vessants de les munt.!,
nyes regalimaven
torrentades
lluents
de lava norreadora
que encal9ava tot ali.o
que donés senyals de vida i estenia darrera séu el llis i esblaimat .mantell ~
de la mort.
Els · pobres boscos cruixien
i espetegaven
coro si mescléssin
els blasmes contra les mans criminals
que injustament
els at'l.ihilaven .amb els gemece ..
de llur atuiment.
Corrien esfereits
i esmaperdut .á els . isards ·1 les ~aines,ele
teixons i ele senglars,
els 6ssos i els llops, fugint de 1a malvestat.
Ele po
bles es megaven en líquids
abrusadors,
els ocells queien rost:I. ts ., ele núvolei:'
de furo negre tapaven el sol, la óalitja,
adhuc de lluny, eraiilsuportable.
Hercules s~hi atansa.
Sentí plors i xiscles
i fiel ele eéue bra9os"'
nus en aquell mar de foc. Hi trobA la princesa Pirene,
fi1la de Túbal, laqtál
encara tingué ale pera
contar-lila
seva hiet~ria.
El séu pare regnava a Iberia,
per~ el monstr~ Geri6, el de lee tres
testes,
el més lleig dels éssere de la Llívia ardent,
li va prendre el oeptr&
Llavors ella,
per por al monstre, s'amagA a lee altee muntanyes.: Per~ Geri6,
tement que no pogués sortir
d'allí
per fer valer els séue drete, va oonoebre•
la idea de fer-la
perdre,
i va calar foo a les muntanyes · on ell~ vivia. El •
séu designi essent complert,
i ben segur que ella era abrusada,
ha:via .marxat• '
devers Gades.
Aix~ acabat de dir, la infeli9
Pirene va fer el séu traspls.
Hercules posa sobre el seu cap les cendres de la princesa morta,
i
volgué aixecar-li
un mausoleu.
Apila muntanyes sobre m~tanyes,
féu rengles•
d'aquests
apilaments,
i ele Pireneus tornaren a ésser magnífica i allargats
•
fins el mar.
1
I heus aquí com el mausoleu de la dissortada
Pirene ha eedevingut 1~
alterosa
miranda que esguarda les .terrea fecundes de la ~an i dol9a0:AIJ.'ALURYA.•
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premsa comarcal:
e/na de cu/turltzac,·o··
,. Es un fet inqllestonable
i notable,
que en els darrers
anys a casa
nostra,
la premsa comarcal ha adquirit·un
gran prepotencia,
arrivant
a cobrir
fins i tot l'espai
comunicacional
que ~ltres
mitjans
amb més
possibilitats
d'expansi6
deixaven buits per una bona part de la poblaci6
Amb tot, aquest és un fen6men la majoria
dela casos desconegut,
si
no, menyspreat.
A les grana ur~st
on actualme~t
es talla
el bacalla
i es centalitzen
les activitats
polítiques,
culturals
i socials,els
fets succeits
a comarques -el que abana es ~eia"a provincias"s6n
contemplades
com notícies
de segona categoría,
formant-se
una mena de
mar~inaci6,
que creix ambla
importlncia
- de la revista
o rotatiu.
Bé
aixo era fins fa poc, quan es mantenia encesa la flama d '.una herencia
helitista,
que salvant
les distancies,
pretenia
encara salvagurdar
la
cultura,de
la barbarie
popµlar.
Avui,pero
inmersos
en la societat
de
masses,els
vells
esquemes han quedat obsol~ts.
S'ha tocat de peus a
terra
i en moltes ocasions
les estadístiques
també ajuden a aproximar-nos,
sino a coneixer
, la realitat.Una
recent
declaraci6
de la
Unesco ha de
que a l' Estat espanyol
hi ha quasi quinz .e milions
de persones
que es poden considerar
analfabets,la
qual cosa no vol dir
que en principi
no sapigen llegir
o escriure
-queper
desgracia
també
n'hi ha- sino que no s6n capa9os d'~ntendre
un texte escrit
.o redactar-lo,amb
propietat.
Davant d'aquesta
crua realitat
~s evident
que
la premsa comarcal i local,amb
els seus ~squemes ~més .senzills
i méa
propers
a la quotidianitat,d~
la poblaci6
,és en principi,
un important fenomen de culturitzaci6,
jaque
entra alea cases i a les menta
de molta gent de manera planera
i entenedora.
Es una sina valuosísima
que contribueix
a foragitat
l'habitual
apatía,
davant el mitja escrit
tia sonat la cmapana que pot acabar de Bocarrel
amb la ·llegenda
negra
que a Espa nya no es llegeix.Tot
dependra de comes condueixin
d'ara
endavant
els nous projeetes.I
en aquest punt el organismes
oficiala
hi tenen molt adir.
Des del periodista
fina
a l'empresari
es sap
que la preasa no és un producte
que propercioni
facils
guanys. Ana
al contrari,
la progressiva
modernitzaci6
dela aparells,
la fortíssi·
ma competencia,fan
necessaria
una política
de subvencione
que deixi
de banda qualsevol
-i sempre existentcriteri
partidista
per empentar
ala mitjans
que segueixin
unes mínimes condiciona
de qualitat
i seriositat.
I aixo es podría fer estensible
a tots ele terrenys

..

pero molt més al ~e la premsa comarcal,
la ventafox
que esta maldant
per ~alear
la sabateta
del príncep,
~entxe
les grans
companyies
i
mul tinacionals
hi posen el seu volu,min6s
peu p·el mig. Per posar
ta~ sols un exemple,
seguramént
conegut
per tots.
Les
11

M6n

11

tiga

successives
com si

,

de manques

suporta
"Canig6"
i el seu
funciona.

aparicions
un Guadiana
d'ajud

i desaparicions
de la

premsa

del

fos,

i de discriminacions

setmanari

perlen
a l'hora

se una

el
rebo-

de donar

les pubilcacions.
I una mica més lluny,
el sacrifici
de
, tot
i els incommesurables·esforc;os
d';Lsabel
Clara
Sino
esforcat
equip,
fa pensar
que hi ha alguna
cosa que no
'
I és que la premsa esta
revestida
d'un poder
molt atrac-

tiu pera
les classes
governants:
és un intrument
no solsament
a informar
sino també de · conformar

molt eficac;
de cara
la opini6
púbilca.

Hi ha qui l'ha
definit
fins
hi tot de com el quart
poder.
Per aixo
un cop s'ha
demostrat
la necessitat
de l'existencia
de mitjans
comarcals
i locals
en els que en ° tantes
ocasiona
~ emisor
i receptor
es forment
en una sola persona,
és el moment de replantejar
una
~olítica
diaria,

~equitaLiva
revistes,

i ecuanim
que un grup

pera
permetre
la superv~vencia
dels
de genL, generalment
amb més boma

voluntat
ressat

que no pas mitja~s,
tiren
que no reb més compensacions,

l'alLre
conei:a:

no és sap,
corn el preducté
que la 1-rern sa
comarcal
esdi.

endavant
amb un esrorc
que,veure
una vegad
surt
al carrer,
duent a terme

desintesí i

Si tothom reuna importantis-

sima tasca
de rederccament
cultural
i normalitzac
i6 lingUís~ica,
aco~tumant
a inclo ir
en la qUotidiamitat
del ciutada
els fets
noticiables,per
·que encara
no s'ha
trbat
la f6rrnula
que garanteixi
la seva supervivencia?

PAU LANAOi CARMEVINYOLES

TERRA I MAR
Per jugar-hl us cal dlbuixar una ratlla · fo~ Jlárga a
terra. Un cantó de la rattla és el mar i t'alth!, 11 terra;
qui porta
quin és l'un i quin és t'altre ja us ho dir~
·
el joc.

•t

Aque1t quan 'tothom 11tigul tlest, ha d'anar cridat:
-Mari
Terral . Els altres nena quan ho sentln, 1'h1n
d'anar 1ituant amb un saltironet a la banda de ta ratlla
que correipongul.
Aquell que- s'equlvoqi.il tres vegades queda elimlnat.

EL «FAR•T DE RIURE»
Una noia que tenia moltes
i moltes "peques"
se'~ va
a confessar:
-Pecas,
hija?
--Hasta en el culo,padre!!1

Un senyor entra en una botiga
d'animals
i demana:
-Quin animal és aquest?
-Ho ignoro
-Quin ignoret
tan bonic!!!

1
ART lº:
ART.22:

El Jefe tiene raz6n.
El Jefe siempre tiene la
raz6n
ART.J2:· I si no la tiene
se apli. can los artículos
12y~22.
ART.4º; El Jefe no lee el peri6dico ••• se informa.
ART.Sº: El Jefe nunca llega tarde
al trabajo ••• le retienen.
ART.6º; El Jefe no abusa de su secretaria
••• la educa.
ART.72: El Jefe no come ••• se nutre.
ART.8º: El Jefe no bebe ••• degusta.
ART.9º: El Je~e no duerme ••• descansa.
ART.leº En el dewpacho del Jefe se
entra con unas ideas ••• se
sale con las suyas.
/illT.11 El Jefe es el Jefe.
ART.ll El Jefe siempre es el Jefe •••
aunque este.

Judi th ·Jofre

1 J .M• Company

e Ie et roté en ie a ...................................................................
.

..........
_____ ,_ este Is
Ricard Arnall

.
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