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els

precedeix

té un doble signifi10 anys de vida de

a la cel.lebració

entendre,

Grup de Joves".
l.!111.ea
de constant

superació

que ve una GRANedició

assoleixen

un nivell

Aixo s 'ha aconseguit

i arnb l'ob-

de la revista,

literari

hem

segons el

ben satisfac-

degut principa.lment.

mentat el nombre de col.laboradors

a que hem aug-

i tarnbé a que la nostra

experiencia
és cada any més gran.
La nostra intenció per l'any 1987, ésa
mero especial

del

11

enguany un numero en el que els temes,

de "Farus" cel.lebrar

ex

més de fer un nú-

una gran festa

d'aniver-

sari.
Per .tant,

dernanem des d'ara,

tot el poble i de l'Ajuntament
medi essencial,

la participa.ció

activa

que ens ha de proporcionar

per fer de la corrmerroració, un exit.
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El dia 17 d'Octubre
alegries

ni els propis

que fnndaren,
van deixar

Barcelona

dos mil anys després

derrotada

tació

va derivar

els

i els catalans,

vegada la concessió

de la candidatura

alcalde

Jocs Ol ímpics de 1992.

que prop de la Últ ima ciutat

es cel.lebressin

al igua;J.. que en les doe següents

aleshores

seu ·dels

p::,;ut imaginar

oiámpica de Barcelona,

historia

una de l es més grans

jocs que ells

mate ixo s

á la hurranitat.

coma heren'i:ia

volnntat

.esáevenia

grecs haureien

en que es demana per primera
La

i el país sencer van rebre

de la seva historia.

Potser

La

l'esport

actual

es remunta

dels

ocasions

jocs.

a l ' any 1920

candidatur a va se r

La

en els anys 1936 i 196 5 , ..

Serrá

comen~a l ' any 1981 , quán Nar c í s

de Barcelona

exposa la idea . Acceptada al principi

posterioment

cap nn gran entusiasme

col.lectiu;

amb espec i la candida -

tura es fa realitat.
Des dels
projecte,

s'aconsegueix

1 agafa

principal
sional

el relleu

imp.llsen

aconseguint

que ambla

construció

de instal.lacions

de guanyar.

els mernbres del COI triessin
Després de que Pascual

a Barcelona

goixants

fins

que el president

amb un darrer

nament oficial

ento rn. e l

alcalde

Pascua l

en el protagonista
un equip de pr ofes -

a la candidat ur a i la

els fronts,

sob r et ot en

sense saber ni tant

sols

ganes

han cont r i tuit

de treballar
totes

perles

de Barcelona;

les candidates
esperar

parentesi

(queja

és .historia

ts

a que

.

maxirnes autoritats
va caldre

la

les possibilita

de l ' Estat ,

.

unes hores an-

de COI, Joan Antoni Samaranch, anunciés

i opressiu

de Barcelona

en tots

d'entre

Maragal l recozat

el dia 16 la candidatura

rron,

de valent

eno:nnes

defensés

i social

al seu voltant

donen cos fisic

esportives,

Pero aquestes

política

i es converteix

aglutinar

seva tasca

de gran manera treballant

unitat

de Setembre de 1977 . L'actual

del seu predecessor

de la proposta;
entusiastes,

una absoluta

ch. 11

nanés comparable

Maragall

reals

inicis

a tot el

a catalunya)

el nome-

'92 .
~

Seria

desitjable

derivessin

com esportiu.

zació que es faci

a partir

per assolir

que s.'han viscut

un gran exit

El .succés econanic

vindra

d 'ara ., pero l 'exit

esportiu

de les infraestructures

canen~ant

esportives

a l'any

els darrers

1992, tant

donat perla

tasca

nornés sorgira

i del recolzament

decidit

dies

econo-

d ' organit -

d 'una potende l'esport,

per l'escola.

Des de la redacció
suport,

els momen'ts d'alegria

en un afany solid

mic i social
ciació

que tots

desitjant

d ' aquesta

' que tot

revista

el poble d'El

felicitem

Barcelona

Far sigui

solidari

i li donem to t el nostre
ambla

idea .

PEREVALENT
i JOSEP COIJ.,
.

5

us vaig a contar tot seguit
un dialeg

rcolt l:x:mic

quediscutien
sentats

un jove i un vell

"Dels vuit als trenta:de

devant del taulell.

Dons, el vell
li explicava

dels treinta

que presumía d'experiencia

arnb conciencia

als quaranta:pagant

dels quaranta
pagaras

franc

endavant:

lo que als altres

fant"

lo bonic i de color de roses
de les seves experiencies
Tant feia

el valent

del vell
Jo cree arnb la realitat
que quan se li aruga la pell

arroroses;.

ja es pert

i s'alabava

d'aquesta

que deia el que no es pot creure
- Si no tens ulls

per veure -

,no falla!

que

el "ganso"

9~ fer-ho

la veritat

sempre ~ndavant

a parlar-ho

Perque cada cosa la seu ternps
i canportar-vos

tothom

és que va equivocat

h~;ha una diferencia
rcolt gran
.i ni e·l rnés ric pot negar-ho.

no volgessiu

pera

Aquell que diu que no és veritat

la oportunitat.

Pero senyors,

en aquest rrón

els anys passant

entusiasrnat

si li sorti

passada.

ni rcolt rneing m'equivoco

El jove que no era encantat
pensant que no faria

joventut

de volada

Penso que no provoco

de la seva vida passada.

escoltava

l'esperit

ser valents

es pot ser vell .i honrat
pero tambe jove i esguerrat.
Visea la vellesa

i la virtud!

Visea la gran joventut!
Vica l'alegria

i la salut!

que sensa aixo el m:Snes perdut.

arnb "capritxo"

d?ns ja ho diu el ditxo:

JAUMEROVIRAS
(Arz:ibada a_la nostra
redacció a l'ultim
m:nent via telefonica.)

6

Catic,,catic
canten

les gallines

abans de fer
anant sortint
Pel pati

llurs

El galla

sempre transitant
van picant

dalt

Pluja

segura

quasi

Eixa dita

d'una

sols
jaque
figuera?
certera

pE:l:Ó en mig d ' una secada

ben tost

punta per punta llurs
el coll

estarrufat

cadascú

els

les

, que direm?
mirant

becs
ales

seus precs

la nit

penjant

se sent

molt l:::lé

sol cridar
primer

el seu cantar

és el rei del galliner

Les gallines
encara

tindrem .

no és que sigui

Dos pollastres

fa

puix és el que canta

tiberi

el pugui haver-hi

Una gallina

a les saques

i que gíemega ja ha rebut

del galliner

i aci i alla

fent

forats

tasques

busquen

ja en saben fer

puix el seu bec tan puin xagut

lo primer

les gallines
mirant

De disvarats

catasques,

no s~ixen
¡

la societat

que aixo no Vin9"1:1ia compte

avui van a joc molt tard ,
abans es plegava

molt prompte .

Per "tiues"
totes

si entenen molt bé

corren

salten

a cercar

esverades

l'aliment

del galliner

per veure si faran

el compliment.

Semblen de rosselles
un pla
a les seves testes mirant
el punt de donar-les:.-hi' -el gra
i totes

llur

cr~ta

aixecant.

Amb ses molts i variats

donen un bonic i escaient
formen a voltes

colors
colorido

uns grans cors

quan de pondre 1:z,enendel niu

El mantindre-les
el producte

és constant

n•é 9 irregular

tot l ' any els hi eslem ·tirant
i pocs ous amen a cercar

U.
com que la truita
tant

ens va bé'

si es la francesa,

com no

i la carn de gallina tam,bé
aimem tindre-les
quasi sols per aixo
Com que el pollastre

ens sdl agradar

a voltes

n'hi

aqueixos

ja no se senten

i llavors

ha algun que cau
més cantar

PARENOSTRE,ADEUSIAU.

Aixo no sua;::2ieix mol t temps
pu~x descansen llarga
temporada _
i llavors
i d'ous

solsament

escampen fems

en ponen alguna vegada
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n O de tel
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=
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nº 5 baixos

Ltda.

Servei

de

propis

.tecnic
gestoria

Quan estas
perdut

sol,

i sense esperanc;a,

.quan no tens consol
i et domina l'enyoranc;a.
que important
Quan afora

o

és poder estimarl
és negra nit

E

i no tens cap companyia,
quan et trobes

deprimit

i et manca un xic d'alégria,
que important

és tenir

V

Quan la lluna

1

les flors

E

vol sortir,

son ben adormides,

quan res ja no te sentit
ni tan sols

u

R

R

un amicl

la propia

que important

Quan les cadenes
amb res no es.poden

quan t'amenacen

vida,

éEi poder pensarl

que et lliguen
trencar,

i et fatiguen

i tu no et pots deslligar
que important

és sentir-se

lliurel

Pero per damunt de tot
de tristeses
d'arbres

o alegries,,

sense cap brot ,

ode setmanes
que important

sense dies,
és poder VIURElll

IRENE COMPTE
Estudiant

de

Pontós

POESIA

D'AMOR

de
Vull

que les meves llagrimes
En un m::5nde tanta

es fonin

fressa

arnb

les teves

per µ:,der fer·el

nost r e mar ;

quan gratificant
és escoltar
can us expliqueu les coses
viscudes aquí i a1la
fent caliu, sense cap pressa
desgranant a ¡;:x:x: a ¡;:x:x:
aire p.rr-, perfum de roses

que els teus pensaments s'adrecin
s 'adrecin als meus

vespre devora

per fer el nostre

es trobin

s'ajuntin

fred del carrer
amb

fins l'estiu,

quan tot

arnb

les meves

per fer nostre

gelosia
florei x

el desig .

i que els teus sonmis
s'abracin

arnb

els meus

ben segur que jo ho faria
per por que es trenqui l'esqueix

per fer el nostre

i no arreli

Arnb

dins a casa,

coro voldria

on regar-vos

'

el nostre

tot , fins

en un bon test

on sols hi ha claror

ternps ,

que les teves rnans

la porta

i guardar-vos

els meus

arnb

per µ:,der fer el nostre -vent;

del foc

Si µ:,dés tancar
a l'aire

que els teus sospirs

m:Sn.

arror

i tot tú i ' jo,

sera nostre.

del dia

és alegria

-

·-

on el vent si agemoleix

M'agradaria
FINA CQ\1PANY

a estimar

ensenyar - te
la sorra

í a aprendre

que veiessis

a caminar - hi en_Ja nit
el mar

can els meus ulls
jo voldria

el veuen ,

cantar-te

can~ons

erimig deles roques
i que fes sis teus els

meus acords ,

jo nornés voldria
BENJAMIMAR
CE

que la teva mirada
rn'envoltés

arnb la f or ~a de l ' onada .

CIIIIUNVI
"Mal eít

qui et vulgui

sigui

mal,

'
poblada de lleials

perque estas

persones . .• "
Pere III

•

fets

. van anár · r-etrocedint

li havien donat a cataluriya,
les terres
PereII,

provocat
restar

(

els cantes

de Barcelona

que és el nan que

anaren incelrpo:t'ant, _ altre

1265 i 1266, Jaurre I el Conqueridor
acabaren

la conquesta

una gran rrortaldat
a les terres

els seus usos

a "L'Alferanja",

ala seva marca.

Durant els anys
vindria

1336-1387)

I

D 'enc;a que els sarraíns
cop,

el ,Ceri.rroniós

de Mürcia. Tot i que la guerra

i un exode

murcianes,

un temps en que la paraula

considerable,

Jaume I els va pennetre

i costums tradicionals.
"democracia"

a,.~ el . seu fill

es-

havia

als sarraín

que van voler

de continuar

practicant

era poc usual

Una decisió

corn aquesta

no existia

i en els quals

·o.

que

en

~rima.va la

intolerancia.
Les forces
catalans

de ocupació

i aragoneses,

rregs

administratius

cidir

de quedar-se,

de Jaume I eren fo:t"Tiladesper un estol

entre

rrolts

i terres
eren

ambla

pi id:Lana, tot
sisteix

encara

catalanes

entre

aquests
filolegs

fins

de

d'aquests
RossellÓ,

soldats

encara és possible

diversos

soldats
i l'occitá

de MÚrcia i poc abans d'a~

rribar

a Valencia
si

El que si que per-

rrolt abundosos en el sud de la Península.

. horn es troba

que es diuen L'Oliva

de 52.000 h. i Alfar

de 150h.

són dos !X)bles germans. Seria
investigar

bo '

si la coincidencia

de nans és !X)ducte de la casualitat

o si al darrera

al

~

d2::es . - .

s'amaga ·

avant ¡::a_ssat ernpor-

2..:::-pecte

a assenyalar
:rrari

del

. Anys

avui de trobar

amb dos pobles poc distanciats
entre

que van de-

l'Ús del seu P+O-

a Granada.

Venint

ca-

del Llenguadoc ,

perderen

la gent del camp murcia.

són els cognoms catalans

inclús

La majoria

i els seus idiomes eren el catala

i que segons alguns

de paraules

el rei va distribuir

procedents

dorniI;ació castellana,

indicis
arribant

de conreu.

catalans,

de la Provenc;a i d'Occit~ia
després,

dels quals

de 10.000 soldats

\

14

Prossegueix

pero,

el relat

"forem annat cavaller
del sant Esperit
ver dotze anys

de la seva infantesa.

a la santa Maria de l'Horta.de

dels

Tarassona,

que oida la missa

e entravem en los tretze

'que es van casar,

muller,

e IXXJiem laora

anys era proclamat

li preocupacio11s,.

Arribvint

infonien

tant

respecte,

que no IX)(lien fer ~o

car no haviem l'edat"

pero la noblesa

1

anys complerts,

~r

tots

El 31 de desembre de l'any
de Palma. era presa per assalt
un preu mol~ alt

rei

(Desclot,

no catalana

la seva persona

que ningú no gossava de menysprear

:pJt dir que era estimat

la seva grandesa.

quan Jaume I només tenia

i Mallorca

esdevenia

hi van deixar

la

dent de l'EifiIX)rda,

catalana.la

/

1:

(
"Ufft1i, ..,,., ,.
1

,..i : ,', .· { º -··

fr~ __.~· -,

¡~

..;.

'

~

la instal.lació

la pa.ricipa.c:::ió activa

era un deuta que tenia

el monarca amb aquesta

Horn

guanyat a :pJls.
21 anys,

la ciutat

conquesta,

vida molts catalans,

per a_grair-los

la Catalunya Vella" .

¡

, Jaume ._I va :pJtenciar

donat-

i els seu nom ja

i era una estima que s'havia

1229,

i en ella

A l 'hora de. l 'assentament

1

"El

continuava

els ge:rmans Guillem i Rarnon de MOncada i en Guillem de Claramunt,

conquesta.

ha-

Feyts" ) •

Als disset

tenir

dotze anys ••. ",

nos senyim lespa.sa que preenm de sobre l'altsr

que els homens han de fer amb llur
Llibre

"I quan tenia

pero,
COID

va

arR,

Comte d'EmpÍrie
de gent pr~e..:: ·

que havien
gent,que"eren

tingut ·en la
el cor de

15

parla

la

mallorquina

t r ets característics
vers

ils

és l'us

catalans

dels fets

és més cantarina

· toria,feta

de l'article

d'Occitania

de lluites

cuan era necessari,lluitaven
. crits,que
tina,tot

de llurs

van batejaL

i que algún historiador

cordar massa amb el parlar

el Ccstell

escriu

tbtes

les terres

d'anjou,amb

lunya,tot

l'Alt

martiri

la historia,hom
gúetat

increíble

ressona

durant

fins

ambla

i atorga

col.loquial

esp::,t

dir que els

de la cual fou fundada Ernporion els catalans

francesos

sense aliments , perque la flota

es van trabar

havia derrotat

les directrius

El frances

l'exercit

del sepulcre

catalanes"

~ ~~

van imp::,sar
o perles

cases
catalana

mos-

que els
de l ' admirall
que

sinó p::,rta marcat les

durament castigat

els rnalalts

per l'epidemia

de peste

del cual havien quedat talla de retirar-se

Pere II <lema.nacleméncia
els almogavers

de Desperta ferre!(desperta
oes.:e---2.cinit iva .. Poc temps després ja de retorn
--

que es deia

Roger dé LlÚrj_a i Pere II,"ni

i les comunicacions

Fran~a pel Coll de Panisars.En

0

també

convinada dels paisos

fora de l'aigua

mateix greument rnalalt,decidí

pes ::'ranc es es al crit

pel

~

que amb un exercit

un cop havien passat

francés

del Sant,el

lalota

papals .Can digueren

que no disp::,saba d'aliments
des ,el rei,ell

que afecta

i desfet

un peix en el mar gosara .sortir
barres

"indios"

p::,blació indígena

sortien

.atre

his-

II el Grant .

ques de Sant Narcís,que

,..., 1

de

a fer la ce -

a Pere II el qualificatiu

pesta

seguien

Cata-

massp,l ' épica d'aquesta

als croats .Ja fos perla

Roger de Llúria

del

perspectiva

el que van arribar

guanyen alguna vegada i fent honor a aquella
costst

a disp::,sició

a Girona . Fou un saqueig

vist

d'allargar-nos

molts,segles

el llenguatge

Indica,al

excormmiat per .

d'un rei de fran~a i un Papa frances.

cul és conegut:Pere
Parlant

fou des-

de 200.000 homes envairen

la pagesia,i

Tot i que no ens és p::,ssible
toria

Perelada,

de Cata1umya "estaven

un exercit

i pera

p::,t considerar

i l~ambició

seva casa,a

Ernporda i arrivant

per als conrreus

Sa-

que no sembla con -

d'en Jaume I el Corrqueridor,fou

que les agafés".Éls
arrassant

com Castell

de l'ep:,ca.

quan Pere II , el fill

un Papa frances,i

com feien

en els seus es-

d'Atenes

Cetina,paraula

En Rarrón Muntaner també era emp:,rdanes.I.a
truida

gracies
'
pirinenques,que

famílies,tal

bé,en Rarrón Muntaner ja cita

his-

realitat

de lesmuntanyes

acanpanyats

els almogavers

és una altra

irrcp::>sibles,que es .feien

a les penúries

els seus avantpasats,doncs

ja empraven els almoga-

i els seus almogavers(aquesta

i victories

a uns"homens" acostumats

salat,que

i un dels seus

i el Llanguedoc .En Rarri>nMuntaner , cronista

·:rior

de Roger de

que la del Principat

atacaren

i de tornar

als

a

seus homes,pero

les castigades

tre -

ferro)provocant
l a seva
a Fran~a, es produiria la

=i a~ es s egui da de la del Papa , amb la cual cosa conclugué

la

Pere II va tenir

una filla,Doña

· de ¡::xJrtugal, convertin-se
l:pndat i dedicacio

Isabel,

en la reina

Seria l:o que tots

els catalans

que tenien

senyorfeudal,

com un esclau.
en aquest

nentment marítim,
carrega

a l'antiga
PJble,

que no és·una

la Maediterrania

tot

varem iniciar

Si us preguntessin

essent

seus avantpassats
la llei

bÓ que

rac;a,

us contessiu

aquestes

la

tot

el

sino com deia · Josep Pla

El catala

era un PJble em:j..-

de vaixells

de guerra

i de

Ara,

de la primera

que va dirigir
que ell

del seu

van anar adquirint

al.mar .•.• ! si parlessim

recordant-los

de la remen-

sempre a la terra

coma "Mare Nostrum" ... i ara.

fer una Trev de Pau a Toluges,

els catalans,
es signés

lligats

Grecia.Seria

la de Toluges i de les paraules

intentat

la pagesia;

Ah! si ens fcssim preguntes!

de les Nacions Unides,
havia

sobretot

desl

Corn PJC a PJC els catalans

sembla que viu d'esquenes

de treva,

a la seva

morí en santedat,

que PJSeÍa la més p:)derosa flota

i que tenia

catala

que gracies

la historia

els pagesos d'estar

només coneguda
etnic.

coneguessin

i patir,

sa l'obligació

que hi ha de bÓ

amb el Princep"Dionis

de Portugal.

, el que van haver de lluitar

un conglomerat

de Portugal,

a la gent hurnil i al seu repos

coneguda com Santa Isabel

democracia

que es casaria

el .PJble
reunió

Pau Casals als membres

pertanyia

a un p:)ble queja

" . . . fa més de mil any que nosaltres

treves".

quin PJble va signar

la "Carta Magana" anglesa,

150 anys abans de que

amb el seu rei,

una acta similar,

haurieu

de res¡::xJndre

que foren els catalans.
Si us diguessin
piat

per altres

que el primer codi del mar,

paisos

eu~opeus,

Sabieu que la protecció
ta catalana,
terra?

Sabieu que coma

de viatjar

la unió

de famílies

de su lengua".
Aquesta PJlÍtica

al llarg
d'anulació

alguns governants
car-se

i parlat

castellanes

Així i tot.,

lans aconseguiren

s'estira

d'aquesta

escrit

de torn,

i s'arronsa,

fets

ambles

hi participaren

a als catalans

colonies

a traves

ordre era penat ambla
en llocs

oficials

i catalanes

pero la llengua
dels

del Mar" co-

de Gra.~ada fou obra ·de la flo-

catalano-aragonesos

"premi" d'aquests

a America o de comerciar

L'us del catala

de la conquesta

els exercits

Sabieu que l'incompliment

"Consulat

era catala ...

marítima

i que també

el celebre

segles,

catalana

pero en cada ocasió

el PJble catala

va prohibir

dels

seus ¡::xJrts?

mort?

"para que pierdan

i es fomenta

el uso y costumbre

no es vaperdre

de conservar

de la realitat

se'ls

fou prohibit

catalana

els seus signes
ha estat

i els catad'identitat,

sempre seguida

com si es tractés

ha aconseguit

per

de remuntar

per

d'una molla que
el cop

i aixe-

amb més forc;a.

Que dirieu
ta de l'Oeste"
ció va durar

si us canto que els catalans
tot

i que tenien

prohibit

300 anys? Els catalans

són grans ciutats.

Pero aquesta

també foren dels primers
de viatjar

a America i que la prohibi-

hi anaren i fundaren

ja és feina

de la conquis-

O.'lffi',altre

molts PJblets,

que avui

article.
J.GONZALEZVIVAS

riCCs de[ Grup de Joves
Hauria de ser de domini :plblic, pero per si un cas . ho explicaré,
que el
¡;,roper any 1987 es canpleix el decim aniversari
de la fundació del "Grup de Joves".

Així totalment

reunions
perla

influits

que es fanal
nostalgia

local,

.

'

per aquesta

questió

els actuals

metnbres del Grup es van sentir

i la melanconia

i deixaren

trancendental,

anar frases

en una de les

historiques

envaíts

corn les que

segueixen:
-- Deu anys ja? Ens fem veils'
--Deu anys'

deque? -pregunta

--A mi ja em surten

tú!-deia

el pessimista.

un de despistat.

arrugues!-

uña ex-µibilla.

s'exclarnava

-.-Hos ••• deu anys!. Coll ••• com passa el ternps!- cridava
Total,

que amb tot aixo varo comern;ar a reco~dar

grup, mitjanc;ant

la honorable

un va pronunciar

la frase

--Pero us hi heu . fixat?

fotografia

el malparlat.

a la gent que havia passat

que tenim penjada a la pared;

Tots estan ermainadats!

rnembres? Quan siguin

grans,

Seran alguna vegada rnembres d'algun
Per contestar
fent fotos
preguntes

aquestes

a dojo.

finsque

magica:
!

I és clar· vam comenc;a::ca pensar i corn són les ¡::ubilles
antics

pel

questions

Després d'haver

i els hereus

seran bombers? són o eren ploraners
"Grup de Joves" perseguir
i rnés, vaig agafar
esquivat

arnb

d:::ls
de petits?

la tradició?

la camara i ja. em teniu

la meva diplomacia

habitual,

del ti:p.18 "Eh que el meu és el més maco de tots?

Us ofereixo

el result~t

de la odisea.

L' Isaac Roig
des de casa
seva,

seml;>la

que digu.i:
"Veniu aquí
que jugarem
tots

plegats"

mentre l'Ós
s'ho mira.

No se si en Xavier Carbonell, será o no camioner, pero el cert ~s
que ens avisa de que no ens en
deixara

passar

Es terrible

ni mitja.

aquest nano! !

En Roger Oliva que fa poc que
al m5n, deu ~star

ha arribat

pensant: "
ren?".

L

aquests

"I tú,

que mi-

amb aquests

ullac;os?".

Ricard Vilanova,

que és tot

esta més felic;;

que un gingol

ca a tots

lll1

sanriure.

tm

hanenet
i dedi~

Les germanes Company
-, Silvia

i Sonia,

que com podeu veure
s'estimen
envien

molt,us

molts

petons.

La Rosanna Fayet
coma

bona gema.na

gran,

agafa 1:::>en
fort

de la maneta a n'en
Raúl;
tir

al:)ans de sor-

tots

festa.

dos de

~n XRvier
li

Arrnill

f¡:i pes,ügolles

a. lA seva

germrma.

AnnA, riue riu

L'Bsth ~r Pascual
pos~

u2 ra

_j)ErO tot

~~

I és ~ua eren
de Siurana

hi

bona nena,

seguit

a.nar a jugar

com

S,.8ll

al

les

VB.

castell

festes

! •

L'Anna Mª Reixach
posteritat
Festa.

po~ant
per
us desítja
bona

La

debilitat
del -PRDGRES
~

Aquest
passat
hivern,
amb motiu de les fortes,
impreviste~,
inusuals
i extraordinaries
nevades,
que ens varen
deixar
en una situació crítica
durant
unes quantes
hores,
vaig prendre
consciencia
de
la gran fragilitat
del sistema
de vida actual,
muntat
sobre un castell
de cartes
tecAologic.
No estem preparats
pera
viure
desconectats
als sistema
de vida actual,
ni que sigui
per unes hores.
Certament
que el món s'ha
desenvolupat
i ha progressat
a=
bastament
pel que fa a la tecnica
i él benestar
físic
co~lectiu.
Perola
tecnologia,
per sofisticada
que sigui
no deixa
d'ésser
molt vul
nerable.
Avui dia,
hi ha aparells
robptics
que gairebé
ho,fan -tot.
La única
cosa que necessiten
és corrent
electric
pera
funcionar
. I
sense
aquest
són tan sols un estri
inútil.
Tot el que avui entenem per benestar
esta basat
en el cortsumisme, i aquest
té coma punt de, partida
l'energia
(sobretot
l' electrica).
En els moments actuals
ens ·és molt difícil,
per no
dir
impossible,
dfimaginar-nos
un sistema
de vida sense
electricitat,
i
tota
la simbologia
de progrés
que d'ella
se'n
deriva
(llum,
neveres,
televisors,.
rentadores,
calefacció,
aparells
de música,
etc .. ) i
aquest
món de comoditats
se'n
va en orris
i esdevé
el caos quan quedem
senss
corrent
electrica.
Si a aixo s'hi
afegeix
la manca de comunica
ció telefonica,
aleshores
psicologicament
e~devé una situació
angoi=
xan t , talment
com si ens trobéssim
sols
en una illa
deserta
al
bell
mig de l'ocean
. El consumisme
és un gratacels
que va creixent,
crel
xent sense parar,
a mesura que ens anem creant
necessitats
materials
i que s' esgavella
quan cedeix
el pi lastre
de la bas_e ( energía)
..
Aleshores
se'ns
acut de pensar
en cóm havia
d'ésser
de
crua la vida d<abans,
sense
totes
aquestes
comoditats
. I ·el cas
és
que ara sí que ens seria
difícil
de viure
en les condicions
d'abans,
pero en aquells
temps que no s'havia
tastat
res "millor"
(segons
la
concepció
del '.'modus vivendi"
actual) , tambP. es vivía,
i vaig a
dir
~ue millor
potser . Abans es vivia
més intensament
la vida.
Es sabore
javen més les petites
coses
de la vida,
i aquesta
tenia
un valor
més
espiritual
. Ara , el materialisme
impera.
Cree que el progrés
i la protecció
que genera
ens resta
ca
pacitat
de resis~encia,
ens l ' atrofia.
Ara, a l'hivern
ens pelem de
fred si no tenim la casa ben calefactada,
i anant
pel carrer
el nbstre cos sembla arribar
al limit
su~ortable
, quan esporadicament
fa=
alguna
gla~ada,
d'aquelles
que abans eren cosa corrent.
Abans hi havia tan sols
la llar
a les cases , i tota
la vida de la casa es concentrava
entorn
séu. La relació
familiar
.tenia
un caire
que ben
poc
s'assembla
ambla
d'ara.
I a l'estiu,
que fariem
si no tinguéssim
nevera?
Quan
fa
ca lor sembla que mai no trobem el beure prou frese.
I si posem
un=
gerro
d'aigua
a la nevera,
aquella
perd la insipidesa
que la caract~
~ ~- za i adopta
gust de verdura,
o de meló, o de cogombre ...
. segons
s~ 6 ~
e l s al t res productes
en ella
dipositats
. Abans,
en canvi,
r~
---~quin a i~lusió
po savem l'ampolla
o el porró
de vi dintre
d'

3errelleria
1 ·
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una cistella
després
d'esmorzar,
i la baixavem amb una corda dintre
A l'hora
de dinar tenia una frescor
exquisida,
igualr¡¡ent e
el pou.
com l'aigua
del cantir.
I tot natural!
I cóm suem i ens qu~ .
xem ara, si no disposem d'un ventilador
o d'aire
condicionat..!_
Ah, i el televisor!
S'ha convertit
en un article
de pri
meríssima
necessitat,
fins el punt que famílies
que amb prou feinespoden menjar, no els manca pero el séu televisor.
· I no és que e_ls
cri ti qui, no, dones · cree que també ténen dret a v.iure com tothom. =
Que passa ara quan no hi ha corrent
o s'espatlla
el repetidor?.
Són
indescriptibles
les cares d'avorriment
i de mal humor, i no és estrany que s'enceti
una discussió
perla
qüestió
més banal.
Ah, i és
que ara en necessitem
més d'un aparell,
pera
poder atendre
tots
=
els gustos de la família.
1/ / /
El progrés
ens ha restat
fortalesa
física
i moral. El nostre organisme,
quan s'enfronta
habitualment
amb dificultats,
va generant unes defenses
que ens perm~
ten de superar
situacions
més extremes . En canvi,
la manca de llu!
ta, de sofriment,
ens resta
capac!
tat pera
resistir,
i ens enfonsem
davant la més petita
contrarietat,
física
o moral.
Dies enrera,
parlava
amb
una dentista
i em comentava que ca
da vegada és més elevat
el nombre \ ( /
de persones,
especialment
criatures,
-.
amb gréus problemes
de malal ties o
,.r1
malformacions
dentaries.
Una de les
raons atribu1bles,
ultra
la qualitat de l'alimentació,
és l'atrofiament
progressiu
que es produeix
en
no fer treballar
la dentadura.
Abans es menjava mol t més dur i s' h .a
via de mastegar
fort,
mentre que ara cada vegada es preparen
coses=
més tobes,
"gracies"
als electrodomestics
que ho trituren
tot,
i di..:.
fícilment
es pot trobar
una persona que no hagi tingut
cap problema=
dentari
en alguna ocasió._
Les mandíbules
i les seves dents han estat
una pega clau en l'arqueologia,
pera
coneixer
l'existencia
dels pri
mers homes del paleolític,
fa milions
d'anys,
pero sens dubte que les
nostres
no cree que puguin servir
de gaire als arqueolegs
del futur,
pera
coneixer
la riostra existencia.
·

lB3~
, _:-

ta de les

Recordo cóm es vivien
coses petites
que ara

intensament
abans, i es feia una fe~
ja no en fem cas, o que hem oblidat.

El consumisme té coma característica
la degradació
espiri
tual,
la insatisfacció,
dones per més art-icles
d·e consum que tingue;
mai no en tenim prou, i sempre ens en manca algun.
Pero per altra
banda, tampoc no podem tornar
enrera.
Estem
en uns moments en que no podem triar.
Sóm esclaus
del progrés
i del
consum.
Pero al menys, cal que en siguen conscients,
i que sapiguem
reconeixer
que tot aixo mai no ens donara la felicitat,
sino que l'
hem de buscar en un sentit
més espiritual.

-Josep

Mª Company -
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"L'escola

és de tots"

és el rétol

les,televisió,organismes
La idea

educatius,etc

escolars

de poble ajuden 9- 1.' escola

en bé de l'educació

dels

deixar

escolats

a tirar

estar

contacte

amb

esfera

els pares

a una unitat

que té tendencia

programa.des o no que els ajudin

extraescolrs

d'aparells

(video,

'IV,jocs

Hi ha menys ~ontacte
a conseqüecia
l:Ímits

entre

de petits?

·

coin a petita

aquesta

amb

a ser

acostumats
cinc

En replica

hores

d'esbarjo

i que ho cobsidero

de cada ésser,
El motiu clar

pública

s'apercebeix

cada dia amb mainada sovint

corn
aquells

no es veu
una manca

m'espanta

Evidentment

la

són més lliures

basic

d'educació

.
infantil?

a part

Suposo que la persona

la personalitat

innata

quelcom pera

és fruit

que sembla

.atents

a no valorar

mi totalment

al que s'espera

d'ells,

els seus interess9s,

prepotent

cada dia durant

i que rnai no s'equivoca.
vui t anys d' escolari

als nens el que han de fer pera
necessari,

es mouen amb una llibertat

erroni:
que se'ls

disposats
tat

he de dir que aixo es p:>dia afirmar ·fa X anys,

inculcar

esdevinguda

de la

consevar-se

des

modificacions.

ciutadans

que espresenta:

Hi ha un conjunt

més ~a seva atenció .

situa2ió

personal

nens i els nens d'ara.

mentalitat

lleugeres

d'acti-

.

conciencia

activitat

CarbÓ deia al "Punt Diari"

nens aprenen

el dia.

la vida sols pero manca un sentiment

acceleradament

del medi deixant

del neixament

fet que veig comuna
familiar

nosaltres

per afrontar

Qui ha canviat

a passar

membres.

i una serie

que cada vegada atrauen

cap als adults.Tractant

que es va perdent

impossible

corn

.o ha canviat?

nosaltres

l'escola

el que es pot fer o no van desapareixent.

enorema entre

, més preparats

cola .

estructura

que en qualsevol

de respecte

influencia

els pares

que jo entenc

pero és evident

1 'escala

i

foces

la farrália

un :maxim de quatre

i els nens es mouen entre
d'ordinador)

amb

de l'actual

Els "valors"

autoritat

tradicional

a assolir

vitats

de fer,

per pares,mestres

dins

que vam tenir

treballen

EnJ.M.

i entrar

l'estructura

Els caps de família

diferencia

que formats

que no.

S'ha passat

total

de les esco-

a endavantUna unió de opinionsi

aquesta

dins la societat.¿Conserva

¿Tenen els nens el mateix

petits

de anúncis

infants.

Pero a mi m' agraderia
a unitat·mínima

als taulons

•••

és molt maca.Uns consells

representats

Es evident

que sovinteja

"els nostres
digui

a accepta:t

que han
una

Aixo és el que vmu a 1
obligatoria"

•

ara ja no. Es gairebé

ser ciutadans

correctes

molt poc limitada

i tot
a l'es-

-

)"

•

'

e

~

•

,--7

--J........
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1a classe,

les materies,

tot ha canviat

en funció

Ens trobern pero amb una manca de base cultural
sible

lluitar.Tots

realitat
mitjans,

de l'escola

no esta

preparada

arnb casos conc'r-ets,

o vella

dávant

dels nens .

contra

la qual és irnp:)s-

1a televisió

o el . cinema i la

per suplir-les.

llengua

amb

tres

d'aquest

diaries

Manquen espais,

la culpa

públic

quines

són les influencies

del respecte

eternarnent

una certa

Tot darrera

material,

caldria

necessari

dels

i respecte

se sent:"Els

rnestres

un ciutada

rninus-

i et mira corn
en veig rnos-

no els ensenyen

sernpre. Pot ser per ser un

fer un calendari

que configuren

formar o crear

que una persona

sense anar ben lluny

recau cap a L'escola

dominants

de l'existencia

conciencia

Pel carrer,

en crisis?

mi vol dir

global

a un nen se li explica

estrangera.

servei

vegada conscient

amb

passotisrne.

de modos". Curiosarnent

Educar pera

avui,

de tractar

s'ha

si parlessis

vingui

exitants

i interés

interessos

... pero no ganes de fer-ho.

Parlant
valida

viuen situacions

dels

estadístic

la personalitat
lliure

actual

i creatiu

altres,

de les diferencies

perque

la sociatat

es rnantingui

títol.

"L'escola

per saber
pero a la

individuals

corn a tal

del nen,
'

i

i no esde-

una "jungla".

I aquí jo hi p:)Saria

aquest

és de tots,
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Dávant el gran fet que ha representat
reptes

més relevants

per Espanya, l'entrada

que s'han de superar

Porcina Africana.,mala

ltia

esclusiva

a la C.E.E.,uns dels
en el nostre " país de la Pesta

és la presencia

del porc,infecciosa

i transmisible,prodiuda

per

un virus.
1a malatía

fou descrita

que hi ha antecedents
El virus
vegada

per primera vegade a Kenya(Africa)

de l'enfennetat

es va extendre

a Europa a través

de besties,es

arnb rapidesa

de Portugal

va extendre

virus

tots

alcas

per l'aradicació
desenbolupa

espanyol,i

fontera
malgrat

perdues
i .ª f~ais

de Badajoz,

aquets rnateix

any es

aixo en anys succesius

el

porquines.
convenient

les seve-

i ara en teoría~

. arnb rrotiu de la incorporació

a la Pesta Porcina Africana

porquines;

sa Sanitaria,

en primer lloc
i en segon lloc

que establiralí.lt

de l'extracció

oficialment

de sang, es detennina

al sacrifici

obligatori

no

un programa

s'implanta

el registre

obligatori

es pronou a la fonnació

la preséncia

programa es
de totes

d'Agrupacions

de Defen

dels reproductors.A

del virus

les

traves

de la Pesta

i en tal

vetllant

per l'ajuda,

cases

dels animals nfectats.
de Defensa Sanitaria

en temes F.conomics com sanitaris,
de l'ordre

s'estableix

en un plas de 5 anys.Aquest

unes campanyes de sanejament

A més a mes, les agrupacions
ajuts

de provocar gr~s

a Franc;a (1964),Italia(1967),Malta(l978),pero

van donar el fruit

en dos frons,

explotacions

tant

per primera

la malaltia.

En relació

procedeix

i arriba

a catalunya.Durant

les explotacions

tarnbé va passar

res mesures sanitaries
pateixent

1960 perla

Africa.Arriba

africa

1957.Després

els porcs que pati,en la rnalaltia,

torna a fer presenciaa

La rnalaltia

en l'any

1921, encara

1909.

per el continent

a Espanya a l'any

del rnateix any la Pesta Porcina
van sacrificar

en l'arty

en l'any

(A.B.S.)

dels seus associats.En

del 30% del cost del programa sanitari

el tema econcmic hi ha

que s'estableixi

dins !'agrupa-

ció.
El paper de les esmentades

a resultat

na,n la majoria

de pobles estan

integrats

Porcina Africana

han disminuit

notablement

tir

des d'aqui

en la necessitat

ambit una Agrupa.ció de ~fensa
Confiant
mala tia

de que tots

en aquestes

jaque

per exemple a Giro-

Agrpacions , els casos de ¡>esta

en el que portem d'anys.Per

tant

el ramaders pjrcinocultors

cal insis-

fonnin en el seu

Sanitaria.

en les mesures sanitaries

i estar

ser molt revalant,

d'Eradicació

podem aconseguir

en ingual tat de condicion _s que la resta

d 'estats

fer desapareixer

la

Europeus .

/

Que en tinguem sort

i eficacia

en la carrrpanya per el be de catalunya

i de tot

L'Estat.
SALOMO
PRATPINEDA
leterinari

de la-A.D.S. ~TRAMONTANA".

rnon rur-al
/

~I
J:'wbltes vegades
neral

quan un sindicalista

de la agricultura

en les cares

símptomes de l'aburriment,
1a falta

ha fet

comen~a a parlar

del

de una practia

dels

interlocutors

"que s'enrotlla

sindical

que aquest

El sindicat

ó coses

aquest"

durant

ha de servir

augments en els preus que paguen a l'agricu1tor
ductes

apareixen

en el món rural,

que pensem que el sindicatpages

pera

ambles

les Camares)

ha de lluitar

per aconseguir

unes millares

seus afiliats,

pero seria

al pages i tata

un mal sindicat

la seva família

els pagesos

i els d'aquí.

ambulatoris,

culturals

a nivell

de :¡::oble, etc,

relació

a pages no s'ha
agrari

ambla

Quan

regim

aconseguir
costos

uns

dels

Germandats o succedanis

món rural"

pro-

metges,

centres

coro

en la economia dels
de l'entorn

que enyolta

.

comarca que han visitat

Sabem de les diferencies

a escales,

sindicalisme

l'anterior

la veina

Nort i ha pogut comprovar les diferencies

1

respecte

El viure

típics

semblants.

intentar

si s'endescuidés

o sigui"el

de la nostra

la catalunya

:¡::obles de alla

ge-

compra.
( no confondre

principalment

els

o disrrd.nu i r els

dernocratic

són molts

de la pr9blematica

Fran~a i
entre

els

ambnosaltres,

existen~s

de sanejament,

asfalt,

centres

etc.,

de diferenciar

del viure

ha de ser la de reivindicar

a ciutat,

i una funció

del

les coses que ens fan falta

amb

ciutat.

al 1978 o 1979 vaig

lleguir

:per primera

El Far d' Emparda , vaig

(.J)Inf.JO
rar-ho

ciutat

i vaig comprendre

qJe

guatje

actual,

Saben el que valen

al"loro".

vegada la revista

ai."11bel que a nivell

aquests

de barri

joves de El Far estaven,

"Farus"

de

es f e ia a la

coro es diu en llen-

i en la Unió de Pagesos ho han demostrat
Ara és el sindicat
pulsar

el res:¡::onsable de im-

i recalzar

gada per tates
que existeis

iniciatives
acabin

entre

que d'una

ambla

la ciutat

ve-

discriminació
i el :¡::oble.

Encar que ens bornbardeg~n amb publicitat

intitucional

en tots

els mitjans

de

cormmicació amb un "endavant arnb la cul,, be
.
,
tura sa m, 1 a El Far encara mes , que
sense el nostre

esfor~

continuariem

"in-

cults".
1a revista"Farus"

és·una

natge que ha de montar-se
Engrassen-la
Que així

i així

sigui.

durara

pe~a d'engraa nivell
molts

de :¡::oble.
anys.

PACORAMOS

Membre de la pe:qnanent nacional
de la Unió de Pagesos .

Hi havia
governava

ut12 .

vegada fa mooool t de temps un . regne en un pais

un rei

que li deien

en Pelleringues

més que a un pallús

unes sabates

Aquest reino

ni brot

alcohÓliques
amb

feia

noves,

eren tanto

vernes

i als clubs

més torrats

unificava

felic;os

i el .rei

vent sovint
després

tornaven

per acabar

en quantitat

m'en feia

, excepte

soles

en ·
i po

ros .
una de

amb

cent cinquanta

els dijous

quilo s ~s·canal,

que anva a mercat

pero que xumava

pe:;::-comprar

vestits

i

i vi vien d' al1.o més bé a base d' anar

eren un per l' al tre

·ampolles.

Vet aquí pero,
serens

ana

vinyes

1

e.stava c a.o«t

punyetes , i es clar
buidant

Manuela" mentre s 'en ~umaven mutu-=

marnai.:mes.

tabac

.

ull

de begudes

que era a quatre

pas s os a comprar whiskyti

ª

classe

a les habitacions

. A més tenien

dien anar a Andorra,

nassa c¡ue

tota

al castell

que donaven vi tot

Dones 21 rei

, trascolant

ta

~,erque el vi els

ple;rats

la xerinola

abundancia

el dia a les

als bars del poble i

tots

d'e n Pellerinques

penca

perque . els . seus

tot

" Vi va la farr;,:

i la .seva patuleia

a beure

importancia

i es passaven

del peu de la carretera

canc;ons del tipus

eren tots

ADIDAS.

la tema, i l 'endema qualsevol

que ell,

ament l ' alé per veure qui havia
De fet

sisón

el mam

perque cada dia es muntava unes bacanacals

que porta ven. Pero aixo no tenia

sÚbdits

i cantaven

, i al qual agradav~

sobretot

al casteL L r..1e tremolava

la :,:·essaca

llunya , on

varen

que

adonar-se

r al sobretot

lh"'l

dia la reina

'que

va tenir

una nena , i quan van estar

era negre . la qual cosa va provocar

si tenim en compte que el pellatge

d'aquella

una rifada

gent tenia

tots
gen~

més aviat

un col9 r de merd~ d'oca .
El rei
e l va fer
alcoholics
plicant

s'havia

mosquejat,

succionar
li

pero la dona que en sabia

més licor

en va explicar

que el que passava

da , i que aixo taca
mari ner novaioeques

que una aspiradora
una di indis.

un tros

, i al bell

llarg , una nit

mig dels

A 1 ·•endema en Pelleringues

afluvis
anava ex-

és que aquell .dia anava ple de vi negre de l ' Empor-

i tu ja.m'entens;
que corria

per alla

qua la veritat
amb

és que la cosa venia d'un

unes maniobres

del'

OTAN.
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En fi,

la qüestió

.cel.lebració,
atac

en la qual

de sirrossis

1 'al tre

és que li van posar Negraneus
la reina

i van fer una festassa

i en plan de castig

que en un tres

diví,

i no res la va enviar

de

li va sofrir

per correu

un

urgent

a

barrí.

A parir
agrujades

d'aquesta
pel fet

la Coca-cola

fe~ta

el rei

encara

de quE\ Negraneus

i va fundar

un partit

trincava

més per oblidar

era absolutament
d'oposició

abstemia,

les penes;

només li agradava

anomenat lliga

de senyores

contra

l'alcoholisme.
En pobre Pallaringues
podía fer,
tal

fins

Estefania,

anava més crernat que una torrada

que un dia
princesa

per barjaula

en un antre

d'un petit

on la va convertir

Semblava que tot

.
assassines

cops.

i van agafar

bé pero resulta

forta

ja s'haurien

va venir

ordinador

personal;

li va dir

qué no que encara

caria

arnb aquelles

deixar

els

de paraules
d'aquest

veure

grosses

un executiu

agresiu

-- Escolta-tu!!
jo t'ajudo

aixafada,

! ! Ets una tia

I així

va convencer

si era o no millar

al sobre,

en el l::osc,doncs
perqueportava

amorteit

en.tra:r per veure

de fosc,va

video-jocs

les parets

del seu

li va endegar

llefiscos

fins

a ·

proposicions

a fer.

a la Negraneus,
a mitjes

i ens

Vinga d' acord •
a anar al cose a tastar
Una vegada arribats

li va etzibar-li

una navalla

després

Que et sembla?

dura tJ.

a terra.Tot

i va cridar

i va dir-li:

ens quedem l'herencia

a Negraneus

arribar1

i morta,

desonestes,

escanyes

Tu

que en la venjan~a,

reventada,

una puntada

seguit,ella

enca~a que nomes era una negreta

a la lligacama

A la caiguda

feia

que ·l'altre.

pero Negraneus

penja que el va deixar

esclafada,

de pipes.

-- Ondia Estefania

saltar

tretze

era un nas de mocs i que li tren-

només va pensar

en Pelleringues,

ma.rxem a Hawai a montar un quiosc

, per veure

feia

com draps bruts

Tinc un tracte

l'executiu

arnb els

que anaven des de gripau

que sempre li

a liquidar

jugar

i mentre pujava

moment, l'Estefania

a Negraneus

la cara més de cent

que tenia.

va posar histerica

seus avantpassats

A partir
i volia

grapes

esgarrapat

es van

el dia arnb mira-

i tot

el dia que la Negraneus

promes deixar-la

un requitzell

al

i la Negraneus

i no es podien veure ni en pintura,

l'enganxada

Negraneus.es

se la va emportar

que l'Estefania

que havia

La

una trompa com un piano,

en Palleringues

anys i l'Estefania,
tot

desheretat

tarnbé per oblidar.

recuperat,

que si no fos pel rei

Ara bé,

arnb una

es va.trabar

a la que havien

que

en la nova treina.

aniria

caure rnolt malament,
des

europeu,

'

és que van confraternitzar

endema quan es van haver

castell

país

i que sumava com un cossac

L'assumpte
i_al

de mala nota,

i vinga a pensar

al mig li va

de peu alla

on li

s'endinsaprofundament

de tretze

anys no tenia

mes gro::;sa que una taula

a una cabana d'allÓ

la Pepsi

por

de winsurf.

més esparracat,

i va
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si podia afanar
licors
fi,

cosa per endrepar.Pero

i aiguardents

era plé de garnatxa

pensar

"Potser

va polir

tot

per fer-les

d 'Espolla.La

que no he _provat
el porró,i

les ampolles

tot

narres hi havia

'
per fer coctels

i aperlls

afa:rrada 1menja les galetes,i

rró,que

tes

alguna

passar

galetes

milló

ben calenta

de casa els parents,cantant

xa d'alló

de "Aibó,aibo'a:nem

tot

el mam ens

d'orelles,va

casa totalment
els taps

xerricada,es

procedir

estona

portava

i va

a catar

t~

una bufa corn

totalment

passats

de ·

mar

a privar,que

hem'd'empassar!!",

Al veure a la Negraneus
els mobles

tots

a tota

~

xerrup

com el globus dels germans Montgolfier.
En aquestes
arribaren
els sets nans e.nbriacs, que venien
una farra

la

va donar un toe al po-

entre

el que al cap d'una

de

seques.A

e.esa no li va despla.1re, del tot

el suficient".Així

seguit

existens,amb

i quatre

que garrafes

que corria

al.lucinada

van dir"Quin

per 'tota

i ensopega~t
sarau,tius!"i

de les ampolles

la

amb tots
de sé:JUida

de xampany volaven

per

tot arreu.~
I'escaandol
van venir dos jipis que vivien al costat amb un barril
de licor africa, i ··
despes

uns gitanos

dos amb palletes

amb guitarres
d'una

ampolla

i un avi amb un canar"_, que xirnav2n
d'aiguardent

la policia

monicipal

les garres

i se ·1es pos~va al cap,

a veure que hi havia,

pe! crupir-se'l,pero

i el va rostir

confusió

molt gossa

la Negraneus

va dir

i tots

i els

vuit

del matí amb unes cares

cil

agafá

tots

l'Estefanía

per terra,i
l'avi

al castell

set nans van tirar

Pero alla,

van treure's

i anora

cap el castell

vist

fins

a la fossa

dels

va agafar

el cana

que al mig de la moguda

jugar

als video-joc

,Així que

tardíssim

a les

artrÍtics.

dormten la rrion~al mig de grans basses
i llan~ar-la

els hi va robar

i es va montar una

i van arribar-hi

que semblaven vampirs

va presentar
la camisa i es pos~ .

un gitano

ho havia

rodt;ll..avent més encara

de saltar

ella

pero la Negraneus

i al final

ren cecs a base de bé .Tothom rodolava
ri

ue patata.Despreses

t.c~;._,

de vi · no va ser difí

cocodrils.Despres

..

van jugar
l

amb l'ordinador
el llibre
si se l'hi

i van matar tal

de récords
~rriva

quantitat

Guiness. I el príncep
a acudir,la

de marcianets
no surt

que ara estan·

en aque.sta história

Negreneu~ - amb el pet

que oortava

tots
perqué

sec:;ur qu~

li mossega un ull.

PERE VALENT

en
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EISUOISDEI66
Aquest any 1986 ha estat tm any rrolt nogut en questió d'eleccions.
Ccm tots
sabeu hem hagut d 'anar á votar dues vegades. La primera el mes dé Ma~ , concretarrent el dia 12 pel Referendlllil de l'arAN, amb els següents resultats:
N2 d'electors

••••••..•••

348

N2 de votants •••••••..•••

224

Vots a favor. • . . . • • • • • • . . 70
vots en contra •.•••..••.•

144

Vots en blanc ••.••••••..•

7

Vots nuls ••.•.•.•.•...
En

aquesta

ocasió

la taula

~

estava

..

3

fonnada per

Joaqu:i.rn Clos,

Miquel Arasa i

Amparo Pages.

.

La segona vegada que varn anar a votar

que es van escaure
per Josep

Saurí,

Els resultats

va ser degut a les Eleccions

el dia 22 de Juny p:i.ssat.
i tenia

per vocals

En

aquest

cas la taula

Generals
era presidida

en Toni Quintana i en Josep Arnall.

van anar així:
N2 d'electors

.•...•.•••••

N2 de votants
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•....•••

•. 241

CONGRES
DE DIPTJrATS
Coá.lició Convergencia

i Unió ••••••.••....

96

PSé-P$0E. • . . . • . • • . . . . . . • . . . . • . . . • . • . . . . . . 89
Coalició

Popular. • • . . . • • • . • • • • . • • • • . . . . . • 13

Centro Democrático
Esquerra
Partido

Republicana
Socialista

Unió de l'esquerra

de Catalunya. . . . . . . .
de los Trabajadores

...

Catalana •.•.••••..•...

5
5
2

dels Corrrunistes de Catalunya ••.•..

2

Partit

obrers

2

Partit

Social

Dels 241 vots,
Ferrer,

13

Partit

Coalició

Els tres

i social ......••...•.•

senadors

Unitat

van ser valids
més votats

Revolucionaris

d'Espanya .•

Dernocrata de Catalunya .....

1

Popular Republicana ••.•..

1

229, nuls

9 i en blanc

3.

al poble d'El Far van ser respectivament

Francesc

Jaume Casademont i Emili Pallach.
NEUS CI.DS
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ENIREU
ISII1 11 PUBIII
Un dels

objectius

rnés clars

dels

periodistes

fer !'entrevista

a la Pu.billa

i simpatica

Far. Ara bé, can que les entrevistes

d'El

s'entretenien
periodista

a fer.li

que, canés

rnasculins

declaracions

satut,

arroroses,

d'aquesta

resulta

, és

ser la noia rnés maca

no es feien

aquesta

revista,

rnai,

dones tots

vegada li hern enviat

unA

Que ja · esta bé, Home¡¡ ¡

del rnateix sexe.

LA REDACCIO.

DE LA NOSTRACORRESPONSAL
LAURACASANOVAS.(ElFar d'Emporda).Com cada any ens tornem a retrobar
estat

de "La nostri:t µmilla"

en la secció

la Neus Clos i Quintana

de 17 anys

d'edat

i aquest

any l'agraciada

ha

nada a El Far d'Emporda·

:--NEUS,JO SE; I 'ICYI'Stc:SABEM
QUE ESTUDIES, EL QUEMOLTSPOTSER'NO SABEM,ES QUE
ESTUDIESI QUEESPERES EN UN FUTUR?
--Estic

estudiant

cinque

d'administratiu,

i en un futur

no gaire

llunya

Vllll

fer Empresarials.
--QUE ES EL QUE T'AGRADAMES I EL QUE T'AGRADAMENYSD¡UNAPERSONA?
- El que m'agrada més d'una persona es la sinceritat
i la simpatia i el que
menys m'agrada

es la falsetat.

ENS PODRIESDI{\ COMETS COMPERSONA?

sóc una noia no:rmal, pero amb alguns defectes
virtuts.SÓC
for~a timida.
QUIN ES EL TEU HOBBY?
Divertir

-me i jugar

amb els

gats,que

i suposo que amb algunes

m'agraden

rnolt.Escoltar

música.

COMDEFINIRIES EL TEU POBLE?
Es un poble petit

i oonic i t'ho

pots passar

PARLEMDEL TEU PUBLILLATGE;T'havies parata

rnolt be.
pensar

que sortiries

el.legida

p.ibilla?
No.No m'ho pensava
SINJ~,HO

DESITJAVES?

No,pero tarnpoc no m'havia

aturat

rnai a pensar

- ho.

I DEL HEREUQUEME'N DIUS?
--E s un noi rnolt sim¡:::atic i alegre amb el que no et pots aburriL
_ I DE L'ELECCIO DEL PUBILLATGEA FIGUERESQUE T'HAN VA SEMBLAR?
Amb va agradar

noies

molt l'estil

corn jo, que esperaven

de la elecció,

ser escollides

a part

per ptlbilla

de que coneixes

de l'Emporda.

móltes
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ENS rors EXPLICARUNAANECDOTA
QUEVA PASSAR AQUELLDIA?
--Aquell

rnolt bé a part

dia m'ho vaig passar

la resta

va ser rnolt agradaple

-

.No va passar

dels

nervis

que pqrta va a sobre,

cap anecdo t a .

QUE TAL VA SER EL DINARQUEVAUFER?
Vam anar a dinar
ure en una taula

a l'hotel

central

Trave,

, i la resta

QUELI DIRIES A LA NOVAPU
-

el dinar

de persones

va estar
convidades

r

BILLA D'EL FAR D'EMPORDA?
Es una experiencia

més,en-

care que es rnolt agradable
nica.Arnb sento orgullosa
}XXJU.trepresentar
ble.
amb

i bod'haver

al nostre

E3pero que la Pu.billa
succeiexi

JXXJU-ifer-ho

poque
rnillor

que jo.
LI DESITJO MOLTASORT!! ! ! ! ! ! ! ! !

:"Podem veure en la foto
com la nostra
es presenta,
d'un conseller
juntament,
de la Pu.billa

Pu.billa
,de la

ma

de l'aa l 'Elecció
de l'

Em- ·

porda 1986.

LAURACASANOVAS

molt be.ens

van fer ase-

eran al nostre

voltant.
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E..t,ttlfftA

A

l 't4t ,t-14
Una altra

de les seccions

vista

l'HEREU.

amb

Durant tot
ha

aquest

"aguantat"

habituals

a la nostra

any que hem passat

el carrec

el conegut

revista

des de la darrera
per tots

és l 'ex.clusiva
festa

de

de l 'entre-

Sant Martí

JOAQUIMJOFRE i COMPANY
de 17

anys de edat.

Veiem que ens explica ...
' DE SORTIR HEREU?
--QUE TE'N VA SEMBLAR
AIXO

-- Molt guai! !! Una experi~ncia

emocionant.Vaig

passar

una mica de vergonya,

pero ja compensa.
FINS ON VOLSARRIBARESTUDJll.NT,I QUE N'ESPRRES?
Fins alla

on pugui.

No gaire

al pas que vaig.

QUIN ES EL TEU HOBBY?
Riure,

riure,

i .•.

Riure

QUIN TIPO DE MUSICAPREFEREIXES?
Tot tipu

de musica,

parchis,

los teleñecos,

etc ...

PENSAVESSORTIR HEREUD'El Far?
No.Pero m'ho pensa~9

0

COMT'HO HAS AGAFAT,AIXO D'ÉSSER L'HEREU, PERQUEETS EL MES MACO, INTEL.liGENTI SIMPATIC,O PERQUEAQUESTANYT'HAVIA DE TOCARA TÚ I L'ANY QUE BÉ TOCARAA UN ALTRE?
Perque amb tocava

i perque

soc intel.ligent,

simpatic,maco

... un sex - sim1:;x:>l

DURANT
AQÜESTANYQUE HAS SIGUT HEREU?LA LLISTA DE FNrc::: HA AUGMENTAT'
, SUPOSO?~
Abans en tenia

102 ara en tinc

101 perque una s'ha

fugat.Fm

conservo.

QUE EN PENSES DE LA PUBII..J..A?
Que es una pubilla

molt simpatica,una

bona pubil l a.

QUINS OBSEQUISHAS TINGUTDURANTAQUESTANY?
Un pelapipes

automatic

i reversible.

COMEl' VA ANAREL SOPARAMBLA PUBII..J..A?
Encara no l'he

fet.

PER ACABARQUE EN PENSES DELS TEUS HEREUSANTERIORSI QUE DESITGESALS TEUS
SUCCESSORS?
Els anteriors
que sigui

no m'arriba.ven

a les soles

de les saba.tes

i el succesor

igual.
LAURACASANOVAS
- Novembre - 86

espero

FESTA MAJOR
programa
8
mati

Je

DISSABTE ·01A

A les

NOVEMís7<E'

10 h.

I cursa

A 2/4 de 1

estudiantil

de Cross.

Organitzat

pel Consell

Una sardana

a la pla~a

Comarcal de Cross

tarda
A 2/4 de 5

Sardanes

A les

Ball de . nit

llh .

i b:1.11 de tarda . .
i elecció

de la Pubilla

i

l ' Hereu de El Far 1986

DIUMENGE DIA

9 «e NOVEME"'l<E'

mati
tarda

A 2/4 del2

Ofici

solemne amb acompanyament de Orquesta

Seguidament

Ales 5h .

Sardanes

dues sardanesa

la pla~a

i b:1.11 de fi de festa.

o r·q uesta

MARIMBA ·
,,,,

ACTESORGANITZATS
PER

#111111

L'AJUNTAMENT
D' EL FAR D' EMPORDA.

(ient, joven1 i el poble
d'el :Far
Ja fa algunes

decades

esta

molt ambla

influint
No solsament

,s'esten
passa

els

pobles

Far és un nucli

i fins

Bé el que farem ara sera
anys,. degut
poblets

ideal

pera

ciutats
de problefu?

mes; tot

aixo

espanyol.

les consegüencies
demografica

ciutats,

tipus

al nostre

poble.

pero fa més de quinze

cap a Catalunya

i en; -~oncret

a

i per aixo El FAR D'EMPORDAera un lloc

viure.
d' aquests

vindre

haver-hi

analitzar

les

diria

de l'Estat

de castellans

. vor~ ·

Molts fills
varen

i tot

un moment d'al~ada

a l' immigració

molts

amb aquest

de la comarca i encara

de Catalunya

El Far va tenir

Far cap a les

seva població.

el poble d'El

a tots
arreu

que l'@nada de gent d'El

amb els

seus pares,

un increment

Tota aquesta

cas·.:::ellans

a Catalunya

quan eren molt petits.

.. i la resta

Gracies

a aixo va

de gent

gent que es pot dir

la que dones idees

i la que tingu{s

mes i més. Aquesta

gent

que hi ha ;la gent

ja varen neixer

va pujar

de la cantera

ganes de pujar

ara és el JOVent del poble

ha corr,_2nc;:ata adoptar

aquesta

hauria

d'ésser

al poble cada vegada
i degut

postura

aL.S PROBLEMES

que s' anomena

"PASSOTISME".
Pero de totes
de Joves"
tenia

maneres no tot

que aquesta

ganes. I

cree

gent
que

el jovent

és així.

si que te ganes de fer

si el jovent

in ten tés

al poble hi ha un "Grup,
coses

, o rüllor

di t,

realc,,:ar al poLle tot

aniria

millor.
Aprofitant
animem a tots
d'organitzar
ells

d'haver

parlat

aquells

joves

i de crear

també siguin
Un dels

part

principals

que la gent

surt

que tenen

coses
del'

per tal
esmentat

problemes

del poble

mes la vida cotidiana

del Grup de Joves

d'avui

ganes
de que
grup.
dia és

i es busca no no-

si no , també,

la di-

i..versió.
Anima't
passant

i fes-te

al poble

SIS'

responsable

del que esta

i recorda:

ENFONSAEL POBLE

T' ENFONSESTU!!!!!!!

Carles

Abril

i Murillo
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Neixement.s

o

ada infant

~

ens porta

en neixer ,
el misatge

de que Dé~, encara
no ha perdut , la confian~a
en els homes .

V
1

M
- ANNAArnall

E

Filla

i Duch - Nascuda el 31 de Desembre de 1985

de Ricard

Arnall

- VANESACabrera
Filla

de Rafael

N

Cabrera

T

i Rosa Juana Muntsech

i Santiago - Nascuda el 8 d'agost

de Juan Jose Fernandez

- VICI'OR Manuel ' Murillo
rill

de Carles

Murillo

- R(X;EROliva

i Gibert

Fill

Oliva

de Josep

Duch

i Muntsech - Nascuda el 5 de Gener de 1986

- ISABEL Fernandez
Filla

i Elvira

1986

i Ter esa Santiago

Fabra - Nascut el 26 d-'agost

de 1986

i Anna Fabra
- Nascut el 27 de Setemb r e de 1986

i Dolors Gibert

o
E M
Matrimonis
- JOSE Murillo Vega i ENCARNITA
Fornieles
Casats el - 16 de Novernbre de 1985

Velmonte
EsTIMEU

- JOAN Gou Foricroduna
Casats

G

DEL'

i ROSAColl LLorens

-VOS UN A L' ALTRE , PERO NO _

AMORUNAESCLAVITUD; ANS DEIXEC

QUE HI HAGI UNAMARQUE ES BRESSI ENTK:

el 12 ct,'Abril de 1986"·

LES RIBES DE LES VOSTRESANIMES.
- JUAN JOSE Fernandez
Casats

el 12 d'Abril

Santiago

i Teresa

Santiago

Cortes

de 1986

~MPARTIU

EL VOSTREPA,PERO NO

MENGEU
DEL MATEIXMOS.CANTEU
I BALLEU
PLEGATSI SIGUEUFELICOS ,PERO CONSERVEU
LA VOSTRAINDEPENDENCIA

- JOSEP Mª Vidal Figueres
Casats
- MIQ~

el 13 d'Abril
Carbonell

i ANNAMª Clos Maset

de 1986
Male i NEUS Puig Mallol

Casats

1 de Maig de 1986 .

-·José

Montoro Garalut

Casats

el 16 d'Agost

- Josep Soler
Casats

Fabrega

i Mª Begoña Ochaita

Priege

de 1986
i Marina Pujolas

Costa

el 27 de Seternbre de 1986

BTEU
JUc,,S'

PERO NO MASSA, JAQUE

LES COLUMNES
DEL TEMPLECONSERVEN
LLURS

DISTANCIES ; IGUALQUE EL XIPRER I EL
ROURE, QUE NO CREIX L' UN
AL'

OMBREDEL'

ALTRE.

·•

R

-F -

A

e

1

-.

Defuncions
- Maria Vila

i Bosch

Que mori el 17 de Desembre de 1985 a l'Edad
- Juan Terrades

de 74 d'anys .

i Quintana

la

em c r ida indiferent

rrurt

Que mori el 13 de Gener 1986 a l'Edad

de 48 anys

i freda ,
i arnb el record

d'uns

altres

morts

que foren .

Jo

duc anio mi un nés enlla

que espera .
I

sento

encara

aquelles

veus

segures.

~

oa

tinc

l ' entorn

unes mans

que em l l iguen,
i que s ' enllacen
amb

$

pr op de mi

forc;a .
1 ' esperarn;a

del demi,,

son 1 alba ,

d ,' un món novell

que aixeca

el vo l

i es drec;a .

- Fr ancesca

J

Pacheco i Granados

~ e mori el 30 de Gener de 1986

sóc cadena de l'ahir

que fina;

quan Déu em cridi

- Pere Buixeda Torrent

em trol:)ara
<

~ e mori el 31 a,' Agost de 1986 a l'edad

ben dócil .

de 80 anys
~

sent

tothora

i consirós

de viure ,
i el cor obert
LOURDESFERRES
ESTHERJOFRE

per sempre .

a l'infinit
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Co1nptede(en)~daf

'Un
Potser

si que

el temps comern;ava a refrescar.Potser

en volia

comern;ar un

evident,

és que la gent

li assegurava

que estaven

que s'anomenava

indistintament

el Nadal,

l'any,
comercial

de Nadal,

Ell que venia
la veritable
estació
dies

Campanya

historia

especials

dels

Ell saoia

d'hivern

s'anomenaren

d'estiu

dos dies

no sabia

de la nit

era una bona epoca,

. la gent entorn

més curta

el que passava

i amics . Sí,

d'un

arbre

Ell,

I

una diada

s'aprofitaven

del pais

de les estructures
ambles

I veus per

mans,

dies

fogueres

"light"

per tal

de

Sabia també que

Pot ser en els paisos

apropiada

per reunir-se

amb fa-

de fora

col . laborava

cel.lebrar

la nit

més

dues clarors,

encara

que en

i fer-lb

amb la vida i la flama enceses

de la pennanent

en el cor

seves propies

on,i

no per art

en els nostres

dies . Pot ser

les de recordar.

existents

Els seus ulls
el,que

l ' informaven
li mostraven.

le~ caves es buidaven,
sin els millors
portades

els galls

desitjos

coincidir

la his-

marketing

les dades signi-

cel.lebracions.
de magia,

apareixien
memoria,

perque encara

no

un Sant Joan
no sabien

ha passat

eh lloc

9el sols-

res del que passa
prou temps com per . haver-

massa temps per recordar-les.

Pot ser

de recordar.
i com que ell

no els hav~a retirat

Mirava i veia com les guerres
s'amagaven,

de pau i felicitat

i continguts

que per manca de

i feien

Pot ser perque ha passat

perque no són coses que s'hagin·

memoria també coneixia

practicants

d ' estiu i unNadal en el d'hivern .
I és que els del país de la permanent

repetien

ambles

de l'any.

dones el fred

decorat

sino

d'un grup d'homes autoanomenats

tot

i eren

de les persones.

coma habitant

ficatives

el pas d''.una

rutinaris

exactament.

de l'any .de manera que també es conectessin

aqut==st cas no en. focs de llenya

creia

coma

coneixia

solsticis,

tocava

els homes encenien

miliars

de cadascuna

de Nadal

.

i havés troba.t

tici

i el celes

de

, Ca,mpanya

memoria,

al final

podia considerar

la gent busqués

llarga

de Nadal

feia .rrolt de temps celebraven

freds

toria

Festes

homes,que

que del solstici
dels

en una epoca especial

el de la pennanent

passos

acaba.va i

Pero el que si que és

de "bones-intencions-tots-a-l'hora"

i mai se'ls

la claror

per ajuntar

sabés ben bé.

en que la magia es respirava

de la dura vida quotidiana

en solstici

que no

diferent,

• i aquests

diferents,

conectar

encara

d'un pais

a l ' altre

eren dies

altre,

si que l'any

a través

la gent s'obstinava

la confian~a,

s'aturaven

a que els

. Veía com els mitjans
dels

ahys;

aquests

com el sorrmide

dies

seus fos-

de comunicació
l'home per

45

sentir

-se en corrn.micació amb els altres

. Tot aixo,
a veure

ho reflexionava

la pel.licula

En acabar
cions,
feia

ell

.

fara,

algú li va aferir

les seves felicita-

mica més amb l'abric

pero en Josep Nadal es va tapa.runa

ford.Va . t:d.rar al cel per veure si traba.va algún estel
quelcom,va

veia.Finalment

va cedir

va prop d'ell

Potser sigui cert,
o al tre ( solstici

ser que ell

de fit

a fit

creu en els veisque
va dir-se
6 religió)

una mica desrnaorat

estimava

i va felicitar

dons si que
i feia

temps no

una persona

are everylx>cly"

en la llengua

d'en

no esta

a ell mateix,
. Nadal

eltemps

per aquestes

pero també es cert

Aixi,
el coll

en Josep,

que es

Shakespeare.I

de l'abric,

va tornar

a pujar-se

va tornar

a mirar

al cel i va tornar

a felicitar

desconegut.Despres

va anar a un Mac Doo

nmals on va demanar un frankfurt
rrons

de blat

via vist

anunciat

en aquella
ciutat

de moro i·cereals

nit

enunciant

en el.Zeppelin,

recorria
lapa.u

un altre
de tuque haque

el cel de la
i la 1:x:>nanova.

11

TIJ:p;HEAVY END

DANIELLANAO.

coses."

que per un .~
/

si mes no Bll si que era Nadal.

be,

que pa.ss~

li digué:

i cada un de nosaltre.

"Christimas
deia

en els

seus impulsos

i que mirant-lo

" ... Tan gran i encara

soms tots

pensar
als

on havia anat

li van recomanar.

i sortir

que assenyales

tiu

s'aconseguia

en un cinema no massa atraient,

que tant

la projecció

quasi

.

r

CENTRE D'ENSENYANCAI SERVEIS INPORMATICS.
Departáment

d'ensenyament

autoritzat

pel Minieteri

i Ciencia
- Introducci6
- Analisi,

a la

Serveis

Informatica.

diagramaci6

- Llenguatges:

d'Educaci6

.

i programaci6.

Baeic,

Cobol i Cobol-Ana,

Informatice:
- Venda i prograrnaci6
- Assessoria
- Software
- Tot tipus

d'ordinadore.

informatica.
i Hardware.
de material

informatic1

- Impressos.

C.E.5.1.

- Papera

pautats,

- Cintes

d'impressorea.

- Diskettes:

copi~, •.•

5 1/4",

3 1/2",

3", •••

LA INPORMATICA, AL SEU ABAST!

~
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ca l'hereu
Des de fa uns anys hi ha una casa d'apats
mans Juli i Fafel Pérez, juntarnent amb llurs

al nostre
senyores,

pectivament.

que ens expliquessin

riencies

Hem pensat

que fora

interessant

en el món de la restauració

culinaria,

¡x:>ble, regentada pels gerla Mari i la Margarita res-

em l'entrevista

les seves expeque segueix.

--COO VA SORGIRL'IDEA DE MONTAR
UN RESTAURANT?
Dones va sorgir
gatznn,

al voles

aprofitar

la casa que teniem llogada

pero hem de dir que primerarnent

tes antics.
o quatre

voliem rrnntar una botiga

Varn coment;ar a fer berenars
plats.

dereivent

rem les afeccions
A partir

finalment

culinaries

d'aquesta

a l'Oliva

i més tard

una carta

inincloirem

més completa

per rna-

de mobles_i

objec-

una carta

amb/ tres

i extensa . T~

influi-

-de la Mari

idea el Juli

i la Mari s'associaren

amb el Rafel

i la ~rgarita.

- -MOI'IU.PEL QUEVAUCANVIARDE L'OLIVA A EL FAR
Hi ha diferents
Haver trobat
de servir

rrntius:
a El Far una casa pairal

menjars

A l'Oliva

quedava

coses per altra

de residencia

idea que teniem

casolans.

la casa se'ns

ni desaigües,

rrnlt més adequada ambla

facilitavem

part

petita,

no hi havia

imprescindibles

aparcament

en aquest

a la gent 'del ¡x:>ble el venir

ni aigua corrent,

negoci.

a Ca l'Hereu

Amb

el canvi

si ho desitjen.

-- QUIN EST~L DE CUINAFEUtI PLATS AMBMES EXIT.
Una cuina exclusivarnent
Els plats

amb més exit

*A la brasa,
*Esparrecs

c~solana
són:

les parrillades
amb

pernil

i empordanesa.

de carn amb all-i-oli.

d'anec.

*Sepia a .la planxa.
*L'anec amb peres.
*Conill

amb

cargols.

A les ' ¡x:>stres:
. *Les figues

(del nostre

hort)

o ¡x:>mesi peres

confitades

amb cointreau.

--QUANTSHI TREBALLEU?
El negocies
de cuinar
. trar

¡x:>rta entre

tots

i els homes de servir

a la cuina en Rafel

quatre,

quan a la feina,

les mestresses

es cuiden

(tan bé com sabein) I quan les dones ens deixen

fa les cremes catalanes

i en Juli

les rrnrterades

en-

d'all-i-oli

~-QUIN TIPUS DE CLIENTS TENIU I DE QUINANACIONALITAT?
Els clients
menges i festius,
¡x:>t faltar)

del bar són els homes del ¡x:>ble que venen a fer
o el café

i la copa a la tarda

(arnb la partida

l'aperitiu
de canari

els diu- ·
que no
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!er menjar(sop:i.r

sobretot)

Voldriem aprofitar
gueren,

venen colles

perdonar

amb altres

de jovent

les gracies

comp:i.nys de Fortia

i famílies

al jovent

d'El

i de Vilama.lla,

de tota

la comarca.

Far que de tx::>nprincipi
a sop:i.r i fer petar

vin

la xerra

da·.
Els estrangers

venen sobretot

a l'estiu,

i són nontléllment alemanys

i italians.

--ES UN BONNEGOCIREGENTAR
UN RESTAURANT?
Esperem que a la allarga

poc que funciona

siguÍ

un negoci

i a que hem tingut

rroltes

rentable,
despeses

pero de rroment, degut a que fa
per adequar

la casa i decorar-la

, no ho és gaire .
--c<l\1

SE US VA ACUDIRLA IDEA D'AQUESTADECORACIO
AMBANTUGUITATS?

Partint

.

de la idea inicial

mobles i objectes

antics

pica casa p:i.iral

de rrontar una tx::>tiga drantiguitats,

per decorar,

del segle

buscant

l'ambient

ideal

aprofitarem

alguns

que requereix

uria ti~

XIX.

--QUIN.DIA DE LA SE'IMANA
TENIU MES FEINA,I LA TEMPORADA
DE L'ANY QUE TREBALLEU
MES?
el dissabte

a la nit

vera i sobretot

i el diumenge tot

el dia i en quan a la temporada

la prllTlél-

la'tardor.

--FEU VACANCES?QUANLES FEU?
El restaurant
quan baixa

no

tenca mai, pero nosaltres

la feina

a l'estiu

ens turnem i en fem 15 dies

l'any

.

--AMB QUINS PROBLEMES
US TROBEU AL SER A EL FAR?
Al ploure

una mica el fang ho invadeix

rer que enlla~a

amb el carrer

Recel de rnolts clients
tter"

i burro

1 'ho~·:ae
--I

incluit,

per manca d'esfaltar

el tros

de car-

de Vila-sacra.

al veure
aquest

tot,

l'estat

ruinas

de les cases

Últim rnolt ben alimentat

perles

del c:cstat(amb

"squa-

flors

de

i figues

ca 1 'Hereu

FINAIMENT,QUINESANECDOTES
EM PODEDEXPLICAR?
Una colla

l'Hereu

de joves

italians

que fan un viatge

per Esp:i.nya cada any, p:i.sant perca

cada vegada .

Uns clients
que venen,

suissos

tant

que p:i.ssen les vacances

a l'Escala

i ens visiten

cada veoada

per Pasqua con a l'estiu.

Quan s'introduí

el piano

perla

finestra

amb una grua,

dones no entrava

per º la

porta.
De les vegades

inexplicablement

que s'ha

convidat

en dues ocasions

a un sop:i.r a les pubilles
l'han

i els hereus

desaprofitat.

~OSEP COLL i HOSPITAL.

d'El

Far

gastrono111ia pels
bons gour111ets
- ENSALADILLA
D' ARROS PREP. 15 min.
COCCIO1 hora)
IÑGREDIENTS:300 gr de garnbes cuites
gra llarg,

i una capsa de blat

30 gr de pinyons,
rnayonessa,
sa,

3 talls

200gr d'arrós

de moro en gra,

de "catchup",

de

50 gr de panses,
6 cullarades

de pinya al natural,

3 cullaradetes

1 cullaradeta

de

de mosta -

un pols de sal.

PREPARACIO:2 recipients
d'ebullició,
al'

i pelades,

arnb aigua

cou per seperat

i sal.

el blat

de moro( apenas

( de 15 a 20 min.) . Escorre

arrós

Qúan arribin

ambdos grans

al punt
5 min.),i

i deixe'

ls

refredar.
la mayonesa arnb el "catchup"

Barreja
arrós

fred

possat

i el blat

en remull

els pinyons
mostasa.
-

de moro, les garnbes,

uns minuts
la salsa

~

CARN AMB

barreja

arnb una plata

ALLIOLI

II

l'

que hauras

a continuació.

Posa-hi

de mayonesa catchup

i

•

X

.

rosa,

Posa-ho a taula

les panses

i escorrigudes

i la pinya tallada

Adorna -ho

i la mostasa.Ajunta

o

•

decorativa.

p

PREP. 20 MIN.

11

COCCIO1 HORA
INGREDIENTS:3/4 de kilo
rades

de sofregit,

vinagre,

oli,

2 cullerades

sal,

. Dora-la

sa.posa-hi

en l'oli

el vinagre

coure a foc suau,

de allioli,
iguals

un raig

de

i posala

i el sufregit,

fins

i assaona-la

arnb sal

en una ca~ola

de terris-

tapa'l

que la carn sigui

400gr de farina,

i

deixa'l

tendre,

bé

ment afegeixi
l'all-i-oli
i barreja-ho
- ROSQUILLADE iIBIS ( PREP. 15 min. )
INGREDIENTS:5 ous,

5 culle-

1(:

o

pebrer.

la carn . amb trossos

Talla
i pebre

de carn de velleda,

Final-

rI
•

•

250gr de sucre,

i una llimona.
PREPARACIO Es baten
tenir

els ous arnb el sucre,

una crema espumas~ .S' afegeix

pela de la llimona
a poc es bareija

salada

rnantega i trossos
buida

ba.ix durant

i la farina

obla
poc

arnb comte.

Coloca en un motllo
tada.Es

fins

previament
grossos

untat

de fruita

,
,
• •• • •

amb

confi-

sobre la masa i es .cou a forn
LAURA CP.SANOVAS

30 minuts.

SE SERVEIXDECORATI

AMB

SUCRE.

·-

-· 1

1

1

-·

·-

La reconeguda i tradicional cuina empordanesa s'ha vist enriquida d'un temps en~a amb un producte natural, frese i ple de .
possibilitats gastronomiques: l'anec.
\

·.

\

Recollint \ la tradició en la crian~a d'aquestes aus, els productors
de l'Alt Emparda han posat tota la seva experiencia a l'hora
mercat cada dia més exigent unanee de gran qualitat,
d' aferir a
tant pel que f~ a la seva cam, com al seu a:preciat fetge gras.

un;

·-BRANT A, entit at vinculada íntimament a la Cooperativa
COLL-VERD, ha recollit aquesta experiencia i aquesta tradició
culinaria per elaborar uns productes artesanals i naturals d'alta
qualitat.
L' efica~ planificació en la crian~a i en l' escorxament dels anees
permet de treballar amb un producte frese, sense estocatges ·
ni línies de conservació, cosa que, afegida a unes instal· lacions
adequades a les darreres normes agro-alimenta.ríes, permet també
de presentar a un sector més ampli de consumidors una gamma
de producte aéabat i de producte en ·conserva que reuneix la
seva qualitat, la seva naturalitat i la seva frescor amb les maximes
garantiei alimenta.ríes.
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ilnecs.lo/e.9rt16
·¡ tleinés
Fa temps que volia escriure
quelcom sobre una nova habilitat
que va comen~ar ja fa nou o deu anys al nostre pa:ís, a Agullana
cosolidada

definiticament

que consisteix,
evoluciona,

la incidencia

L'oca i l'anec
al ser sotmesos

fisiologiques

procés

a les taules
L'anec,

al interior

el el farros

dels

grans

11

i assiatiques

que el procés

11

Foie-gras

goumets

11

a precisar

qui va inventar

(fetge-gras),
pertrofiar

el fetge

greixant.los

i passats

amb mel.

un 1::eny de llet

el

important

d ' aquesta

de les cel.lules

hepa.tiques,

el seu pes normal.

El producte

ener9iá
i el pes
fj,nal

i sempre present

s'atreveixen
11

Matellus

Foie-gras

11

R-31 Tipus d'anec

idea d'hi-

per embocar .

en-

Amb aquest

procediment

dieses

Així els

utilitzat

s'augmentava

sácrifiacven

fetges

grassos

el seu pes i el dels

i s ' estreia
es convertien

el fetge,
en les

seus

el qual revi@

joies

més aprecia '

de la sumptuosa cuina roma.na.
En la rnateixa

epoca les figues

foren

d'America

Durant l'edat

hom s'oblida

d'aquest

pero fins

a aquesta

llles

mitjana

del segle

nava els fetges

XVIII.

de diverses

de 1850 , l 'expressió

per blat

substituides

prés del descobriment

tir

una part

llurs

d'aquests

aniamls

uns quaranta

en la que es sobrepassen

creuen

la genial

amb figues.

que

anatides

Scipio

d'aquests

la particularitat

de temps re-

roma, i alguns

al tenir

coro

•

obligat

o descobrir

presenten

de gran remon internacional

11

d'histotiadors

que fou el consul

hi ha actualment,

en

en les cuines

(xineses)

d'engreixamfnt

anima.ls té orígen

da

del citoplasma

de relleu

mots en~a. La majoria

fetges

acunulen

membre de la farniÍlia dels

, esdevé protagonista
europees

i repetida

augmenta de 8 a 12 vegsdes

i explicar

poble.

per aixo)

for~ada

en energía,

a escriure

quina producció

especialmen

a una alimentació

seus fetges

d'aquest

m'he decidit

que té al nostre

(selecionats

en forma de grasses
dels

activitat,

quina és la seva historia,

i

necessitats

aquesta

ramadeLct-industrial
concretament.
I ara

aus:
II

polardes,

foie-gras

II

per ordi

i farina

de moro, que es continua
fetge
anesc,

quedaría

utilitzant

gras , ressucitat

epoca (i encara

de blat,

i des-

actualment,

a Fran~a a les acaba-

més tard)

11

foie.,.gras

11

capons , oques , etc .. Solsament

rigurosa1nent

reservda

al fetge

desiga par -

de

oques i anees.
Al nostre

país

la historia

i tradició

del fetge

-gras

és més recent,

és cosa dels

52

nostres

dies.

A l'Alt

cía fa uns anys,
semblen tenir

Ehlporda, al poble d'Agullqna,

pero lamentablement

més exit,corn

es realitza

no es consolida.altres

les portades

la primera

experien

iniciatives-més

recents

a tenne primer a El Far i la.Bisba.l,després

a Sant Marti Sapresa i Sta Cristina D'Aro i més recent:ment a Vilanan.na i Serra
D'Aro.També hi ha alguna altre experiencia
d'aquest tip.is a la resta de l'Estat.
·A Navarra"Fallida"
i recentrnent a Villarrobledo
(Alba.cete).
Fent referencia
paisos

al'anec

concretament,

del Sud-Est assiatic

rerrots;

precisament

resultat

eixos de les tantes

Un altre
tradició

són grans productors

un dels millors

del encreuament

d'un

cuines

i consumidor

per excelencia

laboració
a certes
Girona,
sos,

pr6du~tors
i exporten

g~l.les.

porta

són també Hungria,

servits

fins

de respectar
a la realitat

del nostre

TOlrr O' Ar-

( "la

rnés de 600.000 ·anecs

Txecoslovaquia

d'anesc

les normes tecniques

i Polonia

de les factories

d'e-

i oques és també possible

país i particularment

de les nostres

arnb una gran

ara.

Israel,

Aixo vol dir que la producció

adaptant-les

des de temps

és també un dels

a Parás

a Franc;a el 70% de les necessitats

zones de la geografia
a condició

L'anec

és Franc;a,

que hi ha un restaurant

"a la sang" arnb una nurneració que ha rnantingut
que produeixen

els

de la inmensa Xina.

paás productor

paisos

(no embocats)

arnb un "Barba.rie".

que arnb els seus 400 anys d'experiencia

Altres

d'anecs

a tots

anees per embocar (el Mulard) és un hábrid,

"Pequinés"

. • Corn a mostra d 'aixo diré

gent")

cal dir que a Xina i en general

a la província

ja establertes

de

en altres

pai-

coma.rques.

A partir

de la experiencia

fallida

de

"Rarnaderia de la Muga S.A." d'Agullaná.
(1976-1979)
S.A.T.,

-

s'han

creat

cooperatives

3mb una producció

al nostre

i altres
total

societats

aquests

,.

dament. Les prirneres
les de la cooperativa
c".=,2 . :Sl Far,

iniciatives

foren

"Coll-verd"

També a Últirns de 1982 es forma la cooperativa

a la Bisba.l d'Emporda.

"Mas Parés"

(1983) • Tot seguit

es deslligaven
Critina
tina

d'elles

D'Aro (1984),

Més tarda
socis

Sant Marti Sapresa

i productors

forma.nt-ne d'altres,

D'Aro (1985) i darrerament

la S.A.T.

l'Estat

espanyol

es crava

(embocadors)

anees el
amb

seu

la S.A.T.

d'aquestes

entitats

"El Mali" a Santa

(1985) , el "Don Pato" a Santa Cris-

"L'ANEC DE L'EMPORDA"a Serra de Daró

(1986) • Cal fer esrnent que ara per ara el ~icipi
embocats a tot

"Cofoiegras"

corn són: la S.A.T.

"L'Anec Mut" a Vilanna

situa-

que cornenc;aren a principis

de 1982, embocant els prirners
social

darrers·

.:mys ( 1956) de cent mil anees aproxima -

I
ma.teix any.

país

és El Far d'Emporda,

amb

una majar producció

d'anec

des d'on cada any aproxirnadament
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25.000 anees surten

a la venda per tot el mercat estatal.

Sobre l'aspecte
perfectament

tecnic

de la prcxlució dianecs

diferenciades

cubació dels ous

entre

elles.

Tercera;

desplorna.t dela anirnals,
del fetge

• ·ra quarta

Passar a explicar
i moltes planes
altra

refrigeració
seguit

durant
aquestes

i Última consisteix

dels pollets

revista,

perla

venta.

etapes

em portaria

i he pensat que fora millor

14-18 dies,

infins
.arnb

en Ía rratanc;a i

24 hores i a continuació
quatre

estapes

dels reproauctors,

la segona és l'engreix

de l'acondicionament

detalladamant

d'aquesta

és la cria

l'eml:xx::at manual dels anirnals durant

un maxim de 150 anees per persona
la separació

1a primera

i neixament dels pollets.

a les 10-12 setmanes.

s'ha de dir que hi ha quatre

evisceració

anib

molt de temps

deixar-ho

per una

ocasió.

JOSEP COIL i HOSPITAL.

CONSELLS
Contra Covardia,

Fortalesa.

Contra Delrilitat,

Forc;a.

Contra Encongimen, Audacia.
Contra Escarransiment,
Contra Estupidessa,
Contra Materialisme,
Contra mediocritat,
Contra mentida,

Generositat.
Criteri.
Santadat.
Personalitat.

Veritat.

Contra Ociositat,

Treba.11.

CONTRA
PESSIMISMES,1\.L..F,GRIA.
Contra Vilesa,

Noblesa.

Contra Xerrameca,

Silenci.

IDURDESFERRES

-a,
1 s

s
Els efectes

especials

exemple en serials
és més divertit

s'utilitzen

radiofonic~

grabar-;:los

Si es vol incloure

per fer moltes grabacionsprofessionals,

Es i;x:it comprar discs

d'efectes

per

especials,

pero

¡:úmateix.

ifectes

especials

en un programa,

és molt millor

grabar-los

amb antel.lació.

AqwÍ teniu

mera

algunes

idees

per montar efectes

vegada que e!s escoltes

et resulten

perque penses com ho has fet.

i;x:>c

Si els escoltes

si la pri-

de só. No et preocupis
convincents,

probablement

uns dies després

sera .

et sonaran molt

més realistes.

* Una foguera:
*

es i;x:it fer simplement

de celofant

tot

arrugant-lo

molt

a prop de microfon.
Passes de cavall:

per realitzar
golpejar

TrO: per aconseguir

el "clif}"'.'-clap" dels unglots

dos gots de plastic.

més a més,

*

amb paper

el golpejes

d'un cavall

s'han

Sonara molt més realista,

contra

el so d'un tro necessitaras

un recipient
una fulla

de

si a

ple de graba.
<le metall

i simple-

ment agitar-la.

*

Ones del mar: Per fer·aquest
un grapat

* Passes:
*
*
*

so es necessita

d'arros

Pot aconseguir

Vent: Si bufes per dalt
tres
Pluja:

persones

Xerric

guantes

de passes

i agita

i;x:isant en ella

a L'altre.

sobre la graba amb un didal

ai;x:,iant-

de sucre.

del microfon

sonara com un vent fluix,

endavant

arnb

dos o

ben prima,

posa un gra¡:e.t-

i endarrera

és i;x:issible que . no tot

vegades ho perfeccionaras.

pero

una gran tempesta.

al fons d'una capsa de cartaró

d 'una i;x:irta: per aconseguir aquest
mans retorGar-lo.

Natura]Jnent,

d'un costat

al mateix temps aconseguiras

Punxa agulles
d'arros

i agitar-la

el cruixit

lo sobre una superficie

una capsa de cartaró

so necessitaras
et surti

·

RAFAELSANTOS

un globus

a la primera

i arrib les· -

pero provant

unes
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De segur que hauras

vist

alguna

vegada un anunci p.iblicitari
cabells:

una noia,

baixa d'un

i amb pas decidit
bla que floti,
teixa

entra

rial

en realitat

per una porta

~

llant,

ma-

molt senyo-

on hi ha moltes

El seu cabell

es mou acamara

cadascun

taxi
sem-

i segura d'ella

en una habitació

persones

sobre els ·

espes
lenta

i bri-

seguint

"-

desl moviments de la noia.

Que passa? ! ! !
Les altres

done s s'ennueguen

els homes comen~ant pel taxista
porter

contenen

<;:> /

i

~ > __

i el

Enacara que aquesta

ideal,

bé

l' estas

buscant

existeix

Probablement
aquell

denota més el teu estil

et· passa

com a la majoria

aquell .que et fa més maca, que és facil

i que mai passade

butxaca,

no.

moda, que fa destacar

·

i la teva

de les don.es: el pentinat

de pentinar,

el tipo,

forma de pensar.

que sempre queda

i a més respecta

la teva

realment?
T'has

que més et satisfa,

de convencer
un pentinat

Tot aixo és molt bonic pero nosaltres
és el pentinat

/

escena només es dona en el cinema hi ha una cosa que si que és

res com els teus cabells

Si encara

/

la respiració.

~

certa:

-

que el teu pentinat
amb

e.l que et sentis

no som perruquers,

ideal

presisament

bé.
com pode'm saber quin

que més bé ens esta?

Ara et donarem uns quants

consells

pera

que sapigues

és

el teu tallat

ideal.

56

SI LA TEVA CARA ES ROOONA:

En aquest
cal?ellera

cas els pentinats

amb

de la part

serrell

superior

Els tallats

mes adequats

, laterals

escalats,

de la cara ondulat

geonetrics

de line

na.ran un aspect e massa seriós

son:una
o el cabel l

o ari~at

molt llisa

.

et do-

.

*****~***********~

SI LA TEVA CARA ES lll.ARGADA. :
!\tú

t'

afavorixeran

o arrisats

laterals

be t'afavoreixen

SI EL TEU ROSTREES QUADRAT:
ral

trenc,4nt

els

cabells

tallats

l a terals
els
llis

escalats

o el indicis

de ratlle

late

rass !:,: ·~ngolosos . No imi;::orta si tens
o arissat

. Semp~e afavoreixen

, les melenes

assimetriques

els

-

i el rrA.-

nyoc cap a la cara .

* Son estudiant

de perruqueria

buits , ·ondulat s

·que arriv in cc m amaxim fi n s a la bc:rt,e ta .

Les ratlles

Les ratlles

els pentinats

i este ti ca.

LIZ UZI N
ESTHER. RODRIGUEZ

.

i els

tallats

de coste,!:. t' ar:l-

En aquest

apartat

ta parlarem

de la música,

ca quemés s'ha
passat,

de la nostra

punxat

l'estiu

'86.

i els

de la músi -

aquest

estiu

Classificarem

temes endos apartats,

,

revis-

els

els

nacionals

estrangers.

A la música nacional
na de dubte destaca
com és els

dels

cap me-

un grup molt jove

HOMBRES"G" i els

mes punxats
tiene

sense

mateixos

un marcapasos

tem.es

són:

Marta

, El ataque

de las

-\

chicas

cocodrilo,

Indiana

quiero

i d'altres

més, tots

closos

en el seu darrer

gaste

Janes,

Te

ells

in-

L.P.

"La ca-

Burt Lar..caster".

També un grup que feia
estiu,

els

MECANO
i els

de moda espanyol

temps que no s'escoltava
seu tema Ay que pesado!

el senyor

va tornar

a apareixer

Tampoc no podia

AGUSTINPANTOJA i el tema super

faltar

conegut

aquest
el galan

Amores

Nor

males
A l'apartat

de la música d'importació

el més popular
ling

un tema molt sol.~icitat,

dubte
all

va ser un tema dél duet

de la senyoreta

a la vida discografica

my days,

( "Dona color

als meus dies" ) .

Fran9a,

els

parlar

Strangers

'86

is colsens

Luís Cabos;

super

tema Colour

que va se nQ 1 a
,

els

dos temes

KATRINAANDTHE WAVEStambé

, scarcH des de Italia

ens portaven

el Mira-

ALPHAVILLEel Dance with me i la C.C. CATCHamb el tema

by night

.Give me up

i Rendez-vous

FOR'1Drf·,Trl i DINE , i un antic
MICE-lAEL
r ·,."'

M.C. MISTER"G" i · DEJ·W SVEN el Holiday
d'estiu,

per

amb un altre

de MURIELDACQ

i Papa don' t preach~

amb el Sun Street

des d'Alemanya

estiu

a:mb Stay with me, Jeanette
de THE MONROES

noruegs

de la MADONNA,
Lin 2 Totell
van fer

són: Tropique

del'

ANGELproduida

LIMALH torna

a destacar

pot ser

alemany MODEPNTALKING, Atlantis

El rosset

can9ons

de temes a destacar;

La can9Ó més enganxosa

va ser Dancing in Paris

Al tres

~,

un pilot

la senyoreta

respectivament

dels

senyors

tema de la MADONNA
ara versionat
Rap

i per acabar

ESPAGNAi la seva Noia facil

per

un tema de finals

(Easy lady)

, RAFEL SANTOS

. «Bon pa / bon vi,
bon(l taula i bona brQ.$a,
és senyal de. bona casa»

. OBRRr DE 8 · a

12

DIUKUl(}BS
I FESTIUS
TCYr EL

.(Tancat

BAR ·~ RESTAURANT

DIA

el Dimarb)

- GRILL ·

.
_PA_AMB TOMATA I PERNIL
CUINA CASOLANA • CARN A LA BRASA
ccPLATILLOSnDE L'EMPORDÁ
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guia de _l•espectador
Una vegada acabat

l'estiu,

que

és una e:[X)Carealment

entrem en la temporada d'estrenes
, sobretot
petita

pel que fa

guia _perque

i novetats

taquilla

2

no us agafin

per aventures

desprevinguts

pel cinema,

Ara bé, coro que les coses

diverses.

no estan

desertica

hem confeccionat

i us aixequin

una

la camisa.

"Ets fil,,,s 1,st,l.lars
. El plat

fort

mil.lionari

d' aquest

Steven Spielberg.

zat una pel . licula
en el millar
ria

sentit

taoor

i a partir

que Spiel 1:::
er g

l'esperit

de la paraula:

sabiesa

aquest
va

participa

pero la forc;a de tates

A des t acar el treball

de l'actri

.amb

flors

a l'espec-

ho fen oblidar _.

Shug;

la labor

que en aquests

litzat

film esperat

i que s'ha

historie,

al fans resulta

estrenat

cio"

freda . De fet

tra

téxercit

de dos homes, un capella
portugues;

acosturna a tractar

. Aixi la historia

del Sud que al final
no acaba d'emocionar

es toquen amb profunditat,

ni es veu clara

ment també es fa capella,

ni es parla

A més en una escena

absurda

es preten

de

i un soldat

dels

, és "La
rea-

La pel.lÍcula

i dona molt espectacle,

Joffé . que havia dirigit

de l'America

origi-

ha estat

coro una super producció.

esta molt ben feta

espanyola

dels

cas no ho són

a veure en versió,

l\lision" . Film de caire

frontament

·

i es deriva

a Madrid enmig d ' una gran propaganda

una gran superficialitat

·

és un esforc; que val la pena.
Un altre

amb

que .va

de la pel.lícula.

escehes

gens recornanem anar-la
nal;

La histo-

facilitat

i paisatges

les al tres

secundaris

ha ra.1it;....

de les emocions i sentiments

que dona vida a la cantant
actors

habitual,
dra:matica.

al llarg

moltes

del rnul ti-: . . ·

a Whopi Goldberg,

arriba

ol.locant

Es cet que hi ha rnoments en que surten
cap a la cursileria;

guardonad

de la vida,

t moment

, amb gran

Púrpura"

melodrames de Hollywood,

i intensitat

perla

i tristeses

d'aques

"El color

dels . millors

bellesa

interpretada

les alegries

sens dubte

Deix:ant de banda el seu estil

_que recupera

de la negra Celia,

descobrint

hi vern sera

el director

Rqland

"Los g-.citos del silentemes durs i polemics

La Misión"

en l'epoca

s'uneixen

pero

; basada

en l ' en ·

de la colonització

per lluitar

junts

con-

perque els temes conflictius
la transformació
problemes

que el capella

del soldat

del xoc entre
domina als

indis

no
que final-

dues cultur~s
només
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tocant

.i~,

' ,·

Home!

'

'

erther"

la pel. lícula

"'· 7
'

~

,'

la flauta.

de Pilar

.sentada

al festival

de Venecia;

timista

que explica

la relació

. Miró

pre- .

és un film inentre

el mestre

",,l

o'un :¡:x:>bled'Astúries
ro mirat

des dels

nen que observa
es converteix

amb una ~ona casada,

ulls
tot

pe-

i el punt de vista

d'un

el que J)aSSa al voltant

en el veritable

protagonista

i
de

la pel.lícula.
cal treure's
direcció

d'actors

gueix treure
com Eusebio
"La mitad del cielo"

la veritat

és la pel.lícula

!

historiamolt

senzilla;

desemvoluJ)ant
La barreja

moltes

molt interessant.

dones

en Fernando

"27 hores"
les aventures
reflexiona
tuals

Ferran

actriu

és un molt interessant

pel.lícula

dels

molt reals
tota

i ac-

una serie

d'ac-

joves com dels

adults.
"Tras el cristal"
Villaronga

. Aquest film d'Agustin

és una gran obra de cinema in-

quíetant

i morbos,

de totes

les pel.lícules

acostumats
neració
límits

i és radicalment

estructurada,

ambients

depressius

:poc habitual,
hi hagi_

encara

Un a historie

descriu

de la ment humana fins
insospitats.

diferent

a que ens tenia

el cinema esJ)anyol.

perfectament

un aire

exilada

a J)artir

d'una

en el seu matrimoni
per l'.1 gent rica;

va

en molt complexe.

magic i una for~a dra-

a It:llia

actors,

. Atenció

i que si

de Nacho Armendariz,

en un dia en la vida d 'un jove h;c:i:=,c.Film

tant

que

i

a

s'aprofi-

en el Paco Rabal en femení.

sobre qüestions
vitals

esceniques

que estem en un J)a.ÍS de grans

que estava

magnífica

de Sant Sebastia

un restaurant

donen al conjunt

besties

Gómez i la Angela Malina fan un recital

facilment

i :posant a judici

titu,c.s

del festival

que el converteixen

Hem de ressenyar

Lozano, veterana

ta es convertira

J)aral.leles

i realitat

matica

obrint

la

i Mercedes Sampietro.

Es un film sorprenent

socialment

histories

de fantasia

Margarita

Poncela

una noia de :¡:x:>blemuntanyenc fracassa

i fuig a Madrid on triomfa

davant

que fa la M;Lró, que aconse-

molt desuca

guanyadora

es que ho és merescudament.

el barret

Fótografia
i escenes

arribar

a

inquietant,
d'una

que en alguna

ex~es d'histerisme.

la dege-

for~a
ocasió

c'l1ir

que explica

i rese::,;per;=inc;at ,

+=a,rt~stie
Els afeccionats

i no afeccionats

res del que ve a continuació.
dolents
a tqt

orientals,
tren.

"Big trouble

xinesos,

Passen tantes

pero malgrat
ha fet

herois

coses

pel.lícula

petits

o grans,

in little

China"

el noi i la noia.

que a vegades

l'espectador

per avassallar

aventures,

especials

i rroviment

pot sentir-se

agobiat,

director

i deixar

no p'han de perdre

. Acció,

Efectes

és bÓ. John Carpenter

aixo el resultat

aquí una

al genere,

de "La cosa",

sense respiració

als

"Starrnan"
espec-

tadors.
"Aliens"
planeta

Una mena de continuació

del rronstre

que terror,
pel.lícula

arnb un equip de persones

i un arnbient opressiu
es situa

"Blue Velvet"

en un món especial

David Lynch que alguns

recorélaven

i es dedica

a pressionar

ció d'angúnia

"Los inmortales"escoces
fronta

del segle

XVI

lluites

del festival
elefant

al

Més acció

jaque

tota

la

del monstre.

de Sitges.

"i d 'al tres

a l'espectador

torna

Dirigida

per

_flér

"Erase-rhead"

la sang i el fetge,
provocant-li

una sensa-

inminent.
Lambert, famós per

que descobreix
al seu piljor
espectaculars

fan que el film aconsegueixi
molt

a quailsevol,

deixa de banda les tripes,

Christopl1er

a base d'espasa

ben mesurats,

per"L'home

psicologicament

i de perill

per eliminar.lo.

i en les persecucions

guanyadora

, és un film que aforturnadament

preperat

que posa nerviós

. La pel.lícula

. La supervivent

de la Farrosa "Alien"

"Greystoke"

que és inmortal
enemig,

d'espasa,

fer passar

inmortal
acció

, interpreta

a un

i que en l'any

1986 s'en-

com e11. Efectes

especials

continua,

una bona estona,

són elements

encara

que

que el final

sigui

estú p i d-.

Conversacions

entre

Josep M' Ibañez

i Pere Valent.

* Els autors

calculen

més de 12.000 hores

que s'han

passat

en les sales

matografiques.

(

cine-

•

•

•

~·~ !

SALVADOR

BERRA,

S.A.

-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·~
.

,

e amos
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'"In-Out musical
la

situación

internacional

bien diferenciadas
mayoría,

entre

de la música "rroderna" puede dividir-se

si:

por un lado existe

también denominada Mú.sica comercial.

rías,

para elitistas,

se observa

pijos

claramente

la música cara la masa,
Por otro

lado esta

de ventas,

crisis

para la

la Mú.sica de mino-

En ambas vertientes,

i snobs i demás fauna rrodernilla.

la crisis

en dos partes.

de creatividad,

i crisis

de ca-

sa todo.
Con tanta
tragar

depresión

al público

que son un claro

no es de estrañar

toda clase
exponente

Quien nos iba

que la indústria

de IOC>ntagesindecentes,
de la mediocridad

a decir

tres

o quatro

valistas,

coIOC>
por ejemplo el "Nuevo Jazz",

para que los "Connaisurs"
sus puntos en las barras
Se puede hablar
(por cortesía
cientos

copian

radogico

que esto

lo que haga falta

según sople

ya que aquí se ha dividido
general

bastante

y pero por desgracia
Lo ideal

seria

un p.z1to de apoyo,
así,

el viento

harto

s.eria

lógico

imposible.
para

volvemos a caer en el miSIOC>
circulo

vo ..• ; esto es el revival
siones

por el estilo;

en esta

situación,.la

riodistas

musicales

cumbrar o hundir

aquí está

de ..•

considerable
tienen

y otras
parte

los críticos

que os~entan

la aparición

de

por entonces . Resuta pala música comercial,
y que tocan o cantan

musical

del momento.

aportar

soluciones

y se ha dado
al problema

hacerlo .

un p.z1to de referencia,

del tipo:

a las raíces

en dos el panora.'Tla misical

nueva idea.

rrao de definiciones

puedan amrcarse

en el mercado nuevos grupos e

de la tendencia

difícil

resulta

revi-

20 afias en el tiempo i

Naturalmente

a empezar todo desde cero,

a unp.z1to en que esto

iniciarcualquier

la vuelta

más o menos interesantes

pesimista,

volverlo

año.

radicalmente

resulta

y•negro

que han hecho posible

constantemente

.lo más guapos posible,

una visión

i de

la música que se precticaba

introdudiendo

histórias

selectos.

sea lo más nuevo de este

sigue con lo suyo,
interpretes,

i tantas

que de la noche a la mañana retroceden
y reciclan

.

que con la excusa del postIOC>-

reciclages

tambien de la nueva psicodelia

de grupos,

actualmente

i los amantes de la vida en blanco
de los clubs

hacer

que en el . fondo no es más que una excusa

del "Nuevo Rock Americano")

exploran,

llegado

que se respira

tantos

intente

caso de Sigue Sigue.Sputnick

años atrás,

derniSIOC>,el año 1986 nos iba a deparar

del disco

ce-

el nueexprede cul-:ia
i pe-

el poder de en-

a un grupo . Un ejemplo claro

pero p J_ rr:i,YJé'o~11 1:c,:ic;ciJ_h.c

Es el eterno

problema : se necesita
f
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y próximo es el caso de "Derribos Arias" . , grupo va¡3co madrileño que en los años82-84
, en plena movida Madrileña,
practicaba
una música muy interesante
y, algo muy raro
en estos

lares,

hicieron

su aparición

Irritantes"

casi

totalmente

en la escena

la crítica

cayeron

en la trampa;

lo más

si añadieran

original.

musical
asi,

puesto

nacional,

encuadr ados en las

se volcó en ellos

si una revista

sección

que no sonaba nada cooocido.

de viento

como si fueran

musical

llamadas

a su tnüsica,

"Hornadas

la octava

de cia que "Derrioos
al rnes siguiente

Cuando

maravilla

Arias"
añadian

y

serian
sección

de viento.
Con todo esto,
reció
tas

su primer

cuando apaLP. , eran t ,:::n-

las concesiones

contenido
desear

que el

dejaba .mucho que

i estaba

muy alejado

de lo que se pretendia
La prensa
t

un principio.
torró con ellos,
en picado

en

cayeron

i terminaron

separarse

la
por

Casos como este,

grupos marcado~ por las opiniones

de la crítica

hay a montones:
Radio Futura,
Todo este

los

Ilegales,
Golpes bajos,

analisis,

etc.

es incompleto

i parcial

puesto

tuación en un par de p::íginas i hay algunas palabras
escena actual
Apatia, Conformismo, i Ci.~ismc.
Y es que los creadores
.
propias.

siguen

anteponiendo

que es imposible

que sirntx)lizan

las ideas

resumir

perfectamente

la sila

de los demás a las suyas

,

Dicho todo esto
éxitos

de "Silver

yo voy a oir

tranquilamente

la segunda cara del disco

de grandes

Convention".

RODRIGODESASTROSO.

* El Senyor De Sastroso,
real

es guitarrista

en la seva encarnaci6
( guitarra
baixa)
i Compositor.
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FIGUERES

A MIDA

Telefon 50 54 29
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Tel. 21.43.02
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MARI CERVER'A

ROSA
·
dibuixat
* Es mestre l. J·ura que tot e 1'A , r r r
.•.
· ·..
experi ·e'ncies viscudes . POBREI'
.

,

son

se

UAIL~

C060LLO

z:::::¿
\i.J.iari
DIRECIDR: En Jaume, pero esta

a les Bahames ambla

SECRETARIA:Esta a les Bahames suportant
Aquest diari
vosté

té un grau tan elevat

a n'en

d'estupidesa

secretaria.

Jaume.
que només pot ser superat

per

o.l llegir-nos.
Els dos homes q11e més remenen les cireres,
reagan

i' Mijail

Gorbachov,
brar

Ronaldito
Camerad

han decidit

la seva cimera q ·El Far

d'Emporda.

En la seva visita

de recoinexement
rar:"Estem
mentre

i la concordia"'

es donaven for~es

ble van rematar
decidim

a fer

la jugada dient:"Aquest
la guerra

rnents.Naturalment

els

sera

poble

el primer

elfarencs

estan

d'allÓ

que d'aixó

el qual va dir

González

rnés agraits.

va dir

era de l'oposició

res,

qur havia

en Pujol ....

sobre

estat

en Carrillo,
a n'en

no si al final

Roca
la

sera meva!.

.El senyor batlle
una pregunta
dient:"Aixó

d:'El Far va contestar

de l'oposició
s'acabara

bancata
carros
adicao

chachi:

. La Conya.Un allau
turistes

l'any

l'altre

.sobre els gossos

día a

sense amo,

de la fam".

va envair

Far aquest

estiu.

les obres del Centre
ambles

ruines

d'Empúries.
.Les suscripcions
aquest

i se les piren
i els pringuin
esta calenta.

manguis donen un pal em un

aba.ns no arribi
al trullo.

la pasma amb els

La pasta

que s' han

El
Es

diari

a

han aug-

rnentat notablement
Uns tios

de

veu que van confondre
Social

MARGINALS
• Noticia

el

i en Fraga va

que perque no li preguntaven

que diu que li va dir
culpa

sofri-

SOCIALS
del Govern Felipe

cas Rumasa, que la culpa
respondre

i si algún dia ens

per estalviar-vos

POLITIQUERIES
.El president

a grans mossega-

Més taro. al bar del po-

ens agrada molt,

que nucleitzarem,

pun-

de peu i es destrossaven

les orelles
des.

van decla-

a favor de la pau,

la distensio
tades

cei.le-

de que regalem
des perla

des

entra-

missa del

diumenge de Festa

Majar
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Ens sembla increible
coro el fet

que vosté

de . que surti

Proroetero escriure

aquest

un tercer

hagi arribat

f'ins aquí.

diari

del que varo fer

despés

exeroplar encara

que sigui

CIENCIA
han realitzat
i un voltor

i científics

un encreuament
i el resultat

De fet,

aixó,

Ozo, no existeix
en la nostra

provocant

rmíltiples

per estaper roetre

i ja

greu és·el

c;:as

enc~gat,

la seva dona ambla

va

seva

amant i sense roés ni roés li va dirigir

una serie

de comentaris

cants

de difícil

reproducció.

De la plantofaca
anys el Centre

"Encegat,

de C.T.A. que igualment
confondre

desa-

munyir al toro,

em J)OtS veure.".Més

detacats

HUMOR
a tres

incidents

M.P.O. ,rarnader,ens

vaig intentar

la Terra.

de

a tothoro enlluernat,

diu des de l'hospital:

intel.ligent

quadrat.

l'apartat

deixen

gradables.En

del

el consum de mon-

de pets

revoltat.

ja ho sabíero .

intensaroent

i la producció

Far esta

Figueres

incloent

entre

. El J)Oble d'el

un

de la Generalitat

una connexió

acabat.

des de la presó . .

Els focus del nou caro de fútbol

Doctor Jiménes

galaxia,

a El Far treballeri

.. D'aqui

l ·' any anterior.

un J)Orc

entre

cap criatura

. Investigadors

getes

del E.E.U.U .

ha estat
aquí,

. Segons el prestigió

blir

tant

ESPORTIVES

. Experimentadors

J)OlÍtic.

Es un miracle,

ja sera

pi-

que va rebre

enca-

ra ~od0la.

I no ens passem si ho J)OSemen

S•'aroenac;a amb enviar

d'humor.

de guerra
xavals

un escamot

coroJ)Osat pels

especialistes

millors

en lús de la .

fona i el tirapedres.

DIVERSOS
. Un pagés planta
pal de telefon.
d'haver

nascut

indignats

un telegrama

i li

surt

un

Una desconsideració,

havia

un pal de telegrafs.

Estero

!.

. L,'embaixador

del Japó us anuncia

.Pensament

nocturn:

fins

d ,'haver-nos

i tot

quE¡.:

Podero penedir-nos
penedit

del nostre

penediment . .
•El blanc
EL MILl.DR CONTRA
ESBORT:?AMENTS
DI

EI·ITRECUIX

MATA
. I NSECTES I ESCARABATS
POSI POLVOSA LA SEVAVIDA

el blanc

roés blanc,
nuclear.

a Txérnobil

.•...

senyora,

Renti

és avui dia

les robes delicades
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J
•

JOC DE LES DIFE1ENCIES.-i:n
si les trobeu?

el dibuix

de la dreta

hi ha 7 diferencias

. A veure

E NDE VI NA L L E S

F OL R I T ADAL E R E P
O MK E I J V O R B I V A F
R O R 1 A U R E S MO L MN
T N S U X A ML C I A G I A
I BE F H I A OL UT AVR
A S T P E L S MR O S E S T
B OS I B L A NOS B L UR
HE I M s ERE u a·r FA E
p Au L B o Ae V I s A e B
J AR E F I C AB ANE S A
T R A L B O HA MI P A S L
L I N V E V I 1 S O MU S I
C I A M I F O A A T A ME V
I S AP O1 U1 DRE HI J
MA 1 O R T L V I X A L MA
E e VIL As A e R A E·L o
R L A D ML U MO K I L I O
I O M A O B U R I F E P P. U
V I L A T E N I MO R U B I
A I C AL L AB R I L A D R
V S I B S OQ I L AB E R T
SOPADE LLETRES
Llegint
en horitzontal,
en verti
cal i diagonal
heu de localitzar
15 pobles que es veuen des del cam
panar i'El Far d'Empord! .

(DLlarg, llargprim
pe rent de'n Prim
s i manr: ten i a
llebre s a e afaria.

@ No és pebre pero cou
té barb a i no é s home.
@Tino

tall

i no menjo mai

(1)Un

home molt alt i grós
que no té cara ni os.

~ Blanca de naixernent
verda d'inclinaci6
i ara per mala sort
s6c més negra que el carb6.

~ No és carn ni peix
i piula quan neix.
(Solucions

a la pagina

final)

JORDI PICAÑOL
ELVIRA DUCH
R ICARD ARNALL

electrotécnica--·---

.........
______
Ricard Arnall

...
~-·..•

estels
.

Jaume Parral

1

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

el . Abat Rigau , n.o 18

VILABERTRAN

Telefon 50 8196

fobog~af
ia.

CLIU~~
:L,a-telfBcomuniona re11e
Jat;aearnet;a
re;,rodueelona ea,alefa
Especialitat

en reportatges

Venda i assessorament

de material

Sant Llatzer:13 - Teléfon SO 96 96

de noces i foto infantil

·

foto-cine

FIGUERES
(G~rona)

