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El Col.lKtiu dl RidKció vol rt^K-
<» la llibertat d'txpraaiò i la divanitit 
d'opiniom 

El CoLlactiu dl Ridacctó no n ris-
ppntabilitza necanèriamant di las opi
nions dals col·laboradors i no is compro-
"̂ •t • qui toti als escrits rebuts siguin 
publicats. 

Tanmateix s'accaptaran treballs sig
nats amb piMidònim, paro cl Col·lectiu 
"• de lar sabedor del nom de l'autor. 
oJ*".f·on« d'ispai, el CoLlKtiu da 
"•dacció M reservi cl dret de resumir al 
contmgut fonamental dels iscrits. 

PÒRTIC 
QUI CONEIX LES NORMES SUBSIDIÀRIES? 

Ès ben segur, o molts probable, que quan aquesta revista 
vegi la llum, un tema estigui convulsionait Llagostera: Lès 
Normes Subsidiàries. Acollides amb cert escepticisme en les 
presentacions inicials, ara ens descobreixen —o almenys ho 
han descobert aquells qui s'han introduït en el bullit de pa
pers i plànols del projecte— la terrible importància que tenen 
cara a la futura configuració del poble. 

Les mesures a prendre, dràstiques en molts casos, sovint 
irreversibles, no s'haurien de determinar sense una absoluta 
informació a la gent afectada. Malgrat acomplir al peu de la 
lletra els requisits legals, si no s'ofereix una informació (fià-
fana del que és i com ens afecta el projecte de Normes Sub
sidiàries, ningú podrà evitar que en el futur sorgeixin conflic
tes i contrarietats. 

Les Normes Subsidiàries són les grans absents d'aquest 
Butlletí, que entre altres coses pretén donar informació 
puntual i transparent d'aquells temes que més trascendència 
tenen en la vida local. Acomplir aquest objectiu esdevé molt 
difícil per a una publicació bimensual com la nostra. En 
aquesta societat en la qual tot es succeeix tan ràpidament, 
és inevitable que en el transcurs del procés intermig entre 
el moment que surt l'escrit i quan apareix publicat, sovint 
aquest perdi actualitat. 

Altres treballs són in temporals, o d'una vigència molt més 
duradera. Amb aquesta convicció i emmarcant-lo en la ja 
palesa intenció de recuperar trocets de vida i història perduts 
entre les ombres d'uns temps llòbrecs, destinem gran part del 
Butlletí a un home que és malauradament per a molts un 
desconegut: August Vidal i Roget, i que ara nosaltres volem 
recuperar i retre-li homenatge. 
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FRANCESC RIGAU i GEU 
MONTSERRAT ÀLVAREZ i SALA 

"DE L'ENSENYAMENT 
A LA PINTURA" 

Hem entrevistat a Francesc 
Rigau i Geli, que fins fa vuit anys 
va ésser mestre al col·legi n̂ K̂ io-
nal del nostre poble. Aconseguí 
que Llagostera fós la capdavante
ra del transport i mei\jadors esco
lars i contribuí també a la millor 
planificació de l'actual edifici de 
l'escola. 

Actualment es dedica a la seva 
gran afecció: la pintura a l'oli. 

Al mateix temps hem parlat 
amb la Montse Xlvarez i Sala, la 
seva muller, que igual que ell es 

dedica a la pintura. La seva espe
cialitat és l'aquarel·la, encara que 
també ha fet dibuixos tipus cò
mic, amb els quals il.lustrava la 
revista olotina "Pirenée". 

-Quan va venir a .Llagostera, 
Sr. Rj^u? 

-Vaig venir l'any 52-53 i en aqudl 
temps éiem quatre mestres: el &r. Sala
des, d Sr. Mestres, d Sr· Plensa i jo. 
Eativem en l'edifici que actudment fií 
de Goarderia Infmtil· 

-Coip era l'ensenyament en aquell 
temps? 

-Estava basat en ties tBÒdopèOt», 

Autoretrat 

corresponents a tres graus, en les quab 
havia totes les matèries i cada any 
s'anaven anqdiant. Cada mestre impat-
tia totes les matèries d'un curs. L'enci-
dopèdia tenia una mena de qüestio
naris i servia per dos cuisos· 

-És partidari d'un ensenyament de 
tipus autoritari o d'un apropament en-
veis els nens? 

—És mllor establir ona rdadó 
d'afecte que una de disdî ina· S'ha de 
procunv de treballar amb les dificul
tats de cada ahunne·. 

-Quina qualitat ha de tenir un mes
tre? 

-El mestre ha de tenir l'habSitat de 
fer amena kdaase· 

-Se sent satisfet de la seva activitat 
com a mestre? 

-Ès una carrera mok duia la de 
mestre i vol una vocació profesaioiial 
accentuada. Però tinc la satisfacdó de 
què l'assistènda a la meva classe en 
força regular i ds domnes s'ho agafs-
ven amb molt d'interès i em recorden· 

-Fins quin punt creu que és decisi
va l'actitud del mestre? 

-L'actitud dd mestre tnsoendek 
per sobre de totes les nonnes. 

-De quina manera visqué la guerra? 
-A l'abril dd trenta-vuit cm van 

BMMitxar, viif pssssr BOU mesos en 
primen làiia. Recordo que la meva 
unitat travessà la Crontera d dotze 
de feiner. Vaig Initar ab fironts de 
l'Elm i dd Segre. En acabar la focna 
cm tancaren en un camp de couccutia-
óò fnacès, prop d ria Le Tec. Poc 

Dibuix de Mmrtterrat Àhvm 

fama a pcn, pd nig de la neu, fins a 
Campro^n. Despiés vam cstv es un 
camp de eomoetíadò a Bsndooaia 
la fi. m^jançut m aval de bona co»-
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ducta, vaig poder tomar a casa. 
-De quina manera el va condicio

nar la guerra en la seva activitat cçm 
a mestre? 

-Per haver Ouitat amb la Repúbli
ca em van expedientar "depurar" i em 
traslladaren a Igualada per quatre anys, 
seguidament a la Cerdanya (Bellver) 
per ê MÚ de dos anys, més tard a Olot, 
on vaig agafar una bron^tís, després 
dos anys a Canàries i finalment el met
ge m'aconsellà que vingués a Llagoste
ra, o sigui que es pot dir que vaig venir 
per prescrqxió mèdica. 

- A qui va afectar aquesta depura
ció? 

—La depuració la van patk tots els 
fundonaiis. Sobretot mestres i me^es 
fórem ds més perjudicats. A quasi tots 
ds traslladaren fora de Catalunya. 

-Quina preparació tenia per l'en
senyament en català? 

-Abans de la guerra donava dasses 
a LLavaneres i havia aconseguit un 
títol de professor de català, per cot-
reqxmdència, a través de la Generali
tat. Precisament fou a Llavaneres on 
em feren un homenatge fa set anys. 

La vida de Francesc Rigau ha es
tat molt trasbalsada i actuahnent li 
agrada disfrutar de pau i tranquil-
litat. 

-Actualment es dediquen a la pin
tura, no? Quan fa que pinten? 

-Hem pintat tota la vida. 
Sr. Francesc: 
-Va ésser a Olot quan mlii vaig 

posar més seriosament, perquè allà 
es respira pintura; exposava a les gak-

El matrimoni amb la nostra redactora Maria Llosent. 

ries Armengol, fins i tot mliavia fet 
alguna crítica 1' "Arriba Eqwaa" 
d'Olot. Quan estava a Canàries vaig tre
ballar pa- a la Galoia Wiot, i durant 
una pfla d'anys, tot i vivint a Llisos-
ten, continuava enviant4os quadres. 

Sra. Montserrat: 
-Jo vaig tenir per inrofesBor a en 

Gusinyer abans de la guerra. En pm-
dpi em dedicava a fer di>uixos tipus 
còmic, encara que d meu sempre ha 
sigut l'aquardJa. Durant im temps em 
vaig dedicar a anar per la costa. Alà 
dibuixava pardies d'andahuos i dea-
inés ek venia als turistes. 

-Quin és el tipus de pintura que 
han fet més? 

El mestre Rigau és un enamorat de la pintura. 

Sr. Francesc: 
-Sempre he fet irintun figuntivis-

ta i paisatges, em coosidero de 'l'etco-
la (4otina". La meva e^rasa és m<dt 
bona figuntivista. 

-Quin procés segueixen per pintar 
els seus quadres? 

• Sr. Francesc: 
-Quan Um una sortida a qwdaevol 

Boc mkm apuits a l'aquardJa i un 
cop a casa ela ho paan a l'aqiHHdJa 
ijoaroM. 

-Quin creuen que és el requisit fo
namental d'una obia d'art? 

Sr. Francesc: 
-Jo sóc essendabocat figuntivista, 

cncan que hi ha coses (jpe no tím fige-
ntivirtes i m'agraiten. 

Sra. Montserrat: 
-EL més fanportant per a mi és 

lliamionia dd cdkat i la qualitat dd 
Abuix. La pinton d'an detaienta al 
jovent. 

Sr. Francesc: 
-Generalment hi ha una complici

tat manant-pintor per td d'aoonsegnir 
rooHs productes sacrificant la qualtat. 
Ès CKI trebalar de la manoa <pie tre-
balen Picasso i Mhfé, amb l'apuel 
pubBdtari que tenen a dancn. 

-Què pensen de la gent que es dedi
ca à fer còçAetl 

Sra. Montserrat: 
-Per a mi és més <Hfícl copiar que 

crear. És me^ dffídl rq^odohr exact»-
ment el que ha ièton attic. 

-En raq>ecte cultural, què creuen 
que li & fdU a LIî Mtera? 

CcMitesten a la vegada: 
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-UnabibKoteca! 
St. Francesc; 
-Una biUioteca opentha, viva, en 

un loc cèntric. Temo <pie la biUioteca 
de k Cua de les Vídues seci una bi-
l^teca mmrta, penpiè no és cèntrica. 
Seria necessari acousqu' •»* goma-
dó de lectns, hem de ctear l'afecdó a 
nesir. 

—Quina funció ha de tenir la cultu
ra acadèmica? 

Sr. Francesc: 
—La cnltnia purament acadèmica 

em qoda a entendre les diferents coses 
de hnostn cnltiaa.'l« cidtttra és alò 
qoe cpieda després dliaveHio oblidat 
qnari tot". Això ho he Begit en algun 
loc i és veritat. 

Col·lectiu de Redacció 
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P^SEOELÍPOBICÈ'^ 

F E S T A M A J O R 

bl divendres, dia 28 de maig, i amb 
la representació de l'obra teatral "El 
apagón", per la companyia d'en Paco 
Moràn i Fernando Guillén, comen
çaren els actes de la Festa Major 
d'enguany. 

A aquesta representació teatral 
hi assistí un important número de 
persones, que passaren una estona 
divertida, ja que l'obra era d'argument 
senzill, però entretinguda. 

Concursos de 
dibuix i fotografia 

El dissabte, dia 29 va ésser inaugu
rada oficialment la Festa, amb la des
filada de Majorettes del Col·legi 
"Ntra. Sra. del Canne" i dels gegants 
i capgrossos, com és ja tradicional. 
A ia tarda del mateix dissabte es feu 
el concurs de dibuix ràpid infantil, 
del que foren guanyadors: Categoria 
de 5 anys, Marta Blanch. Categoria de 
6 anys, Anna M.a Vendrell. Categoria 
de 7 a 8 anys, Patrícia Auladell. Cate
goria de 9 a 11 anys. Narcís Freixes. 
Categoria de 12 a 14 i^ys, August Llo-
veras. 

A la nit es feu una ballada de sar
danes a la plaça de Catalunya, on nohi 
assistí pas massa gent. A l'envelat, la 
sessió de ball a càrrec del Conjunt 
"Nevada' i de l'Orquestra "La Salseta 
^1 PoWe Sec", s'emplenà de molt 
jovent, tant det poble com de tota la 
comarca. 

El diumenge al matí, entre altres 
coses, hi hagué el repartiment de pre
mis dels concursos fotogràfics, local i 
provincial, resultant guanyadors els 
següents: 

Local: 1, Jowi Sagué. 2, Núria 
Valt.llosera. 3, Josep Blanch. 

Provincial: 1, Joan Reynés, de 
Torroella. 2, Montse Subirana, de 
Cassà. 3, Jordi Gallego, de la Platja 
d'Aro. 

Premi d'honor: Antoni Bonadona, 
de Salt. 

Exposicions 
A migdia tocaren sardanes a la plaça 

de Catalunya, igual qua a la tarda. 
També hi hagué la inauguració de la 
3.a exposició del Museu Local d'Agri' 
cultura i Costums, amb no massa no
vetats, comparat amb les altres expo
sicions, degut a ia manca d'un local 
adient per poder tenir ben guardat i 
exposat tot el material que té aquest 

• Museo. Fou inaugurada també l'expo
sició de maquinària agrícola, organit
zada per la Cambra Agrària Local, 
que fou ampliada en comparació a 
l'any anterior. A l'Ajuntament, es feu 
una esposició de Pintura i Forja, d'ar
tistes locals. 

Força mal temps 
A l'envelat, el diumenge i el dilluns 

dies 30 i 31 de maig, tarda i nit, hi 
hagueren sessions de ball. El diu
menge amb les orquestres "Marina" 
i "Setton" i el dilluns amb la "Selva-
tana" i "Marina". A la nit fou molt 
concorregut, en canvi a la tarda quMi 
no hi havia ningú. 

Durant tots el dies de la Festa es 
feren moltes proves esportives, que 
comentem en la nostra secció d'es
ports. 

El bon temps no ens va pas acom
panyar durant tota la Festa Major. El 
dissabte, dia 29, a la tarda, una lleu
gera pluja feu que es suspenguessin 
algunes proves esportives que estaven 
previstes. La nit del dilluns plogué 
molt la qual cosa va fer que molta 
gent marxés de l'envelat. 

El dimarts, dia 1 de juny, a mig
dia, també plovia una mica i no es 
van poder ballar les sardanes. A la 
tarda ja va fer bon temps i es va ce
lebrar el Festival Infantil i la tradicio
nal xocolatada, tot a la plaça de Ca
talunya. Després del festival hi hagué 

l'última ballada de sardanes de la 
Festa. 

La nit del dimarts, 1 de juny, hi 
hagué el fi de Festa a l'amvelat (ei di
mecres, per ordre de l'Ajuntament 
en ple, no era festiu, ja que ho fou el 
dia de Sant Josep). 

L'espectacle 
va decepdonar 

L'espectade de fi de Festa no fou 
pas el qué la gent s'esperava, i molta 
va quedar decepcionada. En primer 
lloc, a l'entrada de l'envelat hi havia 
un cartell amb una fotocòpia d'un 
certificat mèdic explicant que la 
Marí Santpere no podia actuar, ja que 
estava intemada en una clínica de 
Barcelona; també es deia que en el seu 
lloc venia un humorista. La segona 
decepció de la gent fou la fttt» de 
qualitat dels artistes que van formar 
part de l'espectade. El que va agradar 
i va salvar una nr»iea la nit, va ésser 
l'humorista que nMistituí la Aferi 
Santpere, en Manolito Royo. L'altre, 
en Joan Capri, va estar molt fluix i 
poc animat. 

Confarència tobra ta hiftòria 
de Llagoitan 

Ei dia 27 de maig, el profeseor 
Jaume Sobrequés i CaHicó, catedrà
tic d'història i senador a les Corts, 
va oferir una conferència sobre ta 
història de Llagostera en l'època 
medieval. 

La conferèrwia es feu al local del 
cine del Casino LIsgosterenc. Hi as
sistiren unes setanta persones que es
coltaren amb motta atenció les expli
cacions àé professor Sdarequit, que 
va donar una sèrie de dades sobra 
ILagostera, fins llavors tnèttits, per 
als assistents, com per exemple que 
el famós privilegi donat per Jaume I, 
no era de l'any 1240, sinó de l'any 
1241. que l'any 1324 el mercat es 
feia el dimecres i que as feia una fi
ra que rurava quinze dies, vuit abans 
i vuit després de Sant Jaume. 
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La plaça 
i <La caixa> 

Solar no tdific·bl· 
En aquests daneis mesos s'ha tor

nat a pariar de la Plaça i en concret del 
sdar sorgit de l'endenocament de 
"Can Planta", i de l'interès de 'la 
Caixa" per edificarà. 

Fent una mica d'història, recorda
rem que la casa fou comprada i poste-
ríMment endenocada a principis del 
setanta per "la Caixa", amb la finalitat 
de construir-hi els seus locak socials i 
els corresponents pisos. Però ima ve
gada el solar o "Plaça d'en Romeu" 
va quedar lliure, tothom va obrir els 
uQs: -Que gran queda la Plaça! Es 
va endegar una campanya per recollir 
signatures, que arribaren a vuit-<:entes 
i al mateix temps l'Ajuntament dene
gava el permís d'obres. ("L'única for
ma de poder realitzar un projecte, 
primer és aprovant im pla d'ordenació 
d'un sector determinat, emparant-se 
l'i^untament en l'Art. 22 de la llei 
dd sòl, axí va suq>endre les llicèn
cies d'obres del sector pel termini d'un 
any..." Sr. Vilanova, Regidor de l'A
juntament, en el Programa de F. M. 
any 1975). ParalelJament s'havia en
carregat un avanti>ro}ecte d'ordenació 
de tota la naça, amb un pressupost 
d'un mflió dues-centes mil pessetes. 
L'any següent en el mateix programa 
de F. M. es dcmava a conèixer la con
firmació d'Urbanisme, declarant la 
plaça d'utflitat pública. ("El solar 
no és edificaUe, és plaça. ?aò en 
aquests moments encara és propietat 
dels seus amos". Sr. Portas, Regjdc» 
de l'Ajuntament). L'any 1978, també 
en el progmia, d Conàstori confir
mava que s'estava a punt d'arribar a 
una entesa amb els propietaris dd so
l s , o bé seguirim el procediment 
d'expropiació. També es padava d'una 
oferta de venda de "la Caixa" per 
(uize mflions... (SemUa que le {veu 
de con^Ka va cacUJar eatn quatre i 
ciac ndian*). Eo la mateixa entrevis
ta, ms i dtrei eqwculivem sobre la 
poiAiffiW de què *1a Caixa" com a 
entitat baoèfica i social fes dooadò 
drisdatdpoUe. 

Constniif iNiiias la maHat 
Així estava la cota que, h poc 

temps, va entrar a l'Ajuntament uaa 
contní-oferta de "h Caixa" en el sen
tit en què es ooraprometien a urbanit
zar tota la idaça si sels donava permís 

Una amenaça s'aixeca damunt la plaça. 

per edificar la meitat del seu solar. 
Van haver-hi diferents manifestacions: 
L'Ajuntament no sabia ben bé l'acti
tud a prendre, però no ho veia amb 
mals uÜs ja que així solucionaven el 
problema sense haver de passar per les 
arques municipals. Els arquitectes, tant 
el municipal com els redactors de les 
Normes Subsidiàries, sabem de bona 
font que pensaven que era un projecte 
inealitzablle. L'opinió pública, com 
sempre, estava dividida; suposem que, 
en cas d'enquesta, hauria guanyat la 
plaça gran però, ja se sap, quan hi en
tra l'antagonisme... 

I ve't aquí, que quan les espases 
estaven enlaire, 'la Caixa" renúncia a 
edificar davant la quantia del seu pro
jecte, és a dir, un pressupost massa 
elevat. Ara sembla que les gestions 
estan encammades amb la casa de 
"Can Domènec", l'antiga "Agrícola", 
declarada mcmxunent d'interès artístic 
local. 

La prudència i al carisma 
Hom pensa que d'acord amb el 

sentiment reflexat en dues cartes apa
regudes amb pseudòttím al '1*unt Dia
ri" (dies 2 i 26 de maig passat), s'ha 
d'actuar amb prudència. An bé, la 
plaça gran ens semUa un fet irrever-
sibfe, i sinó veiem aquestes considera
cions: 

l.a i 2.a. - En primer lloc ja no 
s'havia d'haver permès mai la compra 
de la finca de "Can Plata" per una 
entitat no municipal, i en segon, la 
casa tenia prou interès com per restau-
rar-Ja, i d'això, tant l'Ajuntament de 
l'època com l'Obra Cultural i Social de 
"la Caixa", n'havien d'ésser conscients. 

3.er. - Partint de la política de fets 
consumats, fer alguna cosa al mig de 
la plaça seria un autèntic desastre, per 
més refinament arquitectònic que tin
gués. 

4.art. - Arranjar la plaça val diners, 
l'estat actual és lamentable, etc. Però 
qui diu que ens corre pressa!? L'urba
nització de la plaça no ve d'iln any, ni 
de dos, ni de tres... Amb un mínim de. 
projecció futurista és un espai lliure 
necessari, amb possibilitats de fer-hi 
jardí, parc d'infància, aparcaments, 
etc. 

5.ena. - De no arribar a un acord 
Ajuntament - "Caixa" (que amb els 
anys que fa ja comença a ésser hora), 
s'ha d'anar a l'expropiació immedia-' 
ta i, si no vaig errat, s'ha de fer per 
constribucions especials, pel que hau
ria de pagar tot el poble. Cosa de molt 
mal repartir, ja que els que pensen que 
"la Caixa" hauria d'edificar, només 
veuen que els beneficiats són esl que 
a la Plaça viuen, raonament amb certa 
base, però sense esperit municipalista. 

6.ena. - No he estat present a 
cap negociació, però penso que l'acti
tud de "la Caixa" -amb raó teòrica-
hauria d'ésser més transigent. En tot 
l'assumpte hi ha hagut contradiccions 
(—Per què no es va comprar "Can Ui-
rinós"?), però no s'ha de culpar al po
ble en à, i penso conscientment que 
una entitat com "la Caixa", es podria 
permetre el luxe de quedar com grans 
senyors, i fer la donació del sdar al 
municipi, comportament que seria 
nuAt ben valorat i positiu, permetent 
emprendre molt més aviat l'ordenació 
de la plaça. 

El carisma de l'entitat està fora de 
dubte, i reconec que tenen eb sms 

; drets i no estan els temps per regalar 
gaire res. Però al llarg d'aquest conflic
te hi ha hagut mdts errors i mal ente
sos, el primer enderrocar "Can Planta", 
l'últim seria e(fificar4ii. Espcnm que 
per una vegada guanyila lògica reaïis-
U. 

Joai Ventura i Brugulat 
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Conferència sobre història 
(Ve de la plana 7) 

També explicà que dins la història 
de Catalunya, Llagostera va tenir un 
paper força significatiu. Al final de 
la conferència es feu un animat col-
loqui amb la fi d'aclarir alguns punts 
i comentar algunes dades. 

Aquest acte era l'últim de la Cam
panya de Nomiaiitzaciò lingüística, 
que havia organitzat l'Ajuntament, 
amb la col·laboració de moltes enti
tats del poble, tant culturals com 
esportives. 

D E L I N Q Ü È N C I A 

A LLAGOSTERA 
La delinqüència que llegim a les pla

nes de succesos I veiem a les pel·lícu
les Mmpre ens ha semblat molt distant 
de nosaltres. Per^ ara ja no és aixf. 
Últimament LlagtMtera s'ha vist assota-
da per una sirie de robatoris, acom
panyat, algun d'ells, per agressió 
física a la víctima. 

Aquests fets han creat en els ve i'm 
del poble una mena d'intranquil·litat. 

La circumstància de què se'n pro
dueixin tants ens fa pensar que no es
tem davant d'un fet aïllat, sinó d'un 
fet social. 

Efectivament, la societat està can
viant, però cap a un camí molt inse
gur; la crisi econòmica ens està efec-
tant cada vegada més, a alguns molt 
directament L'atur es general, les 
poques possibilitals que té ai jove a 
l'hora d'obrir-se camí, l'angoixa de 
veure que els problemes amb què 
s'enfronta la societat no es resolen, 
sinó tot el contrari, fan que algunes 
persones adoptin una pastura d'agres
sió per tal de solventar llurs problemes. 

Aleshores ens trobem davant un fet 
•noit eomplexe: d'una banda ens ado
nem de què la delinqüència és fruit de 
!• tensió social, que el delinqüent està 
eondicionat pw mdts factors, però 
«•'•Ifra banda veiem com paasa a ésser 
1 ^ * càrrega més per ais ciutadans que, 
•gual 9ja el delinqüent, sofrewen la 
«ïn« aconòmica· 

Aócò és cert. molles vegades el de
linqüent es rebelJa contra una societat 
*»«» II ha tancat tolas les portes, però 
"o «aca la causa originària d'aquest 
"*' »'"6 <!«• roba i maltracta peisones 

* • «ón víctimes, com ell, d'una sode-
« t injusta i en crisi. 

NOTA DE PREMSA DE 
LA GENERALITAT 

CATÀLEG DE PROPOSTES 

DE DINAMITZAaÓ 

CULTURAL 

Guia Cultural de Catalunya, 
editada p d Dqiartament de 

Cultura i Mi^ans de Comunicació 

El Servei de Promoció Cultural del 
Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, ha publicat el número 1 
de la Guia Cultural de Catalunya que 
correspon a un catàleg de quasi 400 
fitxes que, sota el títol "Propostes de 
dinamització cultural", constitueix 
una veritable mostra de les diverses 
modalitats d'expressió artística i de 
folklore viu del nostre país, i palesa 
una vegada més, l'esforç i la continuï
tat de tantes iniciatives que han ajudat 
a dignificar festes, catalanitzar ek es
pectacles i a mantenir una xarxa, més 
o menys inconexa però eficaç, d'ani-
madó cultural. 

Aquest primer catàleg és el resultat 
d'una enquesta adreçada a tots els 
grups d'animació i de cultura popular, 
dels quals el Departament de Cultura i 
Mitjans de Cconunicació en tenia refe
rència o que s'han dirigit al Departa
ment com a conseqüència dels comu
nicats fets a la premsa sobre d pnti-
cular. 

Es tracta del catàleg més complert 
editat fins avui. Malgrat això, el Ebre 
va Kompanyat d'una nova en<piesta 
perquè tots aquells grups que no hi 
constin puguin omplenar-la, i així 
poder figurar en la propera edició 
que completarà l'actual. 

Amb aquesta Guia, el Servei de Pro
moció Cultural posa en marxa un Cen
tre d'Informadó que donarà relació 
detallada de la major part de l'activi
tat cultural que constantment genera 
Catalunya. Els arxius del Servei, ja 
tenen en aquest moment una extensa 
documentació sobre folklore viu, tite
lles, cançó, teatre, cinema, música, cer
caviles, etc, que són la bas^d'aquesta 
primera edició de la Guia Cultural. 

Els interessats en obtenir aquesta 
Guia poden adreçar-se al Servei de 
Prcmiodó Cultural, carrer Mestre Nico
lau, 19, 6.a planta - Barcelona - 21 
(201.64.88 i 2012035) 

AMB LA COL·LABORACIÓ 

DE 

SUPERMERCAT MERCÈ 
Camprodon, 31 - Tel. 83.03.94 

Carns i Embotits REMIGI GASCONS 
Migdia, 21-Tel.83.01.54 

Carnisseria M. ESTEVE 
Tomàs Boada, 12 - Tel. 83.02.14 

Carnisseria MIQUEL 
Almogàvars, 13 - Tel. 83.02 J9 

Articles pel NOU NAT i JOGUINES 
Barceloneta, 13 - Tel. 83.03.13 

Carns LLUÍS RIBAS 
Camprodon, 4 

JOAN PARÉS, lampisteria 
Jaume I, 8 - Tel. 83.03.28 

FRANCESC XIRGU.recader 
Tel. 83.01.57 

FRANCESC PI, fusteria 
Àngel Guimerà, 6 - Tel. 83.02.22 

ENRIC MONTIEL, agència 
Calderers, 5 - Tel. 83.03.62 

MOBLES SOLER 
Àngel Guimerà, 6 - Tel. 83.00.44 

M. OEULOFEU.rostisseria 

Donzelles, 31-Tel. 83.01.77 

CLIMENT FRIGOLA, pastisseria 

CARBÒNIQUESFUYÀ 
P. Romeu, 1 - Tel. 83.08.62 

CA L'ANDREU, barberia 
Passeig, 5 

EOIT- Robes per a la casa 

Passeig, 58 - Tel. 83.05.30 - 3 

Aquarama SANT ANTONI 
Comte Guifré, 21 - Tel. 83.03.21 

JAUME FA, lampisteria 

LLUÍS CAMACHO MORENO, pintura i 
decoFSCÍó - Maiena, 4 - Tel. 83.05.49 

SOLEDAT, articles regal i llistes de noces 
Psnedes, 33-Tel. 83.02.11 

VILALLONGA-Confeccions 
Cl. Àngel Guimerà, 24 - Tel. 83.02.55 

CAL DEGOLLAT 
Telèfon 83.01.29 
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INCENDIS 

Incendi al Mas Pijoan 
Fa pocs dies hi hagué un incendi en 

els pallers del Mas Pijoan de la nostra 
vila. No se saben exactament les causes 
que el van iniciar, encara que diuen 
que podien haver estat les guspires 
d'un soldador elèctric. Les pèrdues 
econòmiques foren força Importants, 
ja que quedà cremada i feta malbé 
molta palla i userda que tenien guarda
da. Per poder apagar el foc fou neces
sària la intervenció de diversos cotxes 
de bombers, així com també la col·la
boració de molts veí'ns de les cases pro
peres al mas. 

Incendi forestal 
El dijous dia 10 de juny, a la tarda, 

es produí un incendi forestal a la "Cos
ta de n'Alou", prop de l'antiga "barre
ra" del carrilet. Per l'extinció d'aquest 
foc fou necessària la intervenció de 
diferents cotxes de bombers, ja que el 
vent era fort, i hi havia perill que ei foc 
s'escampés. 

ACCIDENTS 
Accidents de motos 

Amb pocs dies de diferència s'han 
produí't dos accidents en el centre de 
la nostra vila, tots dos protagonitzats 
per motos amb excés de velocitat. 

Él primer succeí al carrer Àlvarez 
quan un noi amb la moto va haver de 
frenar bruscament i va caure a terra. 
Va rebre moltes patacades, i va ser 
traslladat a una clínica de Barcelona, 
on comprovaren que les ferides no te
nien un caràcter tant greu com en un 
principi semblava. 

L'altre accident es produí entre el 
carrer Consellers i la plaça Catalunya. 
No hem pogut saber exactament com 
es va produir ja que hem sentit moltes 
versions. El cas és que el motorista 
rebé ferides de molta consideració, so
bretot en una cama. 

Accident al carrer Camprodon 
El dijous dia 10 de juny, a la tarda, 

es produí un accident en el carrer 
Camprodon, davant la fàbrica de plàs
tics Pascual, S.A.. en ésser embestit el 
cotxe d'uns treballadors de dita fàbrica 
per una furgoneta. Una nota que ana
va dins el cotxe caigué a la carretera 
en obrir-se la porta, .degut a la pataca
da, i quedà ferida de força considera
ció. 

CURIOSITATS DE L'ÀVIA 

|"*ii*·;V:·Ü>*· 

Menjars del temps de la meva 
àvia i padrina Faustina. 

Any 1860 
Els plats s'han de presentar de 

manera que resultin odorats, 
atractius a la vista i sobretot sa
borosos ai pdadar. 

(Transcripció original) 

ESPINACHS AB LLET O SUCRE 
Després de ben nets y triats, se 

fan per bullir, escorrenios que no 
quedi gens d'aygua; se trinxen y's 
posen en una cassola amb llart, 
deixanios bullir durant un quart 

ab poc foch; acabat s'hi posa po
ca sal, sucre, nou moscada, un 
xich de ferina y llet y es fa bullir 
tot junt un altre quart db poc 
foc. 

Per férlos ben grassos, en lloc 
de llet s'hi tira brou. 

ESPÀRRECHS O ESPÀRGOLS 
Se fan a bocins els més ten

dres, se posen en remull, escal-
dantlos ai cap de poch, y després 
se posen a coure éb aygua i sal. 
Un cop cuyts s'hi posa oli, vina
gre, clavells, canyela y un xiquet 
de safrà. 

S'hi posan també ous durs 
oberts que, cuits ab els espàr-
rechs, son molt bons. 

CARGOLS (Guisats) 
Els cargols, perquè no fessin 

mal, han d'estar dejuns d'uns 
quants dies. Després de remu
llats, els renteras ab sal, els muda
ràs dues o tres aygues, els posaràs 
a coure y els escumares. Els tira
res sal, farigola y fulles de llorer 
y quan siguin cuyts els escor
reràs. 

Fregiràs ceba y la tiraràs a la 
paella en que's coguin. Son molt 
gustosos y perquè se sentin be 
faràs un all y oli d'aquesta ma
nera: pendràs un tros de pa, el 
remullaràs ab aygua y vinagre, 
pelares alls el morter ab una mica 
de pebre y sal y els espremeres 
be. Hi posares julivert i herba bo
na y ho posaràs tot en dit mor
ter. També hi tirares rovells d'ou 
e proporció y oli tirat a poch a 
poch y remenatho ab la mateixa 
ma y en le mateixa direcció sense 
deixarho fins que sigui com una 
pasta y's senti salat. Aquest all 
y oli'l posares a la vora del plat 
dels cargols si n'haguessis de fer 
molts plats. 

Aquest guissat no es gens bo 
pels ayguaders puig que'l beure-
hi aygua indigesta y pot donar 
malas conseqüències. 

V . i V . 
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EL PLE A :̂ ŝ IX 
Amb molt poca assistència de pú

blic, com ve essent habitual, es va cele
brar el passat 17 de març un ple en ses
sió extraordinària, de gran trascendèn-
cia, pel present i esdevenidor de Lla
gostera: Es van aprovar inicialment els 
projectes de les Normes Subsidiàries 
del Planejament Urbanístic de Llagos
tera i del Pla Parcial de l'Aeròdrom de 
Panedes. 
Aprovació inicial Normes Subsidiàries 

Primerament es va llegir el dicta-
ment de la Comissió d'Obres Públiques 
i Urbanisme, que informà favorable
ment, havent d'estudiar l'equip redac
tor les observacions presentades pels 
tècnics municipals: L'arquitecte Jordi 
Vidal de Llobatera discrepa en petits 
punts, però en resum li semblen cor
rectes. Divergeix en els espais indus
trials que considera petits; creu que 
s'haurien de regularitzar els edificis-
espais al costat de la carretera, i recon-
siderar el sòl forestal. També que 
s'haurien de construir i restaurar les 
masies existents. L'enginyer Batet es 
manifesta en una sèrie de qüestions de 
la seva competència, puntualitzants de
terminats aspectes. El Secretari Muni
cipal considera molt llarg el termini de 
revisió de les normes (10 anys) i as
senyala una sèrie de punts de les seves 
atribucions que no considera prou 
clarificats. Finalment hi ha l'informe 
del Cap de Zona del Servei d'Urbanis
me de la Generalitat de Girona, que 
també informa favorablement. Després 
d'unes paraules de l'alcalde, es passà a 
la votació, que resultà afimiativa per 
unanimitat (faltava el regidor Miquel 
Llinàs). 

Aprovació inicial Pk Parcial Aeròdrom 
El Pla Parcial de l'Aeròdrom de Pa

nedes és redactat per l'arquitecte 
Josep Ros Casadevall i promogut per 
l'Aeroclub de Girona. La Comissió 
d'Obres Públiques i Urbanisme infor
mà favorablement, i també l'arquitecte 
municipal i l'equip redactor de les Nor
mes Subsidiàries. Aquests hi fan una 
sèrie d'observacions que el Consistori 
fa seves. S'aprovà per nou vots a favor 
I un en contra. La Maria Serra no està 
d'acord en què es realitzi ni l'Aerò
drom ni la urbanització. 

Seguidament et llegí un informe de 

Gesesa sobre les previsions de consum 
per l'any 1982, en el qual diuen que si 
bé de moment hi ha aigua, depenem 
del règim de pluges i de les possibles 
avaries a les captacions, per tant, da
vant la inseguretat cal cercar noves 
captacions. Aquí intervingué el regidor 
Lluís Nuelt, demanant el per què s'ha 
deixat fer un pou al "Mas Maiensa" 
quan és d'aquella zona d'on es treu 
bona part de l'aigua. El batlle Josep 
Codina li contestà que el pou s'ha fet 
a les distàncies reglamentàries, que 
l'Ajuntament no tenia planejat fer cap 
pou allà, i que tampoc ho podia evitar. 

Nota: En l'aprovació del Pla Parcial 
de l'Aeròdrom, i en els dictàmens dels 
arquitectes municipal i redactors de les 
Normes, hi ha una sèrie de qüestions 
que en el Ple no vam poder captar i 
que no queden reflexades en les res
senyes de la sessió. Aprofitant la in
formació al públic, procurarem infor
mar al respecte. 

7 de maig del 1982 

Abans d'obrir la sessió, el Sr. Batlle 
comunicà als senyors consellers que 
s'havia desistit en la compra del tros 
de plaça que actualment és de la Caixa. 
Aquesta decisió es va prendre tenint en 
compte l'elevat preu que per l'esmen
tat terreny es demanava. 

Oberta la sessió es va procedir a 
l'aprovació de l'acta anterior. Seguida
ment es llegí la correspondència, de la 
qual destaquem una carta del Departa
ment de Cultura de la Generalitat, fe
licitant l'Ajuntament d'aquesta vila per 
la campanya pro<:ultura catalana que 
ha portat a terme. 

Seguidament es parlà de l'enllu
menat públic dels carrers Cementiri 
i Pocafarina, quedant aprovada la col-
locació de bàculs en comptes de faro
les (més susceptibles d'ésser malmeses). 

Després es va parlar de la biblioteca 
popular de Llagostera, la qual s'acordà 
de posar-li per nom: "Biblioteca Julià 
Cutillé", en record d'aquest mestre 
que tingué Llagostera, fa uns cinquanta 
anys. 

Seguidament s'aprovà l'adjudicació 
del contracte de constmccíó de la 
piscina municipal a Construccions 
Planells. 

Col·lectiu de Redacció 

COL·LABORADORS 

FOTOS VALL-LLOSERA 

CA Sant Feliu 
PEIXATERIA PLANA 

Tel. 83 02 58 

CASA CORTINA - Teixits i Confeccions 
PI. Catalunya, 14 - Tel. 83 05 46 

TRANSPORTS PAYRET 
Cantallops, 2 

PERRUQUERIA MIR 
Camprodon, 6 - Tel. 83 04 94 

ASSEGURANCES NOGU^ 
Almogàvers, 21 • Tel. 83 01 39 

FARMÀCIA SAURÍ 

CARNISSERIA AGUSTÍ 
ConieNen 

MOBLES i FUSTERIA CATEURA 
Músic Aguiló, s/n -Tel. 83 05 12 

ANUNCIEU-VOS AL 
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L.1 local del "Centre Republicà" 
-com així s'anomenava llavon- era, 
en l'època per mi coneguda, un espai 
trist i desacurat. Tenia poca cabuda i 
per a la clientela que hi acudia, potser 
encara en sobrava. Comptava amb una 
Biblioteca de pocs llibres, i vells, sense 
cap atractiu. Tot sofria una pàtina cor-
feridOTa. 

I, en canvi, en arribar la Festa Ma
jor, semblava com si la bonica Prima
vera portés un aire nou, renovador. El 
mateix conserge que tot l'any restava 
seriós i amb aires de tristor, es belluga
va pel local: pintant cadires, fregant 
curosament les taules, repassant les 
existències de vidre, cafeteres, culle
retes i ampdles, per tal de què res 
manqués la giui diada. 

Eh mateixoc treballadors que ha
vien aixecat l'airós envdat, ds guar
nien un empottissat de taulons per (m 
es mourien les artistes. Per sota 
d'aquest improvisat escenari, s'hi por
tava un piano. Per tal de tancar els 
costats, s'hi endengaven unes lones 
blanca i blava. I ja estava tot apunt 
per ab tres dies de Festa Major portar 
a terme unes boniques sessions de 
varietats musicals, m<dt dd gust de tot-
ham. 

Pariant dels artistes, eb que més re
cordo eien: cc»n a cantants la Sílvia 
Campos i d duo: "Los Esteve". Ella, 
nu^orment es dedicava a cantar: 
cançó catalaiu. Sembla que la veig: 
amb ds braços enhire i ds peus se
guint d compis de la dansa, quan es 
tractava d'un* sardana. 

Pagoeta moceneta 
vuB cwtar-te una cançó... 

Quins afdaudiíaMts, senyem..! La 
bona gent de pagès, tonats de cara pel 
tcA dds QOtties cweop*, es tiçncava les 
mans amb entuaiaBne fervorós. 

El (riaaitta, era el mestre Casade
mont. Un iionie: petitó, de peus i^ans, 
poc cabdl, bigoti Uanc, rossejat da
munt d ^ Havia per la dganeta «pie en 

FESTA MAJOR 31 DE MAIG DEL 1936 

ben pocs moments deixava de xuclar. 
Tenia els uUs, com tallgirats, producte 
de l'alcoholisme, el poc dormir, i els 
molts vicis que l'acaçaven. Sempre 
s'allotjava a can Tres. Per cert que no 
sé si molts ho saben, que fou en una 
cambra de dit hostal on va escriure la 
música del tango: "Fumando espero". 
Ja ell mort, el popularitzà Sara Mon-
tiel. 

El duo "Los Esteve", es dedicava 
a la música seriosa: fragments de sar
suela, retalls d'opereta, etc... Ell, era 
un home ben plantat. Ella, una dona 
vistosa i elegant. També se'ls aplaudia 
bé. 

Al "Centre Republicà", tenien un 
cambrer petitó, però bastant pinxet i 
amb aires de perdonavides. Aquest ho
me portava sempre una lluenta cafe
tera. 

Poc trigava en sentir-se la veu de 
qualsevol cambrer: 

-BOOOQUEN...! 
I aUà que s'acostava: l*Uzcudum, 

sobrenom del petit homenàs, per tal 
d'abocar cafè al client que ho havia 
demanat. 

Així, entre els cants dds artistes, 
els arpe^ de Casademont, eb crits 
deb cambrers, eb aplaudiments de la 
concurrència i b gatzara que venia de 
Passeig avall, s'esmunyien les darreres 
fites de la tarda. 

Era l'hora de les sardanes a Pbça. 
Vells i joves, nois i noies, saltaven ai
rosament entre una gentada abessa-
gadora. Ara, tocava ab cambrers de 
la Societat principal dd poble, multi
plicar-se per tal d'atendre b forta 
demanda de begudes. Sobretot, i per
què l'hora n'era prou adient, es desit
java el vermut amb olives. Preu: un ral. 
Com que el ventall de refrescants no 
era mdt ampli, b majoria es decanta
va per b guosa. I passava una cosa 
curiosa, que mereix punt i apart. 

Aquesta beguda anava tapada amb 
un tap de suro, Bigat a im cordill. 
Per bé que ja se'n començaven a veure 
dgunet amb disc de metall. Doncs 
bé, dguns d'aquests cambrers -tapers 
la m^mia- es negaven a servir b gaso

sa que no portés tap de suro. Defensa 
gremial perfecte...! 

Acabades les sardanes, la gent mar
xava a sopar. Les mestresses de casa, 
escalfaven part d'allò que quedava del 
pantagruèlic dinar. El sopar era petit 
per la poca gana. També, perquè 
segons el costum en arribar el ball a 
la meitat -el Ball de l'envelat de la 
nit- s'anés a casa a "fer una queixa
lada". 

Finalitzant el concert al Saló del 
cafè del Casino, arribava l'hora del 
màxim esplendor: el Ball a l'envelat. 
Aquest recinte, replet de Dums, de 
tapissos, de sedoses penjarelles i catifa 
enlluemadora, era el marc idoni per
què les gentib noies llagosterines i els 
joves llagosteríns, poguessin lluir les 
gales millor. 

Hi havia un moment místic, quasi 
religiós, de silenci i expectació quan 
l'Orquestra engegava el primer vals. 
Aquell vab vienès unia els enamorats, 
ds qui sentien el primer impuls de la 
natura envers l'ancestral aparellament. 
Potser per això, perquè era un ball 
d'enamorats, mai el vaig poder encal-
çar. I no per falta de ganes. Sí, per es
tretor d'atractiu físic. 

Les noies, en b gran majoria, s'habi-
llaven amb un vestit de nit, llarg, 
competitivament a quin més dbtingit 
i escaient. Els nois, - eb qui per l'edat 
podien pagar-sel- estrenaven un trajo 
negre, o fosc, fet de sastre i a mida, 
naturalment. 

Les Hotges de l'envelat eren totes 
plenes de gent gran i de forasters, 
que quasi a cada casa hi havia. 
D'aquestes persones grans, i quan el 
ban era mitjançat, la majoria fden un 
son per a mofa i riaUa de la joventut. 

Sí. Tot en producte de la inge
nuïtat de l'època i de la bona fe de 
la gent. Tot era, fins per a molts de 
joves i noies obreres, com un somni 
bonic que convidava a tancar eb uOs. 

Set setmanes ncmés mancaven per
què haguéssim d'obrir-los tràgicament. 

Com tots endevineu: el terriUe 
ISdejulid. 

P. Paiés C. 
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DE LA NOSTRA VILA 
En el nostre diari "La Selva" núm. 

3, de data 15 d'agost del 1911, així 
cantava el nostre poeta Rotinyd·t 

(Transcripció original) 

EN PLE ISTIU 
(Si voleu passar l'istiu 
a Llagostera veniu) 

Fa calor, lo sol escalfa 
a la terra sens parar; 
tothom bufa, buscant l'aire 
fresch y^é per respirar 

Fa xafagor al matí, 
mes cuan ve la mitj-diada 
lo ventijol de garbí 
refresca la nostra estada. 

^Qui es que no vol viure fresch? 
lQu\ no busca a aqui un reco 
per pasar la temporada 
ab tota satisfacció? 

Los uns s'en van a Panedas 
a la font d'aigua picant 
y oviran d'allí paisatje 
escabrós, bonich y gran. 

Qui se'n va a la "Font del ferro" 
altres a la d'en "Dalmau" 
ben equipats de pollastres 
ab la carreta d'en Grau. 

Alguns, ben lleugers de roba, 
llegeixen sota la parra. 
Altres que, fins prenen banys 
a la bassa d'en Gotarra. 

Qui fa'l tresillo al Cassino 
passant-hi la tarda entera; 
qui ab cacaus y avellanes 
passa'l bon rato a l'acera. 

Els que gastan (vull dir) tenen 
novia guapa, més o menys, 
ballan, riuen, se patsejan, 
Mguin costums cM terreny. 

• • • 
Qui se'n va cap a can Bach 
V pren ddsa "grafwdlna" 
tot fent ull. sense malicior, 
ab la gentil Angelina. 

A l'Agrícola, a can Caldas, 
al Centro... tot es t^Mla. 
El que no hi fa la cervesa 
faré alguna carambola. 

Qui ab veu de xantre acabada 
pe'ls carrers crida "cafè" 
donant gust als filarmónichs 
y als que l'hi prenen també. 

La cobla d'en "Romanyà" 
toca bé sardanes llargues, 
y la d'en 'Tinus" també 
en toca sempre a les tardes. 

A la plassa d'en "Romeu" 
tothom canta, balla y riu 
perquè hi tenen la colònia 
festiva com cada istiu. 

» * 
Donchs; salut, pelas y fresca 
per passar l'istiu distret 
es tot cuant els desitja 
sempre el seu 

Rosinyotet 

Sobrenoms d'unes bones per
sones d'un passat; i noms de llocs 
i coses d'un vell ahir. 

La Creu de Pona 
El Cagarro 
La Conxita Cagarra 
El Catau 
El Cònsol de Tossa 
El Cantó d'en Prats de les Tres 

Creus 
El Cantó d'en Gúiestà 
La pujada d'en Grillons 
El firal dels Porcs 
El clot 
En culs 
A cal Canari 
En Manel dels Canaris 
En Manel de les Onses 
A can Manel d'Arenys 
El Carrer d'en Manel 
La cort 
El cafè d'en Caldes 
El cafè d'en Bach 
El cafè de la Carmeta Barbiea 
El cafè d'en Mílio Patoi 
El cafè d'en Bassets 
Elcafèd'enPalè 
El cafè del Reinet 
El cafè d'en Mariano 
El cafè d'en Tiburci Balam 
A can Casicas 
A cal Cabo Bruto 
El Kiosc de l'estació 

Bàscules públiques 
La Bàscula d'en Muné 
La Bàscula d'en Vidal 
La Bàscula d'en Presas 
La Bàscula d'en Llirinós 

Per en Tià 

POESIA 

í^ 

y^ i^ 
BOCI DE "L'APRENENT" 

(Sèrie periòdica de quartetes) 
-aquestes, dedicades a la meva 

filla Marta-

NOSTRA FESTA MAJOR 
No hi trobo causa funesta, 
—sinó... qualitat millor-
ésser per Pasqua la Festa... 
del meu poble la Mi^or. 

Els menuts... amb els cavallins, 
fer-los contents és un encert, 
més... si d'ofde els grans són fins, 
s'ho passen bé en et concert. 

Migdia i tarda, a la plaça, 
no hi marKKMn las sardanes. 
Els que hi tenen prou traça... 
puntagan fent filigranes. 

A la tarda i nit... b^a, 
•I jovent a l'envelat; 
algun.„ també es baralla, 
per la maca que hi ha anat. 

Uoraiç Voitiva i Sabarí 
-Jimy82-
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ni mar, ni muntanya... 
SOBRE LA "CAMPANYA" 

I SANT JORDI * 

Dos fets voldria destacar de la Cam
panya de Normalització Lingüística: 
l'ixit aconseguit en els actes organitzats 
per Sant Jordi, i la dedicació, al llarg de 
la Campanya, del Conseller de Cultura 
Josep Puig i Rodó, en una tasca constant 
i en solitari. En general els ectes van és
ser el que s'esperava i is de resaltar l'ad-
hesiò de totes les entitats del poble a la 
normalització, el que confirma una total 
catalanització' almenys teòrica de Lla
gostera. Només hi faltaî a la de les for
ces de l'ordre i encara hi ha l'excusa: su
poso qu e no se 'Is ve dem an ar... 

La Diada de Sant Jordi es va iniciar 
a les vuit amb un cercwila format per 
bandes de tambors i trompetes, cap-
grossos i gegants, i una folla patuleia de 
disfressats i pintats; tot plegat una agra
dable presagi del que s'esdevindria al llarg 
de la nit L'únic "però", que en lloc d'un 
cerciMila, semblava un 'marathon". 

En arribar a la plaça, aquesta estava 
plena de gent que amb sorpresa veia vis-
tuositat i colors, animals de cartró amb 
homes a dins, improvisats números de 
mim: tothom es sertia artistal Al teatre 
s'havia de representar l'obra 'Xivilitzats 
tanmateix" de Ceries Soldevila, però era 
quelcom secundari, ja que una omnipre
sent taquillera, a l'entrada, ens deia que 
*llò no era un evectacle habitual... 
Acomodadors amb tarotes, un que pesce-
va des del "galliner", una genial dona 
de neteje que ve engrescer tota la sala, 
etc. I aquest va ésser l'ambient al Rarg 
da la representació; els actor es movien 
pel pati de butaques; sabien fer anacar 
l> gent cercant ei més impenseble.. Tinc 
Oravade la imatge d'una dona que s'havie 
d'amagar de tant de riure... I «ccUenti 
"B*8S' com el de l'imitador d'un inefa-
*^ Ptreonatge del Casino, el ficar-se de 
pus a la galleda... en resum, el saber con
vertir tot el locel en un auttntic teatre 
viu. 

A la sortida, l'espelme i las bengales 
*"« donar un xic més de lluminositat. 
Entrem a l'única "pega" de le nit !• men-
ca de música an directe a la plaça. No ob»-
í·nt, es ve bal·lar fins a altes hores, mel-
Vat les insuficündes del so i de la pols. 
^ 1 i no oUidim les mongaUs amb bo-
t w r a I al bon "caldo" de la Una. Què 
"owu més català I? ,• 

Com que la fHicitat no pot durar a 
* • " del po to , t i maten dia a Glrwia 
"Poiicie NacionÉ daeVoMva una parada 
" * indapendant^tes del PSAN. Une 

part dels organitzadors vam fer una nota 
de protesta, adressada al Batlle de Girone 
i se'n va fer menció a "Punt Diari", crac 
que a part de las entitats i estaments gi
ronins, vem ésser l'únic poble. Ai I el 
VI.CALLIquenovapo(teréseer.„ 

p·T viure, han perdut la iMcanHat 
cTaquMt exercici pmò no l'atraoeió 
íntima (...) Així als jug·don " i t l · 
qiMn", "dispMwi". «tHdton "aura-
tègiM", apliquan "tàetiqumi". M 

SOBRE EL FUTBOL 
LA VIOLÈNCIA JUSTIFICADA^ 

De le pesiada Festa Majo r hi ha u n tema 
que sobresurt: el futbol. Sense ser una 
gran edicte, és evident que el gren e«>ort-
ecte de masses m'agrada, i que guenyi 
el Llagostera i al Barçe tembé m'emocione 
i en discuteUo, però en les meves ecti-
vitats el futbol ocupe un lloc secundari, 
no li dono la importincie 'Vital" que 
sembla que t i . Per eixò, presenciar al 
Llegostera-Amar, i els esdeveniments que 
al final es ven produir, em fa parlar de 
futboL Com a molta gent, em va afec
tar per dues qüestions: es va perdre l'ae-
cens i es va donar una mostra de compor
tament -sector determinant- tota^ant 
incivic, que si b i no comparteixo, pot 
ésser hittificable davant la iqustfeia (?), 
parlant en taimin ok) gia fa tbolera. 

Sobre els sentiments que mou elm6n 
del ftttbol he llegit un article de rAKiorts 
díaz Ruede, periodista de "La Vanguar 
dia", que comenta un tacant llibre de 
fentropòleg Desmond Morris (autor del 
"Mono Desnudo"), titulat "L'MtMft 
rei (ritual i fascinació dal futbol). 

En Monris diu:"EI iirtbd éa ob»' 
jcctivamcnt consicl·nt una <k las 
ntas astfMiyes pautat cM compor
tament humi qua t'obeanra an la 
societat moderna" , al comentarista 
afegebc: Hi ha autors qua totanan 
qua al ftilfoal és l'haratar dals joca 
signants i|ua pratenian aplacar d t 
ancastralt instints eaçadon da la mas
sa urbana qua, no nacattita caçar 

ha qui diu que al fatboi fa un dae-
guis idaal d» IM agraeaivHMs, hi 
ha qui. al contrari, opina qua gene
ra aquesta agrasaivitat". Un company 
comentava aqueM dii imaine:-ltota 
aquesta gent, on s'hagués eibravMda 
no ésser pel futbol? 

L ' E C O N O M I A 

I L A ' P U N T I L L A " 

Une altra qüaslié és ravaeta econò
mic. Molts ens ateanMimm davant la 
quantitrt de mNioiïs ««a etaia m juga
dor, « alt ipe rebran eh "dafaneon dals 
colors e^anycts al M u n M " (tort qw 
em sembla eit i força clar el paper que 
hi fvan. que ai arrlbaadn a guanyar, tin
dríem UCO par I tn^ t -J . Pare, quan 
val an "petardo" d'aguatls 4«e en divan 
"mWlt" i qua tawatean pw daitniir i 
matar paraonei? T M és prou absurd, so
bretot nUtim, però aixf anem, i si no 
hi actks d'acord ja sa'n preocupen de po-
sa^te Tetiqueta". Però je no em ve de 
nou i, francament ja començo a agafar 
hi pM morta. 

Del partit an qüaatiò se m'ha recri
minat una crònicaque no havia fat 
(sapigueu qua aampra tigno amb 
nom- i cognoms), te m'ha 'recriminat 
que -es publiquét una fotografia M "fo-
lon", se m'ha dit que no faie poble... 
-Senyors la quin p alt vhrim 17 

Deixant al marge el partit, hi ha qüae-
tions d'ob^ivitat, sinceritat i rtaHtat 
a las que md he riminciat L'avidéncia 
ésuna i s'ha acabat. 

Joan V m t u r a i ftrugukt 
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ELS JOVES CERQUEN NOUS HORITZONS 
Ens situem en els exòtics i vells cai

res de cases velles de la part antiga de 
les ciutats. Al matí, buits, humits; un 
gat, una dona vella, el típic botiguer 
venent qualsevol oferta del mercat. 
Alguns ocells saltironegen per recollir 
alguna rampcàna o engruna de pa al 
lloc on la nit passada era el centre 
d'atracció, divertiment o tertúlia, en 
aquell vell cafè o en el cancell restaurat 
de qualsevol vella casa per fer^e un 
petit i uollidor bar, en tots ek antics 
barris recuperats per la generació dels 
seixanta-vuitanta. Mirant aquells es
trets i foscos carrers de pujades i baixa
des, es pot cmtemplar de lluny aquell 
altre curiós individu solitari, caminant 
i empassegant amb algun pot o ampo
lla de cervesa, arrossegant les espar
denyes per les borilles de cigarretes, i 
dcmant un acertat saltiró per no trepit
jar el resultat d'una nit de gresca i bor
ratxera plasmat enmig del carrer. Però 
aquesta nit, o el fi de setmana que ve, 
tomaran els embotellanients, amb una 
suau i seductora fressa dels citròens 
destartalats, la música i tota la seva 
ambientació rebosant pels locals i tu-
guris destinats a aquesta fí. Reunions, 
discusions, ampolles de cervesa a les 
mans, crits, petons, rialles i cigarretes 
liant-se amb parsimònia i delicadesa. 
Ès la nova genaració dels vuitanta en-
vcdtada per tabús, místiques creences, 
desencant, passotisme, contracultura i 
sobretot atur. Són aquests els succes
sors d'aculls joves rebds del maig del 
68 francs?, dels moviments revcdtosos 
i renovadors que fluïren en aquell 
temps de miracles i prcnneses?, de res
sorgiment de motivacions iguals per a 
la mqoria dels joves?, d'ima unió i 
passió cultural? (Música, literatura, 
p<dítica...) 

Poques comparacions s ^ compati-
Ues amb el nou hraitzó cultural de 
U joventut. 

* * * 

Segcms les estadístiques o enquestes 
es poidrit dir que: jove és tota aquella 
persona que esti entre els 14 i 29 anys. 
Però aquest concepte de joventut està 
esssent canviat per la ptò^ realitat; 
ésser jove imf^a un estat d'esperit, 
unes mo(ivaci<Mtt, una mentiditat, una 
sensabOHat, una eqwntaneitit i una 
actitud que fa donar perfectament 
compte. (pw etaer^ IK> és foiçosa-
ment qfiettió d'edat. Cada vegada hi 
ha més posones, atbilts, que adopten 
poatures i comportaments jivng^ i 
cada vegada ià ha m^ jo«N que ds 
podríem àtaoaúau adults i fins i 
tot, vells. 

Però ésser jove comoiça a ésser 
anònim de pariat. Actudment, de cada 
tres parats, do* són joves de menys de 

25 anys. La univereitat, s'ha convertit 
en un magatzem de joves sense feina, 
on, amb l'excusa d'estudiar fíns trobar-
ne una interessant, es van quedant 
apàtics sense arribar la solució. És una 
fàbrica d'aspirants a un treball més 
0 menys remunerat. 

Igualment, per aquest fet, molts 
de joves han trencat amb models i 
pretensions familiars, ja que no hi ha 
més sortides. Davant d aquesta posició, 
el pare ha de donar per perduda la ba
talla, i renunciar mútuament a la típi
ca lluita generacional, ja que cap d'ells 
es pot criticar com va fer, fa unes dè
cades, la generació de la postguerra, 
per la contradicció amb què es trobava 
amb el jovent que fluïa en aquells mo
ments. Però el jove actual, ha perdut la 
batalla ja fa temps, ha deixat de com
petir pel poder social. En passa, igno
rant-lo. Estem per tant davant d'una 
generació desencisada, que no vol 
ídds, no eh admet, que va començar 
la decadència a partir d'aquell maig 
francès, igual que tota la societat en 
pes, i degut a aquest gran canvi s'em-
poità la pitjor part. Aquell que corria 
pel món amb auto-stop i fumava cigar-
rettes de marihuana, imposà una nova 
ideologia per viure, trencà amb la fa
mília i es va sentir amb prou força 
per canviar el món, fins que aquest 
mateix se li va enderrocar. Les ilJu-
sions i el paradís imaginari es van aca
bar, sigui per cansament, avorriment 
o pel ret d'arribar a un existencialis
me Sartrià, acabant desmovilitzant-se 
i desencantant-se. 

D'un temps a aquesta part, unes 
noves corrents arrosseguen una part 
dd nou jovent a unes modes i unes 
actituds que volen heretar les típiques 
i dàssiques afícions i acdons de la 
generació americana dels anys SO. 
Aquesta recerca d'ideals ens introdueix 
dins d'aquells móns d'apassionament 
pels valors superfidals i salvatges, de 
bandes margínds que viuen, vesteixen, 
pail«i i es comporten d'una manera 
emmotUada dins la forma que volen 
aparentar i que escandalitzarien a qud-
sevol dtra generadó passada. Es pot 
comprendre o no comprendre, accep
tar o no acceptar aquestes bandes i 
modes però, retrocedir d passat per 
buscar íddï morts, no pot ésaer md 
sinònim de joventut. 

Quin és el problema? Una pregunta 
que cada època es fa a d mateixa. 
Si estem en una època d'escepticisme, 
immób3itzadó, passotisme i contra-
cuhun, qui en té la culpa?, què pot 
demanar d joy^ a la cuftuia actud? 
Si^oto el que cada època ha demanat. 
Ho podríem, resumir en seguretat i 

motivadó. Però el temps actud no 
pot oferir ni una cosa ni l'dtra, sola
ment en dgun cas margind ofereix 
alguna petita cosa de profit. Davant 
d'això podríem dir que cap generadó 
vol motivar-se amb la cultura heretada, 
tothom vol construir la seva, ésser el 
capdavanter del seu temps i del mo
ment en què viu. 

El jove, davant el panorama i la 
crià actual, no està de "rotllos", 
passa. Les possibles sortides cada vega
da més fosques, les dificultats de tro
bar una feina per a una autonoinia eco
nòmica que, en negar-se-li porta una 
dependènda familiar, ...fan que ja 
tampoc dgui possible passar, perquè 
moltes vegades requereix un cert des
fogament econòmic, relatiu segons les 
necessitats que cada individu s'ha creat 
per portar a terme aquesta vida. En 
molts casos, és necessari un cotxe i 
una sèrie de despeses que porta la civi-
litzadó de l'oci. En no poder aconse
guir el dedtjat i s'ha de transigir i tro
bar un treball que la majoria de les ve
gades és entrar en una fase de laborio
sitat que suposa una mecànica aliniant 
sense temps lliure, o com a simple peça 
d'una cadena de montatge. Tot això 
desemboca moltes vegades en una an
sietat i en casos extrems en violència 
deguda a la pròpia necesdtat. 

Ens posem ja dins del dilema i la 
pregunta que tothom es fa: què vin
drà, com serà? que farà la propera ge
neració? Segons estadístiques socio
lògiques, està per ressorgir en un llarg 
terinini una nova generació d'ilJumi-
nats, sembla que dins uns anys o unes 
dèquedes tomarà una etapa on el jove 
serà dtra vegada d centre d'atracció 
sodd, amb im gran impuls renovador. 
^Serà la generadó dels noranta, o la 

Ïue farà ccnnençar el nou milJeni amb 
Jusió i frenesí desbordant? Si tot 

dxò és cert i es compleix, segurament 
no trobaran la barrera que els imposa
ren a aquells antics hipies renovadors, 
ja que tm gran percentatge de passotes 
o desencisats actuals, ho són perquè 
pensen que no hi ha règim ni política 
capaç d'acabar amb les injustídes i 
dedgudtats socids, i aquesta és una 
manera moh diferent de passar. 

Com deia abans, tot es tracta d'ofe
rir realitats i motivadons. Que el jove 
tomi a ésser conseqüent amb l'época 
en què viu, no necesdtant de recórrer 
a la cultura i a les modes passades. No 
vuH dir amb això que s'hagin d'oblidar, 
d contrari, que serveixin per poder 
comparar i d'aquesta manera saber a 
què atendre's per no tomar a ésser 
rebels fracassats. 

En Pitu 
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August Vidal i Roget 

EN RECORD 
D'UN HOME 
QUE FOU 
HONRAT, 

TREBALLADOR 
I BO 

Parlar sobre la vida d'un home que 
no s'ha conegut, és una tasca difícfl 
> comprometedora, però tenim el 
convenciment de cpiè tot el que di
guem serà insuficient per valorar la 
capacitat humana i intelJectual de 
l'August Vidal i Roget (Llagoste
ra 7-X-1909 - Barcelona 26-III-
1976). 

Primer, potser caldria preguntar-nos 
per què precisament hem d'ésser els 
joves, que no hem tingut la sort de 
tractar-lo, els que l'hem de recupe
rar, encara que sigui a nivell simbò

lic, per a la nostra colJectivitat lla-
gosterenca. De reflexions escrites i a 
converses amb amics que l'han conegut 
devem l'apropament ak familiars més 
directes i la sortida d'aquest trebaO 
que, tot sigui dit, serà el primer 
que es fa a Llagostera sobre la vida 
d'un home com probablement no 
en trobarem d'altre en tot el que 
va de s e ^ . 

També ens preguntem per què 
un home que tant va estimar el seu 
poble, va ésser "oblidat", "margi
nat" i "boicotgat" a nivell públic 

i ens atreviríem a dir humà. Tenim 
una resposta: era d'esquerres, comu
nista i, durant el franquisme, el comu
nisme es feia servir de demagògic 
eqnntall per menyspreuar a qui 
convenia. 

L'August es trobava casualment 
fora dd país quan esclatà la guerra. 
Va venir ràpidament a defensar el 
govern elegit popularment. Degut a 
la seva capacitat intelJectual va 
arribar a Comissari Polític 
d'un cos de l'exèrcit de la RepúbE-
ca. Però eO no era bdJicista: "Es 
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parla massa de guerra. Es repeteix 
la tesi: el capitalista la necessita 
i és veritat. Però els pobles NO la 
necessiten. Encara podran més els 
bilions de dòlars que la voluntat 
(ai, tan mal coordinada) de la im
mensa mcQoria de la gent". Defen
sava una causa justa i uns ideals 
nobles. De^iés, l'exili, les contra
rietats a la URSS (la segona pàtria), 
les dificultats a la tomada (1956), 
la lluita constant per poder situar^e 
per sobreviure, per poder treballar 
sense ésser molent, per poder viure 
en pau. 

Hem de recordar que una de 

les poques vendes que es va inten
tar fer arrivar les seves paraules i co
neixements als llagosterencs, la confe
rència organitzada pel G. E. Beü-Matí, 
el setembre del 1973, va ésser prohi
bida, encara no sabem exactament 
per qui. Debia ésser algú dd "movi-
miento" o simplement que tenia 
"influència", algú d'aquests que viuai 
a la "sombra" però sempre amb la 
intenció d'amî ar d sol. No va haver-
hi nova oportunitat. 

Ningú del que fem d "Butüetí" 
l'hem conegut personalment. Ara bé, 
la seva dona, la fíDa, la seva germana 
i cunyat i aî guns amics amb els quals 

hem parlat, ens hi han fet acostar 
un xic més. Ara ja sabem que era 
un dels mülos traductors de ms que 
posseïa d país, un pedagog nat que 
hauria triom&t fàcilment en altres 
circumstàncies, una intelJigència pri-
vilegíi^ i treballadora, un humanis
ta, un home de bona fe que no va 
renundar mai al seu origen llagos-
terenc. 

Podríem haver buscat més testi
moniatges, però el de la seva vida, que 
objectivament veiem exemplar, és 
el més ferm que ens podia deixar. 

Col·lectiu de Redacció 
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CONVERSA AMB A Q U I L I N A F E R N À N D E Z ZAPICO 

"Una dona a la vida de l'August V ida l" 

Amb la voluntat d'arribar a una millor aproximació a la vida de 

l'August Vidal, hem conversat amb la seva muller i companya, l'as

turiana Aquilina, "Lina", Femandez Zapico. A grans trets podem dir 

que és una dona vital, senzilla, forta, d'esquerres,.. Ens ha rebut amb 

tota amabilitat i confiança. 
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Comencem pel jxincipi, quins són 
els orígens de Lina, i com és que co
neix J'August Vidai? 

"Sóc filla dd "Condado de Viana" 
a la vall minera d'Astúries, zona que en 
aqudls temps era totalment "roja". 
Vaig estudiar Magisteri i en una con-
ferincia de la Federació Espanyola de 
TrelMlIadors de l'Ensenyament, vaig 
veure per primera vegada l'August, pe
rò no arribàrem a pariar. Tots els estu
diants d'esquerra ens havíem apuntat 
a aquest sindicat, ja que volíem can
viar el sistema d'ensenyament que 
aleshores era molt "carca". CL'August 
que havia participat en la fundació 
de la Federació, va ésser deJegat a la 
Internacional de Treballadors de l'En
senyament a Paris, on es trobava quan 
Ja guerra esclatà .̂ 

A l'any 1937 amb més de 1.000 
nens espanyols vam anar a la URSS, 
pensant que tomaríem de seguida... 
Allà es van organitzar unes colònies 
de nens espanyols, en les quals nosal
tres hi füem de mestres. Durant la 
guerra mundial ens traslladaren a la 
regió dd Volga on hi havien viscut de-
manys, que degut d conflicte desterra
ren. Era una zona tan gran com Cata

lunya i totalment abandonada. La vida 
en aquella època va ésser molt difícil: 
fred, fam, manca de recursos, etc, pe
rò eren els mateixos problemes que te
nien els soviètics, la guerra va ser 
molt dura. Ens havíem conegut amb 
l'August, i ens casàrem. 

-Com van aconseguir situar-se? 
Eren bones les relacions amb els soviè
tics? Quan van pensar que s'havia de 
tornar ai país? 

"Poc abans d'acabar la guerra ens 
van portar prop de Moscú, on vam tre-
bdlar com a professors d'espanyol en 
els instituts de llengua que depenien 
dd Ministeri de Rdacions Exteriors en 
el meu cas i l'August en d de Comerç 
Exterior; després va donar classes de 
Literatura a la Universitat. Vivíem en 
una petita casa, però estàvem bé. "Una 
illa al mig de l'oceà", deia ell." 

Als espanyols ens tractaven amb 
molta simpatia i consideració, 
moltes ganes de tornar, ja que el nos
tre país és aquest. Va ésser m llançant 
la Creu Roja l'any 1957. Vam viure 
primer un any a Llagostera. Després 
aquí a Barcelona, on començàrem a 
treballar per l'Editorid Vergara i més 
tard Barral, Planeta, C. de Lectors, edi

torials sud-americanes, etc... Vam es
tar molt i molt controlats, però amb 
el temps la situació es va anar normalit
zant 

La URSS és un país com un altre, 
amb un règim complicat. L'aparell de 
l'estat ho controla tot Hi manca ta lli
bertat d'expressió. Aquest control so
bre les idees que exerceix l'Estat, es 
demostra en el fet de què gairebé tots 
els intel·lectuals espanyols que van 
anar ds pai'sos de paria hispana, van 
anar endavant, en canvi a l'URSS que
daren apagats, tot havia de passar pel 
realisme socidista." 

-L'August s'entcega totalment a la 
tasca de traductor. Que fa la Lina? 

"En els primers temps traduíem 
conjuntament. Després vaig crear l'A
gència Literària A.F.Z., que represen
tàvem els drets d'autor de les editorials 
soviètiques, fèiem catàlegs, contractes., 
sobretot obres tècniques. En fer 65 
anys em vaig retirar. Ara, l'Agència se
gueix funcionant amb una altra gent. 

-Què representa Catalunya per a 
una asturiana? Com és que s'instaLla-
ren a Barcelona? 

"Aquí m'hi trobo mdt bé, conec 
molta gent, hi tinc molts bons amics i 
tanmateix hi ha un alt nivell cultural. 
El problema és que desconenc molt 
com és Catalunya fora d'aquí. Encara 
que a Madrid s'hi estan fent moltes 
coses i la majoria de la gent va a Ma
drid per estar a la vora dds cenacles 
del capitd, Barcelona és una ciutat 
més europea, amb indiscutibles valors. 
Ell tenia tota la seva família aquí i 
volia viure-hi a prop. 

El català el llegeixo sense cap difi
cultat, però l'escric fatal i el parió amb 
"accent", per dxò empro més d 
castellà. 



-La vida de Lina Fernàndez, no ha 
estat amagada/tapada per la de l'Au
gust Vidal? 

"Ell era una persona d'altura, im 
gran humanista, tenia allò que se'n 
diu carisma. Era molt humà, massa bo 
per al món en què estem. D'una honra
desa extraordinària. 

La meva formació intel·lectual era 
molt inferior, jo només tenia els estu
dis de Magisteri i després vaig estudiar 
a la Universitat nocturna de Moscú." 
(Aquí intervé l'Helena, la filla gran, 
que des de feia poca estona assistia 
a la conversa) "Ell era l'intel·lectual, 
però qui solventava les qüestions vitals 
era la mare. El pare estava absorvit per 
la feina, treballava quinze hores dià
ries." 

-Com han anat les coses des de la 
seva mort? 

"Vaig seguir treballant. L'absència 
d'una persona amb la qual has convis
cut tants anys i compartit tantes coses 

es nota molt, però poc a poc t'hi vas 
acostumant. S'ha de viure, i la veritat 
és que estic molt ocupada. Faig viat
ges, vaig sovint a Madrid, els caps de 
setmana a la caseta de Caldes de Mont
bui..." 

-Com és que la caseta es fa a Cal
des... -Què ens pot dir de l'amor de 
l'August per Llagostera? 

"Era un sentimental "tremendo". 
Després de la guerra civil, en exiliar-se, 
va demanar que li enviessin flors de 
ginesta del bosc de Llagostera; les va 
guardar fins que es convertiren en pols. 
Després tots els diumenges volia venir 
a Llagostera... buscava les arrels., va 
anar trobant amics, antics companys... 
Aquí, a Barcelona, la casa sempre esta
va plena de gent. Vam escollir Caldes 
perquè la feina ens convenia estar a 
prop de Barcelona, i el paisatge es sem
bla molt amb Llagostera. 

-Què hi ha del seu treball autobio
gràfic? 

El rostre de la Lina eflecteix la seva vitalitat I fortalesa, 
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"Va fer molt poc, sempre havia de 
treballar en altres coses. En certa ma
nera les circumstàncies el van limitar 
tota la vida. Primer per l'esclat de la 
guerra, les conseqüències d'aquesta, les 
ganes de tornar de l'URSS, les dificul
tats per estabTir-nos aquí, el treball 
constant... —Quan ho volia fer, ja va 
ésser tard." 

August Vidal, un símbol per a Lla
gostera? (D'un dels pocs trebaUs que 
s'han publicat a Llagostera sobre h 
vida d'una personalitat tan rica, l'escrit 
d'Enric Marquès, al programa de F. Ai. 
de l'any 1976, poc temps després de 
la mort, en destaquem: "...La vida 
exemplar de l'August Vidal es conver
tirà en símbol. A hores d'ara ja n'és 
un. Els seus contemporanis llagoste-
rencs els pertoca entendre i recuperar-
ne h seva importància. Es deure de la 
seva comunitat natural". En certa 
manera, podem dt que nosaJtres som 
fruit d'aquesta suggerència). Sobre 
aquesta base comencem a parlar de 
les qualitats pacifistes i anti-belicistes 
de l'August, del seu amor al treball i 
la lluita quotidiana, de la seva facili
tat de comprensió, del saber escoltar, 
de la confiança que teiüa amb el jo
vent... 

"Era un pedagog nat. Tenia bor» 
sentiments, bones idees, amor al tre
ball... Durant la guerra va estar on ha
via d'estar. Ell era un idealista, enemic 
de la guerra, però volia un país amb 
justícia i llibertat, i el seu humanisme 
el feia anar més enllà." 

"Era una persona molt treballado
ra. Quan algú li explicava proUemes 
existencials aconsellava treballar, en el 
que fóra, però sempre una cota que 
agradés. Detestava els ganduls..." 

"Sabia escoltar i procurava raonw'. 
Exposava, però no impceava. La gant 
jove li agradava molt, i en venien molts 
a casa, potser més que ret per l'am
bient que hi trobaven." 

Acabem parlant de la seva passió 
per Gorici, i les Uargues dissertacions 
sobre els pròlegs que va fer a les tra
duccions de Dostoievski. Ens lamen
tem de què a LJa90stera no se li perme
tés donar quelcom del moh que tenia. 
L'home és ftuit de les drcumstàncms... 
però sovint les circumstàncies les fan 
ek altres. Es va perdre un bon home, 
esperem que ito sigui massa tard per 
començar a descotoir-lo. 

Col·lectiu de Redacció 
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Crec que en parlar del meu pare 
només puc fer dues coses: referir-me 
als records i a la imatge que en tínc 
jo, la seva filla gran, i donar, per qui 
pugui interessar-li, una llista de les tra
duccions i articles que va fer al llarg de 
19 anys. 

Miraré de donar-ne un esboç bio
gràfic, que és allò que pot interessar als 
qui no el van conèixer. Però he de dir 
que gairebé tot el que jo sé del meu 
pare ve del que li vaig sentir explicar a 
ell: sovint es tracta de records de ju-
ventut i d'infantesa, meus. Tot està 
passat, doncs, pel meu prisma, i, en 
la mesura en què la història dels nos
tres pares és una part de la nostra prò
pia història, no puc ser molt objectiva. 
El que jo digui segur que és diferent 
del que pugui dir-ne una altra persona. 
Demano per endavant excuses per la 
subjectivitat del que segueix. 

* * * 

Sé que va néixer el 10 d'octubre del 
1909 i que era el més gran de tres ger
mans. Quan va venir el segon fill, el 
gran va anar a viure a casa dels seus 
avis materns. La raó no la conec ben 
bé. Crec que en Robert -el meu on
cle- era una criatura delicada de salut: 
potser va ser per això. El que és segur, 
és que el pare es va passar pràctica
ment la infància a casa del seu avi, i 
que sempre que en pariava, de gran, ho 
feia amb adoració. 

Als 13 anys va marxar a Girona a 
fer de barber. Allà va entrar a la Nor
mal: fer-se mestre era una manera cor
rent d'accedir a la cultura per a un noi 
de poble. Recordo haver-lo sentit par
lar amb molt d'agraïment de dos mes
tres, que a mi se'm confonen: Fàbre
gues i Costal. Si no m'equivoco, el pri
mer era mestre de Llagostera, i l'altre 
ho era de la Normal. EUs li despertaren 
el cuc dè l'estu.di. Crec que la dèria de 
la dutxa freda i el gimnàs als matins 

ESBÓS 
BIOGRÀFIC 
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i l'educació en una moral tirant a es
toica h venien de Girona, d'en Costal. 
Si no és una imatge deformada per la 
meva perspectiva, era una educació 
basada en la idea del saber com ideal a 
assolir; la força de voluntat com carac
terística imprescindible d'una persona 
digna; la moral optimista per damunt 
de tot; la necessitat d'una fe en una 
idea o en uns valos ètics; el cultiu de 
models morals encarnats en personat
ges històrics o literaris... No sé si era 
ben bé així com ho havia rebut ja de 
jovenet, però en tot cas així se h va 
anar cristal.litzant amb el temps i 
així ens ho va transmetre - o intentar 
transmetre- a les seves filles. 

No sé exactament com era la seva 
vida a Girona en aquesta etapa ni si 
anava a Llagostera gaire sovint o no. 
Suposo que sí. Li he sentit pariar, amb 
tota la idealització que solen merèixer 
els anys de juventut, de les excursions 
a peu (Platja d'Aro, Sant Ceclina...) 
que feia amb la seva colla d'amics: 
vol dir que mantenia una relació amb 
els companys de Llagostera. El meu 
oncle Vila i en Pitó Lep se'n deuen 
recordar prou. De tota manera, amb la 
família i el poble hi mantenia rela
ció, però no hi vivia. Sempre he pen
sat que aquest allunyament des de tan 
jovenent i el fet d'haver viscut amb els 
avis mentre els seus germans -en Ro
bert i la meva tia Maria- vivien amb 
els pares, tenien alguna relació amb el 
seu caràcter sensible, necessitat d'afec
te i de calor familiar. Potser només és 
una impressió. 

Acabada la Normal a Girona, el 
pare se'n va anar a Madrid a continuar 
estudis. Recordo vagament les seves 
explicacions sobre el fet que la "Es
cuda Superior del Magisterio" l'havien 
integrada dins la Facultat de Fisologia 
i Lletres de la Universitat, i que allà 
va estudiar pedagogia i psicologia. 

En l'ambient estudiantil va començar 
a ficar-se en subversions i activitats 
sindicals. Al final de la monarquia va 
passar unes setmanes a la presó per no 
sé quina raó de poca importància. 
Una beca el va portar a Alemanya 
justament l'any de la pujada d'Hitler 
al poder: el 1933. 

Quan ja vivíem a Barcelona i el 
pare treballava tancat tot el dia al seu 
despatx, tenia el costum de fer una 
passejada havent sopat: per sortir de 
casa i per discipUna: era necessari per 
a la salut. Jo l'hi acompanyava de ve
gades. En aquelles passejades sovint 
m'explicava com, els anys anteriors 
a la guerra, a Madrid, es dedicava a 
l'activitat sindical més que no a l'es
tudi; com, cada cop més polititzant i 
més simpatitzant dels comunistes, no 
ingressava al partit perquè els indivi
dus que en coneixia li desagradaven pel 
seu fanatisme. (Per temperament va ser 
sempre un home conciliador i enemic 
de fanatismes, cosa que no vol dir que 
no tingués clares les seves idees i no les 
defensés). Fins i tot va confessar un 
dia que potser ell i els seus companys 
dedicaven massa temps a les activitats 
sindicals i massa poc a viure i a les 
noies. Era una declaració curiosa. 
D'una banda, encoratjava la seva filla a 
gaudir de la vida (jo devia voltar ales
hores pels 18-20 anys), però d'una al
tra banda reforçava la imatge d'una 
juventut conscient, activa, comprome
sa, seriosa, d'home idealista i tirant a 
purità (parió de la imatge que m'arri
bava, no d'una realitat que no puc 
comprovar; però penso que la imatge 
que llega un pare als seus fills també 
és significativa, independentment de la 
veritat estricta que contingui). 

Abans de la guerra, doncs, el pare 
militava: no pas a cap partit, però sí 
a la F.E.T.E. (Federación Espafiola de 
Trabajadores de la Ensefianza, vincu
lada a l'UGT). En va ser secretari 



JMíMj^f^f^fEíllE'Efl.^lHjB^lj'Mjlj^flj^íljl 

d'informació i propaganda i represen
tant d'Espanya a la I.T.E. (Internacio
nal dels Treballadors de l'Ensenyança). 
Un dia li vaig demanar com era que, si 
abans de la guerra no s'havia fet del 
P.C. perquè no li agradava la gent que 
hi militava, tot i simpatitzar-hi, durant 
la guerra sí que se'n va fer. La seva 
resposta va ser que en una situació 
extrema cal prendre partit: un no pot 
quedar-se entremig en un moment de 
guerra; ets amb els uns o amb els al
tres; les simpaties personals i les discre
pàncies queden de banda. Ell estava 
convençut que calia lluitar amb totes 
les forces contra la dictadura militar 
de dretes, i les posicions més correctes 
li van semblar les del partit comunista. 
En conseqüència, es va llançar a la 
lluita amb tota la dedicació i fe de 
què era capaç. De seguida es va fer 
comissari polític. Un núm. de "El 
magisterio espaüol" (22 de desembre 
del 1937) reprodueix un article de 
"Frente Rojo" "que dibuja la silueta 
vigorosa de nuestro camarada Vidal, 
miembro del Secretariado de la I.T.E." 
en un to de panegíric didàctic: 

"Sus dotes de hombre de masas, de 
educador y colaborador magnifico 
de soldados y mandos le llevaran al 
puesto de comisario del 21 Cuerpo 
de Ejército. Desde él y en colabo-
ración con el Cuerpo de Comisarios, 
puso toda su voluntad y esfuerzo en 
afiamar la unidad antifascista, y a 
él se debe la venturosa iniciativa del 
acto de Barcelona, donde jefes y 
comisarios de distintas unidades y 
matices politicos sellaron la prome
sa flrme de mantener y afianzar ca
da vez mds la unión de las masas po-
pulares combatientes dentro del 
Ejército Popular, su fldelidad al 
Gobiemo del Frente Popular, para 
asegurar la ruta flrme de nuestra 
Victoria. // Cumpliendo las orien-
taciones recientes del Comisariado 
General de Guerra, el gran organi-
zador. agitador y activista politico 
Augusto Vidal va a ocupar su pues
to de combatiente de vanguardia 
en la 21 División. como comisario 
de la 133 Brigada. // ...En Vidal 
tiene el Comisariado y todo el 
Ejército uno de sus mejores valo
res. " 

En l'abundosa literatura que ha 
^ a t apareixent sobre la guerra civil 
espanyola s'ha criticat molt la insti
tució dels comissaris polítics, vistos 
com instrument del Partit Comunis
ta per controlar i dominar l'exèrcit. 

Jo no sé fins a quin punt això podia 
ser cert, ni "fins a quin punt hi havia 
uns dirigents comunistes malèvols 
que tan sols desitjaven guanyar el po
der i per a qui la guerra i les persones 
no importaven gens ni mica, com a 
vegades es diu. Potser té més raó 
George Orwell, que en el seu Homenat
ge a Catalunya presenta els soldats i 
oficials dels diferents matisos ideo
lògics prou units al front, a primera 
línia, solidaris davant l'evidència de 
l'enemic comú, segons eU les lluites 
polítiques creu més cosa dels dirigents 
a reraguarda. 

El meu pare es va passar la guerra al 
front: primer a Madrid, durant crec 
que més d'un any. almenys hi va viure 
les lluites de la Ciutat Universitària, 
amb tot el duríssim període del 37 
en què semblava que Madrid havia de 
caure en mans dels nacionals. Després, 
va anar al front d'Aragó. Va participar 
a la batalla de l'Ebre. Part de la guerra 
la passà amb les Brigades Internacio
nals. Va ser comissari del coronel 
Casado. I al final, quan ja tot estava 
perdut però el partit comunista enca
ra mantenia la posició de continuar 
lluitant, sembla que el volien enviar a 
Catalunya (es trobava ja a França) a 
organitzar la guerrilla. Però aleshores 
va venir el canvi de política del partit, 
i el pare es va quedar a París, amagat 
a casa d'uns amics. La seva intenció 
era marxar a Mèxic, però va ser enviat 
al'URSS. 
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Tot això són els fets externs. Par
cials i inconnexos: retalls de les con
verses, que ara em sap tan de greu de 
no haver gravat o anotat. A mi, més 
que els fets concrets i les anècdotes, 
el que m'ha quedat d'aquelles conver
ses sobre la guerra és la idea que va ser 
"l'època més feliç de la seva vida" 
(així ho afirmà un dia, literalment): 
perquè aleshores la vida tenia un sentit 
molt clar -la lluita contra el feixis
me , i ell s'hi va llançar amb cos i 
ànima. M'imagino que el se;itiment 
devia ser proper al descrit per Hemin-
gway a For whom the Bell tous (Per 
qui sonen les campanes): 

"En aquel ktgar uno se sentia par-
ticipe de una cruzada. Es la única 
palabra que cuadra, aunque se ha 
usado y abusado tanto de ella que 
ya ha perdido su verdadero sentido. 
A pesar de la burocràcia, de la in
competència y de las pendencias de 
partido, se acusaba un sentimiento 
algo parecido al que se espera per-
cibir cuando se hace la primera 
comunión: un sentimiento de con-
sagración al deberpara con los opri-
midos del mundo. Tal sentimiento, 
ignorado hasta entonces, tomaba 
tanta importància que la pròpia 
muerte parecia carecer de impor
tància; como si elk fuera algo que 
no se debe evitar porque podria 
dificultar el cumplimiento del 
deber." 

August i les seves alumnes de la Universitat de Moscú 
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Pensava que per guanyar la guerra 
calia un exèrcit organitzat, i que pri
mer s'havia de guanyar, abans d'ini
ciar revolucions. Aquesta era la posició 
del P.C, i ell la compartia. Com com
partia la idea que calia continuar llui
tant, el 39, quan tots els altres partits 
opinaven el contrari, i pensava que 
l'actitud del coronel Casado era una 
traïció. Han passat els anys, s'han fet 
estudis, ara, al darrera de les diverses 
posicions veiem les polítiques globals 
dels partits i dels països que les promo-
cionaven. Però aleshores el lluitador 
concret i honrat - i per tal tinc el meu 
pare- no era un historiador, sinó sim
plement això, un lluitador, i actuava 
pensant que la postura que defensava 
era la correcta. En aquest sentit, el 
pare no es desdeia de la seva actuació 
al cap dels anys. Sí que, en canvi, amb 
la perspectiva del temps, canvià 
d'opinió sobre la política del P.C. 
de cara als "troskistes" i sobre altres 
qüestions. 

A partir de l'I de maig del 1939 
-dia de l'arribada a Leningrand-
començà per a ell una altra època: 
17 anys de vida a l'URSS. De les 
cartes d'aquells temps es desprèn que 
per a ell, com per a tants d'altres, la 
guerra no havia acabat, ni de lluny: 

"Tots nosaltres -escrivia en la pri
mera carta des de la Unió Soviètica 
a uns amics francesos— estem àvids 
d'aprendre de la gran experiència 
del poble rus per triomfar mülor a 
Espanya el dia que reprenguem les 
armes per reconquistar-la". 
És una carta plena d'optimisme, 

d'ànim, malgrat el ddor de la "bata
lla" perduda. La guerra encara no n'es
tava, de perduda, no s'havia acabat. 
Poc abans, quan el pare encara es tro
bava a França, el seu amic Iduarte li 
havia escrit des de Nova York. 

"Siempre he estado tranquilo en 
cuanto a tu animo, que no flaqueó 
en la guerra ni flaquea ni flaquearà 
en eldestierro." 
I en la mateixa carta, afegia: 
"Creo como tú que la íregua es 
mas carta de lo que muchos se ima-
girum. Los imperialismos rivales He-
guran a las manos, y entorxes serà 
la horú del mundo. El temor a la 
justícia social ha obligado a muchos 
a ceder, y no se sabé hasta donde 
Uegaran en las corwesiones. Pera la 
suerte esta escrita. No evitaran lo 
inexorable. Tengo esafeyla seguri-
dad de que Espa/la no vivemdsque 
una escaramuxa paaajera. El equüi-
brio de Fhinco y de toda Europa es 

inestable. El artificio no durarà. No 
tengo dudas sobre ello." 
Es tractava d'un "recés", si és que 

se'n pot dir així, però l'enfrontament 
entre el feixisme i les altres forces 
d'Europa era inevitable, i si era derro
tat el feixisme arreu del món, com po
dia ser Espanya una excepció? 

De les cartes de l'època se'n desprèn 
encara una altra cosa: al pare el recla
maven a Mèxic, perquè el consideraven 
una persona útil per la reorganització 
dels ensenyaments espanyols a l'exili. 
Als seus companys els semblava que 
havia anat a parar a un "forat". Un 
tal Comas h escrivia, el 12 de gener del 
1940: 

"Seria no terminar nunca si quisiera 
contarte las rencillas y disensiones 
entre los espanoles que estan aqui: 
negrinistas, prietistas, comunistas, 
anticomunistas, pancistas (!!), etc. 
etc. Però lo mejor es estar en casa. 
II La verdad es que no resulta com
prensible como tu, alma de la /. T.E. 
està relegado a dar clases de Lengua 
y Geografia a ninos espanoles, 
mientras aqui el Secretariado està 
en manos de R., que, desde mi pun
ta de vista (y creo que no soy el 
únicoj lo hace lo peor posible para 
la L T.E. ...iNo podrias tú venir por 
aquia hacerte cargo de ese Secreta
riado? Si explicas estàs cosas a los 
camaradas de ahi seguramente te 
ayudaridn." 
Y un altre amic afegia: 
"Yo también suscribo el parecer de 
Comas. Aqui harias una magnifica 
labor no sTo para la LT.E. y para 
otros aspectos de la labor que se 
pueden y deben realizar en un pais 
y en un continente como éste, en 
estos momentos." 
El fet és que no va anar a Mèxic. Els 

motius no els conec. Es va quedar a 
l'URSS, amb les maletes com qui diu 
fetes, sempre a punt de marxa, pensant 
primer que tomaria a Espanya quan 
acabés la guerra mundial, i després 
que la caiguda de Franco era "qües
tió de mesos". Un company d'exili 
a la Unió Soviètica es despedia d'ell, 
en una carta a cavall de 1942 i 1943 
dient: 

"Feliz aflo 1943! A ver si es el aHo 
en que podamos rehacer la vida de 
nuestra Pàtria y al mismo tiempo, la 
nuestra" 
Els joves orientaven el seu fiítur de 

cata a la tomada a Espanya. Els grans 
es consideraven al país "de pas". No 
va ser ben bé fins els anys SO que es 
van fer a la idea que l'estada a l'URSS 

m 
tenia una caràcter, si més no, estable. 

Els primers anys, va fer de mestre 
en una colònia de nens espanyols, en
viats a fora "mentre durava la guerra". 
Allà va conèixer la meva mare, una as
turiana que havia arribat a l'URSS 
acompanyant un grup de nens del 
nord, i s'hi va casar. Durant la guerra 
mundial, tota la colònia va ser eva-
quada a una regió del Volga habitada 
per alemanys des del s. XVllI. Però, 
vist que la guerra era precisament 
contra Alemanya, el govem decidí 
deportar tots els habitants d'aquella 
regió a l'Àsia. Així, la colònia es
panyola el personal administratiu i 
auxiUar, part dels mestres, l'organit
zació i l'ensenyament eren mssos— 
però es trobà en una zona pràctica
ment deserta, que s'anà repoblant més 
tard de mica en mica amb evaquats 
de les regions ocupades pels alemanys. 
La fam i les privaciones van ser durís-
simes. 

Acabada la guerra, a mida que els 
"nens" s'anaven fent grans, les colò
nies s'anaven reduint i tancant. Tant 
el pare com la mare van dedicar-se a 
l'ensenyament de castellà. Amb els 
anys, el pare va dirigir els cursos d'es
panyol del Ministeri de Comerç Exte
rior; més tard va llegir la tesi en Filo
logia Romànica i va passar a treballar 
a la Universitat de Moscou. 

L'any 1956, els ex-nois de les co
lònies van aconseguir, a través de la 
Creu Roja i mitjançant un acord entre 
el govem espanyol i soviètic, el permís 
de repatriació per als exiliats republi
cans a l'URSS. Al mateix temps, a 
casa arribava la proposta d'anar a 
ensenyar castellà a Pekín durant 5 
anys. Després de dubtar-ho molt, d'es
tirar i arronsar tant com es vulgui, els 
pares van decidir de tomar a Espanya 
i deixar córrer la Xina. Era l'Espanya 
de Franco, però malgrat tot era llur 
país, i l'enyorança de la pàtria prohi
bida era massa forta per resistir-hi. 

El pare, com la mare i com tants 
d'altres, havien arribat a l'URSS 
amb un sac d'ilJusions. Havien imagi
nat que la revolució havia transformat 
els homes, i que l'URSS era un país 
perfecte. Naturalment, la realitat va 
ser distinta. Ni el país era perfecte, ni 
els resultats de la ideologia aplicada 
eren els que s'havien esperat. Les con
dicions de vida van ser sempre dures, 
fins i tot deixant a part el període 
bèlic. Els hàbits, la cultura, els men
jars, el clima... tot era diferent i calia 
acostumar-s'hi. Hi havia, també, la por 
de l'època stalinista, el no entendre 



moltes coses i l'empassar-se més d'una 
roda de molí. Crec que el pare va treu
re de rURSS una profunda riquesa 
d'experiència vital, un gran afecte per 
la gent russa i per la seva cultura, i una 
evolució ideològica que el portà a revi
sar actituds personals i col·lectives. 

En una carta escrita a un amic de 
Moscou el 27 de maig del 1975, 
deia: 

"También yo pienso muy a menu
da en todos vosotros y en los anos 
vividos en la Unión Soviètica. Casi 
todos ellos, anos difíciles. Però tal 
vez por esta les somos deudores de 
aígunos de los rasgos màs humanos 
que en nosotros pueda haber. Creo 
que aquellos anos nos han hecho 
màs comprensives, mas tolerantes, 
màs sensibles, tal vez mejores de 
lo que habriamos sido. Como quie-
ra que sea, yo los recuerdo siempre 
con sumo respeto y hasta con 
amor". 
Penso que no renuncià mai a una 

ideologia de caire socialista, però sí 
que va ser crític envers la política del 
partit en què havia militat, i de la seva 
experiència en va treure la convicció 
que la pluralitat de criteris i d'organit
zacions era absolutament necessària. 
NTii ha que el creuen haver vist més 
desencantat i pjessimista, al final de 
la seva vida. Jo no l'hi recordo pas, 
almenys a nivell ideològic. 

Tornant enrera, l'arribada a Espan
ya l'any 1957 amb la família -jo tenia 
11 anys i la meva germna 2- represen
tava haver de recomençar de zero als 
48 anys, en un ambient més aviat 
hosril, en un país molt diferent del 
que havia deixat. Durant un any vam 
viure tots quatre a Llagostera, a casa 
dels avis Vidal, al carrer Girona. Des
prés ens vam instal.lar a Barcelona. 
Els pares, tots dos, van aconseguir 
subsistir gràcies a les traduccions del 
rus que es podien fer a l'època. No 
havien volgut reingressar al magisteri, 
com se'ls havia ofert. L'ambient a les 
escoles era molt franquista encara per
què ells, uns "vençuts", poguessin 
acceptar-lo amb indiferència. El pare 
va convalidar el seu títol de llicenciat 
i doctor en Romàniques, però no el 
va utilitzar. 

Amb el temps, es va convertir en un 
dels traductors de rus més coneguts 
en els ambients editorials. 1 aconseguí 
de tirar la família endavant. Però això 
va significar un sacrifici personal molt 
gran. Ell era un home d'acció, molt 
Comunicatiu i sociable, amb qualitats 
per a l'activitat colJectiva d'una ban

da i per a la intelJectual d'una altra. 
L'estada a l'URSS i una actitud més 
lúcida i més crítica que no la que se li 
exigia li varen frenar l'activitat políti
ca, que no va voler reemprendre en 
tomar a ESpanya. El treball, esclau 
durant 14 i 16 hores diàries picant a 
màquina, l'obligà a una vida aïllada 
que no era per a ell (ni probablement 
per a ningú, però això és un altre pro
blema). Recordo algunes ocasions en 
què va donar una conferència o altra: 
el tracte amb el públic el revifava, tor
nava a casa radiant. Tampoc podia de
dicar-se a cap treball creatiu. Tants 
d'anys de traduir literatura russa (al 
castellà, que havia estat la seva llengua 
de cultura i de treball des de l'estada 
a Madrid els anys 30), li feien venir 
ganes d'escriure assaigs, treball propi, 
original, tot i que ell valorava la tra
ducció com una feina creativa. L'única 
cosa que va arribar a fer en aquest 
terreny van ser els pròlegs a les seves 
traduccions, que en cas de Dostoievski 
van ser recollits en llibre a part. Quan 
arribà el moment en què ja no li calia 
treballar tant -la situació econòmica 
era millor, les filles érem grans i era 
edat de jubilar-se-, el càncer li estron
cà els projectes que tenia d'escriure 
les memòries i de fer estudis sobre 
literatura russa. 

Crec que el pare era un home amb 
moltes qualitats humanes i intelJec-
tuals. Les qualitats intel·lectuals no es 
van poder desenvolupar a pler: quan 
començava a publicar treballs sobre 
pedagogia i psicologia i tenia a punt 
d'engegar una revista sobre psicologia, 
va venir la guerra; quan començava a 
treballar a la Universitat de Moscou, 
se'n va venir a Espanya; i a Espanya, la 
necessitat de tirar endavant la família 
li impedí dedicar-se a un treball crea
tiu i li estroncà la línia de treball que 
duia a l'URSS. Quant a les qualitats 
humanes, és diferent. D'aquestes en 
tenen record els qui el varen conèixer. 
Era un home que d'entrada disposava a 
favor, donava confiança. Solia ser el 
centre de les reunions. Era d'aquelles 
persones a qui els joves s'agafen fàcil
ment i que fàcilment idealitzen. Recor
do com als meus companys d'Universi
tat els agradava de venir a casa a xerrar 
amb ell. Recordo cassos concrets de 
joves que buscaven el seu consell i el 
seu exemple. 1 es conserven cartes 
d'alumnes seus, escrites des de l'eva-
quació durant la guerra mundial, on 
això es palesa. 

"Cuando usted me escribe, parece 
que los ànimos para el trabcgo se me 
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renuevan mas que si hubiera des
cansada. ", "Ahora que me encuen-
tro lejos de usted, le diré que desde 
que con usted hablé una vez en el 
estàdium de futbol, vi en usted una 
persona que me podria dirigir al 
salir a la vida..."; "En los casos de 
incertidumbre se acude a una perso
na en la cual nosotros hemos visto 
màs aprecio y màs interès. Ahora 
penarà Vd. jQué fresca! jseacuer-
da de mi en los casas de apuro!... 
Ayüdeme..."; "Ahora, al leeer su 
carta, me he animada un tanta, y 
contando con su ayuda, creo que 
me serà màs fàcil escribir" (dit per 
una noia que volia dedicar-se a es
criure); "Apreciable camarada y 
maestro, he recibido su carta la cual 
me causo mucha alegria y me hizo 
comprender que vivir como he vivi-
da hasta ahora no puede continuar 
màs adelante", etc. (Cartes d'alum
nes - nois i noies , de l'any 1942). 
M'imagino que des de fora eren més 

visibles defectes personals que a mi se 
m'escapen, i menys visibles d'altres als 
que jo, com a filla, potser era més sen
sible. Però penso que, sigui com sigui, 
el meu pare era una persona amb prou 
dosi de coherència personal i d'honra
desa -n'hi ha que parlen d'ingenuïtat, 
i a vegades era cert—, que fa que valgui 
la pena recordar-lo. En tot cas, era un 
home d'aquest poble, que "es va fer" 
a base d'un esforç personal, molta vo
luntat i molta fe en les persones i en la 
cultura. E. Vidal 

Maig 82 
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LES ARRELS 
LLAGOSTERENOUES 

L'August era un enamorat de Lla
gostera, i aquest sentiment va ésser 
present durant tota la seva vida. El seu 
pare en "Quimet Vidal" era taper i 
republicà. Vivien al carrer Girona. 
L-'August tenia dos germans, en Robert 
i la Maria. El primer va morir poc 
temps abans que ell. Amb la Maria i el 
seu marit, en Pepitu Vila, hem conver
sat una llarga estona sobre la vida i in
quietuds del germà recordat. No ho 
hem fet a manera d'entrevista, ja que 
ens sembla que el testimoni directe de 
la que durant molts anys va ésser la 
seva companya, Lina, i l'extensa bio
grafia que ens ha fet la seva filla Elena, 
compleixen essencialment la finalitat 
de recerca que ens hem proposat, 
tanmateix ens exposem a ésser reite
ratius. 

En el pensament de la Maria Vidal, 
la vida del seu germà ocupa un lloc 
preferent i enyorat: —"Quant el tro
bem a faltar!"—. Ella i el seu marit ens 
recorden que de ben petit ja va saber 
costejar-se bona part dels estudis 
treballant de barber a Girona. De com 
va ésser el principal propulsor de què 
les Escoles Públiques es fessin a dalt 
del Puig. De com pels anys trenta 
fou un autèntic animador cultural de 
la vila, aconseguint que vinguessin a fer 
xerrades importants intel·lectuals i po
lítics de l'època. Del seu íntegre com
portament durant el temps de guerra, 
de l'exili i l'esperada tomada. De les 
visites gairebé setmanals a Llagostera. 
Del seu esperit equilibrat, honest, i 
recte... 

OBRES TRADUÏDES PER 
AUGUST VIDAL 

Va traduir sempre al castellà, amb una sola excepció. Preferia 

traduir literatura, però havia de traduir de tot. Quan es tractava 

de temes que coneixia poc, feia un parèntesi per estudiar la ma

tèria (per exemple, lògica matemàtica). Per a l'editorial E.P.U. 

(Ediciones Pueblos Unidos) de Urugai va treballar durant 17 anys; 

no conservem tots els títols que hi va traduir. 

Els tres germans: August, Maria i Robert 

1.- MAESTROS RUSOS (Segunda 
època). Selecció, introducció i tra
ducció de part de les obres, de 
l'August Vidal; amb la coUabora-
ció de José M. Valverde. 
Editorial PLANETA - 1966 

2 . - F. M. Dostoievski OBRAS COM-
PLETAS. Edició en castellà, diri
gida i prologada per August Vidal 
amb un estudi de José Luis Aran-
guren. 
Editorial VERGARA. Biblioteca 
AUTORES DE SIEMPRE - 1969 
Reeditada actualment per BRU
GUERA (Núm. 16-17). 

3 . - CUEflTOS RUSOS. De Pushkin a 
Chéjov. Versió del rus d'August 
Vidal i José Lain. 
Editorial VERGARA. Barcelona, 
1967 

4 . - AUTORES RUSOS CONTEMPO-
RÀNEOS. Traducció d'August 
Vidal. 
Ediotrial VERGARA. 
Barcelona, 1963 

5 . - Nikolàs Gógol, ALMAS MUER-
TAS. Traducció d'A. Vidal. 
CÍRCULO DE LECTORES. Bar
celona, 1970 

6.- M. Gorki. TRILOGIA: Mi infàn
cia, Entre la gente, Mis universi-
dades. Traducció d'August Vidal. 
CÍRCULO DE LECTORES. Bar
celona, 1972 

7.- F. M. Dostoievski. EL IDIOTA 
Traducció de José Laín i August 
Vidal. 
CÍRCULO DE LECTORES 
Barcelona, 1972 

8 . - M. Koltsov. DIARIO DE LA 
GUERRA DE ESPANA. Tra
ducció d'August Vidal. 
Ediciones RUEDO IBÉRICO 

9.- F. M. Dostoievski. CRIMEN Y 
CASTIGO y EL SUENO DEL 
TÍO. Versió castellana i pròleg 
d'A. Vidal. 
Editorial VERGARA. 
Barcelona, 1961 

10.- Ilia Ehrenburg. GENTES, AíïOS, 
VIDA - 5 tomos. Traducció d'A. 
Vidal. 
Editorial JOAQUIN MORTIZ. 
México, 1962 

11.- Borís Pastemak. EL AÜO 1905 
Traducció d'A. Vidal amb la col-
laboradó de Carlos Barral. 
Editorial BARRAL EDITORES. 
Libros de Enlace. Barcelona, 1969 

12.-Chinguís Aitmàtov. LA NAVE 
BLANCA. Traducció d'A. Vidal. 
Editorial PLANETA. Barcelona, 
1973 

13.- Chinguís Aitmàtov. TIERRA MA-
DRE - DZHAMILIA. Traducció 
d'A. Vidal. 
Editorial PLANETA. 
Barcelona. 1966 

14.-CUENTOS de Turguéniev, Dos
toievski y Tolstoi. Traducció al 
català d'A. Vidal. 
Editorial VERGARA, Col.lecció 
ISARD. Barcelona, 1964 

16.- F. Dostoievski, EL IDIOTA. Tra
ducció d'A. Vidal. 
Editorial BRUGUERA. Col.lecció 
LIBRO AMIGO. Barcelona, 1979 
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18.- Borís L. Gorbàtov. AGUA GRAN-
DE (Relatos del Àrtico Soviétí-
co). Traducció d'A. Vidal. 
Editorial SEIX-BARRAL. 
Bibliotecabreve. Barcelona, 1962 

19.- A. Vidal. DOSTOIEVSKI. 
Editorial BARRAL EDITORES. 
Barcelona, 1972 

OBRES PUBUCADES PER 
L'EDITORIAL PUEBLOS UNIDOS 

DE MONTEVIDEO (URUGAI) 

20.- Acadèmia de Ciencias Sodales de 
la URSS., FUNDAMENTOS DEL 
CQMUNISMO CIENTÍFICO. Tra
ducció d'A. Vidal, 1968 

21.-P. N. Fdoséiev. DIALÈCTICA DE 
LA ÈPOCA CONTEMPORÀNEA. 
Traducció d'A. Vidal, 1968 

22.- Acadèmia de Ciencias de la URSS. 
LENIN Y LAS CIENCIAS NATU-
RALES CONTEMPORÀNEAS. 
Traducció d'A. Vidal, 1976 

23.- Acadèmia de Ciencias de la URSS 
LENGUAJE Y PENSAMIENTO. 
Traducció d'A. Vidal, 1%3 

24.- Instituto de Mancismo Leninismo. 
V. I. LENIN. Biografia. 2.a edició. 
Traducció d'A. Vidal, 1963 

25.- M. M. Rosental - P. F. Yudin DIC-
CIONARIO FILOSÓFICO. Tra
ducció d'A. Vidal. 1965 

26.-1. F. Askin. EL PROBLEMA DEL 
TIEMPO. SU INTERPRETACIÓN 
FILOSÒFICA. Traducció d'A. Vi
dal. 1968 

27. A. V. Gladkij - Y. A. Mel'cuk. IN-
TRODUCCIÓN A LA LINGÜÍS
TICA MATEMÀTICA. Traducció 
d'A. Vidal. 

28.- Acadèmia de Bellas Artés de la 
URSS. ENSAYOS DE ESTÈTICA 
MARXISTA LENINISTA. Tra
ducció d'A. Vidal 

29.-S.L. Rubinstein. EL SER Y LA 
CONCIENCIA. Traducció d'A. 
Vidal. 1960 

30.- B.D. Pariguin. LA PSICOLOGIA 
SOCIAL CC»!0 CIÈNCIA. Tra
ducció d'A. Vidal 

31.̂  Acadèmia de Ciencias de la URSS. 
ALGUNAS LEYES DEL CONO-
CIMIENTO CIENTÍnCO. Traduc
ció d'A. VidaL 1967 

32.-D.P. Gorski. PENSAMIENTO Y 
LENGUAJE. Traducció d'A. Vi
dal. 1959. 

33.- N. A. Konstantínov. y otros. 
PROBLEMAS FUNDAMENTA-
LES DE LA PEDAGOGIA. Tra
ducció d'A. Vidal. 1958 

34.- M. M. Rosental. PRINCIPIOS DE 
LÒGICA DIALÈCTICA. Traduc
ció d'A. VidaL 1962 

35.-G.D. Ohichkin - M.I. Pankràtova. 
CARTAS DE LENIN. Traducció 
d'A. Vidal. 1970 

36.-I.G. Gueràsimov. LA INVESTI-

GACIÒN CIENTÍFICA. CoIJecció 
EL PENSAMIENTO. Traducció 
d'A. Vidal. 1975 

37.- B. T. Grigorian. LA FILOSOFIA 
Y LA ESENCIA DEL HOMBRE. 
CoUecció EL PENSAMIENTO. 
Traducció d'A. Vidal. 1975 

38.- S. N. Stolóvich. NATURALEZA 
DE LA VALORACIÒN ESTÈTI
CA. CoUecció EL PENSAMIEN
TO. Traducció d'A. Vidal. 

39.- A. D. Ursul. NATURALEZA DE 
LA INFORMACIÒN. Colecció EL 
PENSAMIENTO. Traducció d'A. 
Vidal. 1972 

40.-N. M. Amósov. LA MODELA-
CIÒN DEL PENSAMIENTO Y 
DE LA PSIQUE. Traducció d'A. 
Vidal. 1967 

41.- M. Sídorov. COMO EL HOMBRE 
LLEGO A PENSAR. BibUoteca 
filosòfica para la juventud. Tra
ducció d'A. Vidal. 1966 

42.- V. Stoliarov. LA CIÈNCIA DEL 
DESARROLLO. Biblioteca filo
sòfica para la juventud. Traduc
ció d'A. Vidal 1966 

43.- E. Barténiev. EL ENIGMA DE LA 
EXISTÈNCIA HUMANA. Biblio
teca filosòfica para la juventud. 
Traducció d'A. Vidal. 1970 

44.-A. Leóntiev. EL LENGUAJE Y 
LA RAZÒN HUMANA. BibUo
teca filosòfica para la juventud. 
Traducció d'A. Vidal. 1966 

45.- A. M. Kórshunov. CONOCIMIEN-
TO Y ACCIÒN. Biblioteca füo-
sófíca para la juventud. Traducció 
d'A. Vidal. 1972 

46.-A. Pózner. EL MUNDO ANTE 
LOS OJOS DEL MATERIALIS
TA. Biblioteca filosòfica para la 
juventud. Traducció d'A. Vidal. 
1967 

47.- A. SMJotin. CIÈNCIA E INFOR
MACIÒN. Biblioteca filosòfica 
para la juventud. Traducció d'A. 
Vidal. 1972 

48.-S. Goncharuk. SOBRE LOS ES-
CÈPTICOS Y EL ESCEPTICIS-
MO. Biblioteca filosòfica para 
la juventud. Traducció d'A. 
Vidal. 1968 

49.-M. M. Rosental. P. F. Yudin. 
DICCIONARIO DE FILOSOFIA. 
Traducció d'A. Vidal. 
Editorial AKAL. Madrid. 1975 

50.- Acadèmia de Ciencias de la URSS. 
LÒGICA. Traducció d'A. Vidal. 
Editorial GRIJALBO. Mèxico. 
1959 
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PETITES 
ESPERANCES 

per a descobrir un 
nou planeta 

En Russinyol era un científic català 
del segle XXI, en l'època que Cata
lunya era independent de la resta 
d'Espanya. Era cap a finals de segle, 
quan aquest home en uns estudis de 
l'univers, va quedar completament 
convençut de què hi havia un altre pk-
neta, a més dels que s'havien confirmat 
el segle passat Va començar la seva 
investigació de l'espai. Per la televisió, 
per tots els aparells de ràdio, etc, es va 
fer córrer que en Russinyol maridaria 
una nau a l'espai. Semblava per tots 
els catalans "VICTÒRIA ". Una parau
la correcte per expresar-ho. Però tot 
i això, els companys d'en Russinyol 
se'n reien d'ell, perquè deien que no 
podia pas ésser que hi hagués un altre 
planeta. El projecte va ésser portat 
amb molta alegria i entusiasme. La 
nau va anar a l'espai però no es va tro
bar el planeta. Però en Russinyol no 
es va desesperar i va dir al poble per
què no es desanimés: "-Un científic 
mai no s'ha de desesperar si té l'ajuda 
del seu poble. Jo estic content perquè 
sé que tinc a Catalunya i que puc con
fiar en tots vosaltres". En Russinyol 
no va poder descobrir el nou planeta 
però va guanyar una cosa més impor
tant, l'amistat, l'alegria, el somriure de 
tots els catalans. 

Assumpció Casas i Oliveras 

LA PLATJA 

Un dia d'estiu, que feia un bon sol, 
dos germans, en Josep i en Pere, van 
anar a la platja de la Guineu per 
banyar-se. Només d'arribares van treu
re la roba i es van ficar a l'aigua. Allà 
hi havia una gran bombolla i es van 
ficar a dintre. Estaven al país de les 
bombolles, tot ho eren. 

Hi havia molt poca gent; solament 
hi habitaven dues famílies i un batlle. 
Era un país que no es pot explicar; 
en Pere i en Josep quedaren merave
llats del lloc on havien arribat, ficant-
se ala bombolla. 

-Bueno!- Va dir el batlle. 
-Com us dieu? 
No es decidien a dir-ho. En Pere 

que era el més decidit contestà: 
-Jo em dic Pere i el meu germà 

Josep. 
En Josep li anava dient fluix al 

seu germà: 
-No ho diguis, que encara ens 

enganxaran. 
Però ell continuava xerrant sense 

escoltar el seu germà. 
En Pere es va fer amic amb la gent 

que hi habitava, però el seu germà sem
pre estava allà avorrit sense saber què 
fer. 

Un dia va haver-hi un gran banquet; 
es casava el noi i la noia de les dos 
pobres famílies que hi havia. A ells 
dos els invitaren però... No gosaven 
anar-hi. Per ells això era una cosa... 
que... En fi, hi van anar, encara que 
molt discretament Però... quan anaven 
a fer el banquet els llum s'apagaren i la 
bombolla desaparegué; els nens toma
ren altre cop a la platja. 

Lourdes Casas i Saurí 

EL PLANETA PREHISTÒRIC 
Estàvem provant un nou tipus de 

nau recentment treta de la fàbrica 
quan la nau va començar a donar vol
tes i voltes sense parar. 

Quan va parar de rodar vam anar 
cap a Nova York, però vam veure que 
en comptes de la ciutat hi havia molt 
de bosc. Nosaltres vàrem voler aterrar 
però no vam poder per culpa d'un 
mostre prehistòric. Llavors ens vam 
adonar del que hi havia. Havíem retro
cedit molts de segles enrera: estàvem a 
la PREHISTÒRIA. 

No sabíem com tomar a casa. Vam 
provar-ho tot, fins i tot fer rodar la 
nau, però vam adonar-nos que allò no 
era la terra. Allò era un altre planeta. 
Era un planeta com la terra però enca
ra no estaven civilitzats. 

Vam aterrar i ens vam dur una bona 
sorpresa perquè ens tenien com a déus. 

Tots els tripulants de la nau està
vem sorpresos per allò que no podia 
ser veritat però que ho era. 

Vam tornar a navegar amb la nau 
fins que vàrem divisar el planeta terra. 
AUò va ser la cosa més important de 
la nostra aventura. 

Andreu Montiel 
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EL FERRO VIU 
Era una vegada un bon ferrer que 

estava tallant un ferro i una cosa el va 
estranyar: el ferro li semblava que era 
tou, perquè el tallava com si res. Més 
tard uns joves li van demanar que els 
hi fes un joc d'escacs amb ferro. El 
ferrer va decidir fer-lo amb aquell 
ferro. Un cop fet el dugué als joves 
que l'estrenaren d'immediat. Al cap 
d'un moment trucà el telèfon i hague
ren de deixar el joc, posat que ells es
peraven la trucada d'un amic. En tor
nar es trovaren amb tot el joc mogut. 
Es posaren a buscar qui els havia mo
gut les fitxes, sense pensar que el ferro 
era màgic i tenia vida. Buscaren i bus
caren sense trobar ningú i pensaren 
que hi podien haver rates. Tomaren a 
començar i al cap d'un ratet, en Josep, 
un d'aquells joves, s'adonà que un dels 
seus cavalls es movia sol i ho digué a en 
Joan, l'altre jove, i al mateix moment 
el cavall parlà així: Nois, jo sóc part 
d'un tros de ferro màgic i tots tenim 
vida, iiiihH 

Dies després, els nois retaven altres 
amics a jugar una partideta d'escacs i 
clar, sempre guanyaven en JOAN i en 
JOSEP, perquè les fitxes màgiques 
anaven a favor d'ells, clar. 

Jaume Olivé 

ELS ANIMALS 
En un lloc molt maco on es veia 

cada nit la lluna que brillava, en la casa 
on vivia el meu avi, es veien animals 
corrent per allà de dia i de nit. Al meu 
avi li agradaven molt els animals, i 
quan en veia un de ferit el curava per
què no es morís. 

Però, a que no sabeu per què no 
s'asustaven els animals d'ell? 

Fàcil, perquè com us he dit quan en 
veia un de ferit el curava, i a més a més 
perquè o'ian alguna cosa no anava bé 
doncs & ho arreglava. Doncs, com 
cada dia, ortia a veure el sol i allà 
Uegia un lx>n rato i tots els animals 
sortien i es quedaven amb ell a estirar-
se- Però no, aquell dia era diferent, 
no n'hi havia cap, va deixar el llibre i 
se'n va anar cap a veure què passava. 
Ho va veure de repèn: un animal es
tava ferit o mort, el va anar a veure i 
els animals van plorar, el van enterrar 
Mudant a fer un forat, van anar a bus
car el caçador el qual l'havia matat 
i el meu avi s'enfadà, el renyà i aquell 
niarxà com un llamp i no tomà mai 
més. 

Montserrat Cafíigueral i Bamés 

EL SOMNI 
Una nit, en anar a dormir, vaig sen

tir una mena de soroll. Jo tota sorpresa 
m'aixeco i obro la fínestra. Vet aquí 
que trobo, flotant sobre l'aire, una me
na de vehicle volador. El vaig mirar 
sorpresa i vaig pensar: hi pujaria però, 
i si caic? Per fi em vaig decidir. Vaig 
enfilar-me, vaig saltar i "plaf', al cim 
vaig quedar. Jo si que toco un botó i 
res de res, un altre i un altre i res, i 
per últim en toco un i "bumm" se'm 
ficà a córrer i córrer fins arribar a una 
mena d'illa posada al mig d'un arbre i 
allà va fer com un pet que jo vaig anar 
a parar a terra. Al cap d'una estona em 
cridaren per anar a l'escola. Tot havia 
estat un somni. 

Montserrat Alba 

RETORN EL 

Aquella nit, la mare em va dir que 
no tenia ous per fer el sopar i em va fer 
anar a comprar. Em va donar els cèn
tims i vaig anar a la botiga de més 
avall, per cert, que no sabia la situació 
exacta i em vaig perdre. Després de 
caminar durant mitja hora vaig anar a 
parar a un carrer fosc i estret. Per cert 
que no em feia gaire gràcia. En aquell 
moment va passar un noi amb moto i 
el vaig fer parar per preguntar-li la si
tuació exacta del meu destí. Em va 
contestar que ell sabia més o menys on 
parava, però no m'ho va dir amb molta 
seguretat. Tot i això em va pujar i des
prés de fer uns quants quilòmetres 
vam arribar. En baixar de la moto vaig 
trobar quelcom estrany en aquell car
rer, era fosc i estret, i no em feia molta 
gràcia. Després de molt pensar vaig 
arribar a la conclusió de què estava en 
el mateix carrer d'abans. 

Daniel Galan 
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ESTRANYESA 
Anava jo cap a Castellfollit de la 

Roca, quan em vaig trobar amb un des
esperat, que, rarament, duia la cara de 
color verd, i demanava ^uda perquè 
tenia avaria. A més a més se li havia 
acabat el combustible. El vaig seguir 
intrigat perquè tipus d'aquesta mena 
no se'n veuen tots els dies, i així de 
pas podria veure de quin estrany lloc 
venia aquell curiós personatge. 

Vàrem arribar allà on tenia el seu 
estrany vehicle i vaig poder comprovar 
que el combustible que utilitzava el 
possible "humanoide" per al seu possi
ble "O.V.N.I." (no sabia sí volava o 
no, encara que no ho semblava), estava 
compost per una barr^a d'aü i oli, pe
bre i salsa romesco. Així, doncs, li vaig 
dir que no es podia fer res per ell, sinó 
avisar la grua. Quan la grua s'emportà 
el vehicle, em passà pel cap preguntar-
li a aquell personatge de quin planeta 
venia i eU em digué que jo estava en un 
mal entès, que ell estava provant un 
nou tipus de cotxe més econòmic. 
Doncs, com és que sou de color verd? 
li vaig preguntar. Llavors es va mirar i 
es va donar compte que tenia la cara 
d'un color verdd» clar. EU em va dir 
que no ho sabia. Però, més tan em vaig 
adonar que el xicot duia un capell 
molt maco comprat a rebaixes, de co
lor verd, i resulta que es destenyia 
molt fàcilment amb la suor. Quan va 
estar tot arreglat de nou vaig continuar 
el viatge tranquilJament cap a Castell
follit de la Roca. 

Carles Virgili i Batlle 
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Jordi Roura, als seus 14 anys, s'ha convertit en una de les prome
ses més sòlides de l'esport local. En l'actualitat és l'únic gironí que 
forma part de la Selecció Catalana de Futbol Infantil. 

Recorrirem a les paraules del seleccionador, Carles Rexach (el po
pular "Charly" del Barca) per a introduir-nos en l'entrevista i donar 
fe de la vàlua d'en Jordi. 

QUINS JUGADORS DESTACARIA DE LA SEVA SELECCIÓ? 
Rexach.- BÉ... EFECTIVAMENT COMPTO AMB JUGADORS 

QUE CREC PODEN ARRIBAR A FER COSES IMPORTANTS EN 
EL MÓN DEL FUTBOL. DESTACARIA A ROURA i VILCHES. 

(Reproducció literal d'un fragment de l'entrevista publicada al 
diari SPORTh 

1 — A quin equip jugues i a 
quina categoria? 

—Estic jugant a La Salle de 
Girona en qualitat, més o menys, 
de cedit pel Llagostera. També 
jugo amb la selecció catalana 
mentre es celebra el campionat 
d'Espanya infantil per naciona
litats. 

2. Com et seleccionoren? 
-D'uns partits disputats a 

Vilobí entre equips de Girona. 
D'allà en Rexach s'emportà a 4 
ó 5 jugadors. Es va fer una 
pre-selecció que va disputar 3 
partits a Barcelona i fínalment a 
la selecció definitiva vaig quedar 
sol de Girona. 

5.— Sembla ésser que Rexach 
confia molt en tu, no? A quin 
lloc jugues? 

- De moment he estat titular 
en tots els partits i al llarg de tots 
els minuts. Jugo de davanter 
centre però no en punta. 

4.— Com és Rexach? 
-Un gran entrenador. Sap el 

que eis fa. Com a persona molt 
senzill i agradable. 

5 . - Quins resultats heu fet? 
De moment hem eliminat a 

la selecció Mallorquina (0-0 i 4-0) 
i a la Murciana (1-112-1). Ara ja 
estem a semi-finals. 

6. Saps que molts jugadors 
s'han fet malbé per "creure-
s'ho". Què hi dius tu? 

\^Ès el pitjor que es pot fer. Jo 
"no m'ho crec". De moment tot 
són moltes il·lusions, però cal 
anar jugant. 

• 7.- Ets conscient de què per 
arribar a ser figura cal molt 
sacrifici? 

Jugar a futbol requereix un 
cert sacrifici, però a mi m'agrada. 
Quant a allò de no poder fumar 
ni beure, per a mi no és cap 
esforç: mai ho he fet. 

8.~ A més de jugar bé tens 
fama de tenir bon caràcter. No 
e t pujaran els fums al cap ? 

- No, no... Jo em sento igual... 
normal, com sempre. 

9.— Com distribueixes el 
temps per fer seguir els estudis, 
l'equip de La Salle i L· Selecció 
Catalana? 

-M'ho faig com puc. Fins ara 
me n'he anat sortint. Últimament 
amb la Selecció Catalana vaig 
més de bòlit. Aquesta setmana 
per exemple: Dilluns, entrena
ment a Barcelona; Dimarts, en
trenament pel "Mundialet" que 
es farà a Girona Oo hi jugo per 
la selecció del Gironès); Dime
cres, res; Dijous, entrenament a 

Barcelona i Divendres, cap a Bis
caia a jugar el partit. El diumenge 
a la tarda tomaré. 

70.— Tenim entès que vas ju
gar al camp del "Barca" imme
diatament abans del partit de 
l'Standard. Com et vas sentir? 

- Molt impressionat. Tanta 
gent, tots cridant. Estava com en 
un altre món. Al principi jugava 
molt cohibit, només em treia 
la pilota de sobre; després em 
vaig anar tranquil·litzant. 

En Roura, un futbolista amb molt 
de futur. 
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11.- T'imagines si pel Mundial 
de Colòmbia (l'any 1986) els 
nens de Llagostera col·lecciones
sin el teu cromo. 

-No, no me'n faig el càrrec. 
No puc imaginar-ho (tot rient). 

12.- Diuen que el Barca d'in
fantils s'ha interessat per tu. És 
cert? 

-Se'n va parlar, però de mo
ment no hi ha res fet. Per des
comptat que em faria molta il-
lusió. 

13.- Vols afegir alguna cosa? 
-M'agradaria donar les gràcies 

a tot el poble que sempre m'ha 
estimulat, tant si anava bé com si 
no, en especial a la Junta del 
Futbol que m'ha donat les màxi
mes facilitats i molt concreta
ment a Carrasco, que fou el meu 
primer entrenador i va ajudar-me 
molt. 

Per últim Jordi, ens permets 
un consell? No vulguis ésser com 
aquest o com aquell altre, sigues 
sempre en Jordi Roura. Que tin
guis molta sort i que els èxits 
t'acompanyin. De debò que t'ho 
mereixes. 

Col·lectiu de Redacció 

FITXAT PEL BARCA 

Quan ja havíem fet l'en
trevista, ens hem assabentat 
que en Jordi ha estat fixat 
pel Barca. 

També que el dilluns dia 
28 de juny jugarà a Llagos
tera amb la Selecció del Gi
ronès, contra l'Inter de 
Milan. 

Esperem que les seves 
iliusions es vagin acom
plint. 

LA M A L A SORT 

DE LA " U N I Ó " 

En aquests moments, quan sembla 
que tothom —per gust o per força—, 
segueix la pauta que marca el món del 
futbol, a Llagostera els que hem anat 
seguint el joc de l'equip local al llarg 
de la temporada, encara ens lamentem 
del desafortunat partit de Festa Major 
contra l'Amer que va significar el no 
poder pujar de categoria. 

Dels esdeveniments del partit en si, 
tant de la desgraciada labor arbitral, 
com dels lamentables successos del fi
nal, ens sembla que ja se n'ha parlat 
prou, i en tot cas, són fets que ara ja 
no tenen solució. Per tant, aquesta 
crònica marxa de la malastrugança del 
darrer partit i farem una breu avalua
ció de tota la temporada. Després 
d'uns principis insegurs, l'equip es va 
anar assentant, amb un fort final de 
campanya, en el qual molts diumen
ges es guanyava per golejada. Només 
hi havia un contrincant a tenir en 
compte: l'Amer, i es va saber anar a 
guanyar a casa seva. Deixant de banda 
el partit que ells ens van empatar 
gràcies als penals, per la Festa, la lliga 
també es va perdre en algun desafor
tunat partit, com un empat que es va 
cedir al Caldes i alguna derrota, a fora 
que potser as podria haver evitat. 
Amb això volem dir que a vegades.no 
n'hi ha prou amb el bon joc. (el Lla
gostera el va fer molts diumenges), 
sinó que tots els punts són vitals, des 
del primer a l'últim. 

Una altra qüestió són els jugadors. 
Darrerament, amb la presidència d'en 

Lluís Mallorquí, s'han anat integrant a 
l'equip molts joves de Llagostera, cosa 
que creiem fonamental perquè les co
ses rutllint més bé. Perquè la gent vagi 
al camp s'ha de sentir motivada i, de 
Llagostera, està demostrat que en 
surten bons futbolistes. Hi ha xicots 
de fora que ara segurament són indis
pensables en l'esquema de l'equip, pe
rò pensem que paulatinament s'hauria 
de fer un equip del poble, en tot cas 
amb un parell o tres "d'estrangers", 
però no més. L'exemple de "Can Bar
ca" hauria d'ésser prou alliçonador. 

Llagostera, 20 - 31 

Olot, 17 -35 

Llagostera, 62-22 

BÀSQUET 

3-4-82 
Arbúcies 
10-4-82 
Llagostera 
1-5-82 
Puma S. Josep 
8-5-82 
(N.P.) Bordils - Llagostera, 0 - 2 
15-5-82 
Llagostera - Arbúcies, 3 7 - 3 1 
30-5-82 (Festa Major) 
Llagostera - Bordils, 2-0 (N.P.) 
5-6^2 
Olot - Llagostera, 5 5 - 1 3 
6-6-82 
Llagostera - Puma S. Josep, 17-35 

Tots aquests péurtits jugats són 
de la Copa Federació Gironina. 
Podem dir que els resultats han 
estat regulars però esperem que 
millorin ja que les jugadores hi 
posen molta afició. 
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PRESIDENT DE LA NOVA 

J U N T A DEL CLUB D'ESCACS 

ventura 
i prim 

Hem realitzat aquesta entrevista degut al recent canvi de Junta i 
perquè sembla que sempre s'ha vist al nostre poble la qüestió dels 
escacs com una cosa reservada a quatre privilegiats, un club tancat 
en el qual només hi tenien cabuda els de sempre. Però aquí tenim a 
Jaume Ventura i Prim, nou president, que ens parla de portar els 
escacs a les escoles, de popularitzar aquest joc tan seriós. 

-Quàn fa que funciona aquest club 
d'escacs? 

—De fet hi ha hagut dues etapes. La 
primera era com a secció d'escacs del 
Casino Espanya. En aquesta etapa hi 
havia en Vila, Guillem Sureda, el 
pare d'en Pompeu... Durant aquest 
temps vam ser subcampions provin
cials tres anys consecutius. Funcionà 
com a secció del Casino fins que morí 
l'avi Pascual. A mitjans de l'any 1977 
s'inicià la segona època, al club se li 
posà el nom de Domingo Pascual i 
Carbó per la tasca que aquest havia 
desenvolupat dins el joc dels escacs. 

-Quants socis hi havia en una èpo
ca i l'altra? 

—A la segona època vam arribar fins 
a 65 socis, cosa quasi inaudita. Això 
no es dóna ni en el club de Girona, 
actualment. Però ara en tenim uns 
trenta. 

-Per quin motiu es formà l'actual 
Junta? 

—Es formà per problemes amb la 
família Pascual. Nosaltres vam comen
çar anant a jugar a fora, a diferents 
equips, com a resultat d'aquests pro
blemes. I l'equip, que estava a primera 
categoria, baixà de cop a segona. 
Amb motiu del campionat del "Trò
pic" ens vam tornar a unir i així for
màrem la nova Junta, el 15 de març 
passat. 

-Quins són els vostres objectius? 
—La intenció no és desbancar la me

mòria de Domingo Pascual i Carbó 
puix que ell el sabé aglutinar. Fona
mentalment volem tomar el club a 
primera categoria i sobretot donar-li 
un caire més local. 

-De quina manera ho penseu acon

seguir això de donar-li un caire més 
local? 

—Volem donar lliçons a la mainada. 
Pel curs vinent ja tenim un programa 
per fer a tots els col·legis de Llagoste
ra. Encara no sabem si en un local con
junt o no. També es farien cursets al 
casino per a la gent avançada, potser 
portant un professor de fora. 

-Qui t'ensenyà a jugar a tu? 

—A mi m'ensenyà a jugar escacs un 
mestre. Recordo que una vegada que 
vaig estar malalt, Domingo Pascual 
em venia a veure a casa amb el tauler 
d'escacs sota -el braç; fèiem sovint par
tides; tenia jo, aleshores, nou o deu 
anys. 

-Com penseu cobrir les despses 
del Club? 

—De moment hem fet gestions amb 
l'Ajuntament perquè ens donin un cop 
de mà. 

-Així, aquesta entitat estarà oberta 
a tothom? 

—Per suposat. 

- Què cal per fer-se soci? 
-Únicament pagar la quota men

sual de 100 pessetes. 

-Quants socis teniu fins ara? 
—Només en tenim 25, però pensem 

arribar fins els seixanta que teníem fa 
anys. 

- í les dones, hi tindran accés? 
Per què creus que no s'apunten mai a 
coses de caire cultural dins el nostre 
poble? 

—Està clar que fins ara el condicio
nament principal venia donat pels 
quaranta anys de dictadura, veurem 
a partir d'ara quina excusa hi posarem. 

CLUB D'ESCACS 
DR. DOMINGO 

PASCUAL CARBÓ 

El Club d'Escacs Dr. Domingo Pas
cual Carbó, va començar a funcionar 
l'any 1971, amb el l.er trofeu Dr. 
D. Pascual, del que se'n van celebrar 
set edicions (actualment sembla que es 
vol tornar a realitzar). 

Des de la temporada 73(74 partici
pen en els campionats "provincials" 
per equips. Els tres primers anys amb 
l'equip "A " i a partir de la temporada 
76177, també amb l'equip "B". Es 
va arribar a la La Categoria, però 
actualmen t s'està a 2.a 

A nivell individual també es partici
pa en els campionats "provincials". El 
Club té dos jugadors a categoria pre
ferent (G. Sureda, J. Vila), quatre a 
1.0 Categoria (J. Ventura, S. Masnou, 
P. Pascual, C. Soto), set a segona 
(G. Gonzàlez, J. Qara, F. Gonzàlez, 
M. Aso, A. Ventura, J. Raurich, R. 
Pascual) i tres a tercera (J. Fontanals, 
A. Rovira, J. Prat). 

Entre els objectius immediats hi ha 
la tasca a les escoles, els Campionats 
Individuals: Social del Club, II Torneig 
"Tròpic Cafè", II T. "Vila de Llagos
tera", i participar en els campionats 
"provincials" en les categories indi
viduals. Quant als campionats per 
Equips, participar en torneigs amis
tosos i en els "Provincials". 

La Junta està formada per: Presi
dent, Jaume Ventura i Prim; Vice-Pre-
sident, Jaume Fontanals i Bonaven
tura; Tresorer, Gervasio Gonzàlez 
Díaz; Secretari, Robert Pascual i 
Coris; Vocals, Carles Soto i Blanco, 
Salvador Masnou i Resino, Josep 
Raurich i Santané. 

CoLlectiu de Redacció 
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BON DIA LLAGOSTERA 

D'un llibre que no el trobareu a cap 
llibreria, ni tan sols a cap biblioteca. 
Un llibre que no està imprès, ni escrit 
a mà, que és blanc i no té lletra però 
que si ensenya, ensenya molt; no hi 
ha cap professor ni cap altre llibre que 
ensenyi tant... és el LLIBRE de la 
VIDA... és un llibre impressionant. 

En ell hi trobarem tots els temes, 
totes les coses bones i dolentes. Ho 
trobareu tot en aquest volum del que 
tots en som autors i protagonistes al 
mateix temps. 

No, no hi ha cap llibre al MÓN que 
instrueixi tant com la mateixa vida, 
que evidentment ens dóna una expe
riència de la qual, si d'alguna forma 
en trèiem profít serà veritat que l'hem 
llegit i al mateix temps l'hem assumit, 
si no tot, almenys en alguna part. 

Aquest ens marcarà un camí i 
ens donarà la pau, la pau amb nosaltres 
mateixos que crec és la més important, 
ens ensenyarà a portar-nos i compor
tar-nos, a respectar i ésser respectats, a 
viure i conviure, a ajudar i a què ens 
ajudin, en fi a viure i deixar viure. 

En aquest llibre hi és tot i no resu
mit, sinó extens, molt extens i amb pa
raules molt clares i per a totes les llen
gües i dialectes, no importa que siguem 
blancs, negres o grocs, no importa res 
que les llengües siguin dispars, aquest 
llibre és per a tots... és el LLIBRE de 
la VIDA. 

Si l'obrim per una plana, qualsevu-
11a que sigui, ens meravellarà per la 
seva saviesa, ens parlarà del bé, del 
mal, de la llibertat, de la història o 
de la mateixa humanitat. Podríem par
lar ara del bé del mal o de la història 
però tinc un tema que em té obsessio
nat, aquesta paraula tan bonica com és 
la "LLIBERTAT" una paraula que ho 
diu tot: "lliure", tothom vol ésser 
"lliure"; aquell ocell engabiat, aquell 
gos empresonat, el peix de la peixera... 
encara que la gàbia, el coUar i la ca
dena o la peixera siguin boniques, dau
rades 0 platejades, són presons i són 
cadenes... no són lliures. 

A mi em fan pena, molta pena. A 
casa meva mai, des que tinc ús de raó, 
he volgut un presoner, no vull presos, 
no en vull ĉ qp. 

Avui i ara, obriria totes les presons, 
suprimiria les reixes i donaria un camí. 

un camí d'una "societat més justa" 
en la qual la vida tingués un estímul, 
un voler viure, en fi sentir-nos més 
útils en vers la matebca. 

Ara no és així i no pot ésser-ho. 
No pot ésser-ho per una raó molt 
simple: uns, una minoria, els "explo
tadors", amb els seus grans negocis 
exploten a la m^oria, els "explotats". 
Els primers viuen molt bé, els altres 
passen privacions i fins i tot fam en 
molts llocs de la terra i no crec que 
sigui just que uns ho tinguin tot i els 
altres no tinguin res. 

Per tant, en aquesta "societat" en 
aquest tipus de "societat" no ens hi 
sentim integrats, hi estem a despit. El 
jove s'hi resisteix ja que aquesta no 
l'accepta, el margina i potencia la de
linqüència, aquesta tan cacarejada "de
linqüència juvenil", I penso jo... 
iquè és el que li dóna vida? Cap camí, 
ni tan sols una mà amiga, només entre
bancs. 

Es diu i es dirà que la juventut és 
rebel, que la mateixa passa de tot. 
Ès possible, però sens dubte veiem que 
la vida no els dóna cap al.licient, cap 
estímul, només foscor i un futur in
cert, un futur que el margina i no fa 
res per integrar-lo. 

A mi que .ja hi sóc de dies, vull dir 
que ja no sóc jove, que he passat i 
passo la vida sense cap mena d'il.lusió, 
sí em preocupa el jovent, els homes i 
les dones del demà, ells i el previndre 
que els espera, si no canviem la vida, 
si no canviem les coses, si no canviem 
la "societat" (no és que jo quan dic 
que no tinc ilJusió per la vida deixi la 
lluita, no és això... jo segueixo en ella). 

I és que dóna ràbia que les coses si
guin així. Sabem que la mateixa Doc
trina Cristiana ens ho diu clarament: 
"els béns i fruits de la terra són béns 
comuns, són béns de tots", aleshores 
ens hem de preguntar: 

^Quina posició agafa l'Església? 
El "conservadurisme arcaic" i per 

tant com a capitalista s'arrima al 
CAPITAL. 

I quin éselcami! 
Una Església progressista que defen

si les "capes sodals baixes", una Esglé
sia "popular i populista" que defensi 
el desvalgut, el necessitat, i no el 
fort explotador. 

Cantaclar 

LES PÈRDUES DEL BINGO 

Al Col.lectiu dç Redacció: 
A la vostra Revista núm. 22, març-

abril d'enguany, es fa esment a les 
pèrdues sofertes pel Casino arrel del 
Bingo. 

Com que no és cert el que dieu 
"d'unes pèrdues que volten el milió de 
pessetes", us prego publiqueu aquesta 
nota amb les xifres reals tretes de la 
comptabilitat del Casino. 

Ingressos del Bingo 1.573^95'00 
Despeses del Bingo 1.481.124'26 

Diferència 92.87 0'74 

Carme Clausellas-deutora . . . 473.888'63 
Diferència operacions Bingo 92.87074 

PÈ^RDUAREAL 381.017'89^ 

El deute acumulat de la Sra. Clause
llas, administradors del Bingo, fou 
originat principalment per les despeses 
sofertes pel tancament del Bingo. 
En veure el caire onerós que prenia 
l'assumpte, la Junta Directiva decidí 
unilateralment plegar, i hagué de fer 
front a la Llicència Fiscal pendent, 
impostos, indemnitzacions, etc, que 
no acceptà pagar l'esmentada admi
nistradora tot i que la meitat anava 
al seu càrrec, segons contracte. Degut 
a la seva insolvència no s'ha pogut 
cobrar. 

Llagostera, juny del 1982 

Josep Alba i Matamala 
Ex-secretarí del Casino 
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PER QUE DUES BANDERES 

AL CAMPANAR? 

Quan es ve a Llagostera, sigui pel 
cantó que sigui, l'església, dominant el 
conjunt del poble, esn dóna la benvin
guda des de lluny i en apropar-nos 
veiem dues banderes al campanar: la 
nostra senyera i la bandera espanyola. 

Aquesta dualitat sempre m'ha sor
près i a més no l'entenc. I com jo, altra 
gent Hi ha companys a Barcelona, que 
m'han comentat aquest fet i amb to 
burleta quan em veuen em pregunten: 
Què, erKara teniu les dues banderes al 
cam parlar? 

Per sobre de decrets i disposicions, 
els catalans hem de fer valer els nostres 
signes d'identitat. A més, l'església no 
és un lloc oficial, encara que el seu ús 
sigui públic. I si el responsable del 
guarniment del campanar no té les 
idees massa clares al respecte, més val 
que no hi posi rés, ja que tampoc li fa 
cap falta la decoració. 

I serveixi també la crítica, amb més 
força encara, per al Museu Viià. No 
serà més importnat ni més internacio
nal per l'oneig de la bandera espanyola 
a la torre, sinó pel seu contingut i 
adequada presentació de les obres. 

Viatjant per la nostre terra, he vist 
que molts pobles, fins i tot en plena 
Festa Major, han guamit els carrers i 
places sols amb la senyera. Per què no 
ho fa Llagostera? 

Violeta Batlle 

Foto Rafael Bosài 

L'U DE MAIG 
Parlem del MÓN del TREBALL, parlem-ne ara, ara que ha passat la FESTA 

del TREBALL, una FESTA que a voltes oblidem, o bé no recordem els FETS en 
la qual s'emmarcà la mateixa i que són de veritat importants. 

En el decurs de l'any 1884 el Capitalisme Americà imposava unes llei molt 
dures a la Classe Treballadora, unes jornades de 12 i 14 hores en unes condicions 
pèssimes. 

La presó i els treballs forçats eren la solució a les reivindicacions socials i eco
nòmiques. 

I des d'aquests FETS hagueren encara de passar dos anys i moltes lluites fíns 
que el 1886, la FEDERATION OF ORGANITZEU AND LABOR UNION OF 
THE UNITED EST ATÈS decidí des del primer dia de maig del mateix, imposar 
la jornada de vuit hores. 

Es van dur a terme 5.000 vagues amb més de 400.000 treballadors que les van 
recolzar. EI programa era el següent: 8 hores de treball, 8 hores de descans i 8 
hores de CULTURA Era ambiciós però just i en el decurs d'aquesta lluita encara 
varen passar moltes i moltes coses greus. 

A la MAC CORMICK (fàbrica de Maquinària Agrícola) van acomiadar 1200 
treballadors que foren substituïts, en part, per "esquirols". 

De 7.000 a 8.000 treballadors "vaguistes" es varen presentar davant la fàbrica 
i "detectius privats" i la mateixa "policia", obriren foc contra els treballadors. 
El balanç d'aquesta "masacre" fou de 6 morts, 50 ferits i nombrosos detinguts. 

A HAYMARKET i en un "miting" de protesta per aquests FETS, 15.000 per
sones són també disoltes per la "força pública", violentament... més ferits i 
detinguts. 

Amb motiu d'això un desconegut que mai s'identificà va llençar una Ixsnba 
contra la "policia" i aquesta va refondre diqiarant contra la multitud. 

Com que necessitaven culpables, els companys SCHNAB, PARSONS, SPIES, 
NEEBE, LINGG, FISCHER, ENGEL i FIELDEN, anarco-sindicalistes, foren 
detinguts com a responsables de la "masacre". 

Necessàriament calia escarmentar els "líders" del MOVIMENT OBRER 
perquè posessin un fre a la LLUITA de CLASSES, 

El 20 d'agost, la JUSTÍCIA lANKI CONDEMNÀ ELS VUIT SINDICALIS
TES A LA PENA DE MORT. 

El que pensaven els CAPITALISTES, d'acabar amb la LLUITA, no va pas suc
ceir. 

L'il de novembre del 1887 i abans d'ésser "penjats", els "CONDEMNATS" 
digueren als "JUTGES i BOTXINS": SI EL SACRinCI DE LA NOSTRA VIDA 
SER:VEa PER A PROPAGAR ELS PRINCIPIS DE LA UTOPIA LLIBERTÀ
RIA I EL SOCIALISME, ENTRE ELS TREBALLADORS DE TOT EL MÓN, 
ENS DECLAREM FELIÇOS DE DONAR-LA A UN PREU TAN BADC... PER A 
UN RESULTAT TAN ALT. (VISCA LA REVOLUCIÓ SOCIALISTA DE 
TOTS ELS POBLES DE LA TERRA! 

Segons la història, i set anys més tard, el Governador d'ILLINOIS ho reconei
xia, la resolució d'aquestes "CONDEMNES" fou un dictat de la SUPERIORI
TAT. 

El que segons els CAPITALISTES havia d'acabar amb la LLUITA de CLAS
SES li va donar vida... les LLUITES varen continuar amb més fermesa encara. 
Aquestes MORTS no van ésser en va... va ésser la "SEMBRA del MÓN del TRE
BALL". 

Per tant, amb record d'aquests i d'altres molts companys caiguts en defensa 
de la "CLASSE OBRERA" seguim la LLUITA, no defallim, seguim LLUITANT 
per una SOCIETAT més JUSTA i al matebc temps més HUMANA... per una 
SOCIETAT M^S LLIURE. 

Com a colofó d'aquests FETS, el PRIMER DIA DE MAIG DEL 1890 s'orga
nitzà una GRAN MANIFESTACIÓ INTERNAQONAL ARREU DEL MÓN i 
d'alediores ençà encarar perdura i perdurarà. 

Ès per això que cada U de MAIG tota la CLASSE TREBALLADORA del 
MÓN recorda que, com l'any 1886, la LLUITA PER LA SEVA EMANCIPACIÓ 
encara continua, encara no s'ha acabat. 

D'en Joan Riera 
Membre de la UNIÓ LOCAL de COMISSIONS OBRERES 



B U T L L E T Í D E LLAGOSTERA - 34 

opinió... opinió... opinió... opinió • • • 

NOTA DEL P.S.C. - P.S.O.E. 

Abans de què arribi la notícia de
formada al públic, hem cregut conve
nient fer esment de l'acord pres per 
aquesta Secció Local del P.S.C.P.S.O.E 
per recolzar la impugnació feta pels 
nostres regidors a la decisió de la Co
missió Permanent de l'Ajuntament de 
la Vila, concedint a determinada em
presa els treballs d'arranjar alguns 
carrers, per considerar la concessió 
fora d'allò que mana la Llei. 

Estem convençuts de la necessitat 
de l'obra i contents de què es porti a 
terme, però sempre és preceptiu com
plir les normes, i ja fa massa temps que 
els nostres regidors denuncien acords 
a frec de la ilJegalitat, o bé sovint 
preses pel procediment d'urgència i 
que necessiten, com a mínim, la pre
sentació de tres pressupostos, i última
ment ni això. 

Aquesta reiteració al sistema d'ur
gència dóna per sí la mesura de la 
manca de treball i previsió dels diri
gents, sobretot representa per l'Ajun
tament una insuficient garantia per 
assolir el preu més just del seu contrac
te, àdhuc permet el clientilisme polític 
o el favoritisme. 

També sabem que s'han intentat 
presentar-nos davant d'alguna empresa, 
del ram de la construcció i obres pú
bliques, que ha protestat, com els 
únics responsables del rebuig particu
lar, amb la frase de sempre: "Els socia
listes no ho volen". 

Precisament en la Comissió Perma
nent, en la qual es va prendre l'acord 
esmentat, estava absent l'únic repre
sentant del nostre partit. La càrrega de 
mala fe que es desprèn d'aquesta frase 
és igual a la incompetència del que la 
diu. Encara, a aquestes altures, un 
regidor actiu de l'Ajuntament no s'ha 
assabentat del que és un sistema demo
cràtic, ni allò que volem o no els socia
listes. 

A veure si aclarim d'una vegada per 
sempre allò que no volem. 

NO VOLEM la manipulació de la 
Llei a caprici de l'interès particular, 
sectari o de gremi. 

NO VOLEM la intransigència, la in
tolerància ni l'autoritarisme, que sem
bla s'ha instalJat a l'Ajuntament de 
Llagostera. 

NO VOLEM que els diners de tots 
es gastin baldament. 

NO VOLEM cercar raons. 
NO VOLEM la demagògia. 

NO VOLEM un gavetal de coses, 
aclarides degudament en el nostre 
ideari polític o programàtic. 

D'altra banda tot el que no volem o 
sí volem, solem defensar-ho donant la 
cara i els nostres homes a l'Ajuntament 
ho han apitran les conseqüències i 
no s'han de rebaixar a dir mentides 
per les més minses menudències. 

Agrupació Local 
del P.S.C. - P.S.O.E. 

CONTRADICCIONS 
EN EL PARLAMENT 

Hom queda parat en veure les con
tradiccions morals dels moralitzadors. 
En el nostre jove Parlament, velem tot 
sovint com els senyors que diuen re
presentar el pensament cristià-humani-
tarr, defensen aferrissadament postures 
escarransides I el més pal.lès materialis
me. 

En nom de la Justícia, la Llibertat 
o el Nacionalisme, voten lleis que hipò
critament enflocades desvirtuen o 
prostitueixen els nobles principis. 

Ès possible que s'hagi d'ésser poc 
intel·ligent per quedar sorprès de tals 
comportaments. Potser sí. Segurament 
sempre ha existit aquesta gent insoli-
dària instal·lada al rovell de l'ou per 
defensar particularment llur lloc de 
privilegi, enganyant inclús als seus vo
tants. 

Potser sí. Posem que jo sigui un 
candorós. Posem que la mateixa benei-
tería em mogui a fer-me un grapat de 
preguntes, algunes com les que seguei
xen: 

Com es pot creure que la llibertat 
d'ensenyament sigui repartir els diners 
de l'Estat als centres de negoci privat? 

Serà veritat que l'esmentada lliber
tat és l'opció dels pares a triar l'escola 
per als seus fills? 

Pot triar-la tothom? 
Per què no té el beneficiari de la Se

guretat Social el mateix dret d'opció 
de metge o centre hospitalari? 

Per què no reclamen les clíniques 
particulars una subvenció i es fa el 
mateix? 

Per què els metges de la Seguretat 
Social no estan obligats a la dedicació 
completa als centres de la Institució? 

En nom de quina moral hom pot 
tenir dos, tres, o quatre sous i milers 
de treballadors ni un? 

Quina classe de diputats són els que 
diuen que volen aixecar el país votant 
les lleis que permeten aquestes coses? 

Quin progrés volen per al seu país? 
Qui pot recolzar-los? 
Podrien contestar-me? 
És clar que sí. Fins i tot els sobra

rien arguments. Podrien enraonar mitja 
hora per capgirar-ho tot i amagar gelo
sament el vertader mòbil. Tanmateix 
continuaria jo pensant que solen pariar 
massa de Catalunya i poc dels catalans, 
dels habitants de Catalunya. 

M'estimo molt el meu país, m'ei
xampla el cor veure les quatre barres 
voleiant i em seria plaent, a la seva ho
ra, fer la cuclaina contemplant la silue
ta lilosa del Montseny al contrallum 
del cel rogent d'una posta de sol. Ja 
ho veieu. Però sé que sota els símbols, 
i malgrat les embrollaires, respira una 
comunitat que delera per viure en lli
bertat; que aquesta llibertat li porti 
un viure en dignitat, amb treball, 
garantia contra les malalties i un en
senyament progressista. Que pugui res
tar orgullós del seu país capdavanter 
del progrés social, justícia i benestar. 

Diuen que a l'any dos mil el proble
ma lingüístic haurà desaparegut. 
Magnífic. Cal esperar que a tan llarg 
termini encara ens quedin boscos, que 
la joventut tingui un lloc de treball i 
un ideal i que tots plegats hàgim guan
yat en educació i civisme. Tot això 
no crec que ens ho porti aquesta gent 
que només busca la seva convenièrKÍa, 
per més paraules boniques que puguin 
dir-nos. Fiar-me d'elles seria passar de 
càndid a il·lús i això fóra massa. 

A. M. 
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opinió... opinió... opinió... opinió • • • 

NOTA DEL P.S.C.-P.S.0.E. 

El goig que tenim els militans so
cialistes d'arreu de l'Estat, pel triomf 
aclaparador a les eleccions andaluses, 
voldríem fer-lo sentir a les persones del 
nostre poble que tenen confiança en 
la nostra opció i una esperança de 
canvi. 

La democràcia ben entesa no per
met l'arrogància del guanyador i així 
ho han comprès els companys anda
lusos, acceptant la responsabilitat 
anhelada per demostrar al poble llur 
disposició i no deixar-se temptar per 
un triomfalisme carrincló. 

Sabem que la tasca serà feixuga 
i no els hi faran gens fàcil —Andalusia 
està plena de problemes i solucions 
pendents—, però també sabem que 
podran fer-la perquè els empeny una 
idea justa. 

Agrupació Local 
del P.S.C. - P.S.O.E. 

LA BARRICADA 

"A LLAGOSTERA 
ES VOLARÀ MOLT" 

Confessaré que la frase em va 
commoure. Confessaré que la 
forta impressió inicial, a tip de 
voltar-me pel cap, ha originat un 
seguit de dubtes i neguits dels 
quals us vull fer partícips. 

Què va determinar l'atrevida 
afirmació del President de l'Aero-
club, Sr. Ordis? Què li suggerí 

tan audaç suposició? Tal vegada 
la seva relació i coneixença del 
consistori?, potser la cara dels 
espectadors bocabadats admirant 
el rutilant projecte d'Aeròdrom? 
Són especulacions, res més que 
especulacions... 

Siguin els que siguin els mo
tius que impulsaren el Sr. Ordis, 
alguna cosa ha canviat en mi des 
d'aquell vespre, em noto inquiet, 
trasbalsat. De nit m'assetgen mal 
sons absurds que no em deixen 
dormir. Somnis d'avionetes mis
terioses que m'escometen intrèpi-
dament, surten d'arreu i amb el 
seu vol ras m'obliguen a llençar-
me bruscament contra el terra 
(amb totes les conseqüències ne
gatives que això comporta) i em 
mantenen així. de bocaterrosa, al 
llarg d'eternes hores d'angoixa. I 
quan sembla que tot ha acabat i 
goso obrir els ulls, i la respiració 
i el cor disminueixen l'accelera
ció, i la tranquil·litat comença a 
conquerir-me, de nou el brogit 
dels motors, de nou l'atac i el vol 
ras, suïcida. En una ocasió, quan 
els tenia pràcticament al damunt, 
en un acte de desesperada heroï
citat, vaig girar-me envalentit, re
coneixent amb tota claretat a dos 
dels pilots dels meus malsons: 
l'un, ja m'ho temia, el Sr. Ordis, 
Valtre (era de suposar), un desta
cat membre del consistori local, 
el nom del qual no desvetllaré 
per no ferir les hiper-sensibles 
sensibilitats. 

A voltes els somnis esdevenen 
més surrealistes, però no per això 
menys impressionants. Imagineu 
que en sortir al carrer trobeu al 
més respectable i seriós dels vos
tres veïns corrent amunt i avall 

amb els braços estesos com si pla
negés i fent amb la boca la fresa 
d'un reactor, bbrrruummmmmm, 
brum, brrruuummmmmm, i així 
dels carrers estrets i cantonades, 
tots els habitants d'un poble des
tinat a volar molt, sorgeixen en el 
seu deliri davant de casa seva. El 
sobresalt que tot això em pro
dueix és inenarrable.. I en desper
tar-me, banyat en una suor freda, 
resona encara en el més profund 
dels passadissos del meu cervell 
una veu gràvida que gairebé im
perceptiblement repeteix: A 
LLAGOSTERA ES VOLARÀ 
MOLT, MOLT, MOLT... OLT... 

Pu-Put 

RICARD 
MONTIEL 
I AGUILÓ 

CONSTRUCCIONS 

CA Cadí, 6 (Urb. Rufí) Tel. 8307 77 

LLAGOSTERA 

«^ 

^CTRO/,,^ 
r 

REPARACIÓ I V E N D A 

'̂ < /̂vlH *̂ RADIO-TV-COLOR-HI-FI 

MONTATGE D'ANTENES 

C/. Barcelona, 7 
Telèfon 83.04.30 

LLAGOSTERA 
(Girona) 
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EL SERVEI D'AIGUA POTABLE 
Aquestes són les dues redaccions guanyadores, de la visita 
que van fer els col·legis a les instal·lacions de les aigües. 

Les petites i blanques gotes de pluja 
que recullen els grans rius i rieres, ro
manen tancades dins la terra fins que 
el nostre servei d'aigües, mitjanaçnt 
pous i dipòsits, l'extreu a fi de poder 
formar una altra font de vida per a 
nosaltres. 

L'aigua és un dels elements més 
necessaris per al nostre cos. Es una de 
les coses naturals més utilitzades pels 
éssers humans. L'aigua cobreix dins el 
cos humà dos terços del que hi tenim, 
i per això, a casa nostra i també als 
llocs més apropats del poble, l'aigua 
ens serà facilitada després d'haver pas
sat uns processos de depuració, grà
cies al servei d'aigües. 

Aquest servei té la missió de fer que 
l'aigua recollida dels rius es convertei
xi en aigua potable. A Llagostera, te
nim un servei municipal. Es eficaç, i 
complidor. Cal esmentar l'esforç de 
moltes persones i el compliment d'a
questes en el seu treball, perquè nosal
tres tinguem una bona aigua potable. 
Cal dir, per altra part, la bona organit
zació que tenim, ja que quan hi ha 
hagut manca de l'aigua a totes les 
terres, a la nostra comunitat hem po
gut tenir la que havíem de consumir. 
Per això, és just que les persones del 
poble tinguin una informació sobre el 
bon servei d'aigües aquí, i no opinar 
d'ell sense tenir aquesta informació. 

Jo crec que les crítiques que la gent 
fa sobre aquest servei s'hauren de fer 
quan aquelles persones, s'informessin 
de l'origen d'aquestes depuradores. 

Fins fa pocs dies, a nosaltres tam
bé ens faltava l'explicació de les ai
gües. Esperàvem amb ilJusió el dia as
senyalat, ja que en un tema tan impor
tant com és l'aigua, era de la nostra 
curiositat i atracció el seu funciona
ment. 

Aquella va ser la notícia del dia! 
Com cada dia, una noticia concreta 
em proposava una sèrie de treball 
relacionats amb la nova, però aquell 
dia va ser una cosa especial. En ente-
rar-me que anàvem a veure el servei 
de les aigües de Llagostera, vaig tenir 
una alegria molt gran, ja que anterior
ment havia sentit uns comentaris no 
gaire agradables, i ara teníem l'oportu
nitat de saber-ho per nosaltres matei
xos i tenir les informacions clares. 

Després de l'espera i l'anhel que 
sentíem, per fi va arribar aquell dia. 
A la tarda ens posàrem en camí. Quan 
anàvem cap allà, estàvem nerviosos i 
esperàvem el moment de l'arribada. 

Quan vam estar tots reunits en el 
primer lloc de les dues fases del pro
cés de l'aigua, vam colJocar^os en el 
lloc previst, al costat d'una petita riera, 
amb l'aigua que baixava suaument 
seguint amb precisió la seva ruta. 
Observàrem una casLna petita amb 
dues portes blaves i al costat un tub 
que sortia de terra i s'enfonsava un 
altre cop. Llavors, dos homes del 
servei d'aigua potable ens donarien la 
suficient informació perquè nosaltres 
tinguéssim l'oportunitat de saber com 
anava tot el mecanisme. 

Aquest mecanisme era un procés 
que constava fonamentalment de tres 
parts; el pou, la depuració í el repar
timent fins arribar a casa nostra. 

Abans d'anar a visitar el servei mu
nicipal i rebre la informació necessària, 
teníem una opinió confusa i poc ente
sa de què era en veritat el procés de 
transformació de l'aigua i de com ho 
feien. Però totes aquestes preguntes 
se'ns contestarien en relatar les tres 
parts de la depuració: 

El pou constava de diverses etapes. 
Abans d'establir-lo, uns tècnics, per 
mitjà de sondetjos, uns tubs que loca-
Utzaven les fonts d'aigua, decidien si 
el terreny era vàlid per poder extreure 
suficient aigua per tota la població de 
Llagostera. Si el sondeig era positiu, 
després es procedia a la construcció del 
pou. Aquest constava d'un tub ample i 
gros conectat a la depuradora i a la 
vegada comunicat a unes bombes i 
turbines que aspiraven l'aigua i li do
naven un impuls perquè passés a través 
del tub principal. Ara, després de què 
s'hagi posat en funcionament el pou, 
els mecarüsmes anteriore funcionen 
amb normalitat complint la seva feina. 
Perquè no penetri la sorra procedent 
de les canalitzacions en les quals es 
bifurca el pou, a tot voltant d'aquest 
hi ha una gravilla que ho impideix la 
majoria de les vegades. 

Llevat d'això, les vegades que la 
gravilla no hi pot fer res i la sorra s'ha 
infiltrat en el pou, es tanca l'aigua que 
hi passa i obren unes descàrregues 

d'aire comprimit que les expulsen. 
També, en certes ocasions, hi ha 

una averia en el pou, i s'ha de treure 
per examinar-lo. Per això, es fa servir 
un castillet metàlJic o un trípode, 
agafant el pou per dalt i traient-lo a 
l'exterior. 

Si les avaries són d'una tuberia tren
cada, s'ha de tallar en una zona l'aigua 
i es formen durant la manca d'aigua, 
unes partícules de ferro que són arros
segades per la canonada, una vegada 
arreglada la tuberia, juntament amb la 
sorra que hi havia. Una altra cosa que 
intervé en el pou és la sonda. La sonda 
és un aparell petit conectat a la casina 
on hi ha els interruptors de posar en 
marxa el pou, que detecta a quin nivell 
està l'aigua. Quan la sonda l'ha detec
tat, a dintre de la cabina s'hi sent un 
petit soroll. 

Per altra part, dins la casina que hi 
ha hi trobem dues parts. A la primera, 
hi ha unes interruptors que permeten 
el funcionament del pou. Al segon 
compartiment, hi ha uns tubs, que mit
jançant el classificador barregen la 
quantitat necessària de clor amb 
l'aigua. 

La segona planta del procés, consta 
del depurador. Al depurador hi ha tres 
compartiments on l'aigua provinent 
del pou arriba i deixa a terra les par
tícules de sorra, després de passar 
l'aigua d'un compartiment a l'altre. 
Una vegada que ja s'ha fet això l'aigua 
passa al filtre, on es barreja amb el 
carbó actiu que elimina les bactèries i 
l'abdeUte, una substància que depura. 
També s'hi dóna aire comprimit per 
uns tubs: es remouen els dos produc
tes amb l'aigua i aquesta queda final
ment sense impureses. Més tard, passa 
per una canonada fins arribar a un re
cipient amb aigua que amortigua el 
cop quan l'aigua filtrada s'ajunta amb 
el clor i amb la del pou de l'Ajunta
ment. Aquest recipient s'anomena 
"aljibe". I així, passant per altres cano
nades que es ramifiquen del dipòsit 
central a tot el poble, finalitza el pro
cés de l'aigua fins arribar a ser potable. 

Ara, després de saber tota aquesta 
informació sobre com funciona el ser
vei de l'aigua a Llagostera, he pogut 
deduir que l'eficaç i bon esforç de 
totes les persones mereix Lagraünent 
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nostre. Hem de recordar els sis pous 
que hi ha al poble, la difícil missió 
dels components del servei municipal 
que ha fet possible que mai, encara ert 
temps de sequetat, ens quedéssim 
sense aigua. Als camps, a casa nostra, 
sempre hem pogut tenir l'aigua potable 
a la nostra disposició. Recordant totes 
aquestes coses, hem de donar les grà
cies a tots aquells que han fet possible 
una bona organització que ha funcio
nat molt bé durant aquests anys. Per 
això, recordem amb alegria el que pe
guem tenir un servei d'aigua bo, que 
doni sempre suficient quantitat d'un 
element natural i tant necessari com és 
aquest i agraïm amb sinceritat la in
formació que ens han donat els homes 
del Servei Municipal, amb la finalitat 
de demostrar-nos la difícil missió de 
cada un d'ells i que procuren complir-
labé. 

D'aquesta manera, els comentaris 
sobre la depuració seran positius i 
bons, podent dir que Llagostera 
compta amb un complet servei d'aigua 
potable. 

Elena Montiel 
12 anys 
7.ècurs 

CoUegi Ntra. Sia. del Came 

Hola amics: 
Abans de visitar les instaUacions 

de les aigües de Llagostera, em pensava 
Que l'aigua passava per un filtre i 
sortia a casa nostra, però ara, en ha
ver visitat les instaUacions m'he 
donat compte de què és més que 
"ixò, mai hagués imaginat tants 
aparells perquè nosaltres poguéssim 
beure l'aigua que surt de l'aixeta. 

Doncs bé, ara us explicaré algunes 
de les raons dels per què m'ha agradat 
la visita. 

Primer anàrem a veure un pou, saps 
que un pou no es pot fer allí on es vul
gui sinó que s'ha de buscar el Hoc 
adequat? 

Per trobar el lloc adequat fa falta el 
següent: 

l.er - Localitzar un lloc on hi hagi 
aigua. 

2.on - Mirar la quantitat de cabdal 
Rue hi ha. 

3.er - Que la quantitat d'aigua que 
hi ha sigui rentable. 

I quan s'ha trobat el lloc adequat. 

es porta a terme el pou que està for
mat per: 

- Uns condetjos 
-Un tub de ferro 
- Una bomba 
-Un tub d'inspiració 
- Un tipus de temal per cas d'averia 
Quan està acabat es posa en funcio

nament mitjançant un quadre elèctric. 
Després d'haver vist el pou i el seu 

funcionament passem a la DEPURA
DORA. 

I - L'aigua arriba mitjanaçant 
aquest tub d'uns 350 müimetres. 

II- L'aigua queda quieta mentre 
les impureses queden a sota. 

III - L'aigua cau al filtre. 
IV - En el filtre s "hi troben unes 

substàncies dites "Carbó actiu i 
Actolits". 

I - Són quatre tubs en els quals 
entra aire comprimit 

II - És on la brutícia aue encara hi 
quedava es recull i passa a la riera. 

III - L'aigua bona passa a través 
d'aquest tub. 

L'aigua bona que surt del filtre 
passa al "AUIBE". Allí es reuneixen 
totes les aigües bones amb el clor. 

A propòsit, sabeu per què a l'aigua 
se li posa clor? 

DorKS perquè no és prou bona per 
beure. 

L'aigua bona barrejada amb clor 
passa a un pou general. Allí s'hi troba 
una mena de dipòsit en el qual hi ha 

una membrana que no permet que 
l'aigua vagi amb tanta pressió. Després 
s'examina l'aigua i la quantitat de 
clor que porta. 

D'allí passa per les tuberies i va 
al dipòsit per després ésser distribuïda 
a les nostres cases. 

No trobeu que és un bon servei el 
de les aigües POTABLES? 

Isabel Mayol i Maurici 
7 i E.G.B. 

Col Jegi Lacustària 
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•JO COMPRO, JO VENC 
Aqu í t o t h o m qui vulgui , hi pot anunciar 

el que li sembli . 

Especuladors abstenir-se. 

* - f s donen classes d'E.G.B., BUP i màquina. 
Raó: Concepció, 9 

'-Venc un porta-equipatges reforçat de "SAVA" 74 
Raó: Àngel Guimerà, 11 

"- Venc motxilla i sac de dormir.- Raó: La redacció. 

*- Professora nativa dóna classes d'anglès a tots nivells. 
Raó: Jenny Bartlett - Avda. de la Mata, 2 

*- Venc muntacàrregues amb motor de benzina. 
Especial per a pous. Raó: Tel. 83.01.30 

Venc porta malls 225 x 94, quasi nova, amb 

reixa i vidre. - Telèfon 83.02.83 

POESIA 
SILENCIS 

Silencis que parlen 
silencis que callen 
silencis que senten 
els batecs de l'ànima. 

Silencis sensibles 
(eloqüència en calma) 
silencis que viuen , 
quan mor la paraula 

Això m'ho diu 
ta tendra mirada 
quan tot parla, 
quant tot calla. 

r MOTS E N C R E 

A LA NOSTRA SENYERA 

Ben enlaire et portem joliu senyera 
amarada de seny, de pau i amor, 
esperançats els fills de Llagostera 
quina noblesa ens ve del fons del cor. 

Simbolitzes la història i les proeses 
l'afany del mòn que aspira a ser millor, 
confiats t'oferim nostres promeses 
ja que ets reflexe de la nostra sort. 

Tant de bo que la nostra veu alçada 
volei' amb tu airosa, als quatre vents, 
portant la pròpia vida entusiasmada 
coronada per nobles sentiments. 

Josep Calvet 

Abans. 9.- Reunió dels que tenen el mateix ofici. Pobla
ció de la província d'Alacant. 10.— Patriarca bíblic. Qua
drúpede rumiador dels paisos càlids. 11.— Peça de fusta a 
la quilla de les embarcacions de vela. Familiarment, valen
cià. Nom de lletra. 
VERTICALS: 

1.— Tara. Municipi del Vallès Occidental. Negació. 
2.— Impedeix de continuar el moviment. Condició de rí
gid. 3.- Els qui fan el tracte amb l'amo de rabassa morta. 
4.— Prefix que indica negació. Amagatalls. 5.— Municipi 
de la Ribera d'Ebre cèlebre per la seva central nuclear. Co
va petita. 6 . - Campió. Animal carnicer semblant al gat. 
7.— Massa d'aigua. (Al revés) Pare de la mare. Infusió. 
8.- Vocal repetida. (Al revés) Figura d'una falsa divinitat. 
Dos. 9.- Dit del lloc que no es pot habitar. 10.- Bany 
finladès. lon negatiu. 11.— (Al revés) Fruit dels cereals. 
Astre. Aliment. 

HORITZONTALS: 
1.- Planta aromàtica emprada en infusió o essència. 

2.- Contacte per atansament. En castellà, piga. 3 . - Cilin
dre buit, llarc i obert pels caps. Apèndix dels animals. 
Nom d'home. 4 . - Estalvi. Tribu. 5. - Excavació llarga. 
(Al revés) Producte per netejar. 6.—Socors extraordinari. 
7.- Carbó encès. Pertanyent a la vida. 8. Tres. Allà. 

i2 HORIZONTALS: 1.- Malparlades. 2 . - Arles. Olesa. 
2 3 . - Oró. Mur. scO. 4.- Emma. Demà. 5.- Rubí. D. Test. 
_, 6.- I. Rajoler. 0. 1.- Boira. Oreig. 8 . - arG. Urc. Ima. 
< 9. Roure. XXI. 10. -Gi l . Estreta. 11.-Gasa, To. Rai. 
•O VERTICALS: 1.- Maó. Riba. GG. 2 . - Arreu. Orria. 
^ 3 . - Llombrigos. 4 . - Pe. miaR. U. A. 5. - Asma. Jaure. 
Zi 6.- R. U. Bo. Rest. 7.- Lord. loC. To. 8 . - A l . Èter. XR. 
O 9,-Desmerèixer. 10.- Escàs. Imita. 11.-Saó. Toga. Ai-
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SERVICIO OFICIAL Núm. 05258 

TALLER DE REPARACIONES 

COCHES NUEVOS Y USADOS 
TOTALMENTE REVISADOS 

|!iifi'.i=r^ 
RIEGOS Y BOMBAS 

C/. Camprodon, 49 

LLAGOSTERA 
Tels. 83.02.25 

83.02.37 

gapcSen eenfeei* 

^ 83 04 62 - Cta. Comarcal K. 25,7 

de Girona a S, Feliu Guíxols 
L L A G O S T E R A 

(Girona) 

En el Campionat de Dards Sant Joan, 

s'obtingué aquesta classificació: 

l.er TON I MARTIN 

2.on MOLERO 

3.er RAMON MESTRES 

4.art FCO. MARTIN 

Premis: 

l.er 5.000'-p tes. 

2.on 3.000'-ptes. 

S.er 2.000'-ptes. 

A.art Trofeu 

Donació: 

Excm. Ajuntament 

Black Cat 

Black Cat 

Black Cat 



Hajf horas 
para jugar 

horas 

ALDI està en todas! 

* X 

m 
/ 

a 
«l astilo dif«ranta y 
los pracios mós bojos 


