




8envingu-Cs-.. 

Hi havia una vegada, en un petit i bon ic poble de l'Alt Emporda, un grup de joves que 

es va reunir per formar una associació . Volien donar més vida al seu poble i crear 

germanor entre els seus habitants. S'anomena Atala ia. 

Van decidir, per aconseguir els seus objectius, fer una revista i algunes activitats de 

les qua ls la gent se'n pogués sent ir orgullosa o, si més no, n'estigués con tenta . A 

cada Festa Major, d'est iu i d'hivern, feien una nova revista la qua l tenia forc;a éxit i feia 

partícips a mo lts ve'fns del munic ipi . La gent enviava i donava articles als joves amb la 

finalitat de publicar-los a cada nou número. Així van anar passant els anys i es van fer 

revistes i més revistes fins que es va arribar a la número 32, moment en el qual van 

dec idir escr iure la seva petita histo ria per ta l d'informar al poble que, un cop més, la 

revista s'editava per entreten ir-los una estona, per ensenya r els seus artic les a la resta 

de ve·1·ns, per mos trar, potser, alguna fotografia seva i, qui sap si potser per troba r algun 

gran escr iptor encara no descobert? 

Dones aquí la teniu: Farus número trenta-dos. 

Gracies als que ens heu enviat artic les, gracies als que ens heu passat fotogra fies , 

gracies als que participeu en les activitats del pob le, gracies als que ens heu donat 

suport económic, gracies als ed itors i, en def initiva, gracies als que ens heu ajudat a 

assolir el projecte! 

Bona Festa Major! 
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~ar Act iu 

Com cada any iniciem la temporada tardor hivern amb la gran festa de Sant 

Martí amb un programa ben animat... música ben animada, bicicletada 

popular, sardanes, xocolatada, etc . 

Ourant les festes de Nadal com és tradicional la comissió de festes va organitzar 

les Ouines amb grans obsequis. 

Varem rebre !'agradable visita de SS.MM. Els Reis d'Orient que varen deixar 

regals per a tothom. 

Amb el fred del mes de Febrer varem fer la Festa de Carnestoltes amb una gran 

desfilada pels carrers del nostre poble, grans i petits ambles seves disfresses 

donaven color a la festa. 

Com anys anteriors el Casino Menestral Figuerenc va celebrar la Festa del Folk 

al Centre Cívic del nostre poble amb gran exit de públic. 

Arlo un ~oc de sorpresa al mes de man; varem rebre \'agradable visita del circ 

a..,s ss a ...,s~eu-ar 0 0 e camp de futbol del poble, grans i petits varen gaudir 

Ens rrooerv, a & =ss~ ::;::,. re!! 
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Ja tornem a tenir la nos- e. -=ss~ :::: .:::.:-~ .::. 

juny. 

Comenc;arem 

un mític pan 

gaudir de la 

--

- ===-== ~s els dies 6, 7 i 8 de 

=-= ~ ::: ~ - .:E.:Ji::: ~~ :::: '-' ..... auténtic conc ert de 

=-::: ..... -s ::: ..... a~' ens hem de trobar 

tot seguit o e ,.., .:::. r - ~ ~ - -~ :::~ :::r::: ~ ~ :;:r ::: - .:::.~--r::,_ - - '"' - 0 brant l'homenatge a 
'\_.;. ....> ...... - -::::__,, - - ~ - - ~ - -- _. - - - - • - '-J "-J 

la Vellesa. Per aC8lJéir ~a~a rs......, ::; os.: de festa . 

Esperem que ,ffs n s~a~s e 

EL FAR ACTIU 
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DIVENDRES DIA 6 
NIT, a les 11, al Centre Cívic, CONCERT de ROCK, a carrec de 

DARK BEDROOM i NARCÍS PERICH 
i la Caravana de la Bona Sort. 

DISSABTE DIA 7 

MATÍ, a les 1 O, MARXA A PEU pels camins del poble. 

Sortida i arribada al Centre Cívic . 

TARDA, a les 4 GIMCANA pels carrers del poble. Concentració a la plaga de l'església. 

A les 5, PARTIT DE FUTBOL, casats contra solters. 

NIT, a les 11, al Centre Cívic, AN I MAT BALL . 
DIUMENGE DIA 8 

MATÍ, a les 12, OFICI SOLEMNE amb acompanyament d'orquestra. 

Seguidament, dues SARDANES a la plaga Major. 

MIGDIA, a les 2, al Centre Cívic, 

DINAR HOMENATGE A LA GENT GRAN. 
Seguidament SARDANES a la p1aga Genís Subirós. 

TARDA, a les 6 CONCERT i seguidament BALL DE f l DE FESTA 
Tots els actes seran a carrec de l'orquestra internacional: 
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ajunt ament informa 

S'ha aprovat provisiona rY)e - e =>ro,0 c-::e del conjunt de modificacions puntuals del Pla General d'ordenació 

Urbana del Far d'Emporoa, a os c ..... a , c ·c::,....,-::r"' a -::rs~ des aquen: 

• Una ampliació 08 so u'Dal .,~:; S :: .... : .. c:,-s=-:: JS o·__.ns _ .cro m2 aproximadament, 

• Un canvi d'ubicació de l'es1ac1ó os:::;..., ao:::::.. e::,.,~ u=. 

• La protecció del sector deis "Estarys ". 

• Un canvi de classificació d'un solar ae -::--::"' é.Js-:: ="" 

Hotel d'Entitats i Casal de la Gem Gra". 

• Etc. 

~ = .J .... -::a-:: ae poder-lo destinar a 

. a en-, fins ara només Centre 

: -::~--= a 2 ..-s~- '"ats del poble. 

,ó General d'Arquitectura 

S'han aprovat els Plans 0 2 :::::..e=-==== - ~ .J .... e oa1s els quals en aquest moment estan en procés 

d'homologació per parto s a 

planificació que estab1e:xs .... s =-..... = = ::~s .... -:: organització deis recursos human i ma~er·a~ oer millorar 

la resposta davant d'emerg"',... _ 25 = .... .:::= ~' ;::;U. En el cas del Far d'Emporda s· a" s ac:::'a-:: a ::::r8 a el Pla 

de Protecc ió Civil munic ~ =i" :: oasic, i coma plans especials -::e",,....... .... __. ..... dacions), 

el TRANSCAT (transpo~ es _ _ _ ~ ;:;...,..,ergéncies 

sísmiques) i per últim e 

Per últim fer-vos avinem O,.P C' 0--s .. arns,T veureu pels carrers del nos-::'"s e:=-=

municipal jaque s'ha aoo ñ: ao.J"'~-:: .;:;nicle destinat a l'area de seNs s 

.::::· .... , .. , ... ,, :,., ..... 
:: -:::::::: :: ... ::::::::: 

;::;-::a amb l'escut 



[oncert homenatge a le~ compo~itore~ de mú~ica pera cobla 

8 de Man:;. Sala Albéniz del Casal del poble de Tiana. 
Quan una persona al nostre país comenc;a a interessar-se perla música , el primer que constata és que els noms de 
referencia són en general mascu lins. Masculins són els noms que figuren a les partitures, masculins els noms que 
figuren als programes deis concerts , i masculins els noms que dirigeixen les cobles i les orquestres. 
Normalment aquest fet no semb la sorprendre gaire. Fins fa relativament poc es creia que la dona no podia ser 
compos itora, que la seva natura la feia inepta per aconseguir l'especu lació matematica i lógica que suposa tota 
creac ió musical. Laccés al cone ixement a través de la formac ió i de l'estudi generalitzat ha permés a la dona 
d'aques t segle entrar de ple també en la composició musical . 
El segle XX és el segle de les dones . Quan un historiador del segle XXXVII faci un estudi de la historia, probablement 
anomenara al segle XX, el segle de les dones. És la primera vegada en la historia del món, en qué les dones 
han arribat on han arribat, i s'han obert les 
portes a la ciencia, a la literatura, a la pintura 
i evidentment també a la música. 
De totes maneres, la historia de la música 
classica occ idental esta plena de noms 
femenins, la major part deis quals s'han 
oblidat injustament. Es parla de més de 
4.000 dones compositores catalogades , 
des deis temps medievals fins a les 
composi tores actuals, de les quals 
quas i ningú en cone ix res. Moltes 
pertanyien a famílies de músics i 
molt sovint es casaven amb un altre 
músic . No es guanyaven la vida 
com a compositores, sinó com a 
instrumentistes o cantants, en el 
millor deis casos. 
La dona gairebé mai ha ocupat 
cap lloc de rellevanc ia dins el món 
intel·lectual, pero els estudis demostren que hem 
tingut i tenim compositores que escriuen simfonies, oratoris, operes, 
quartets .. . i sardanes i música pera cobla. 
La interpretació viva, constant i ininterrompuda d'obres musicals encara esta reservada als homes i, només 
de manera extraordinaria i excepc ional, trobem obres d 'autores i compo simres als programes i cartells de les sales 
de concerts. Aquest és el cas del concert homenatge a les compo simres de música pera cobla, realitzat el passat 
dia 8 de man;,::, dia internacional de la dona, aesprés ae qumre edicions, al poble de Tiana. És una iniciativa de la 
qual és necessari fer-se ressó ja que ofere:x una ooor.:unitat única de poder mostrar i sentir la feina de la dona com 
a compos itora de música pera cob la. 
És fon;,::a lamentable que en ple segle XXI s'hagi de celebrar encara un dia, solament un dia, dedicat a les dones. 1 
sap greu també, que en el món sardanista es ded iquin tan pocs dies a les compositores. La normalitat i la igualtat 
també en aquest terreny arribara quan no calgui parlar de dones com positores sinó, simplement de composició 
musical. 

Maria Company i Coll 
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Cal que ens fixem en les a:::i ..... es. ¿Per qué tenen una panxa tan grossa i un braguer tan gros? Perqué 

saben que són vaques o en er .aq es. Aixó les fa sabies i dignes de ser imitades. 

Les vaques també van a ·es'-' a ., o acostumen a asseures en pupitres . Tenen per sostre el cel blau. Les 

muntanyes que hi ha~ '"' e Se:ca e poden sevir d'aules. Tot just esta sortint el sol i elles ja estan fent 

classe. Fan estudi soo e :e:,- '"'S"Ces. Coneixen les que són bones i les que són dolentes . Les bones, se 

les embutxaquen to-- ~. o<Aa." ss:a sades d'embutxacar, s'asseuen per repassar-les totes . 

Ouan surt el sol, no e oarE :;""' a rr- '". S'nan fet amigues del sol. A la que surt, giren els seus ulls grossos 

i rodons. El miren. 1---' - s~ .:a. ...... ~:::i :c::,s. amb ell. 

Les vaques passen e; o a arn:.:; .., ao :ass m penjat al coll. És l'esquella inventada per algun fill d'Adam 

i Eva. La seva música es - rr a..,. -a. ....... ::;6 ° com plauen tot escoltant el cant deis grills i la tonada de 

l'aigua sobre la pica . 

La vaca viu amb íntim cor -.:a .... :~ a. ...... :.:; a ... .a~ ... s - sa.. ::::i en eja els nostres camins asfaltats i el fum de les 

nostres fabriques. 

¿Qué més diré de les vao - - D: : s :J~:= ~ -s-~ .:s,. '"S 5X , e a artades del soroll de les c iutats i 

perdent-se cap a la part més '"'_::;:-a:::::= a~ - :::r._ a :=:s =-s .., --:::; s o ..... e h ha alla les han sentit parlar i han 

entes el seu llenguatge, dier : : . ..'..:::-.: =-..,- .... ..s =-: ..... .., r~ = :::;=-a :.:;s.--s.-.: OJS 'n respira aquí". Com surten flors 

corren rierols d'aigua. , ha u ....... -:a-.: _ ................. ::: '"'=-a :erra ésa em per a 101:es les plantes. 

Ahir l'hivern ho volia con o ~,.: : . =."S g3. a e us a -ots . i els rius podien correr. Avui la primavera ho 

ha posat tot en movimer - es taques, no fem més que repicar de mans quan veiem passar 

la vida. 
Mossen Jaume Pratdesaba. 
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Al cel hi tinc tres-es-tr elles-
~ 

Al cel hi t inc tres est relles, 
amb un noma cada una d'e lles . 

Totes són ben diferents, 
dones en realitat no s'h i assemblen gens . 

Ouan arriba la nit 
i el cel esta ennuvolat 
no me les deixa veure, 

pero sé que semp re les tinc al meu costat. 

Sé que em protege ixen, 
sé que em donen sort . 
Sé que no em traeixen, 

sé que em donen suport . 

Una d'elles és molt bona en mates , 
l'altra en naturals, 

la que queda ho és en historia, 
dones les tres són molt especials. 

Sé que no les veuré sempr e, 
pero també sé que mai les oblidaré. 

1 encara que es ·ig em a 1000 Km. de distancia, 
sé que en la meva memoria les duré. 

Perqué la nit sempre arriba, 
perqué l'amistat és eterna . 

Perqué són les meves amigues, 
perqué ho diu aquest poema. 

Aquest poema ens el va fer una amiga meva, la Cora, i ens el va fer a dues amigues meves i a mi. 
Espero que us hagi agradat, ja que a nosaltres ens va agradar molt. 

Helena Terradas Aguilar 
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La comunicació és un deis aspecss ss r/ uS" -:::, n--oon:ants i complexos de la conducta de les persones, 
i és la base de totes les relac1on n._J 3-:'SS. 

L'activitat quotidiana de qualse o persc,....::1. ~ ,-y-> - -;::;,..,.. _ ,... -:: s~:::·a . esta plena d'accions en que la comunicació 
és imprescindible. 
Els aspectes verbals i no verbals de la corr., ... /"' ra::: C5S ~S . i:S_'lt dins el nucli familiar com en qualsevol 

.................. :::¿--- .... ~S -::s.,n-:: en la relació amb persones externes activitat laboral, educativa o social. 

fe -edback 

• Té necessitat de comunicar • Rep la infor maci ó 

• Elabora un m issatge • Descodifica la info rmació 

• Codifica el m issatge • Reconstrueix el m issatge 

• Emet la informació • Interpreta la necess itat de l'emissor 

Feedback (retroalimentac ió): mecanisme pel qua l l'emissor escolta i autoregula les propies 
paraules, a mesura que es van produint determinades reaccions en el receptor 

(clients, pacients, usuaris, alumnes, professionals) com amb els membres del nostre entorn (familiars, 
amics, companys, col·laboradors o clients interns). 
En el procés de comunicació intervenen cinc elements: tres de principals (missa·oe. e issor. i receptor) i 
dos que els interrelacionen (canal i feedback) 
La raó d'ésser de la comunicació comenga en el mi sat e. aue é_Jn s s'"""'s"-:: ;:.-.-ss:::... . -::ransmetre a un 
element receptor, a travé d'un canal de corrunicac1, . s..... s::::::----:: ...... :'¡-=~ss s ~,... ss s-::::: . ::::1 primer element 
codifica el missatge arnb oara ..... ,::,s -::·'""':.Ys -::: ::;s .s-.... c::: ... ::; .... s s ~ .... sr:.'.'.>-~s::::::' ce ... ::: eu destinatari. En el 
mateix moment, aques1. e os-"ocr=::::'¡ ~=r~ rs--::=...-:~ ..... -=_ ~= = ~ 3-~ s.:::-r -;:..-v-oé codificada, en forma 
d'assentiment, observac10 s ...... o -s -~:: :::::: :: s--::: .... s- ,s-~s--s-r. -~ s-::5.'" s nivel! de comprensió del 
missatge. És el que s'anome'"'c. ·sscGc.:::-::: '2--::--:::-~sr.-.::.:::= ? = ::: ::: :::s s .... c~em que el receptorens esta 
entenen seguirem endavan a,..,., J1es més comprensibles. 
El missatge, en el seu viatge a a vS CF ::::::..-::: :::::::: ::: -::s---<>_.es", interferencies, silencis; cal 



tenir en compte dones, que alió que interpreta el receptor mai no és el 100% del que vo lia comunicar 
l'emissor. 
Ouan parlem de cana l de comun icació. no c. rde nm només a l'element físico tecn ic (cable telefónic, 
ones, televisió), sinó a les diferents formes oe ,engumge . entre les quals ten im aquestes : 
o Llenguatge verbal (paraules, claredm . m. ~-rnb.-e. eg..1re a 
o Llenguatge no verbal (posició oe l cos . e ore "ó fa'"' al, ge ual, les mans, els ulls parlen per sí sois) 
o Aparenc;a física personal (vestuari. h,g e'le , ·rr a~ge or 
o Elements físics de l'espa on er,s P-oc- rr '--' ~S'\ aci ' . mobiliari, espais, deco ració, il·luminació, 
confort) 
Segons el ps icóleg Albert Mehrabian, un 55% de l'efecte I mi d 'un missatge s'acon segueix amb la 
comunicació no verbal, enfront al 38% de l'aspecte vocal (entonac ió, to de veu) i només un 7% de 
l'específicament verba l (paraules). 
Uns exemples d'a ixó els tenim en una serie de gestos universals i el significat que transmeten: 
Rascar-se el nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . desconce rt 
Aixecar les espat lles .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. indiferenc ia 
Picar l'ullet... ... .... ......... ................. .......... compl ic itat 
Cop al front .......... .......... ..... ...... ...... ....... obl it 
Moure el cap endavant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . assentiment, afirmació 
Moure el cap lateralment................ ......... negació 
Somriure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alegria, simpatia 
Badallar.... ............................ ........... ..... .. avorriment, desinterés 
Dit polze alc;at......................................... d'acord, felicitac ió 
Alguns d'aqu ests poden tenir significats d iferents, fins i tot contraposats, segon 
en que es produe ixen : 
Arquejar les ce lles .......... ...... ............ ...... . 
Arrufar les ce lles ................. ...... ............ .. 
Creuar els brac;os .............. ......... ... .... ... . . 
Obrir molt els ulls .......... ....... .... .............. . 

incredu litat, sorpresa o interés 
emp ipament o mal de cap 
protecció, fred, o empipament 
sorpresa o panic 

Plorar ... .... ... ................. ....... .... ...... ..... ... . tristesa, desconsol , pero també es pot plorar d'alegria com 
a resultat d'un acte cómic 

Fer un cercle amb el dit polze i l'índex, als pai'sos anglosaxons equ ival al "OK", en canv i a Franc;a i 
Espanya representa el valor zero, al Japó fa referencia als d iners i en alguns 
paJsos mediterranis és un símbol d'homosexual itat. 
Si el que escol ta s'agua nta la barbeta amb el dit polze i l'índex amunt cap el nas, 
indica actitud crítica amb el missatge. 

Per tant, hem de tenir molta cura de tots aquests aspectes, que són essenc ials 
per aconsegui r que el missatge que nosaltres volem transmetre arribi en 

condicions opt imes perqué el receptor el perceb i tal com nosaltres pretenem. 
Pero en qua lsevol cas hem de vetllar per manten ir un bon nivel! de comunicació amb el nostre entorn, 
perqué els principa ls problemes i fracassos apareixen quan falla la com unicació . 

Josep M.Company 

.::::· .... , .. :·"::::.:····-~ 
:: .:···::: : :: ::·····:: ........ . ........... 



Més- poemes-

Comen la revista anterior, el meu article toma a tracmr ae poemes pero, per aquest número, he dec idit 
posar-ne dos escr its per mi. Espero que us agradin i fins a propera! 

Sentir-se: (23/08/07) 
Com un pintor ... 

per pintar tota una paret 
amb un pinzell finet 

i gairebé sense pintura . 

Com un escrip tor ... 
sense inspiració, 

amb ganes de plorar 
i sense ploma . 

Com un músic ... 
sen se canc;ons, 

i amb guitarra 
sen se cordes . 

Naturalment girada. (21 /04/08) 
Has pogut descobrir mai el tacte com de vellut del ce l, 

l'esponjositat de is núvols o l'aspresa deis este ls? 

Has pogut tastar un raig de llum de !luna, amb el seu gust de mel 

o de llum de sol, amb el gust acid de les taronges? 

Has pogut olorar l'olor fresca d'una gota d'aigua en caure de la pluja 

o l'olor rara del venten passar rapid vora teu? 

No t'ha ensenyat mai ningú a veure el so del tro en la tempesta 

o a veure el cant del gall anunc iant el nou dia? 

No m'ha quedat c iar si ets tu que no en sacs 

o jo que tinc els sentits gira-¡:s. 

Laura Berja 
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ELS INDIS 

P5 i 1 r. 
ELS EGIPCIS 

2n. i 3r. 
ELS INQUES 
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Com cada any a 
·"" la hem celebrat 
s-. Jordi. una diada 
escec1a en qué hem r------,__..,1 
"ea -=a~ __.n m n de 

oog l 
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Les- colünies- es-co laT'S' 

16,17 i 18 J' ab,.¡I a PALA LJ Je STA. MARIA 
Dk PALAUTORDkRA 
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Hem volat amb globus-
La Jornada Cultural d'enguany l'hem dedicat al centenari de l'HERGÉ, 

autor de les aventures d'en TINTÍN. Durant tm 'any hem treballat 

els diferents personatges que va crear aquem autor • tot el seu 

món. Seguint aquest fil cond uctor, el divendres 25 o'abri -ota 

la ZER ens varem aplegar a Vilabertran per tal de celebrar els 

Jocs Florals i dedicar tot un dia a fer diversos tallers. Entre 

les moltes activitats que es varen programar destacava la 

pujada en globus, el planetari pels més petits, el concert 

de músiques d'arreu el món que va tenir lloc dins l'església 

de Sta. Maria o la xerrada d'en Joan Manel Soldevilla, expert 

tintinaire. La Jornada Cultural és un motiu per tal de trobar-nos 

més de 220 alumnes i 40 professors que compartim un 

mateix projecte educatiu a la ZER. 

~~~).\;;.-- - - - -
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La junta de 1
1AM PA 

''~I millor mitja per er 

Osear Wilde (1 54 -1900), litera· irlandés 

Des de l'AMPA d'EI Far d'Emporda, també hem volgut participar en la tasca d'ajudar a fer més felic;os els 

nostres fills i les nostres filies. 
D'una banda, hem co l·laborat-de diverses maneres- en moltes de les activitats que han viscut els nens i les 

nenes seguint les tradicions populars: la castanyada, el caga tió, el carnestoltes ambla nostra entranyable 

Vella Ouaresma!, i Sant Jordi (llibres i roses). 

O'altra banda, la Quina i el sorteig de les paneres de Nadal, ens han permés obtenir beneficis per 

subvenc ionar una part de les excursions i de les Colónies. Tot aixó, ho fem cada any i intentem millorar a 

partir de l'experiéncia viscuda. 

Per aixó, aquesta vegada , volem remarcar dos fets molt conc rets perqué ens semb la que el resultat 
obtingut mereix aquesta consideració. 

Comencem pels nens i per les nenes .. . 

Aquest curs 2007 -2008, l'extraesco lar que ha tingut més éxit ha estat la de Dibuix i Pintura. Aquest 

any -per realitzar I' act ivitat- hem com ptat amb una pintora artística : l'Anna Maria Constanseu. Ella i les 

seves col·laboradores han sabut captar !'interés deis nens i 

les nenes - amb un ampli ventall d'edats: de P4 fins a quart-, 

els han organitzat en grups i han treballat cada divendres de 

5 a 7 de la tarda amb uns resultats excel·lents . 

. . . i acabem pels pares i les mares (amb criatures incloses!) 

A banda d'organitzar algunes xerrades d'interés i d'un grapat 

de bones intencions que pretenem que quallin en una mena 

d'Escola de Pares, el més interessant va ser la Trobada de 

Pares, al final del curs 2006-2007. El mes de juny passat 

Ua fa un any!) vam proposar una sortida com a cloenda del 

curs: l'ascenció a Santa Magdalena i un pícnic a la Salut de 

Terrades. A banda de passar-nos-ho molt bé, va servir com 

a pretext per trobar-nos fora de l'ambit escolar i per crear un 

espai de comunicació menys atrafegat. 1 és que ... 

"En el fons , són les relacions ambles persones alió que 
dóna sentit a la vida." 

Humbo ldt (1767-1835), polític prusia 

La Junta de I' AMPA 

.::::· .... , .. , .. ·::::., ..... (I 
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An ivers-aris- 1 it era r is-

Totes les cu ltures reivindique; 0
' ....,eus a~s:::es a_n--o s orotext de celebr ar l'aniversari de naixemen t , de 

pub licac ió d'una obra o oe n:. mm se al! 
La cultura catalana també di'on els seus alors h eran apro'7am els aniversaris, pero ja se sap que 

alguns autors tenen més sort que d 'altres , el seu nom pren més volad a (po ser perqué venen més?) i, 

d 'alguna manera , eclipsen la resta . Fixeu-vos-hi: tothom sap -o ha sent it parlar- que estem celebrant 

l'any Rodo reda, pero .. . i el nostre rei En Jaume? (sí, Jaume I el Conquerid or !), i els poet es con temporanis 

Agustí Bartra, Maria Mercé Mar<;al o Joan Brossa? Com que l'espai és limitat. només he se leccionat 

algunes de les commemoracions més rociones, pero n'hi ha més: ara fa cinc anys van morir Terenc i Moix 

i Mique l Martí i Poi; en fa quinze, Vicent Andrés Estellés; Salvador Espriu va néixer fa noranta-cinc anys; i 

així, podr íem anar buscant aniversar is diversos . 

Encara que sigui un tópic, no deixa de ser cert que la millor manera de recordar un literat és llegint- lo. 

Per aixó, m'he permés fer una tria molt personal i enca ra més breu d'algun deis pensaments d'aquests 

esc riptors. Es tracta d'un mosa ic dive rs : curiós, reivindicat iu, reflexiu, esperanc;at. fins i tot. . . quot id iá I és 

que, co m de ia Mered ith (i recull Rodore da a l'inici de La plac;a del Diamant), My dear, these things are 
life. 

Ara fa 800 anys del naixement de Jaume 1, el rei que va escriu re la seva propia crónica : la Crónica 

de Jaume 1, també anome nada L/ibre deis feyts. De les quatre grans cróniques cata lanes, la seva va ser 

la primera: entre el 1240 i el 127 4, Jaume l la va inspirar i la va dictar a alguns homes de lletres que la van 

escr iure materialment sota la vig ilancia i direcció de l mo narca. 

Jaume 1, el Conque ridor narra els fets més impo rtants de la seva vida i es mos tra alhora ferm i sens ible, 

pode rós i com passiu: al costa t de les bata lles per conque rir Valencia i Mallorca, hi ha episodis biografics 

tan entranyables com el que expl ica que quan una oreneta va fer niu a la tenda del rei, el monarca va 

dec idir no aixecar el campament fins que l'oreneta abandonés el niu ambles seves críes; o aquesta altra 

sobre la seva co ncepció i el seu naixement- per cert, forc;a accidentats!: 

De la concepció i naixement del rei en Jaume 

Ara contarem com fórem engendrats i de quina manera fou el nostre naixement. En primer !loe direm 

com ens engendraren. El nostre pare, el rei en Pere, no volia veure la nostra mare, la reina,· i s'esdevingué 

que una vegada el rei nostre pare era a Llates, i la reina nostra mare, a Miravalls. I un ric-hom anomenat 

en Guillem d 'Alcala, ana a veure el rei, i tant li insistí que el va fer anar a Miravalls, on estava la reina, 

nostra mare. I aquella nit que ambdó s estigueren Junts a Miravalls volgué nostre Senyor que nós fóssem 

engendrats. 
I quan la reina, nostra mare, se sen( prenyada, se'n torna a Montpeller. I nostre Senyor volgué que 

s'esdevingués el nostre naixemern en casa deis de Tornamira, la vespra de santa Maria Candelaria. /, 

acabat de naixer, la nostra mare ens féu poíiar a Sama María, i ens dugueren al brac;. [. .. J 

.::::· .... , .. :···::::., ..... ~ ..................... .. .. .... .. .. .. .. ..... .. ..... ..... . 



I quan ens tornaren a la casa de la nostra mare, ella s'alegra molt d'aquests senyals que ens havien 

esdevingut. I mana fer dotze cande/es, tates d'un pes i d'una granda.ria, i les féu encendre a la vegada, i 

en cadascuna posa el nom d'un aposto!, i prometé a nostre Senyor que nós tindríem per nom el de la que 

més duras . I la de sant Jaume dura ben bé tres dits de través més que les a/tres. I per aixo, i perla gracia 

de Déu, ens anomenen en Jaume. 

I així, nós descendim de nostra mare i del reí en Pere, nostre pare. I sembla obra de Oéu que, encara que 

el pacte fet pe! nostre avi amb /'emperador Manuel no s'acomplís, el nostre pare, el reí en Pere, el dugués 

a bon termini, en casar-se amb la seua néta. 

/ temps després, mentre nós érem al bressol, algú ens tira damunt, per una trapa, un codo/, i encara que 

caigué sobre el bressol, nostre Senyor no volgué que moríssem. 

Llibre deis Fets de Jaume l. Barcelona: ed. Afers, 1995 

Una cu riositat: entre moltes altres coses, Jaume I va atorgar el títol de c iutat a Figueres i va donar-nos el 

mercat deis dijous i les Fires i festes de la Santa Creu ! 

Es comple ix el dese aniversari de la mort de dos poetes : Maria Merce Marc:;al (1952- 1998) i Joan 
Brossa (1919- 1998) . Un poema de cadascun : 

.::::· .... , .. , .. ·:: :,., .... . .. ........ " ........ . 
:: ·: ... :·:: ·: ... :· ..... :· 

Oivis-a de Cau de !lunes-

A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, 

de classe baixa i nació oprimida . 

1 el térbol atzur de ser tres voltes rebel . 

Maria Merce Marc:;al 

~I temp s-

Aquest vers és el present. 

El vers que heu llegit ja és el passat 
-ja ha quedat enrere després de la lectu ra

La resta del poema és el futur, 
que existe ix fora de la vostra 

percepció . 

Les paraules 
són aquí, tant si les llegiu 

com no. 1 cap poder terrestre 
no ho pot modiícar. 

Joan Brossa 



Celebrem també el centenari del naixement d'Agustí Bartra (1908-1982 ), exce l·lent poeta a qu i 

aprof itant l'avinent esa acabe n de mus icar- 3..g..., ..... s ooemes . Una mostra d'espe rarn:;a: 

~ I a ra g 

llesq ueu, lesquK , rriés oa. 

Acabo amb Mercé Rodoreda, una de les figures més representat ives de la nostra literatura. En aquest 
any Rodoreda es co mme mora el centenari del seu naixement i el vint-i-cinque aniversari de la 
seva mort (Barcelona, 1908 - Girona , 1 983) . 

Encara que podia haver se lecc ionat algun fragment de les seves novel·les més conegudes com Cec ílía 

C., La plac;a del Oíamant o Míra/1 trencat, m'he estimat més reprodu ir un pensam ent molt rodored iá una 

reflexió que ens pot servir per a la vida quot idiana: 

De vegades cree que coneíxer una persona és facíl. En un gest en una expressíó, en una passa, en un 

cert to de veu, en una ganyota teta quan no cal, espec íalment en momen ts que la persona no es creu per 

níngú observada . Em sembla veure-hí raígs de /lum potents í reveladors, la qua! cosa, pera quí de/era de fer 

grans descobertes ps íco/ógíques, és una felícítat a res no comparable . D1altres vegades cree que no hí ha 

res tan dífící/,· í més dífícíl encara que coneíxer-se un mateíx,· í tates aquel/es pn'meres í fugaces ímpressíons 

que, d' ínconsc íent a conscíen t passant per subconscíent havíen bastít un castel/ d'endevínalles amb la 

solucíó al castel!, es desfan tan de pressa com un gelat al sol. 

M.RODOREDA, Clarisme, n.26 1934 

No puc evitar fer una referencia a La plac;a del Oíamant, la novel·la de Rodore da més tradu'1'da i reed itada. 

Precisament, en mot iu de la vint-i-sisena ed ic ió , l'any 1982 - un abans de morir- Mercé Rodo reda n'escr iu 

el Proleg des de la seva casa de Romanya de la Selva. 

Acaba amb aquestes paraules que la fan tan senzi lla, tan prope ra, tan adm irada: 

"La p lac;a del Díamant és lluny de mi. Com si no fos jo qui l'hagués escr ita. Molt lluny. En aquest moment, 

en el punt d'acabar aquest proleg, em preocupa el meu jardí. Ja hi floreixen els prunus, rosa pal·lid , i el 

petit arbre de Júpiter, rosa coral. S'aixeca la tramuntana i me' ls castigará Vaig a veure qué passa amb el 

vent i les flors". 

Tota una llic;ó d 'hum ili at. O no? 

Esther Renart Prat 

.:: .. ····: .. :···::::.:·····~ .................. ... .. .. .... .. .. .. .. ..... .. ..... ...... 
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Les-feines-amb la !luna 

Mirant una revista, la Neus Pujol, va trobar aquest article que li va semblar interessant per compartir-lo amb 
nosaltres. Aquí el teniu: 

~I s-f-ru ile-r s-i la II u na. 
Tota operac ió (plantar, esporgar ... ) efectuada en lluna nova o quart creixent repercutiré en un major 
desenvolupament vegetatiu, retardant la producció de fruita. En canvi, si l'operac ió es fa en lluna vella o 
quart minvant, afavorira la produc c ió de fruita i promoura un menor desenvo lupament vegetat iu. 

Els esque ixos per obten ir nous arbres es plantaran en quart creixent, pero les estaques les obtindre m en 
lluna plena. 

La poda, si volem frenar el vigor o promoure !'entrada en producció, la realitzarem en !luna vella o millor 
en quart minvant, pero si el que ens interessa és el seu desenvolupamen t vegetatiu, podarem en lluna 
nova. 

Les co ls. Les semb rarem i trasp lantarem en lluna vella. Si ho femen lluna nova, creixeran rapidament, pero 
s'esp igaran amb faci litat. 

Les bledes . Les sembrarem en quart minvant. Si les hem de trasp lantar es recomana fer-ho en lluna vella 
o en quart minvant. 

L.:enc iam. Els sembrarem i trasplantarem en lluna vella, així obtind rem enc iams més resistents a l'esp igat. 

Les carxofes. Les plantarem en lluna vella per obteni r carxofes amb millor mida . 

Els alis . Els sembrarem en quart minvant, sinó pot ser que quan tomem a l'hort ens els trobem 
desenterrats . 

Les cebes. Les sembrarem en qua minvant. Si les 'rasp lan e en quart creixent, tindran millor aspec te 
i pes , pero seran més rncarns. s; ,es traso lantem en auar¡: rnin ar~ t'no em plantes amb poca act ivitat 
vegetativa, pero amb abunoant 4o ac ió. S o e ro ngar a se :a co se ac ió les recol ·lecta rem en dies 
secs de quart minvarn. 

Les patates . Les sembrarerP es ,. ura el quart minvant. 

Les tomateres. Les sembrare : -:ra o ~,....~a;;:;....,,... S" =:__,ar: C" e e--:. se pre i quan ho fem en terra fértil. Si el 
terreny és pob re en ma'éria orgar ca es :"a~o B;~a;-s"'"' S"' Ou&L invant. Pel que fa a la seva recol·lecc ió , 
si s'han de consumir avia , e m, or mo e ~ -""a a ......... a:--~ a I una olena; si ho fem en lluna vella maduraran 
rapidament. En canvi, si les co llim en II a no .ta ma. raran ,ernament, encara que no tindran tan bon 
gust. 

.::::· .... , .. , .. ·:: :,., ..... 
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Les faves. Les sembrarem en lluna pieria. S O volem per menjar en verd les collirem en lluna plena, pero 
si les volem per guardar les collire cF a ..... a:.: rn ri an·. Si e im en quart cre ixent, es conservaran pitjor, 
pero es cuinaran amb més fac ilita . 
Les mongetes. Les sembrarem er ...,'"'3 := s---a ss :::o ,.2,..,.... ...,...,.., 0 faves; dependra si les volem menjar 
en frese o les vo lem per cons e ,ar. 

Els cigrons. Els sembra rem e---:J ..... e:-= :::,.2 ,-2r~::: :::::: ....... 3. ....... ::::~ ~3..,.J. S'"' una olena i pera conservar-los millor 
i més temps els recol·le :ar-s...,,., S'"' J ..... a~ rY',.. .a,..~. 

~I s-f ar ratges- i la lluna. 
Si recollim el farratge en verd per alimenta r el bestiar, el -allarerr 0 

aquesta fase les plantes posseeixen un maxim nivell nutritiu . 
na o.ena. ja que es diu que en 

Si el tallem per secar, amb lluna nova tindra menys perill de fermentar, pero si el tallem en lluna vella t indra 
un co lor verd més intens . 

La f us-ta i la 11 u na. 
Si vo lem tenir fusta o canyes sanes i resistents durant molt temps, les tallarem en lluna plena o quart 
minvant. No obstant, hem de tenir en compte que els arbres de fulla perenne no most ren una resposta 
clara a les d iferents fases lunars , tot i que s'aconsella tallar-los en quart minvant o en lluna nova. 

Si volem llenya pera l foc, l'haurem de tallar en quart creixent, jaque és el moment en qué esta més seca. 
La fusta tallada en lluna nova crema ra malament i es podrira amb facilitat. 

~I vi i la lluna . 
La verema es fara en quart minvant i les barriques s'o mpliran també en quart minvant. Si hem de trasba lsar 
vi o embotellar-lo, especialment si és jove, es fara en quart minvant, sinó pot ser que s'en terbole ixi. 

~ Is-f ems-i la lluna. 
Els fems el remourem sempre en lluna vella, d'aquesta manera quedara espon jat, estructurat i fara menys 
mala olor. Si el remove m en lluna nova o en quart creixent s'obt indra un manol l de palla i excrements 

) ressecs. 

J N et eja de dipos-it s-d1 

aigua i em bas-s-ament s-. 
Si vo lem que l'aigua no es filtrl per les parets. 'arem la ne eja del d1p6s1 o embassament en lluna vella. 
O'aquesta manera e diu que e re rp em aueaa rierr" º I . '.::,..., una no .. a prob ab lement apareixeran fuites 
d'aigua . 

1 flns aquí un breu recu ll de ,a :'-ao ~ , ooc .... ar. :::Js,.'\ aoa'"'s o·acomad ar-nos ens veiem amb l'ob ligació de 
reco rdar aquella vella dita que o :.1: - 'r. ""2 ....,"S". o "a oa er'". 

".~ ~t. 
·:~~l~: 
' •";.~ 

:;..:; 

:1.-,i' 

Neus Pujo! 
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crrciuitede · enginyer J os-ep Üriol · 8 ernadet 

-bl ~ar d
1 

-bmporda/ 1811 

Les--bs-caldes-(Andorra)1 1860 

Tot i que Josep Oriol Bernadet nasqué al poble del Far tenim molt poques referencies d'aquest il·lustre 

personatge alfarenc lligades al seu poble d'origen. Fill d'una família de senzills artesans, comenc;;a els 

seus estudis a l'edat de dinou anys. Oriol estudia Belles Arts i Ciencies a l'escola de Llotja de la Junta de 

Comerc;; de Barcelona i assolí el títol d'Arquitecte per \'Academia de San Fernando de Madrid, el 1833. Es 

doctora en Ciencies Exactes. Entre els molts carrecs que ocupa durant la seva trajectória professional, cal 

destacar la seva tasca com a director de l'lnstitut de Barcelona i fundador de la Catedra de Dibuix Lineal 

a l'Escola de Llotja de Barcelona, la de director de Camins Ve'1'nals, la d'agrimensor i la de catedra.tic de 

Materna.tiques de la Real Sociedad de Amigos de l País de Tarragona (1836). 

Perla seva trajectória professiona l ha estat considerat un personatge clau de \'arquitectura i l'urbanisme 

cata lans de mitjans del segle XIX. Les seves activitats docents i científiques el situen en un lloc molt 

destacat entre les figures de la ciencia i de la cultura del seu temps, en especial com a professor de la 

Junta de Comerc;;, de l'lnstitut d'Ensenyament Secundari, de l'Escola de Comerc;; i de l'Escola Industrial. 

La intervenció d'aquest polifacetic arquitecte en la construcci ó de la fabrica a vapor d'estampats de can 

Ricart projectada l'any 1853 li valgué el reconeixement a nivel\ professional. Es tractava d'un excel·lent 

conjunt de c lara influencia neoclass ica amb un ampl i repertori d'innovac ió técn ica i compositiv a al servei 

de les noves necessitats de la revolució industrial. 

Oriol també fou molt prolífic en la seva vessant més pedagógica ; publ ica més d 'una vintena d'obres sobre l 
Aritmética, Geometria, Materna.tiques, Álgebra mercantil i Tenidoria de llibres i Dibuix lineal. Funda la revista 

Boletín de las Nobles Artes, a partir de l'any 1846. 

La seva tasca docent fou molt intensa i sempre va estar rnarcaoa oer ,a inquietud pedagógica i didact ica 

i per aplicar la cienc ia al món del treba ll i de la producc ió no...1 :ra . 

Oriol morí sobtadame nt als quaranta-nou anys. - ou e,--,~erra:: al cementiri de Villeneuf de Fleuri i el 1863 les 

seves despul les es trasl\adaren a Catalunya. 

Rosa Maria Moret 

ltl ·;,"" .¡,cc;,,;--·;;___;;;,c:,; ....... ····· 
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La T'eg i' del igdia -piT'ineus- ,.:. · ,:...:~ 
;:.... ~,--------------------------~ Tafhs Hix • .._ __ _ 

Tolosa / Toulo use co eguoa a Tolosa de le guadoc ss a '-' ..;::a~ ca.o'tal del dep artament de l'Alta 

Garona, cap ital histórica de . Llenguadoc oe a •-eg oc . ';Je a-::::i nn:.;s =-200 tenia una població de 

431.700 habitants, és la segona ciu·at d'Oc r::ania Ov nrc ;:, oe . a;se a v o an: munic ipi de Franga, 

després de París, Marsella i Lió).Travessada per la Garo a , s1~uaoa a rr>1g cam' en-re 'ocea Atlantic i el 

mar Mediterran i, és anomenada la Ciutat Rosa pel color que domi na als edi c,s annc , es de maó vist. 

És la capital de la indústria aeroespacial europea, ja que s'h i troben les ofici es cemra ,s de la comp anyia 

Airbus. 

US RECOMANEM: www.cite-espace.com 

"La cité de l'espace " proposa un descobriment únic del món espac ial i astronomic 

amb l'ajuda d'originals suports per l'ensenyament. Ourant la visita grans i petits viuen 

una veritable expe riencia que els fa canviar la seva percepci ó de les ciéncies ... Fins i 

tot et fa agafar vocac ió d'astronauta ! 

MOLT IMPRESSIONANT:Viaducte de Millau :www.tour isme-aveyron .com 

El Viaducte de Millau és un pont atirantat multicable a !'autopista 

francesa A-75 (Clermont -Ferrand - Montpel ler) que salva la vall del riu Tarn a prop de la 

local itat de Millau. El viaducte cob reix una distanc ia total de 2.460 m mitjangant 6 llums 

de 342 mi dos més de 204 m (els extrems). Ambla construcc ió d'aquesta estructura 

es van batre dos récords de l món: 

1. La segona pila (comptant des de Clermont- Ferrant) és la pila més alta de l món: 334 

m. 

1 .1 . La rasant de la carretera justa sob re del riu Tarn (entre les piles 2 i 3) és la rasant de 

carretera situada a més altura respecte el terra: 270 m, lleugerament més alta que la del 

New River Gorge Bridge als Estats Units. De tota manera, ca l tenir en compte que no 

és el récord abso lut en ponts ja que hi ha una passarel· la de vianants també als Estats 

Units, Royal Gorge bridge, amb una altura superior: 321 m. 

2. www.roq uefort.fr 

Mundialment conegut, el Roquefort , rei de is formatges , s'afina a l'Aveyron, 

en els soterranis naturals de la comuna de Roque"or¡:-sur-Soulzon. 

S'e labora a base de lm d 'ove1a crua reco da en el aep~ aments de l'Aveyron, del Tarn, 

Tarn-et-Ga ronne, Gard . _ozvre, 'éra - i. oe. La ·s· a als soterranis de Roquefort es pot 

fer dura 110 - 'ary. 
Una visita plena d'aro a , e fer bo ta Tesi: ... per qu i 

li agradi, és ciar! 

1 MOLTES COSES MÉS: www.midipyrenees.fr 

Família Vinyoles-Jofre 
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Les- millors-fotos-de la pas-rnda fes-ta J es-tiu 
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Let Met Y)(et et -peu. 
AV'veVIA, et Fortíet ll'veLL 
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Ser mare 

Segur que a totes ens han d1t algura ega a: w Q0 s rpare o emendras!", oi? 

Dones, a mi sí!!! 1 ara que m'hi trobo .. . prnser una mica , que en mnien de raó. Hi ha 

qui diu que des que et quedes embarassa da ja tot ho sents dlferen . El sen iment de 

mare durant l'embaras no ho sé, potser no el vaig sent ir tant com mol 'e revises d iuen. 

Portes algú dins teu, el notes, et fa sentir coses diferents ... pero fins que no tensa la teva 

criatureta no sents realment alió tan especial ... penso jo. Ara, a partir d'aquest mom ent sí: 

és el millor que em podia passar ! ! 1 ja mai més faré res pensant només en mi. 

El que passa és que canvien moltes coses pero no per a malament com la societat ens 

vol fer creure : 

- Pots sortir a menjar fora, d'excursió , de viatge. . . pero ara acompanyat. 

- No dorms tan bé com abans, pero es pot suportar . 

- Pateixes quan es troben malament pero no en realitat no ho pots evitar perqué és necessa ri 

.... 
¡.·,. 1 

¡ ' ~ '1 1 t 

·· ... , ··· ·', .. 

;\;Ji mu jt1:r P."itri 
cn1baraz ada! 

..... ¡:i¡ ~~ 

que es refredin, tinguin la varicel ·la ... 

- La relació de parella també canvia pero no és veritat alió que ja no tom ara a ser 

mai com abans. 

En fi, que la maternitat et canvia pero no et desLrossa la · a . Ara, el co s .. . aixó ja 

és una altra cosa ... Tot i que també dv :... a~ a a- aesa de cad ascú. 

A mi em van regalar alg 

toca a tu d la . a 

a i s parlaré d'algun d'ells:Ara et 

a, em va agradar en especial . 

~ -se a to després de l'embaras. Et 

forma raciona l la figura ax ' e 

s'aniran produint al teu cos ps 'ü e'. ... a -=~n-Y,s. 

També ens va agradar molt a ca2a 

Asens io, Editor ial Grado Cero [a: oo::::~ 

,,, : 

. ~"':.,.t.,.. 
: .'V! 
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ifsr es á embarazada d'Anton io M . 

v o a de l'embaras pero l'escriu 
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un home i va destinat al sexe masculí. Esta escrit amb molt d'humor, et fa riure molt pero 

també et fa pensar i entendre mol es coses . Texplica en primera persona com ha viscut 

els tres embarassos de la seva dona i és molt ame. 

Cuoder"° de 
podre ll(MJIO 

C?J __ _. 

--·--

Per con ·ra, ens varen regalar dos llibres més que no m'acaben de fer el 

pes : Cuadef7lo de un padre novato de Francisco Fernández - Beltrán, 

Editona =>ai ós, i Bésame mucho de Carlos González, Editorial Temas de 

Hoy, Co ecc 1ó Vi 1ir Mejor. El primer planteja una situació molt catastrófica 

per a ' 

1 el seg 

e, com si la vida només pogués canviar a pitjor un cop ets pare. 

, : T 'exi ... que ha tingut al ser l'antítesi de la Teoria del Dr. Estivill, 

a íT1 no ern . a ag'"adar. Sembla com si els que no donen el pit, no dormen 

sempre arn a seu ,.. al ma:eix i1 i 110 deixen de treballar pera ded icar-li 

les ore ae a·a.. o -=o 10 pares. La contraportada del llibre diu 

que és una obra escma en defensa deis fills pero també deis pares que 

volen educar els fills amb amor, agafant-los molt en bragos, acaronant-los , 

dormint amb ells quan estan desconso lats ... Cree que aixó és el que fan 

tots els pares en un momento altre, apliquin el metode que apliquin. 

Finalment, pero, també em van regalar un llibre que promet molt, tot i que 

encara no l'he posat en practica perqué la meva Abril encara és una mica 

petita i és iA Jugar!, Actividades para enseñar buenos habitos a los niños del 

Dr. Eduard Estivill i Yolanda Sáenz de Tejada . 

El que recomano , des de la meva humil experiencia coma mare primerenca, és guiar-se 

molt pel sentit com ú, ser tu mateix i fer les coses amb conv icc ió. Hem de gaudir molt de 

cada cosa, bona o dolenta, que vivim al costat deis nostres fills. 1 intentar educar- los com 

ens semb la que és millor. Segur que no ho farem al 100% bé, com diuen molts d'aquests 

manuals, pero ho farem amb la millor de les intenc ions! ! 

.::::· "" :, .:" ·: : ::.:"" ' 
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Sara Bayés Quer 
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La convivencia és molt important en l'ambit huma, en un poble, una ciutat, etc . També 

ho és el respecte entre tots i especialment cap a la gent gran, aixó últim cal recalcar

ho especialment, els nostres pares . avis ... són els més oblidats i sovint poc respectats. 

Abans la soc ietat tenia especia atenció a aquest segment de la pob lació, eren font de 

coneixement per la seva exovnencia, fruit deis anys viscuts, com diu una dita africana" Veu 

més un vell assegut que un JO e drer. 

Si en un poble tens bo ."' .. ns. ~ot és molt agradable i saludable . Ouan és al revés, hi ha 

casos en qué es po con e, r "'n un mal son. En un poble petit com el nostre, aixó pot 

passar ja que s'ha engra t i hem rebut nous ve·i'ns de molts llocs diferents. 

Dins el poble, en les b8Pla - , oot passar exac·ament el mateix. El meu barri l'Oliva sempre 

ha estat un lloc mol ranqu . s· enciós i amb mol,-a unió per part de tots, especia lment de 

la gent que porta mo · y aq.,/. Amo aixó o wll dir que els d'aquí haguem de ser millor 

que els nouvinguts, pero a ell respec ·e, ·01erancia, compr ensió, ajuda desinteressada 

entre ve'i'ns, eviden men s'ha perdut en gran part. 

Ouanta gent s'ha trobat al poble o a les ciutats de viure molts anys a casa seva i aparéixer 

de sobte nous veYns, gent amb altres costums , gens respectuosos, intolerants i haver de 

canviar de lloc de residencia per ser impossib le conviure amb els nouvinguts per problemes 

de soroll, música, brutícia, etc . 

Per descomptat que a El Far d'Emporda no hem arribat a aquests extrems i espero que 

mai s'hi arribi. 

Els agricultors que tot l'any treballen al camp quina alegria els hi deu fer que quan el sembrat 

és crescut vinguin els de la c iutat i no ciutat i el trepitgin, hi facin córrer els gossos, etc. Aixó 

també és falta de respecte i de convivencia i aquesta situació que pot semblar esporadica 

és molt freqüent. 

A la ciutat, més que als pobles, l'evolució deis diferents estils de vida ha tingut per 

conseqüéncia l'augment del sentiment d'individualitat i la independencia personal, que té 
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en l'altra cara l'augment de 't acio'l s o·a cY'sr.-. o "nco icac1ó I l'aparic ió de la soledat 

no des itjada. Aquesta tende e a soc a - arcar a 6 aue és individual ha anat 

en detriment de les xarxes de re aeion _ca111 ar i 1 .. al 1rad c1onals als barris, tant i tant 

importants en el passa. 

El missatge que voldria donar és que cal que tots els ciutadans i ciutadanes adquirim un 

compromís compartit de promoure els valors de convivencia i de respecte pel nostre poble 

i pera tots els seus habitants. Volem un poble tranquil, sense sorolls als nostres carrers i 

places, amb ve'l'ns respec tuosos amb el descans de is altres. Volem uns pares i uns carreres 

nets, sense papers ni deixalles ni excremen ts de gossos, on es fac i un bon ús deis espais 

que són de tots. Volem també garantir la qualitat de la conv ivencia entre c iutadans, sigui 

quina sigui la seva procedenc ia, a través del consens, el dialeg i la integració al nostre 

pob le deis nouvinguts. 

Cal que tots partic ipem activament al poble perque amb l'esforc; de tots , la bona voluntat i 

el c ivisme, estimarem el nostre municipi i farem el millor servei a El Far, casa de tots. 

Estimo el meu poble, estimo el meu barri, estimo la seva gent i vull que aquest sentiment 

perduri en el temps i que siguem capac;os de preservar les generacions futures, els valors 

de la convivenc ia, bon ve'i'natge, ajuda i solidaritat entre tots i que tractem el poble com a 

casa nostra . 

Carme Campmol 
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Llegim 

Com a professora de !lengua o·a u '"'88 e 1 r i 2n d'ESO he comprova t que llegeixen poc. 1 aixo 

persona lment em preocupa. Els no1s no·es 'avui en dia estan molt habituats a les noves tecnolog ies, en 

saben un munt d'ord inadors, ter:en con os~. rnp3 , mp4, lpod ... de tot.. . i tot ho saben fer anar. Pero de 

!libres ... de llibres en tenen més a a- ooc '"'··· en llegeixen els justos : els que els obl iguen a l'escola . A mi 

aixo em fa pena perqué es perden mo .:es co~v s; no llegeixen i, a més, la lectura els ajuda en moltes més 

coses de les que es pensen: aprenen ocabu ar. on:ografia. gramatica , desenvolupen la seva imaginació 

i la seva creativitat. .. i tot aixo ho fan sense ser-ne conscients . 

Últimament tant el Govern Espanyol com la Generalitat de Catalunya estan fent moltes campanyes per 

fomentar l'ús de la lectura . A les esco les ja ho apliquem, i em consta que hipares que també insisteixen 

molt en els seus fills perqué llegeixin. Potser tots plegats hauríem de reflexionar i canviar de tactica. Sigui 

quina sigui la nostra tasca, no la fem bé. Jo obligo als meus alumnes a llegir a classe. Les lectures les trio 

jo i potser hauria de mirar-me molt bé que els faig llegir. Seria bo que llegissin llibres que els "enganxess in" 

i ells sois ja pujarien al tren de la lectura. 

Us en recomanaré alguns que he comprovat que els agraden molt. .. a veure si entre tots ... 

\ 

LA CINQU ~N A GRACIA D~ CO LLP~L A T 
Sebast'a S rr oes 

Simplement, exqu;s t! Ja us o e '.o Ove 6s ..,'"'a '"'s: · ra u'"'ª ºª amo ngreoients de qualitat: quilos de bon 

humor per a cargo1ar- C> Ü v r u,. G , ..c, ::;. a o·~m es amb ganes de gresca i una bona dosi d'emocions i 

aventures per a fer n o a: O!Cl"' ~ ..... cos . 

1 és que als habi an-s ae Co osa: s0 • s na presentat un problema deis grossos: resulta que !'estrella de 

l'equip de futbol ha a- 08 . &!" esa. a·xo és, naturalment, una desgracia! En Cili i la seva co lla faran 

mans i manigues per 1rooar-r a o uc ó. 

Pero mentre intenten con e er-er-i ""n:a oerqué jugui a l'equip, descobr iran que el pobre noi esta ficat 

en un bon embolic . 1 que necess- a a_ aa. 

Si voleu saber com se'n sornrar en C e eus amics, si voleu vibrar en el partit de l segle entre la 

Col lpelatenca i el Manresa, si voleu viure una a.e mura divertidíssima, llegiu-vos el !libre. 

.::::· "":,.:"·:: ::. :·" " 
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L e L I I_S DL_U 

Joaquim Garbó 

Un llibre divertidíssim, us ho die de veritat. No us ha passat mai, que no pode u parar de riure? Que aneu 

cam inant pel carrer, se us escapa una riallada i algú us mira co m dient: "Aquesta no hi és tota"? Dones 

encara ara ric recordan t el pobre Joan Josep i el seu cocod ril ... 

Resulta que a en Joan Josep, el protagonis ta d'aquesta historia, li passa una cosa terrible: un bon dia es 

troba un cocodril enorme sota el llit, menjant -se les seves sabatilles . Aaaah! Jo em trobo una bestia així i 

m'han de recollir a trossos ! Quin esglai! Ja us podeu imaginar quin calvari passa ... Truca al zoo, el visita 

un metge, l'aconse lla un farmaceutic ... 1 descobre ix que pateix una malaltia del nost re temps anomenada 

Coco drilitis . 

Si voleu saber quina mena de símptomes té un cocodr ilític, correu a la biblioteca, agafeu aquest llibre i 

prepareu -vos a tenir un atac ... Ei, pero de riure! 

~L DIAR I S~CR~T D~ LA SUSI - ~L DIAR I 
S~CR~T 0

1

~ N PAU L 
Christ ine Nóstlinger 

Primer de tot, vull deixar una cosa ben clara: jo no sóc una tafanera. Ouan un diari és secret, no hi ha volta 

de full: és secret i NINGÚ no el pot llegir. Pero és ciar, quina culpa tinc jo que aquest diari l'hagin publ icat 

i es pugui troba r fins i tota les bibliotequ es? A més , tampoc no és culpa meva que estigui tan ben escr it! 

1, a sobre, és divertidíssim ! 

A més, aquest llibre té una sorpresa: si el gires al revés pots llegir un altre diari, el d'en Paul. 1 pots entendre 

moltes coses de les que has llegit en el diari de la Susi. 1 és que cadascú sempre té una versió diferent 

deis fets , oi? Us imagineu poder saber que pensen els altres d'una mmeixa situació? 

Bé, no us puc dir res més: us encantará Aixo sí. un conse ll: · esc rMu un diari, tanqueu -lo amb pany i 

clau, no foscas que algú se· gís despré e uoo~ su ais aoaradors oe les llibreries! 

Crist ina Bayés Quer 
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Vivir en el +=ar 

Cristina Espadalé, una de las hijas de Eugenia y Miguel, mis vecinos, me pidió un texto para la revista 
FARUS en la que ella colabora . 

Hace cas i 6 años que somos vecinos d'EI Far d'Empordá 
En el ve·1'nat de L:Oliva se encuentra nuestra casa. 
Una casa que formaba parte del pueblo desde mucho antes de nuestra llegada. Nosot ros ya formamos 
parte de él a través de la casa. 
Quizás hablaré demas iado de la casa pero, para mí, es la casa la que me ata al lugar, a este lugar. 
Lo que la casa era antes de que nosot ros la viésemos y lo que hemos hecho que sea con nuestro 
cariño, nuestro trabajo y, sobre todo, con nuestra ilusión, hace que sea el sitio en el que más a gusto 
nos encontramos. 

Algunos de los que me conocé is sabéis que soy arquitec a. 
Gran parte de mi actividad profesional consiste en proyectar viviendas nuevas (colect ivas e individuales) 
y lo hago con auténtica pasión. Pero, cuando decidimos busca r nuestra casa tuvimos muy claro que 
queríamos una casa de un pueb lo, una casa con historia a la que sumar la nuestra, co n años, con 
vec inos, con paredes medianeras, en un núcleo habitado, con cub iertas de teja , con un pequeño 
patio, con vistas abiertas ... 

Lo del pequeño patio era importante . Me gusta mucho la jardinería (responsab le 
de ello es mi madre, una apasionada de todo tipo de plantas). 
En este patio paso gran parte de mi tiempo libre: cu ido de mis macetas, 
abono, trasp lanto, podo, vigilo mis cactus. 
Es falso que los cactus no requieran cuidados, mi vec ina Montserrat también 

_ lo sabe . Algunos se hielan en invierno. Podría sub irlos a la terraza que da 
illlliliti"lll!llii!ii!i~--• al sur que está más protegida, pero son muchos y pesan tanto! Tamb ién 

podría crear un pequeño invernadero provisional pero eso es difícil con los vientos que se desatan 
en esta tierra. 

La tramonta na nos hace pasar muchos días dentro de casa, se cuela por la 
chimenea y, sin salir de casa, no sólo se oye también se ve. Los árboles se 
balancean e incluso las farolas se mueven . Entonces me acurruco y sigo leyendo 
o viendo la tele, o cocino o arreglo un armario, o limp io una estantería, o . .. 
encuentro tantas cosas que hacer en casa . 
A Eugenio la tramontana le molesta más porque le gusta much o pasear y el fuerte 
viento va en su contra. 

Desde mi casa, en estos años , he visto como el pueb l crece, se renueva el 
alumbrado público, se hacen aceras y áreas on juegos infantiles; cómo la recog ida de basura se 
hace selectiva y muchas cosas más. 
Aunque no salgo mucho sigo atenta todos los camb ios, pues me interesa todo lo de este lugar que 
es el mío, el lugar en el que está mi casa. 



Aprovecho para mostraros algunas ·máge....,es o~ ...,'"' ::;..'": s:a __. .... V me '"":d·esa, se lama 

+=~LIC~VA 
Artista francés que utiliza un cier. : C 03 e..'"':3...-v-~...::s.-v-::: C:3..''3. v .. ea: .....,3.:JS'""SS 8 '1 ""'8.0i~aciones y en exte
riores que adqu ieren una "'orrna ow=eca oesoe " p ":o o~ s:a ov1s~ 1 aoo . 

ANA MOR+=OSIS: 
Dibujo o pintura en que la figura se ve deformada o correcta según desde donde se mira. 
Una imagen regular, proyectada y luego trazada en un espacio se recompone únicamente desde el mis
mo punto de vista desde donde se proyectó, donde se ubica la cáma ra que la registra. 
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AL~GRIA D~ LA CASA 
L:alegria de la casa, també anomenada poo 1a em com miramelindo, 
miando o adornos, és una planta d'exterior. anua. rie oa ia. molt cultivada 
en els nostres jardins. El seu nom botanic és I PATI:: 1 ni ha moltíssimes 
varietats. Provenen de péúsos subtrop icals, Índia i Xina. Pen:anyen a la família 
de les balsaminacies. 

El lloc ideal per tenir les alegries és afora, entre sol i ombra, el reg ha de ser abundant a l'estiu, que és 
quan tenen més flors. El color de les flors és del blanca l vermell, passant per tot tipus de rosats i morats . 
Cal adobar-les sovint jaque així mantenen més la floració. Cal anar en compte ambla mosca blanca, ja 
que és una planta propensa a tenir-ne. 

ANTURIUM 
L:anturium és una planta que es cu ltiva a !'interior. Existeixen unes 500 

varietats originaries la majoria d'e lles de Colombia i de l'America tropical . 

És de la família de les araceaceas . És una planta que vol molta llum de qualitat , 
pero no sol directe. Necessita una temperatura mínima de 15ºC i molta humitat. 
Cal adobar- la cada tres setmanes . La seva multiplicació es fa per divisió de mata 
passada la floració. S'ha de canviar de test i afegir torba per afavorir la floració. És possib le tenir moltes 
floracions consecu tives al llarg de l'any, per aixó també és necessari regar molt sovint, il·luminació de 
qualitat i adobs freqüents . La flor de l'anturium s'anomena bractea i l'acompanya una inflorescenc ia. Són 
unes espates que poden ser de co lor vermell, verd, rosa o blanc .Pot tenir atacs d'afids . 

VIOL ~T A A+=RICANA 
La violeta africana o Saintpaulia, que és el seu nom botanic pertany a la família 
de les gesneriacies. No té res a veure ambles violetes europees, jaque aquesta 
va ser descobert a a Africa del sud, encara que va ser als Estats Units on van 
aconsegu ir cultivar-la per primera vegada a !'interior. 

És una planta herba.cia de fulles carnoses de forma arrodon ida i oval de co lor 
verd fose i envellutades. Les flors es troben en grups al mig de la planta. El 
co lor natural de les flors d'aquesta planta és el violeta fose, encara que s'han aconseguit varietats liles, 
blanques, roses i blaves. 

Vol una temperatura per sobre deis 15ºC i una bona humitat. És molt sensible al fred i cal regar-la sense 
mullar les fulles . No sol tenir problemes de plagues ni malures. Cal adobar- la cada mes. 

Concepció Saballs 
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Par idee;-. co m 

~ s-pai de la revid:a +=arus- dedica -!:: a les- parides- in-l::ernautÍG1ues-. 

Quatre amics es troben en una festa, desp rés de 30 anys sense veure's. 

Després de prendre's algunes copes, un d'ells dec ide ix anar al lavabo. 

Els que es queden comencen a parlar de is seus fills. 

- El primer d iu: El meu fill és el meu orgull. Va corr en ,ar :r- 0, ... , a : rr a¡uoarn 8 '1 na e presa. Va 
estudiar, es !licencia en Adm inistrac ió d'empre v a 8.:'8! ouiarn 8'1 ·e:noresa on avu és or0 ioent És 
tan ric que per l'aniversari del seu millar amic, li va regalar un Mercedes Kompressor Km O. 

- El segon d iu: El meu fill també és un orgull pera mi. Va com enc;ar trebal lant com a vened or de pa atges . 
Va estudiar per pilot comercial. Va anar a treballar en una gran empresa aéria. Va entrar de soc i de 
!'empresa i avui és amo de la majoria d'acc ions . És tan ric que per l'aniversari del seu millar amic, li va 
regalar un Boeing 737-700. 

- El tercer diu: Carai, felicitats !! Pero el meu fill també és mo lt ric. Va estudiar Enginyeria. Va muntar una 
constr uctora i li va anar tan bé que es va fer milionari. EII també li va regalar una cosa important al seu millor 
amic. Li va constr uir una casa de 1000 m2 especia lment pera ell. 

El tres es varen felic itar mútuame nt. En aquestes que arriba l'amic que estava al lavabo i pregunta: Qué 
passa, que esteu tan con tents? 

- És que estem parlant de l'orgull que sent im pels nostres fills !! 1 el teu , a qué es dedi ca?? 

- El meu fill és Gay, i es guanya la vida ballant co m a Stripper en una discoteca d'amb ient. 

- Els amics li varen contestar: Quina cagada, quin horror!! Quina decepc ió deus sentir ... !! 

- 1 ell va contestar: Per res! És el meu flll i l'estimo tal com és ! A més a més té molta sort! ! Mireu, fa poc 
va ser el seu aniversari, i els seus 3 xicots li varen regalar, un Mercedes Kompressor km O, una casa de 
1.000 m2, i un Boeing 737 -700 !!! 
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Escuela de Terrori stas 

CCTlSO DE 
HO:IIBRI -BO:IIBA 1 

de Af ganistan 

~ 
Presten mucha ·) 
atención, porque 
lo voy a hacer solo 
una vez, OK? 
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Jordi Company 
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Arnau Güibas Tubert Izan López Zapata 

BATEIGS 
Jan Chavarría Alonso, 16/12/2007 
Abril Tamayo Bayés, 05/04/2008 

DEFUNCIONS 
Carlos Juarez Juarez 18/11/2007 

Joan Farreró Ferrer 11 /O 1 /2008 
CASAMENTS 

No n'hi ha nascut el 6 de gener de 2008 nascut el 27 d'octubre de 2007 

LES 

U ADRES 

Josep Pey Noguera, s.l. 
Assess oria Fiscal i Comptable 
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c/Fossos , 2 

17600 Figueres 

Tel. 972 50 7610 

Fax. 972 50 76 35 

e-mail: josep @jpey.com 

Farmacia 
Núria Mareé 
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Serve i s de neteja doméstic s 

BOADEllA 
VAllSfflADEl • S.l. 

PROPERA OBERTURA A 
LOGIS-E PORDA DE 

LES NOVES INSTAL·LACIONS DEL 
CONCESSIONAR 

ISUZU I KO TSU 

Camí del Roure, 3 
Tel. 972 529 247 · Fax 972 529 093 

Móbil 610 471 166 
17706 PONT DE MOLIN S 
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EXPOSIOÓ I VENDA 

el de la Font , 1 
Tel. 972 51 14 08 I 972 51 14 12 

Fax 972 51 41 44 
17469 EL FAR D'EMPORDA 

°f 
Caixa Girona 
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Carnisseria 

Felix Noguer 

TRESILLOS· MOBILIARI • DECORACIÓ 
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flors i plante s 

Construccions 

Antoni Nuñez Jurado 
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OBRES PIRINAIQUES, S.L. 

Apartat de correus 291 
Tel. 972 50 27 16 · 902 15 35 18 

Fax. 67 41 97 
17600 FIGUERES 

SUBIROS 
FUSTERIA D 'ALUMINI 

lranS TOT ca5:r:~r~: 

Toni Picado 
Tel. 650 400 301 

' 

i Bolquet 

PLA VERD 
VIVERS DE 



C/ Germans Miquel, s/n 
Polígon Emparda Internacional 

Tel. 972 50 93 41 /Fax 972 67 15 55 
info@collverd.com · www.collverd.com 

17 469 VI LAMALLA 

TEXTIL 
TEJIDOS· TEIXITS 
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Feeling 

Carretera de Roses 

Pacha 
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MORET 
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La teva botiga d'informatica 

1 
ON24 Online Service, S.L. 

C/ Compositor Coll, 1 
Tel. 972 51 13 49 / Fax 972 50 97 38 

www.on24service.com 
17600 FIGUERES 

CAI\I RUET, !i.L. 
A6RICOLA I RAMADERA 
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Pintura decorativa i ,industrial 

Taller de lacats i barnissats 
Morter monocapa 

Albert Casanovas ptnt.exsc@t.erra.es 
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