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uman 
—Homenatge-Exposició Pere Mayol 
—Noves instal·lacions: 

Llar del Pensionista, 
Emissora Municipal. 

Repersuccions a l'Escola Bressol. 
— D'Olot a Sant Feliu amb bici , 

per j .v.b. 
—El ferro dintre la història... per E. Fa 
—Poesia Josep Calvet 
—Coses del Poble 
— Llagostera Estil, per e.r.a. 
—Mostra de Teatre 
— Recordant un ans d'ahir, per en Tíà 
—Rates, Ratetes, Ratinyols... 

per Climent 
—Tavernes, per P. Parés C. 

—La Flor del Carib 
-Per la Pau? 
—Casinos, Cafès, Centres,... 
Parlem del "Casino", per F. Falivene 

Els orígens del Casino, 
L'Agrícola, Can Bassets, 
Can Caldas, Centre Republicà, 
Penya la Nau. 

—Hores viscudes, per Margot 
—Poesia, Calixto 
— La col.lecció, per C. Frigola C. 
—Dibuix, Marc Delgado 
— Llagosterencs al "Foc de la Bisbal', 

per E. Fa 
—Guatemala, p ^ j .v .b. 
— Infanti l 
—Síntesi de la història..., per E. Soler 
—Paulina Coris 
—Poesia, Jaume Riera 
—Dibuix, Narcís Freixes 
—Evocació d'un gran geni... 

per J. Vi la 
—El paper moneda..., per C. Mateu 
— Llagostera, vila encisarà, 

per F. Gifre 
—Adagis, per en Tià 
—"Cosasdeayer...", per F. Ramos 
- F u t b o l Casal i II Regional 
—Atletismo, Deporte Rey 
—I Auto-cross Llagostera 

El Col·lectiu de Redacció vol res
pectar la llibertar d'expresió i la di
versitat d'opinions. 

El Coltectiu de Redacció no es 
responsabilitza necessàriament de les 
opinions dels coL laboradors i no es 
compromet a que tots els escrits re
buts siguin publicats. 

Tanmateix s'acceptaran treballs 
signats amb pseudònim, però el 
CoUectiu ha de ser sabedor del nom 
de l'autor. 

Per raons d'espai, el CoUectiu de 
Redacció es reserva el dret de resu
mir el contingut fonamental dels 
escrits. 

Segons en Josep Calvet, eí primer programa de Festa Major 
va sortir el 1914. Des d'aleshores ençà, han estat moltes les enti
tats i grups que s'han fet càrrec de !*edició del programa. Fins i 
tot a l'any 1928 en van sortir dos de diferents. A la història més 
recent, ens trobem que al 1972, el G.E. Bell-Matí, recull el llegat' 
de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica i té cura del programa 
fins a l'any passat, quan en la reunió anual de socis, decideixen 
deixar aquesta tasca. 

Nosaltres recollim el repte i editem un Programa-Butlletí o 
un Butlletí-Programa. Hem fet algunes innovacions, especial
ment en l'apartat d'anuncis, la qua! cosa ens semblava molt 
necessària a fi i efecte d'oferir una revista que es pogués llegir, 
que és la nostra principal intenció. 

Volem agrair molt especialment totes les cases comercials 
que han tingut la gentilesa d'anunciar-se i esperem que aquest 
principi de col.laboracíó tingui continuïtat, amb el lema que 
un bon dia ens va dedicar l'amic Tià: 

PER LA CULTURA I LA INFORMACIÓ! 
En el conjunt del contingut pràcticament no entrem a parlar 

de la Festa en si; en part pensem que sobre la Festa del nostre 
poble ja està tot força dit, i ara per ara sembla difícil qualsevol 
innovació. 

Del contingut d*aquest especial remarquem el treball sobre 
Casinos, Cafès, Centres... que ens recorda com i on eren els llocs 
d'esbargiment dels nostres avis. 

Per últim volem destacar aquesta Exposició-Homenatge a 
PERE MAYOL, poca gent s'ho mereix més que ell. 

BONA FESTA A TOTHOM! 

Col·lectiu de Redacció 
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La Societat CASINO LLAGOSTERENC 

us desitja una BONA FESTA MAJOR. 
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EXPOSICIÓ - HOMENATGE 
A PERE MAYOL 

• ÍS. ir 

Elements col.faboradors 

-Cobles Orquestres: 

Pral. de Llagostera 

Pral. de La Bisbal 

Montgrins 

-Conjunts: 

Maraca i Marxa 

Crema Catalana 

Ets Brindis 

-Coral: 

Mestre Siré de Palafrugell 

-Espectacle: 

Hermanas Hurtado 
Magin 

Manolo de Vega 

i altres grans figures 

^'mema 

Diumenge 
"El dia después" i documentals 

Dilluns 

"Coral Mestre Siré" 
(Entrada gratuïta pels socis) 

Dimarts 

"El dia después" i documentals 

Dimecres 

El 23 de gener d'enguany, presentàvem una proposta al Consell de 
Cultura per fer una Exposició-Homenatge a PERE MA YOL. Després 
d'una sèrie de vicissituds, s'ha aconseguit que per a la Festa Ma/or, tot 
coincidint amb la inauguració de la nova sala d'exposicions del Casino, 
es presenti una exposició retrospectiva de pintures i dibuixos del Sr. Pe
re, queabarcaran diferents èpoques. 

Pere Mayol sempre ha defugit qualsevol mena de reconeixement. 
Més d'una vegada alguns membres del Butlletí ens hi hem acostat per 
intentar obtenir una entrevista o conversa publicable; ell, amb aquest 
somriure tan infantil i alegre que té, se'ns ha esmunyit de les mans, tot 
dient: —no feu pas res, no val la pena... 

No és solament a l'artista. La seva tasca com a mestre de dibuix, al 
llarg de tant de temps, el fan mereixedor de l'agrai'ment de tots els lla-
gosterencs. 

A continuació, reproduí'm el comentari i notes biogràfiques, que es
tan incloses en el catàleg de l'exposició. 

A LLAGOSTERA tothom coneix en Pere MayoL La seva llarga i constant 
tasca, durant més de quatre dècades, dedicada a l'ensenyament de dibuix i pin
tura als infants i jovent del poble, el fan, per això sol, mereixedor del reconeixe
ment col·lectiu. Quelcom així com d'un homenatge. I ei de professor no és res 
més que un aspecte de la seva p^sonalitat. Pere Mayol, foriamentalment, és 
un pintor. I no pas un pintor qualsevol. 

En Pare és un home senzill, exageradament modest i tímid. Tal vegada, pa-
aquesta manera tan personaí de ser, hom podria deduir que no li han estat del 
tot reconegudes les seves grans qualitats humanes i artístiques. Enguany, però, 
sembla que es pot -encara que sigui sense massa estridència, que en Pere tam
poc no acceptaria-, posar remeia aquesta anòmala situació. 

Finalment, s'ha pogut aplegar una nodrida i representativa col·lecció de 
pintures i dibuixos del nostre artista. 

Cal destacar alguns aspectes que aquesta oportunitat ofereix. Primer, poder 
contemplar l'obra de la primera època, tan expressiva i temp&-amental. Des
prés, la represa deJa postguerra i la lenta evolució capa la maduresa actual, el 
detall, i l'exigent fidelitat al líric paisatge llagosterenc. 

Enric Maiqués escrivia (Punt Diari, 10/6/79) el següent paràgraf a propòsit 
de la seva obra: "Pere Mayol, el pintor més complet que hi ha en l'actualitat 
a Llagostera, és deixeble directe de Mn. Gelabert: la vigoria del seu debut, 
els anys 30, es veié lamentablement estroncada, com tantes d'altres coses, amb 
l'aixafament espiritual consecutiu a la nostra derrota del 1939. Més tard, Pere 
Mayol, pintor hàbil i exigent, s'ha dedicat enterament, amb càlida emotivitat, 
a la descripció de la llum, de les tonalitats íntimes i delicades d'un paisatge 
difícil, no gens convencional, sense fugir dels seus començaments, però amb 
la sutilesa d'un talent experimentat, segur i irreductible, els resultats del qual 
són assimilables a la qualitat pictòrica dels romàntics pre-impressionistes, afe
gint-hi l'audàcia colorïstica dels pintors de l'escola de Barbizon". 

Com dèiem abans, tota retrospectiva d'un artista plàstic ens permet la de
lectació, però també representa l'ocasió de poder establt un balanç, de fer 
una valoració de l'obra exposada. Creiem que les pintures de Pere Mayol tenen 
una importància que ultrapassa l'àmbit local. 

Aquesta exposició-homenatge, tot i les seves limitacions, és una invitació 
a fer-ne l'esperada i merescuda constatació. 

COMISSIÓ ORGANITZADORA 
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JOIERIA I RELLOTGERIA 

I 
F O R T U N A 

Agent de vendes: 

MONTSERRAT PLENSE i SENDRA 

C/. Camprodon, 10 

Telèfon 83 05 28 

LLAGOSTERA 

NOTES BIOGRÀFIQUES 

-PERE MAYOL neix el l.er de 
setembre del 1906, al carrer Àngel 
Guimerà, de Llagostera. 

-Als 10 anys ingressa a l'escola 
local de Belles Arts, sota el mestratge 
de Rafael Mas i Ripoll. 

-Llarga amistat amb Mossèn Josep 
Gelabert, potser el pintor i mestre que 
l'influí més directament. 

-Freqüenta l'Escola de Belles Arts 
d'Olot, dirigida per lu Pasqual. 

-Curta temporada a la Llotja de 
Barcelona, on es relaciona amb pin
tors com Joaquim Sorolla, Rusiflol, 
Joaquim Mir... 

-Viatja a França, Bèlgica i Holan
da, coneixent de prop els pintor im
pressionistes. 

-Els anys 30 són un període d'in
tensa activitat artística. Exposicions 
a Barcelona (Sala Parés, Pinacoteca, 
Galeries Laietanes), a Girona, Olot, 
Figueres, Palafrugell, Cassà, Santa 
Col orna... 

-Movilitzat el 36, ingressa en el De
partament de Propaganda de la Gene
ralitat, realitzant dibuixos i cartells. 

—Coneix un llarg període d'inacti

vitat artística. 
-El 17 de novembre del 1949 és 

nomenat director de l'Escola de Be
lles Arts de Llagostera, tasca que en
cara desenvolupa a la restaurada 
"Casa de les Vídues". 

-L'any 1933, S. Mateu i Pla, co
mentava a "L'Autonomista" de Gi
rona, els debuts de Pere Mayol i en
tre altres paràgrafs molt elogiosos, 
el crític deia: " Per a demostrar 
com es comporta aquest jovenissim 
pintor, esmentarem que habitualment 
pinta de sol a sol i sempre de cara a 
la natura; el trobareu a trenc d'auba, 
amb els estris de pintar i el cistell 
de la minestra, fent una o dues hores 
de camí, fins al cor del bosc, en la 
recerca del paratge més ombrívol i 
més luxuriant". 

Aquests darrers anys, en Pere 
potser surt menys a l'exterior, però 
infatigablement, el trobareu totes 
les tardes pintant al seu taller. 

-La seva obra composta fonamen
talment de pintures a l'oli, de dibui
xos i de plumes, es troba majorità
riament dispersa en col.leccions par
ticulars. 

Llagostera, juny del 1984 



6- BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

TRANSPORTES 

MAGATZEM: 

Sant Pere, 26 

TeL 83 00 46 

PARTICULAR: 

Maiena, 11 

Tel. 83 03 63 

INAUGURACIÓ DE LA "LLAR DEL 
PENSIONISTA" i DE L'EMISSORA LOCAL 

LLAGOSTERA (Girona) 

ÀRIDS CLASSIFICATS I RENTATS 

TRANSPORTS I TREBALLS AMB 
CAMIÓ GRUA 

I AMB VEHICLE ELEVADOR 

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
HBROCIMENl REFRACIARib 
PAVIMENTS RAJOLA DE VALENCIÀ 
PINTURES PREFABRICATS DE FORMIGÓ. ETC. 

TUBS SANITARIS P.V.C. 
(SERlE F i C) 

I iO l s ELS SEUS ACCESSORIS I PECES 

CANALS P.V.C. 
I TOTS EUS SEUS ACCESSORIS l PECES 

TUBS: URATENO. POLIETILENO 
BAIXA DENSHA! 

PLAQUES URALUX - POLIESTER 

REFORÇADES AMB l·IBRA DE VlDPF 

DIPÒSITS DE POLIESTER 

El passat diumenge 8 d'abril es va inaugurar la "Llar de Pensionista" 
i l'Emissora Municipal "Llagostera-Ràdio" En aquest reportatge parlem 
amb el President del Patronat i amb un dels responsables de l'Emissora; 
també comentem la repercusió d'aquestes obres a l'Escola Bressol 
"E l Niu" . 

VISITA DEL PRESIDENT PUJOL A LA LLAR DEL PENSIONISTA. 

LLAR DEL PENSIONISTA, 
UNA REALITAT 

Parlem amb el Sr. Colomeda com a * 
president de la Junta i també com a 
impulsor, des del primer moment, del 
Patronat del Pensionista. 

En Joaquim Colomeda i Sagaró és 
f i l l de L'Escala. A l'edat de 17 anys 
vingué a Llagostera. D'això, aquest 
proper setembre en farà 60 anys. 

—D'on va sortir b idea del patro
nat? 

—Tot ve del primer homenatge a la 

(Foto Vall-llosera) 

tercera edat l'any 1981. Va ser en Jo
sep Puig, llavors conseller de Cultura, 
que tot comentant-li que com era'que 
no féssim res per als vells, va dir-me 
que si ens animàvem, l'Ajuntament ja 
ens hi ajudaria. Després d'aquelll pri
mer homenatge, el 16 de febrer del 
1982 es va formar una comissió. Es 
creà així la Junta del Patronat Local 
del Pensionista. A mi' des de sempre 
m'havia agradat que la gent gran tin
gués un lloc on passar l'estona. 

- Q u i hi ha en aquesta Junta? 
-Està estructurada de la següent 
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forma: 
President: Joaquim Colomeda 
Sots-pres i dent: Martí Wlasvidal 
Vocals: Joan Valentí', Ar tur Oli

veras, Anton i Grau, Joan Castelló, 
Josep Fàbregas, Josep Ramionet. 

Secretari: J. Domingo (delegat de 

la Caixa). 
Avui encara hi ha la Junta fundado

ra. 

— La Junta ha t i rat to t això enda
vant? 

— Bé, durant aquest temps s'han 
anat fent socis. Va ser precisament en 
augmentar el número de socis quan es 
va demanr un local a l 'Ajuntament en
cara que fos interí. 

—Quants socis hi ha actualment? 

—Som 31 5, 80 dels quals han entrat 

després de la inauguració de la Llar. 

—Ser soci vol dir col·laborar amb 
una quota? 

—Actualment es paguen 50 pessetes 
d'entrada per l ' import del carnet, lla
vors aquests cèntims es dipositen en 
una llibreta oberta a la Caixa en nom 
de tots. 

—D'on treuen els cèntims doncs? 

— L'Ajuntament s'ha encarregat de 
la Llar. Ara la Caixa ens ha donat una 
subvenció i en els homenatges ens aju
den les entitats bancàries: la Caixa de 
Pensions, la Caixa Provincial, la Caixa 
Rural, la Cambra Agrària, el Banc Es
panyol de Crèdit, el Banc Condal i el 
Banc Central. 

—Éso no l'actual lloc provisional? 

—A nosaltres ens agradaria que no. 
S'havia parlat de l'estació, però no és 
un lloc cèntric i a la gent gran, sobre
to t a l'hivern, no ens va bé caminar 
amb el fred sortint d'un lloc calent. 
L'actual és l'ideal i a més a més es po
dria tenir un pati i to t . 

—Però llavors què passaria amb l'Es
cola Bressol? 

— Es procura, amb el recolzament 
de la Generalitat, fer-la al costat del 
Col.legi. 

—Llavors en J. Colomeda ens deixa 
el discurs d'inauguració en el qual diu 
coses com: 

"Voldr ia també dirigir-me a totes 
aquelles persones que —com jo ma
teix— no són f i l ls de Llagostera, i enca
ra més als que han vingut d'altres re
gions d'Espanya, per dir-los-hi que, a la 
LLAR DEL PENSIONISTA i amb la 
Junta del Patronat no s'hi sentiran mai 
discriminats de cap manera. A q u í tots 

som llagosterencs, amics, companys i 
amb ganes de bona germanor. 

I encara que un dia d'inauguracions 
no sigui el més adient per avançar pro
meses, sí que podem dir a tots els socis 
i poble en general que, el nostre Patro
nat no volem que quedi adormit . Vo
lem que des d'aquesta Llar es remeni 
activament l'ambient dels jubilats. Pen
sem posar en marxa activitats que fins 
ara ens eren impossibles: excursions, 
concursos, festes a la nostra Llar, jocs, 
etc... Mica en mica ja ho anireu veient. 

LA LLAR DEL JUBILAT 

Tots els pobles tenen sa Llar 
ja que entre els joves no hi caben, 
per això els jubilats volem 
tenir un lloc per anar 

Tots els que ja som d'edat 
hem vist la vida de molts colors 
hem viscut alegries i dolors 
i veiem que ningú s "ha quedat. 

Cal tenir present 
i és cosa mol t seriosa: 

la gent gran fa sempre nosa 
quan està entre el jovent. 

Per això una Llar 
sempre és una cosa bona 
per anar a passar l'estona 
ja que no podem treballar. 

Es molt bonic veure la gent gran 
que fan tertúlia i gaudeixen 
juguen i s'esbargeixen 
amb una il-lusió com d infant. 

Bona acollida entre les senyores 
ha tingut la nostra Llar 
que hi van a jugar 
i a esbargir-se moltes hores. 

A l'Ajuntament hem de dir 
que petita ens queda la Llar 
si la poguessin ampliar 
tots els socis hi podríem venir. 

I ara, per acabar, jove espavilat 
un desig; vull formular 
i és que tot el jovent pugui arribar 
a poder fer ús de la Llar del Jubilat. 

Neòf i t 

GESTORIA - ASSEGURANCES - ASSESSORIA LABORAL 

Eiximenis, 12 - 14 - Telèfon 20 82 58 
GIRONA 

• Tramitació de tota classe d'assumptes 

' fiscals 

* Declaracions de Renda 

• Assessorament laboral d'empreses i 

treballadors 

Expts. jubilació, Invalidesa, e t c , e t c , 

Copdevanters en les assegurances 

anomenades A PRIMER RISC 

UNIÓ COMTAL 
3 ASSEGURANCES 
• Per la LLAR 

• Pet COMERÇ 

• Per lo INDÚSTRIA 

• Per les COMUNITATS DE PROPIETARIS ; 

i el nou PLA MODULAR DE PENSIONS 

Som professionals de l'assegurança! 

DELEGACIÓ DE LLAGOSTERA 

Enric 
IVIontiel 

AGENT LLrURE D'ASSEGURANCES 
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Venda i Reparació de 

MOTOS - MOTOCULTORS 

MOTOSSERRES - BICICLETES 

motos 
jorma - 7 

Passeig Tomàs de A. Boade Borrall , 10 

LLAGOSTERA 

ARTICLES PER A L'ESPORT 
CORDATGE DE RAQUETES 

REPARACIÓ DE PATINS 

• 

jorma - 7 
Carrer dels Concellers 

Tel. (972) 83 04 56 

LLAGOSTERA 

Fusteria en general 

EXPOSICIÓ DE MOBLES 

Carrer de Tossa, 7 

Telèfon 83 09 95 

F U S T E R I A 

Músic Aguiló, s/n. 
Telèfon 83 05 12 

LLAGOSTERA 

SINTONITZEM, 

LLAGOSTERA-RÀDIOÜ 

En el programa electoral de CiU es 
parlava d'um cadena de ràdio local 
Tanmateix no es presentava com una 
proposta a debatre, sinó més aviat com 
un caprici que els votanrs de Conver-
gènct Itavien de compartir o bé tolerar. 
El caprici s'iia convertit en realitat i el 
passat 8 d'abril s'inaugurava l'emisso
ra. Ara es tracta de treure'n el màxim 
de profit possible. 

Per saber um mica com funciona 
parlem amb en Joan Carles Buhigas: 

-Saps com va sortir b idea de 
l'emissora? 

—Aquesta pregunta l'haureu de fer 
al Conseller de Cultura Joan Gruart. 

— A m i simplement em varen dir si 
volia ésse-hi, i vaig dir que sí. 

— Quin és el teu paper? 

— De fet faig una mica de tot, però 
vaja, tinc cura de la programació. Tre
ballen en la corrdinació en Pere Vila, 
en Jordi Salvador, en Quim Planella i 
en Joan Gruart que també s'encarrega 
de la relació amb l'Ajuntament. 

— Com funcioneu? 

— Bé, ara estem en període de pro
ves. Cal veure com respon la gent. Els 
tres primer mesos sóntte selecció,és a 
dir, es tracta de què la gent es passi 
hores davant el micro o fent altres fei
nes. Llavors, un mateix veu si li agra
da i si se'n surt o no. 

-Però, en últim terme, algú ha de 
dir qui serveix... 

—Sí, és clar, al final haurem de deci
dir-ho nosaltres. De totes maneres un 
mateix ja veu si pot o no fer-ho. 

HI haurà, per exemple, qui no servi
rà per parlar per antena, però que pot 
col·laborar en altres feines. 

-Depsrés d'aquests tres mesos, ja hi 
llaurà una programació fixe? 

-De fet el període de proves, des

prés d'aquests tres primers mesos de 
selecció es perllonga gairebé fins l'any. 
És durant aquest temps que queda un 
personal més estable .i llavors s'estruc
tura la programació. 

-Com s'fia cridat a la gent que 
d'una manera o altra han passat fins 
ara per l'emissora? 

— Es convocà un reunió a l'Ajunta
ment per a tothom a qui interessés. 
Es varen passar uns programes per tot 
el poble, comunicant-ho. En aquesta 
sessió es va demanar a la gent interessa
da dades com l'edat, la classe de pro
grama en què estaven interessats, etc. 
Respecte a això últim, tal com espe
ràvem, la majoria estaven per un progra
ma de disc. 

-En el futur quins pro^ames hi ha 
pensats? 

-De moment tenim especial interès 
per a un informatiu local i de les roda
lies. També muntarem un esportiu 
amb més col.laboradors. Es pretén que 
l'alcalde estigui en antena periòdica
ment, potser cada quinze dies o un 
mes, per tal de contestar preguntes. 
Però n'hem d'anar parlant. Farem tan
tes hores com poguem emplenar dig
nament. 

-Actualment, quines hores hi ha 
d'emissió? 

— De dilluns a dimecres de cinc a 
onze de la nit, dijous i divendres de 
cinc a dotze de la nit, el dissabte de 
quatre a dotze i el diumengr de quatre 
a vuit o a nou de la tarda; aquest dia 
és el pitjor, ja que a tothom li va ma
lament. 

-Ideí local què en dieu? 

—És de la mida del de molts altres 
pobles. De fet n'hi ha que treballen en 
una habitació d'un pis o allà on poden. 
Quan només hi ha la gent que fa el 
programa, un s'hi pot moure bé. El 
problema és que a vegades som deu 
allà dintre. 

—Hi haurà algun canvi important? 

— Respecte als local es deia d'habili
tar la part que ra és l'entrada per fer-hi 
programes. Seria l'estudi dos. Aquest 
un cop feta la doble porta estarà co
municat amb l'exterior. Per això fa fal
tar baixar el sostre. Esperem fer algun 
cèntim amb la propaganda, ja que això 
seria l'ideal, perquè no podem pas es
tar sempre demanat a l'Ajuntament. 

S'ha pensat també en una unitat 
mòbil, però això ja és a més llarg 
termini, ja que no estava en el pressu
post. 

-La gent, com ha respost? 

-Br , molt bé, molt millor del que 
ens pensàvem. 
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REFORMES A 
L'ESCOLA BRESSOL 

En totes les obres, la part que ha re
sultat més perjudicada ha estat l'Escola 
Bressol. Abans de projectar la Llar i 
l'Emissora,s'havia'demanat fer-hi millo
res, però es va dir que no hi havia pres
supost. Tanmateix, quan ha interessat, 
bé que ha sortit! Això demostra que 
L'Escola Bressol no interessa massa. 
Pa- aquest motiu i desconeixent en ge
neral la dinàmica i funcionament 
d'aquesta, no s'ha procurat conèixer-
la i per tant, a l'hora de decidir les re
formes, aquestes no estan d'acord amb 
les necessitats reals-

S'ha fet un canviador des del quals 
no es pot controlar la resta dels nens. 
I gairebé dos mesos més tard encara 
no s'han posat els armaris i la platafor
ma per canviar-los. 

La ubicació dels sanitaris no és 
l'adequada. Per arribar-hi s'ha de sortir 
a fora o bé passar a través de les classes 
i deixar els nens sols. Es va dir que te
nir els sanitaris dins l'aula era antihigiè-
nic, però en canvi no es va considerar 
ïa possibilitat de fer-los al costat, jun
tament als dels vells, però indendents^ 

Aquests situats sota el cobert, deixen 
un espai d'un metre per passar entre 
la paret i la columna, amb el perill de 
què els nens s'hi puguin fer mal. En 
general, la situació i l'espai, cal dir que 
són els adequats. S'ha de reconèixer 
que l'armari per posar les joguines ha 
quedat bé. El pati és a recés i gran, les 
aules són espaioses, llàstima que aquest 
espai no s'hagi planejat com aprofitar-
lo perquè sigui més útil. Potser per 
aquesta manca de planejament, en 
comptes d'adaptar noves aules, s'ha 
instal·lat la Llar i l'Emissora, fent im
possible una futura ampliació de l'Es
cola Bressol, que encara no es veu com 
un servei social. 

La gent que hi treballa (tres educa
dores) no té cap mena d'assegurança. 
Econòmicament, es compta amb qua
ranta mil pessetes que l'Ajuntament 
dóna al mes, i alguna subvenció de la 
Generalitat. Les quotes són de 1.500 
pessetes al mes, quan a la majoria la 
mensualitat mínima és de 3,000 ptes. 
Actualment, com que hi ha marge d'in
gressos que permeti per exemple bus
car una substituta quan és necessari 
(en cas de malaltia,...). El futur no es 
presenta massa optimista. 

ni8] 
=? 

ALIMENTACIÓ 

QUEVIURES 

PU 
Plaça Mercat, 1 

i FRUITES 

IG 
Telèfon 83 00 41 

LLAGOSTERA 

Foto Xavier Ruiz 

En definitiva Llagostera compta amb més elements de relació, el 
cost dels quals és d'uns 3.000.000 de pessetes. Sembla que aquest im
port és excessiu tractant-se d'unes Instal·lacions provisionals i si no és 
aquest el cas, llavors cal dir que no estan degudament condicionades: 
tres entitats en un espai molt reduit, que s'interfereixen en Mur desen
volupament (el "v ídeo" se sent a l'Escola Bressol, l'antena al mig del pa
t i , les finestres de la Llar que donen al pati i que no es poden obrir per 
tal de no comunicar els vells amb els nens), i en general les instal·lacions 
són petites. 

De moment doncs, s'ha gastat uns bons cèntims amb una sortida 
de compromís i sembla que en general l'empresa ha estat ben acollida. 
Esperem el desenllaç final. 

Col·lectiu de Redacció 

fjtofs i 

nt' 

<Pitíntes 

C 

/feoj·» 

^1 

Carrer dels Concellers, 24 - Telèfon 83 05 24 

LLAGOSTERA 

_ JOSÉ 
Ramírez 

Urljanización "Cal Curt" 
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le ofrece la oportunídad de 
conseguír el permiso de conducir en 
sus diferentes clases: 

LICENCIA PARA CICLOMOTOR 
14 anos 

A - 1 
16 anos 

A ' 2 B- 1 B - 2 
18 aiios 

C- 1 
21 anos 

-Camión-
m m itjss&isi^íscíísm 

(Foto cedida per I. Gironès). 

Consúltenos en: 

Narcís Monturíol, 30-Tel6fon 85 05 46 

VIDRERAS 

Passeig Tomàs de A. Boada Borell, 10 

Teiàfon 83 00 81 

LLAGOSTERA 

D'OLOT A SANT FELIU 
AMB BICICLETA 

El diari "La Vanguardia" del 10-
Gener-84, informava a tota plana, que 
en el Laboratori d'Urbanisme de l'Es
cola d'Arquitectura de Barcelona, un 
grup d'arquitectes coordinats per Ma
nuel de Solà-Morales, ha elaborat un 
projecte per aprofitar la xarxa de fer
rocarrils de via estreta a Girona. L'es
tud i contempla la diversitat d'elements 
que composen l'obra original i, sobre
tot , l'esplèndida possibilitat de trans
formar en passeig urbanitzat, de cap a 
cap, la faixa de terrenys que van ésser 
expropiats per a la construcció del 
Carrilet. 

Quatre eren els Carrilets que comu
nicaven Girona amb Banyoles, Olot, 
Palamós i Sant Feliu. Segons els arqui
tectes, el trajecte que més bé es conser
va és el d'Olot a Girona i de la capital 
a Sant Feliu: "Aquestes dues pistes, 
abans ocupades per les vies, s'assem
blen avui a un camí pla, tant per les 
característiques del traçat -pendent 
suau, girs amplis,...- com per llur ús 
eventual al servei de l'agricultura i 
l'oci..". Continuen dient els arqui
tectes: "Seria aquest un passeig que 
ocupant la faixa de terrenys... agafa 
28 poblacions i quatre comarques: 
Baix Empordà, La Selva, Gironès i La 
Garrotxa, al llarg dels noranta quilò
metres. Es tracta d'assegurar la compa
tibilitat de Sistemes de transport alter
natiu -cavalls i bicicletes- amb nous 
sistemes d'alta tecnologia "monorrail 
enlairat- ". 

La recuperació dels terrenys 

del Carr i le t 

Fa uns anys, quan el Carrilet feia 
els darrers viatjes, ja es parlava del pos
sible substitut i especialment del tren 
vertebrat de l'enginyer Goicoechea, 
que encara avui en cas de dur-se a ter
me seria meravellós. Però, bé per l'èpo
ca, bé per interessos, o senzillament 
perquè era una obra-de massa enverga
dura, la cosa va quedar pendent. Du
rant un bon temps es seguien fent co
mentaris i suposicions, però el desinte
rès de les institucions era notori i els 
qui confiàvem en el projecte, aviat vam 
quedar desenganyats. 

Amb els anys, la reivindicació pre
nia uns caires molt diferents i alhora 
concrets. A Llagostera diferents vega
des s'havia parlat de la necessitat de 
recuperar els terrenys de FEVE i ia 
conservació de l'edifici de l'estació. 
Avui , una vegada superades les traves 
de la burocràcia, s'han obtingut els ter
renys urbans i s'està restaurant-adap-
tant l'edifici de l'estació per a la.insta-
lació del Museu d'Etnologia. {Fent 
un incís, qüestiono que aquesta ubi
cació sigui la més idònia, ja que el lo
cal, to t i que la reforma pugui ésser la 
més indicada, queda petit. En contra
partida, insisteixo —encara que ja em 
sento com en Sísifo— en què el lloc 
més adequat, aprofi tant la mateixa 
estructura de la casa seria l'Estanc de 
Dalt, condemnat a l'enderrocament, 
per un pretès eixamplament, i qui vol 
ja m'enten...) 
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Lampisteria 

J a u m e FA 

Carrer Lacustària , 6 - Telèfon 83 03 64 

SNACK-BAR 

€m Wu$ 
ESPECIALITATS: 

TAPES VARIADES 

ENTREPANS DE TOTA MENA 

HABITACIONS 

Telèfon 83 00 62 

.1 iosma 
pintura ••• decoració 

JOSEP ANGLADA 

C/. Sant Feliu, 38 

MANEL MOLINA 

CA Músic Aguiló, 19 
Telèfon 83 06 21 

JOSEP TENA 

Vflinat La Mata, 1 

La bicicleta, avui 
Fa pocs dies vaig tenir l'atreviment 

d'intentar anar a Cassà amb bicicleta 
passant per l'antiga via, i els problemes 
ja van sorgir en travessar el pont de les 
Banya loques, en un estat super-precari. 
Més endavant ja no es pot pedalar i 
passat el "Mas X i f re" la cosa es fa im
possible, havent de cercar camins alter
natius fins a la riera Verneda. ignoro 
si queden restes del pont, ja que vaig 
haver de passar per un pas molt distant 
de la via. Abans d'arribar a Cassà vaig 
retrobar el carril, per haver-lo d'aban
donar novament... En resum, tot una 
odissea. L'antiga via fèrria està embar-
dissada, emboscada, en alguns llocs 
cultivada I en conjunt, totalment 
abandonada. Dels set quilòmetres que 
hi ha entre Llagostera i Cassà, als no
ranta entre Olot i Sant Feliu, hi ha 
molt per córrer... 

Anar amb bici " torna"a estar de 
moda. A més d'ésser un estupend vehi
cle per fer esport, és un dels sistemes 
més uti l i tzats per "mantenir-se en for
m a " o simplement com un mitjà d'oci. 
Només cal veure com estan les carre
teres els dissabtes i diumenges... amb 
el perill que comporta! Pensar que po
drien haver-hi noranta quilòmetres sen
se interferències de vehicles de motor, 
em sembla un somni daurat, però no 
de fantasia, sinó dels que poden con
vertir-se en realitat. 

Si a Llagostera, i crec que a la majo
ria dels altres pobles, s'ha aconseguit 
que els terrenys i les instal.iacions for
min part del conjunt urbà, el següent 
pas és recolzar amb l'aportació de no
ves idees o modificacions que facin 
falta, el projecte dels arquitectes. Pro
bablement, ara per ara sigui una qui
mera pensar amb la reinstal.lació del 
camí de ferro, però recuperar la pista 
per a bicicletes, fer " f oo t i ng " —els ar
quitectes hi posen els cavalls (?)—... 
em sembla una urgent necessitat. De 
moment ja hi ha un projecte redactat 
per gent d 'of ic i . Ara cal que les institu
cions i els Ajuntaments s'ho prenguin 
seriosament. 

El treball dels arquitectes acaba: 
"...solució que lia estat presentada i 
revisada pels municipis afectats i que 
suposaria uim mínima inversió iniciai 
per adequar i posar en funcionament 
aquest nou itinerari en la seva totali
tat ". 

Només ens resta dir, E N D A V A N T ! ! 

Joan Ventura Brugulat 

U L T R A M A R I N O S 

Joaquín Miquel 
Passeig Pompeu Fabra, 6 - Tel. 83 00 03 

joicmoi RAVES, s.a. 
Carrer Migdia, 27 

LLAGOSTERA 

Claudio Martí 
Tel. 83 08 86 
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EL FERRO DINTRE LA 
HISTORIA DE LLAGOSTERA 

Són molt minvades les fites històri
ques que Llagostera aporta al conjunt 
nacional català. No sabem si el fet és 
degut a què vertaderament res trans
cendent ha ocorregut al llarg de la se
va història o si, en el pitjor dels casos, 
cal atribuir-ho a la falta d'interès per 
part dels seus conciutadans, que s'ha
gin inhibit , pura i simplement, del 
treball que representa aquesta tasca. 

La intenció del present escrit no és, 
naturalment, subsanar aquesta situa
ció, si és que en realitat existeix, sinó 
només fer una comunicació històrica. 

barcelonines. El nucli principal 
d'aqueïta indústria estava situat a la vi
la de Ripoll, on es manté un interes
sant Museu, que ens mostra com es tre
ballava el metall i la variada gamma 
d'útils que es fabricaven. 

Es sorprenent imaginar que a la vila 
de Llagostera existissin, en el segle X I I , 
dues fargues dedicades a l'obtenció de 
ferro, mentalitzats com estem en el 
que aquesta indústria representa ara, 
és a dir, grans instal·lacions, l ' import 
de les quals es contabilitza per cente
nars de milions de pessetes, milers de 

CAN PERE-PERE 

N°6 

1 cm 
E. ri 

51 LO N°2 

Punta de llança de ferro trobada a les excavacions de can Pere-Pere. S.II abans de Crist. 

que segurament serà mot iu de gran 
sorpresa. 

El fet és que Llagostera formà part 
del complexe siderúrgic català que du
rant alguns segles fou capdavanter 
d'aquesta indústria a nivell mundial, 
per la qualitat del producte i per la 
tècnica emprada. Foren les famoses 
fargues catalanes, ubicades en gran 
part a la Catalunya Nord, en la zona 
que afronta el Pirineu, per tes comar
ques lleidatanes, gironines i part de les 

treballadors i unes indústries subsidià
ries, amb una potència conjunta equi
valent a la de la indústria bàsica. Na
turalment, tampoc hem d'imaginar que 
la seva producció s'assemblés a la de 
les instal·lacions actuals. 

Els primers vestigis que m'interes
saren fou la trobada d'un objecte molt 
simptomàtic, durant els treballs d'ex
cavació d'una sitja ibèrica, situada 
prop de can Pere-Pere. Es tractava 
d'una massa de material fos, molt bri-
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Dispoiidó tebi».-! dels elementi dimrc de b farsa; forn i mnrtinclí ÍM. Alonio 
1 V. Moluia; rev, .Invcsiicaciúii y Cicncia·). 

Ilant per la seva part superior i amb 
clares marques d'haver-se solidificat so
bre un l l i t de terra. La primera impres
sió fou de què es tractava d'un residu 
de fundic ió, en concret ferro. I així 
resultà ser. 

El Sr. Pere Molera i Solà, professor 
de metal.lúrgia de la Universitat de 
Barcelona i co-autor, amb la seva espo
sa, d'un ll ibre sobre la Farga Catalana, 
llibre que m'ha servit per assessorar-
me per aquest treball, va confirmar 
que efectivament es tractava d 'un resi
du de fundició de ferro. Fou també ell 
qui m'assabentà que a Llagostera ha
vien existit dues fargues, fet que con
creta en l'obra "L l ibre de la Farga". 

Tot el que fins ara se sap sobre les 
dites fargues es troba en un document 
relacionat amb el comte Ramon Beren
guer IV. Es tracta d'una Memòria de 
Rèdits i Cens a favor del d i t comte de 
Barcelona i en la qual són esmentades 
tres fargues a Caldes de Malavella i 
dues a Llagostera. 

Les contrades de la nostra vila dis
posaven dels elements necessaris per 
muntar aquest tipus d'indústria. És a 
dir; el material fèrric, que es podia ob
tenir a través de la l imonita o de 
l'oligist, el combustible per poder as
solir la temperatura necessària, amb el 
carbó vegetal, i un raonable cabal d'ai
gua, element molt important per pro-

H X H E C 

del nnninel (M. Aloruo i P. Molera; itv, .Inveílitíciúa y Ciencií.J. 

ü 

MOBLES I 

COMPLEMENTS DE JARDÍ 

Carretera C-250 - Km. 24 

Tels. 83 06 60 i 83 7133 
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FLECA I PASTISSERIA 

ELS HI DESITJA UNA 
BONA FESTA MAJOR 

Passeig Pompeu Fabra, 29 - Telèfon 83 00 73 

LLAGOSTERA 

Benet Mayol Collell 
Successor de 

B. COLLELL 
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duir el corrent d'aire precís per contro
lar la temperatura del forn , base fona
mental del sistema català per a la ob
tenció d'un bon material, així com per 
al funcionament del martinet, aparell 
amb el qual es donava forma i puresa 
al metall obtingut. 

Seria interessant poder saber si les 
instal·lacions de la nostra vila eren con
seqüència de les de Caldes de Malavella 
o si de fet eren totalment autònomes, 
és a dir, si disposaven del suficient mi
neral per abastir les dues fargues. 

Per la zona del Ridaura es troben 
diversos dipòsits de l imonita, i quant a 
l'oligist hom no coneix cap punt con
cret en trobar-lo, però segurament deu 
donar-se amb abundància, tota vegada 
que es troba amb relativa facititat, bé 
esparcit pel bosc, o en qualsevol piló 
de pedres que s'hagi retirat d'un camp 
de conreu, o inclús formant part d'al
guna edificació. Pels voltants de Sant 
Baldiri i de can Duran deu existir amb 
molta abundància, tota vegada que en 
el primer dels llocs esmentats cauen 
amb molta freqüència els llampecs 
els dies de tempesta, i les aigües 
d'aquest paratge, així com les de can 
Duran, porten di luída una gran quanti
tat d 'òxid de ferro, el qual arriba, fins i 
tot , a provocar una sensació repulsiva. 
En el que es refeix al carbó vegetal, 
matèria fonamental per a l'obtenció 
d'un bon metall, el fet no devia presen
tar cap problema, ja que la massa fo
restal existent en aquella època per to
ta la contrada, segurament cobria amb 
escreix les necessitats de combustible. 

El fet de les dues fargues és ben 
concret. No així el dels residus trobats 
en la sitja de can Pere-Pere. No es fa 
d i f íc i l imaginar que aquests pogueren 
haver estat introdui'ts en època poste
rior a la dels altres objectes trobats, 
com són unes peces de ceràmica gris 
emporitana, unes peces ibèriques tor-
nejades, altres rústegues i modelades a 
mà, i el més important de to t en 
aquest cas, uns quants objectes de fer
ro, entre els quals sobresurt una mag
nífica punta de llança. Però el fet de 
què aquesta sitja es trobi, en part, 
dintre d'una carretera, ens planteja 
sempre el dubte de què aquests residus 
puguin haver arribat a ella amb altres 
materials que repetidament s'empraren 
per arreglar el camí. Hom vol pensar 
que els residus fèrrics formaven part 
del conjunt, la qual cosa situaria la da
ta de la indústria fèrrica de la nostra 
comarca a dos o tres-cents anys abans 
de la nostra era. El fet és afalagador. 

MANUFACTURA GENERAL DEL 

SURO 

Tel. 83 00 18 

LLAGOSTERA 

Esteve Fà Tolsanas 

Pnrrnr fíAnnr: 
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CALCES LLARGUES 

Diuen que era un marrec 
ploraner i amb mocs al nas, 
això abans, no en feu pas cas 
quan anva amb calces curtes. 
Ai, senyor! si era un distret. 
Ara tot ha canviat, 
ja no ploro ni tinc mocs 
ni faig enrabiar la mare 
des del dia en què em cridà 
amb el somriure a les galtes, 
-Mira, si ets formal, i em promets 
no buscar nius, ni pescar, 
ni fer ^'rodó','i creure al mestre 
i a mi, al teu avi, i a ton pare... 
et posaré calces llargues 
fetes pel mateig sastre. 

-Tu seràs l'hereu de casa 
i l'avi afegí amb bell to: 
si no, ja saps..., el bastó 
que treu la pols dels ganduls. 
Com un eixam, els companys 
van venir al sortir a la porta 
admirats, quasi cridant: 
-Noi, quines calces que portes! ! ... 
/, quan no estaven d'acord, 
per donar consells, amb baralles 
alhora cridaven tots: 
-Anem a buscar en Perot 
ell que porta calces llargues!... 

Josep Cal vet. 

NOTA: Aquesta poesia va ésser recitada pel 
noi Francesc Cabarrocas, al teatre del Casi
no, el dia de la Festa dels Vells a Llagoste
ra, l'any 1957. 

i 

Provincial 

JOSEP CALVET dedicant el seu lUbre "Llagostera en la intimitat 

~ Vos direu..., vaig contestar. 
—Faré tot el que em maneu 
i estudiaré més que els altres, 
seré més seriós que el pare 
tractant-se del que es tracta. 

Un dia al mig de tothom 
ella complí la paraula. 
Unes calces de debò 
llargues... de vellut... flamants 
amb un bon doblec a baix 
quasi tapant les sabates. 
Content, sí anava content! ... 
tot mirant-me i remirant-me 
i veient al'altra gent 
que em prenien per un altre. 
Fins el gos eixelebrat 
es va dicidir a lladrar-me. 
Tots deien: -Que vas modat! .. 
No em coneixia ni l'àvia... 
Sort de fer-li molts petons, 
petons i alguna moxaina. 
Després va dir tot plorant. • 

MIRACLE D'AMOR 

Veig una font entre l'obaga 
amb espines, somnis i flors, 
i Tu, quan vens a buscar l'aigua 
ja s'omple de resplandors. 

Així tornaràs altres dies 
amb cants d'ocells per a tots dos, 
venint amb tu les alegries 
i l'aire prefumat del bosc. 

La font està immortalitzada, 
poetitzada per l'amor, 
per nosaltres, tan festejada 
que li hem donat el cor 

Carrer General Alvorez de Castro, 14 

- Telèfon 83 03 78 -

L L A G O S T E R A 

Josep Calvet. 
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P ^ S E V D E DEL POBLE r?u 

Malgrat el mal temps, l'Aplec de Panedas fou un èxit. Foto Jovanet 

PLANXA I PINTURA 

SERVEI DE GRUA 

VENDA I R E P A R A C I Ó ' 

Motos, Motocultors, Motoserres, 

Desbrolladores 

Carrer Cantallops, 6-10 - Telèfon 83 02 43 

LLAGOSTERA 

Perruqueria 

Sempre al servei del client 

Aplec de Panedes 
El diumenge dia 20 de maig es va 

celebrar l'aplec de Panedes, organitzat 
pel G.E. Bell Matí amb la col·laboració 
del veïnat. 

Els actes van començar aviat, a les 
8 del matí van sortir de la plaça Cata
lunya els que hi van anar a peu. 

A dos quarts d'onze es va fer un 
concurs de flors boscanes en la catego
ria de rams i centres. Després es va 
celebrar la missa, amb acompanyament 
de cor, a l'expia nada de l'ermita. 

Sortint de missa es va elegir la pubi
lla que fou la M.^ Dolors Plaja a qui 
vanentregar un ram de flors. Acabat 
to t això la gent es va preparar per di
nar. 

A la tarda van continuar a les qua
tre amb l'actuació de dos nois, Quim i 
Marcel. Després es van recollir els rams 
de flors i s'entregà el premi al més ben 
fet. També es va rifar un xai. 

Tot seguit van començar les sarda
nes, però només se'n van tocar dues, 
ja que es van haver de suspendre per 
la pluja. I així es va acabaria festa. Una 
llàstima perquè hi acudí força gent. 

5 0 . è Aniversari de " L a C a i x a " 

a Llagostera 

"La Caixa" amb mot iu de la cele
bració del 50.è Aniversari de la vingu
da a la nostra vila, ha programat una 

sèrie d'actes, que s'iniciaren el 26 de 
maig, patrocinant la representació al 
Casino Llagosterenc de l'obra "La Prin
cesa Embruixada" a càrrec del Grup 
La Tramoia. 

El dissabte dia 2 de juny, es dedicat 
al món infanti l i escolar. Els actes es 
celebren a la Plaça de Catalunya amb 
el següent ordre: A les 11 del matí : 
Jocs de Cucanya (col·laboració G.E. 
Bell Matí i del Casal). - A les 5 de 
la tarda: Cercavila i Teatre Infantil 
amb el Grup Mitjanota de La Bisbal. 
A continuació s'obsequiarà els assis
tents amb una Xocolatada. — A les 
7 de la tarda: Lliurament dels 18 pre
mis del I Concurs Escolar de Dibuix 
i Redacció. 

A les 11 de la nit: També a la Pla
ça, Ball de carrer per a to thom, fins 
a les 3 de la matinada, amb l'orquestra 
LA SINGULAR del Vallès Oriental. 

Diumenge dia 3 de juny, a les 12 
del migdia: A l carrer Migdia, 40, 
inauguració de la Nova Casa de Cul
tura de "La Caixa" s Llagostera i 
a continuació actuació de les Majo-
rettes del Col·legi Ntra. Sra. del Car
me. - A la 1 del migdia: A la Plaça, 
audició de Sardanes per la Principal 
de Llagostera. - A 2/4 de 6 de la 
tarda: Actuació a la Plaça dels Cas
tellers de Vilafranca (120 de colla). 
- A les 6 de la tarda: El Dirigible de 
" L a Caixa" efectuarà diverses passa
des pel cel de la nostra població. — 
A les 7 de la tarda: Al Casino Llagos
terenc, actuació del Cor Sant Este
ve de Vilaseca i Salou. 

Carrer Camprodon, 6 - Telèfon 83 04 94 
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Setmana Santa 
El divendres Sant al vespre, es va fer 

la tradicional processó. Aquest any, no 
era molta la gent que la seguia, gairebé 
to thom es quedava pels carrers a veure-
la passar. 

El diumjenge de Rams, al matí, la 
Plaça de la Llibertat es va omplir de 
gent que va assistir a la benedicció de 
les palmes I dels rams de llor, com és 
típic en aquesta diada. I com és tam
bé tradicional, després de la benedicció 
els padrins i padrines, van anar a bus
car els tortells per regalar a llurs fi l lols. 

Trobada Sardanista 
Dia de Sant Jordi 

El dilluns de Pasqua, que enguany 
coincidí amb la Festa de Sant Jordi , 
els "Amics de la Sardana" van organit
zar l'anual "Trobada Sardanista", amb 
les cobles La Principal de Llagostera i 
Ciutat de Girona. La Festa fou molt 
llui'da i ha estat un dels anys amb més 
concurrència de públic, tant foraster 
com del poble. 

Eleccions al 

Par lament de Cata lunya. 
Resultats del 2 9 - A b r i l - 8 4 
a Llagostera 

A Llagostera amb un cens electoral 
de 3.725 habitants, en varen votar 
2.627, el que representa un 70,5 per 
cent de participació, força superior a 
la mitja de Catalunya, que va ésser del 
64,40 per cent. 

Els vots obtinguts per les principals 
forces polítiques són: 

C i U . . . 1599 PSUC . . . 122 
PSC 521 CP 100 
ERC 207 

1 

L'Enrenou 
I 

INSTAL·LACIONS 

AIGUA — GAS — ELECTRICITAT Curset d'història de Cata lunya 

El passat dia 14 de maig va comen
çar a Llagostera un curset d'història 
de Catalunya, organitzat pel Departa
ment de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i patrocinat per l 'Ajunta
ment de Llagostera. 

Les classes les donava el professor 
Jaume Portella a la biblioteca Julià Cu-
ti l lé, els dilluns i dimecres, de les deu 
a dos quarts de dotze del vespre, du
rant sis sessions. 

Hi assistiren unes vint persones. Les 
classes eren gratui'tes i es lliuraren cer
tificacions d'assistència. 

llíHIcI FPSÍCI IWtíiiíV 

http://Ca.lefa.ccio
http://BUTLLETI.de


18 - B U T L L E T Í D E LLAGOSTERA 

:(: BAR 
A CAMAS 
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)|c MINIGOLF 
It: ATRACCIONES 

1 PALAMÚS 

,VALLDARO 

STA. CRISTINA d» ARO 

GERONA 
BARCELONA 
FRANC1A 

Presentació de la CORAL DE LLAGOSTERA, que va cantar una missa, 
composada i dirigida per Martí Llosent. (Foto Vall-Uosera). 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
"LLAGOSTERA EIM LA 

INTIMITAT" 

El passat divendres 13 d'abri l , orga
nitzat pel Consell de Cultura i el But
lletí, es va presentar a la Biblioteca 
Municipal "Julià Cut i l lé", el llibre 
LLAGOSTERA EN LA I N T I M I T A T 
(Llegendes, cròniques i vivències) de 
Josep Calvet i Amat. 

L'acte, que va aplegar unes quaran
ta persones, començà passades les vuit 
de la tarda. Un representant del Butlle
t í va iniciar la presentació; després 
d'unes quantes referències, va llegir la 
introducció del llibre, on s'expliquen 
els motius que han impulsat a la seva 
edició. Seguidament va parlar Josep 
Vila i Soteres, que va fer menció dels 
aspectes més personals i intimistes de 
l'autor. Tancà la tanda de parlaments, 
el batlle Josep Puig i Rodó, to t elo
giant la figura d'en Calvet i estimulant 
a la cont inuïtat de la tasca del Butl letí. 
Finalment amb un breu, emotiu i càlid 
discurs, en Pitu Calvet va donar les grà
cies 3 tots. 

El llibre, editat pel Butl letí i patro
cinat per l 'Ajuntament, és el primer 
que es presenta a Llagostera, i el segon 
que es publica després de "Coses de 
Llagostera" de Rafael Mas. 

A nivell d'anècdotes, cal remarcar, 
que des que se'n va començar a parlar, 
ja han passat tres anys... Pensem que 
hauria d'haver-hi un compromís per 
part de l 'Ajuntament i que se'n pogués 
editar un cada any: història, costums, 
arqueologia,... 

Per part de l 'Ajuntament a més del 
Batlle, hi assistí en Salvador Parés, re
gidor de Biblioteques, però que segons 
ens manifestà hi era per la seva amistat 

amb en Calvet... L'acte va quedar bé, 
però que al f inal es sentien comentaris 
com: " I un vini l lo espanyol?"... La 
presentació va ésser transmitida en di
fer i t per Llagostera-Ràdio. 

Recordem que el llibre està a la 
venda a totes les llibreries del poble 
al preu de 200 pessetes per qui tingui 
la butlleta de descompte (SI NO ETS 
SUBSCRIPTOR ENCARA TENS 
TEMPS!!) i a 400 pessetes. 

L'INSTITUT DE BATXILLERAT 

A CASSÀ ENS PASSEN 
AL DAVANT 

Al número anterior fèiem un petit 
dossier sobre l'ensenyament, en el qual 
plantejàvem bàsicament, la situació en 
què es troben els joves en sortir de l'es
cola, dels 14 fins als 16 anys, la nova 
reforma i la possibilitat de què s'ins-
tal.lés un institut polivalent o de 
batxillerat a Llagostera. 

Tanmateix reconeixíem el desavan
tatge en què ens trobem enfront a 
Cassà, tant pel nombre d'habitants 
com perquè ja fa temps que tenen 
uns terrenys preparats per a la seva 
ubicació. Acabàvem demanant que no 
es donés la causa per perduda. 

Al Punt Diari del 1 .er d'abril del 
1984, s'informa que l 'Ajuntament de 
Cassà ja ha sol·licitat formalment a la 

"Conselleria d'Ensenyament de la Ge
neralitat, la instal.laciò d'un institut 
de batxil lerat. Els de Cassà, que en de
terminats aspectes ens donen moltes 
voltes, fan seu allò d'aquell programa 
de televisió "Mas vale prevenir". Men
tre, a Llagostera esperem que els fets 
trascendentals es solucionin per ells 
sols, abans d'actuar per cercar-hi remei. 
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\ Aéustí 
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GENT DE CASA NOSTRA 

El dia 24 d'octubre del 1813 neix 
a Llagostera, a la caseta que encara po
dem veure al carrer de la Concepció 
núm. 1 8, una nena que més tard dona
ria al món una Congregació: "Les Re
ligioses de Sant Josep", avui estesa 
per tota l 'Amèrica, Europa i Àfr ica, 
exercint la feina assistencial i apostò
lica en col·legis, hospitals missioners, 
clíniques, residències i suburbis, se
guint el lema: 

"Al iv iar el dolor i qualsevol necessi
tat dels tiomes". 

Aquesta santa i intel·ligent dona de 
casa nostra, Maria Gay. L'any 1984 
marca el centenari de la seva entrada 
a la Casa del Pare i en ella mai han 
mancat joves generoses continuades de 
la seva obra, tant a Espanya com Amè
rica on estan les coses de formació, 
així com al nostre poble. 

— Llagostera Jove: Maria Gay ha 
deixat una torxa encesa per a què la 
mantinguem. 

Col·legi Ntra. Sra. del Carme 
Alumnes de 8.è nivell 

Si peix fresc voleu menjar 
i ben servits voleu quedar 
- I - n C I V C T C D I A D l A M A U— 

NOTIC IA 

Arribà el dia 19 de març, diada de 
Sant Josep, el divendres abans es va 
celebrar una festa en honor al seu 
nom. El dia va ésser plujós, però no va 
fer malbé la festa. Per engrescar una 
mica, es va contractar a un conjunt 
que tocava cançons infantils que feia 
tornar bojos els infants. Va ésser un 
èxi t ro tund; però aquí no acabà to t , 
més tard es va fer una solemne berena-
da amb xocolata desfeta, gràcies a la 
cuinera: Hermana Cristina. La festa 
continuà i el dil luns a l'estadi de Fut
bol Club Casal, es va celebrar un partit 
entre nois i noies de 8.^ curs d'E.G.B. 
Els cavallerosos nois després d'un emo
cionant partit no van voler deixar que 
les companyes perdessin, i van acon
seguir un empat. 

Alex Depau 
Margarida Codina 

CoU^ Ntra. Sra. del Carme 

ELECTROTECNICOS Y FONTANEROS 

CALEFACCION CENTRAL 

TALLER: 

La Canyera Parc, 53 

Telefono 83 05 63 

' Apartado n. 24 

LLAGOSTERA 
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peixateria LLAGOSTERA 

ESTIL 

J . Selis 

ELS HI OFEREIX ELS SEUS 

QUE ELS HI DESITJA UNA 

BONA FESTA MAJOR 

Els passats dies 14, 15 i 16 d'abril 
es va presentar a Llagostera una mostra 
de moda; Trish-Trash, i com sí hagués
sim fet servir les mateixes tisores que 
ens suggeria el t í t o l , deixà al descobert 
diferents aspectes de la realitat dels lla-
gosterencs. 

1 . — El Casino i el prob lema de 

sempre 

Casino Llagosterenc presenta; A ix í 
s'encapçalà el programa que presentava 
Trish-Trash i ens centrà realment en un 
punt clau a l'hora de parlar de la cir
cumstància que envolta l'espectacle. 
Des de fa molt , la situació del Casino 
preocupa. La carcassa de l'edifici resta 
a la plaça, però la vida en el seu inte
rior és mínima. A ixò porta de capa la 
junta i ha estat en la búsqueda d'una 
solució que ha sortit Trish-Trash. Es 
parla de què la dona pensa mol t menys 
que l'home amb el Casino i presentar 
alguna cosa pensant en ella sembla in
teressant. Surt la proposta i l'ocasió de 
fer un "passe" de models i es demana 
a en Quim Planella que treballi en la 
seva direcció. El Casino carrega amb 
totes les despeses, però confia que em
plenaran els tres dies de presentació a 
Llagostera i a més a més s'ha parlat de 
100.000 ptes. per cada actuació a fora. 
Molta gent hi treballa desinteressada
ment. Els dies d'actuació hi ha força 
gent però no s'omple. Respecte a allò 
de les representacions a fora, es quedà 
to t en un parlar-ne massa de pressa. 

2.— U n estil demanat per una 
major ia (?) 

Amb qui pensa el Casino? Malgrat 
el poble sigui prou petit com per poder 
parlar, en general, de com és la gent de 
Llagostera, alhora és prou gran com 
per trobar diferents maneres de fer i 
de pensar, f ins i t o t després de saber si 
es pensa amb les joves, els grans o els 
vells. Es ben clar que en aquesta ocasió 
la junta ha pensat en una gent concre
ta : ha pensat en una desfilada de mo
dels. Pensarà en altra gent una altra 
ocasió? Deixem-ho amb un per què 

no? Aclarit aquest punt, sembla que 
la gent ha respost bé. La moda no inte
ressa to t el poble i malgrat això, hi ha i 
hagut més gent en cada un dels tres -
dies, que en moltes de les activitats 
que es fan al poble. 

ANÈCDOTES DE LA JORNADA: 

Pugem el primer esgaró de l'entra
da. Davant nostre es comenta: "Aques
tes coses són maques, o i?" . Ens posen 
a les mans un ful letó de presentació. 
A les noies els hi donen un ll ibret igual 
que el de la senyora que abans parla
va. Continuen: "...a mi els de Platja 
d 'Aro m'agraden mo l t " . Que estranyí, 
per un moment hi ha olor a Festa Ma
jor. Ja ho sé. Ha estat precisament per 
la festa en els concerts de la sala del 
ball on he sentit allò de, " i que maques 
que són aquestes coses". Mai no he sa
but si ha agradat sempre o és com la 
tònica. Però potser no, potser des del 
primer any ja va agradar el Barbero de 
Sevilla i per això s'hi torna. I és que és 
un estil de fer, tanmateix enguany ha
gués posat la mà al foc que venien les 
"Tres Flores" i en canvi vénen les Hur-
tado. 

—Què tal Jaume? Què t'ha sem
blat? 

— Bah! A casa m'han donat els cèn
t ims i m'han di t , va home que s'ha de 
col·laborar. I ja ho veus, per passar l'es
tona! 

Sí, és veritat, el diumenge vaig veu
re els seus pares que anaven a veure 
Trish-Trash. Però no recordo haver-los 
vist mai a cap obra de la mostra del 
teatre, ni en el cinema-forum... I no 
és pas que no vulgui feina preparar 
aquestes coses! Que si viatges amunt i 
avall!, telefonades... I bé que és gent 
del poble que la fa! 

Però és que potser això no els hi 
agrada. Bé, d'acord, però si és així 
Trish-Trash els hi agrada. Llavors, 
que no diguin que hi van per col·la
borar. 

Trish-Trash, un show a 700 ptes. 
(500 per als socis del Casino) per un 
estil de fer, no per to t un poble 
(D'acordi, simplement constato, ja que 
cap activitat pot ésser-ho.). 
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CASINO LLAGOSTERENC 
Presenta: 

Abril 84 
:>:ï:;:: Liiia cicncíó osccnico cio primera iínia. amb 

:••% dirigil por QUIM PLAMELLA 

ïp liii 
lllp 

FERROS FORJATS 

Josep 

AIGUABELLA 
FUSTERIA METÀL·LICA 
AMB ALUMINI 

per a Horta. 

C/. Tossa, 5 

Telèfon 83 02 70 

EXPOSICIÓ PERMANENT 

SEGUROS 

AGENCIA 
LUlS NOGUÉ SERRA 

Agente Profesionol de Seguros 

Colegiado núm. 9.608 

3.— Pet i ts art istes de casa 
S'ha de valorar la feina que en dife

rents ocasions ha fet en Quim Planella 
juntament amb altres joves del poble. 
Es certament positiu que es perdi la 
por a actuar, que es coneguin les possi
bilitats del teatre, que es treballi el 
rrioviment i l'expressió... També els 
assaigs (malgrat cansaments) ajuden a 
mantenir el caliu entre la gent que hi 
col·labora, passa estones agradables... 
i en úl t im terme s'aprèn a treballar en 
grup amb un objectiu comú. A més a 
n-iés hi tenen traça. Tots plegats són 
gent que es mouen i s'agraeix. 

4.— Som uns esverats! 
Es cert que les altres presentacions 

fetes a Llagostera i dirigides per en 

Quim Planella han estat ben presenta
des i treballades. Un plagi ben aconse
guit. Aquest cop la cosa ha estat dife
rent, s'ha tractat d'una creació. Un es
pectacle amb un ri tme que s'aconse
gueix gràcies a la música, escenifica
cions breus i llums bellugadisses. Tan
mateix la idea es veu pobrament ma-
titzada havent de recórrer a fer una vi
sita a un taller de joguines I fins i t o t 
a un vol de pau, mentre que, per altra 
banda s'intentava, amb la presència del 
fol let, una certa coherència centrada 
en la inspiració. 

No es pretén fer una cn'tica artísti
ca sinó trobar el terme just en la valo
ració. No siguem sentimentals! Què 
us sembla un no-ha-estat-malament? 

E. R. i A. 

SEGUROS GENERALES 

Mas de 30 anos de 

Experiència Aseguradora 

Consulto sln compromlso 

LLAGOSTERA 

Carrer dels Almogàvers, 21 - Telòfon 83 01 35 

GERONA 
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lll.a 
MOSTRA DE TEATRE 

a LLAGOSTERA 

opttca 

MtrEXT 

El passat divendres 25 de maig, el Teatre d'Art de Banyoles va inaugurar la lll.a 
Mostra de Teatre de Llagostera, que enguany organitzen el Consell Municipal de 
Cultura, Casino Llagosterenc i Amics del Teatre. 

A més del grup mencionat, hi participen: La Tramoia, Faula de Sarrià de Cb It, 
T.E.L de Sant Marçal, Grup Teatral Figuerenc, i els Amics del Teatre de Llagostera, 
que presenten l'espectacle "Rossinyol's", muntatge sobre uns monòlegs de Santiago 
Rusinol, interpretats per Quim Aiguabella i Jordi Masó. 

Preguntats els Amics del Teatre, per què no s'havia celebrat la Mostra a la tardor, 
com a les dues p-imeres edicions, ens diuen que després de l'estiu és molt difícil 
trobar grups amb obres preparades, i més concretament al sector de la Costa. En 
canvi ara, la majoria de grups té les obres apunt. 

Quant a l'aspecte econòmic, comptem amb la col.laboració del Consell Munici
pal de Cultura que es fa càrrec d'un possible dèficit. "La Caixa" també hi participa 
considerablement pagant la funció per a la mainada i dos programes. També cases 
col·laboradores amb la publicitat. Han fet un abonament per cinc sessions a 850 
pessetes, que ens sembla molt assequible. Esperem que l'afició teatral llagosterenca, 
demostri una vegada més et seu esperit de participació, assistint a totes les repre
sentacions. 

PLAÇA CATALUNYA 

EDIFICI CAIXA PROVINCIAL 

LLAGOSTERA 

Breu comentar i de les obres 

presentades a la 3.a mostra 

Divendres 25 de maig, TEATRE 
D'ART DE BANYOLES 

"Qui dies passa..." Drames i farses 
d 'Anton P. Txèhkov 

Intèrprets: Josep Alsina, Dolors 
Cels, Francesc Feliu, Laura Moncayo-
la, Josep Pagès, Jaume Ribera, Miquel 
Torrent. -Mús ica : "Pet ru ixka" d ' l . 
Stravinsky. —Escenografia i vestuari: 
Pep Oliver. —Maquillatge: Teresa Bar
celó. —Muntatge i direcció: Jesús Bra-
món. 

Ens diuen: "E l gruix de l'espectacle 
el constitueix la farsa, amb elements 
melodramàtics i d'inspiració francesa: 
" L ' ó s " (1888), " U n prometatge" 
(1899). "E l cant del cigne" (1888), 
"Els danys del tabac" (1889)... - L a 
farsa com a gènere dramàtic neix a f i 
nals del S. X V i la seva voluntat bàsica 
és adreçar-se al poble to t mostrant les 
debilitats dels nobles. Per a tal f i , el 
bufó o el saltimbanqui exagera els cos
tums d'aquells, se'n burla, ridiculitza 
les seves maneres i els posa en evidèn
cia..." 

Dissabte, 26 de maig, GRUP LA 
TRAMOIA. 

"La Princesa Embruixada" de Ga
briel Janer Manila. 

Intèrprets: Carme Renedo, Jaume 

Angelats, Daniel Sancho, Beth Casa-
mitjana, Lluïsa Sàbat. —Músics: Edu
ard Canimas i Jordi Arnau. —Esceno
grafia: J.A. Poch. —Vestuari; Rosa 
Ferrer. -Lumino tècn ia : Concepció 
Prunell. -D i recc ió : Quin Aiguabella. 

Resul argumental: " H i ha una prin
cesa que creu que la lluna baixa cada 
nit del f irmament per jugar amb els 
nens, talment una pilota. Hi ha una 
bruixa empipada... Hi ha un rei... un 
maiordom... i també un trobador... 
En Crispi de Santa Eugènia ha d'anar 
a la lluna i recuperar una pedra de co
lors que desfarà l'encanteri... A força 
de cançons la lluna es despenjarà fins 
els braços d'en Crispi.. ." 

Divendres, 1 de juny, GRUP 
FAULA DE SARRIÀ DE DALT 

"Les dones sàvies" de Molière, 
adaptació de Nicasi Camps i Pinós. 
Intèrprets: Santi Palomeras, Anna M.a 
Turbau, Anna Massó, T i ton Besalú, 
Xicu Rodríguez, Cati Giralt, Joan 
Sunyer, Neus Surina, Josep M.^ Mera, 
Manel Riera, Gerard Aymerich. —Mú
sica: Dani Cainigueral, Pili Sànchez, 
Enric Sagué. - L l u m s : Narcís Riu. 
— Fusteria: Tino Massó. —Modistes: 
Montsee, Neus i Dolors. -Maqui l lado-
ra; Àngela Blàzquez. —Espai i Disseny: 
Pepl Olivé r. - Regidor: M.a L I . Mar
tínez. —Direcció:. Lluís Aymerich. 

Ens diuen: "Molière és l'encarnació 
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I 

Ei Teatre és imaginació, creativitat, alegria, ... (Diada S. Jordi - 82) Foto J.V.B. 

per a J^e^al 

llistes de ^^oces 

I 
de la dita: "escolà abans que frare". 
No per res va arribar a autor després 
d'haver recorregut els camins de Fran
ça com a actor i director teatral.,. 
A "Les dones sàvies" Molière fustiga 
amb el fuet del seu sarcasme la pedan
teria i l'ambició de la classe mitja con
temporània..." 

Divendres, 15 de juny, a 1/4 d'11 
de la nit, T.E.I. de SANT MARÇAL 

"Aquestes divertides històries" de 
A.P. Txèhkov, Dario Fo, T.E. I . 

Intèrprets: Andreu Caamano, Pep 
Cruz, Pep Estivil l , Quico Estivi l l , 
Maite marti', Ferran Miró, Montse 
Sala. 

De la introducció al III Cicle de 
Teatre Breu "Teatre d 'Humor" : " I 
l 'humor que no es perdi...L'humor és 
un tema més complex del que sembla 
a primera vista, el que si és clar per a 
nosaltres és que serveix de termòme
tre per valorar el nivell de maduresa 
d'una societat. Evidentment no és el 
mateix, humor que comicitat, i en 
aquest sicle hi són presents tots dos 
conceptes. Hem escollit el t í to l d 'hu
mor per simplif icar'. 

Divendres, 22 de juny , a 1/4 d'11 
de la nit, GRUP TEATRAL FIGUE-
RENC 

" L a meva Ismènia" d'Eugène La-
biche 

Intèrprets: Anna Sanz, Al fons 
Gumbau, Margarida Vidal, Dolors Tu-
r ú , Josep M.a Cortada. -Pianista: Car
les Coll. —Col·laboració: Guil lem, Mar

garida, Anna i Pilar. -Escenografia; 
Salvador Torres. —Direcció: Jaume Al
sina. — Producció: 3 Punt. 

" E l Grup Teatral Figuerenc sorgeix 
arran d'una nova experiència que dife
rent gent de teatre de Figueres realit
zen al Casino Menestral el febrer del 
1983. D'aquell curset de teatre en sor
gí nova gent interessada en fer els pos
sibles per a lligar un grup, que per so
bre de to t fos estable i tingués conti-
nui'tat. "La meva Ismènia" és el nostre 
primer t rebal l " . 

Divendres, 29 de juny, a 1/4 d'11 
de la ni t , AMICS DEL TEATRE DE 
LLAGOSTERA 

"Rossinyol 's" de Santiago Rusifíol. 
Intèrprets: Quim Aiguabella i Jordi 

Massó 

"...Aquests monòlegs, que s'utilitza
ren com a complements per a obres de 
molts personatges i decorats aparato
sos, són peces teatrals completes que 
amb escenografies mínimes o inexis
tents, amb utilleria també mínima o 
inexistent, ofereixen el repte perillós 
però temptador de la interpretació en 
solitari, de la interpretació com a pe
dra fonamental per a reeixir en l'obra; 
de, en definit iva, la INTERPRETA
CIÓ". 

Monòlegs: "L 'escudel lòmetro", "La 
minyona suicida", "El predistigitador". 

Col·lectiu de Redacció 

I 
i 
I 

Carrer Panedes, 33 ~ Telèfon 83.02.11 

LLAGOSTERA 
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^ DE LA NOSTRA Í , V I L A { 
^wjé&sss!^^<^-.y-^^m^'mjmm^^^ 

1 
k'S" FESTA MAJOR 

C A R L O S G R E W É 
CALLE SAN FELIPE NERl N " I 

RELOJERÍA' 

I/mill €0 

"i 

A la b f f iCi lAd l a n J i l r i J'I^.lldtr^tt]'*^ l -K <4(4 
' . ' • i 

• 

SON RETALLS DELS PROGRAMES DE LES FESTES MAJORS 

DELS ANYS 1925, 1928 i 1936. TAN SOLS VOLEN ÉSSER UN 

RECORD DE LA VITALITAT DE MOLTS COMERÇOS; QUE 

DONAREN LLUM I VIDA A LA NOSTRA VILA. 

TAMBÉ PORTEN LLUÏMENT I GRANDESA, 

QUE OMPLEN PLANES VISCUDES. 

ÉS RECORDANÇA I APRECI, Tià. 

^̂  Casa Gregorio 

P a i r D V l i i o r l a 

L L A G O S T E R A 

A b l t r l D de d ia r d « n o c h t . 

Saló: Joventut 
Frsnt l ' i n i · l i t Jo i ta lu l L l i i a a t i i i c c i 
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JUAN FERRER BOADA 
L L A G O S T E W A 
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Piula 1 U i A i , 
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• f í 

Conctpeión. Ih , ^ JST JÍ,fagoiltra 

Festa Major de 1925. 
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P m t i K V i c l È f . i 
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•©le 

ENVELAT 
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ALAM 
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G r u m A t r a c t t o n i I B a l l i 

• H M T B I * * a U t c a l • ! «aataf dal 

TRIO INDER 
DUETTO LES BOHEMES 
C A N Ç O N E T I S T A 

PILARCITA MIRAMAR 

l U btOa • t r a u • i i n h a g i » par I * 

O r q u a i t r a - O r q u · A t H n n 

CATALONIA-JAZZ 
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FIESTA MAYOR DE LLAGOSTERA 
D l a i 3 6 , 77, í « , Ï 9 y 3 0 d t M a y o de I I M 

EL^;Mfi^^•os C O O P E I M -
DOl iES A LA i-líiSTA 
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i-*' 

ji 11,Mil ' l ' i . O N A 
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RADIO 

SITUAT A LA CARRETERA DE 
SAKT FEUU DE GUDCOLS 

A GIRONA 

L L A a O S T E R A 

Cip«dalllal an ctryta 
ém barril galada 

HD'TA • A ^ v n H d i M ( a p i t a «I A N K I * -

M K a a t la M · M • M d i k · r X a M H l w -

la I I I H I pntlw·U b w i M rf* ( a l d a I « * ( • 

la I SOS f raai i J aa Taaaa • H c to f l iM , 

C A R N I C E R l A 

RAMON CANTÓ 
"ar l ic i j ) , - | ,1 Sil nuiiuTOScí c l icn l i · la (| UL- i lu rnn te 
li>s «lins i l f l·"iL'Sln M a j o r i i -ndrn una firan p ro -
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ci-rdo. snlc l i ich i in y t odo lo corric-nCc al ran io 

CALLE DE LA CONCEPCIÓN, 61 Y 63 

LLAGOSTERA 
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Eduardo Martinell 
LLAGOSTERA 

TIENDA DE COMESTIBLES 

dr t). Ciulw OucO it Oriuni. " I g i 

••«•<•««<* 

i \ Pedró Soler 
Cilia d l [• • i n b i t 

L L A G O S T E R A 

• • « « « « « « « a 

TIENDA DE OOBBAS DE 
; TODAS CUASES 
• QHANDES NOVÉDADES 
; EN CORBAT AS Y 
; 50MB»ER05 

EMWEWATCH 
Uagoslera [Gerona] 

Fiibrka d t Rc1o)c> àt pulicra y d i bohillo. 
T í l l i r para plal inr y i hopmr . 
C r l i l a l f i dC l o d a i f o r m a t . 

O c l l f i i Romí '. n t g u d Vrrdaiguir 

PARMACIA Í A D R O H E R 
L L A G O S T E R A 

O.'MàfferCVDesyeí 
A.l.il 
« l i · i . i 

II.l'Ml 

" - • " • 
m>rtil,i 

I.ul .1% k'»-

;:::i;:;:.::;;: 
fïui' h'n i4'Ui pre

en ^jnn.l.mMU--

El la iarmatta que 
hÉiitiorpdïIudl·nJc 1 
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t nda lad . i i cmód i - | 
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1 I d vn v\ dvip.nlKi 

d l ' I.U |òriiu>l.<i. 
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Elements cooperadors a la Festa: 
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• » • * * / • " " " ' • = • • » 
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^9' y '"" .s^ 
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La Mode lo 
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PANEDAS 
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Iitio-miníinaici 

DjpoilUKi fcn i r i l i ^ 

JOSEP CALVET I FILLS 

Pintdai. M I IT 

LLAGOSTERA 
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Aca'n Calef 
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i a r v . d . - . « i » ! . k·VMt.· 
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BOADA 

TASEO VICTORIA 
LL·AOOSTKBA 
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rn. Bruguera Sabater 
C a l l f C o i i r c n c i í ' i i i I ] _ „ _ - * „ _ , DitccriMii Ic- lccr i i t icn; 

ii'iiiii. .12 L i a q o a i e r a nnüaui-iiíA Llagostera 

f V Ï A Y O Y J U N I O D E : 1 9 2 5 
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ludo de tl idu CIHSC <le 
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Zapatería LA ECONÒMICA 
Cal le Rambla . 18 ; LLAGOSTERft 
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GRAND VIN MOUSSEUX 

V • /j{//n///(j C oao/ar 

CHATEAU D'OR 

GRANDE MAROUE 

FARMÀCIA I 

LABORATORI 

SASTRERIA /<eúCLÍ 

LLAGOSTERA 

08EP M. PAGÈS 
PI I M A R G A l l . 17 

LLAGOSTERA 

JOAN TORRENT n l M A l M U . » 

LLAGOSTERA 

Confitaria I pa i t i i i a r lo da toia c la i ia . Quaviurai i con-
i t r y a t d * marta. Cararia. Granat- Eipaciolihil an co f i í 
lo tmal I la i lo f ra l io ld ia .Xonipc iny i i lk iMi «• W H > 

Alejandra 
Mas Ceris 

V l t l o r l a . I I 

LLAGOSTERA 

Pere Bartis 
V U I o r l a . I * 

LLAGOSTERA 

T a l l e r d e con i l ruEc lA 

i r e p a r a c i ó d e l o l a 

m e n a d ' e l n e í d e (u i lO 

D a i p o l x a i a c l a da racaplai amb 
inad icamanr i da primara qugHlaL 
Eipaclalilati nacionali i aitrangatai. 
Labofolod d 'anól i i i i c l in i t i . - AnòÜi i i 
d 'o l imtnh. ' Cura L í i ta r . - Bàicula 
madicol. . Elc. 

PREUS M À X I M A E C O N O M I A 
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RADIO 

TELEVISIÓ 

ELECTRODOMÈSTICS 

RATES, RATETES, 
RATINYOLS 
i RATOLINS 

Altrament dit: FE DE RATES 

Juli 

Clara 

Andrés 

i 

^ 

i 

Carrer Àngel Guimerà, 8 - Teiàfon 83 02 23 

Un dels animals que no essent de 
companyia viu de manera més propera 
i relacionada amb la civilització huma
na, si no el que més, és la rata, A 
aquestes bestioles es deuen moltes de 
les grans plagues de la història, això, 
junt amb la seva ferocitat i obstinació 
per menjar i rosegar, ha fsit que arribi 
a ésser un símbol arquetípic de la mi
sèria. En contraposició ha estat sacrifi
cada en la investigació científica i en la 
medicina, ajudant al progrés de la raça 
humana. 

Pertanyen a la família dels Múrits, 
dins la qual hi ha les rates negres (Rat-
tus rattus), les grises (Rattus norvegi-
cus) i una varietat de rata gegantina 
d'Amèrica del Sud que pot arribar a un 
metre vint centímetres i pesar deu qui
los. 

Els incisiues creixen durant tota la 
vida, això els permet de rosegar qual
sevol cosa, per contrapartida els obliga 
a fer-ho, ja que sense desgast arribarien 
a tenir 45 cm., fe t que els hi perforaria 
el paladar. 

Ja des de temps llunyans han viscut 
a Europa rates negres i grises, pro
duint-se en el segle XI I una invasió de 
rates negres provinents de l'India i Bir
mània; aquestes transmeteren la pesta 
a una gran part del continent. En el 
segle X V I I I es va produir una nova in
vasió, aquesta volta eren rates grises 
provinents del mar Caspi; centenars 
de milers que travessaren el Volga na-
dant i arrassaren Hongria. Van pujar 
cap al Nord, a Rússia, desembarcaren 
a Copenhague, a l'Anglaterra, i en 
1750 entraren a França i a la f i arriba
ren fins a Catalunya i a la reste de la 
Península. Exterminaren quasi total
ment a les rates negres, que són més 
petites, en una competència per l'ali
ment i en una lluita real, desplaçant-
les a les ciutats i dels llocs humits. Les 
negres que no necessitaven de forma 
tan vital l'aigua van trobar refugi en 
el camp i en els graners. 

Practiquen la poligàmia, però això 
no exclou que t inguin una parella ver

tadera o favorita a la qual defendrien 

fins la mort. 
La diferenciació sexual no apareix 

fins uns quants dies després del naixe
ment; però en el tercer mes les 
famelles ja poden ésser fecundades. 
La gestació dura 21 dies, amb un nom
bre de quatre ventregades per any, te
nint de cinc a dotze cries per vegada, 
generalment en nombre senar. Aquesta 
gran fecunditat és el que fa que siguin 
tan difíci ls d'exterminar quan envaei
xen el terr i tor i de l'home. Seguint la 
progressió dels descendents d'una sola 
parella, sens la intervenció dels seus 
enemics, t indríem en set generacions 
43.000 rates, i en tres anys uns vint 
milions. Von Fischer dedueix dels seus 
experiments que d'una sola parella sor
tien en deu anys 
463319.6982843.030i 334.720 des
cendents. Deguda a aquesta fecunditat 
Plutarco suposava que quedavenpre-
yades només per absorció de sal. 

La rata és un dels animals amb in-
tel.ligència elevada i amb sentit del 
treball en equip, prova d'això és la ma
nera en què se les arreglen dues rates 
per transportar un ou: Una d'elles es 
jau d'esquenes i agafa l'ou entre les 
potes, mentre l'altra l'estira per la cua. 
{Una sola fent rodar l'ou acaba sempre 
trencant-lo). Per buidar una ampolla 
d'ol i formen una piràmide, la de dalt 
trenca el tap amb les dents i va sucant 
la cua a dins i donant a llepar a les de
més. 

Passejant dues rates de costat, un 
bon senyor va disparar un tret que va 
matar una d'elles, l'altra va restar im
mòbil sense fugir. En acostar-se per 
matar l'altra va comprovar que era 

. cega i que la morta portava una palla a 
la boca amb la qual la guiava. 

Una petita mostra de la intel·ligèn
cia de la rata és que algunes d'elles so
breviuen als verins a base d'anticoagu-
lants, menjant productes rics en vita
mina K. 

Segons es diu, les rates es van men
jar el cor de Napoleó. A la seva mort es 
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va extreure del cos per preparar-lo per 
ésser conservat en una urna. El metge 
encarregat de l'extracció se'l va empor-
tat^-a casa per preparar-lo, i el deixà en 
una copa de vidre, d'on se'l va empor
tar una rata. 

Fa uns dies, parlant amb un amic 
sobre les rates, va començar a explicar-
me un cas molt curiós: Fa uns cent 
anys en una capital d'un país munta
nyós va aparèixer un jove amb un peu 
dins una urna de vidre. Segons conta
ven el peu tenia propietats mesmèri-
ques*. Però les rates van rosegar el peu 
la ni t abans de fer l'experiència amb 
un presoner que estava condemnat 
a mort , la qual cosa va portar a uns 
esdeveniments terribles. 

En arribar a aquest punt va inter
rompre l'explicació: 

—Saps què? Deixem-ho córrer, ja 
que aquesta història no té gaire a veure 
amb la idea d'aquest article del Butlle
t í . 

A ixò és quelcom que irrita mol t a 
qualsevol: que comencin a explicar 
una cosa i et deixin a la meitat sense 
acabar. I a mi em va posar negre. Per 
això vaig continuar punxant a un lloc i 
a un altre fins saber la total i tat dels 
fets: 

Aquest noi va aconseguir el peu en 
el barri jueu d'una ciutat de Centre-
europa, i l'antic amo el va iniciar en 
l'art de l'hipnotisme i dels poders de 
la ment. 

*mesmerisme.- Estudis iniciats per 
Franz A Mesmer que combinen les 
doctrines hermètiques amb experièn
cies magnètiques afectant els fluids 
del cos humà i donant resultats hipnò
tics, i altres estats de la ment. 

Amb l'ajut del peu podia po
sar en trànsit mesmèrica un ésser cons
cient de la seva imminent mort per 
causes externes, aprofi tant els mo
ments de por i impotència que l'asso
lien. Amb aquesta idea es va desplaçar 
a una ciutat propera on havien d'ajus
ticiar un presoner. Per influències del 
seu pare obtingué el permís d'assistir a 
l'acte i fer l'experiència. 

Uns moments abans de l'execució 
posaria al reu en trànsit mesmèric per 
mitjà del peu i així podria seguir les 
sensacions del trasbals. Esperava trans
metre's amb ell durant l'execució i, 
sobretot, després d'ella. 

Tot estava a punt quan la nit abans 
les rates van entrar dins la cambra i 
van rosegar els dits del peu mesmèric!! 

Davant d'aquesta desgràcia el jove 
volgué seguir endavant amb l'experi
ment, tot i que sabia que el resultat 
podia ésser terr ibie. El desequilibri 
produït per la manca de membres po
dia afectar al subjecte en el moment de 
la mort de manera inesperada? Les 
propietats magnètiques afectades po
dien donar obscures reaccions o con
vertir en un monstre incontrolable el 
cos de presoner? No en sabia les res
postes, però volia prosseguir en l'expe
riència. I va ser en aquest moment fa
tal... 

Pensant-ho bé, potser tenia raó el 
que em va explicar el fet, i aquesta his
tòria no té res a veure amb la idea de 
l'article. 

Climent Frigola Darder 

Post-Scriptum.— Demanem perdó al 
possible lector, improbablement lec
tors, i prometem acabar aquesta narra
ció abans dels propers idus** bixets. 

Post-Post-Scriptum.- Lamentem 
profundament que aquest article no 
s'hagi pogut t i t o b r : " Intr iga en la cen
tral l letera". 

** Jdus.~ Dies consagrats a Júpiter 
en l'antic calendari romà. Entre ells 
cal destacar eh idus de març per l'assa
ssinat de Juli Cèsar en mans dels se
nadors i, segons diuen, de Brutus... 
Però això tampoc té gaire a veure amb 
aquest article. 
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A l'Hostal Nou, tenien un visitant 
des de feia un temps, al qual Siseta 
Pou anomenava el peti t savi. Aquest 
sobrenom li liavia suggerit el fet de 
què aquell noi tenia la dèria d'embru
t i r - l i les taules amb dibuixos i, a vega
des, amb escrits que, com ella era 
analfabeta, li semblaven un prodigi 
d'intel.ligència i de saber. Era molt 
sovint que ella l'hi deia: 

-Nen! iFer què no em llegeixes 
això que has escrit? 

I ell ho llegia. Coses de joves, na
turalment. Però que a la pobra dona, 
semblaven portar-la a un món màgic 
de somnis i d'il.lusions. Dia a dia, 
doncs, s'establí entre els dos, una es
tranya comunió d'afectes i amistat. 
Un dia, Siseta ü preguntà: 

- Tu. nen. On vas a dinar, cada 
dia...? 

-A l'Hostal del carrer Migdia, —féu 
el noi. 

Ella, se'l mirà llargament, amb un 
estrany somriure als llavis. 

-Enlloc, no hi vas, vailet lletrat. 
El noi, amb el cap entre les mans, 

hagué de confessar: 

-És veritat. No dino... per no tenir 
diners. 

Aquestes tristes i agres paraules des
pertaven en Siseta l' instint maternal. 
Ella semblava rebel.lar-se contra la in
justícia evident de què un noi tan savi, 
tan amable i bon noi, no tingués una 
taula abundosa per a menjar. I al f inal, 
decidí en un moment: 

- Tu, dinaràs cada dia a casa. No en 
parlem més. 

Aix í fou com aquella inicial amistat 
quasi arribà a la categoria de mare i afi
llat. A vegades, arribava a casa, la Sise
ta Pou, una mica "picada". Ella era 
quan sentia més vergonya del seu estat. 
I provava de riure. Provava d'explicar 
coses estranyes del seu passat, que, al 
pobre noi, res més que penes i com
passió li reportaven. Alguna vegada, ell 
s'havia atrevit a preguntar quelcom 
que aprofondís en el passat d'ella. 

En quin cas, la borratxa, amb els 
ulls lluents, agafava les mans d'ell, i to t 
arrossegant la llengua, l'amenaçava: 

- / a tu què t'importa de la meva vi

da...? 
Quan això passava, durant uns dies, 

semblava com si quelcom, un vent 
d'incomprensions els separés. Fins uns 
quants dies després, a l'hora de dinar, 
la Siseta havia trobat, o pres, o robat, 
una bona llesca de pa blanc acompa
nyat d'una miserable arengada, ban
quet que era per als dos desgraciats. 

Un matí, arribada la primavera, pot
ser la mateixa sentor de les roses del 
jardí d'un ric que tenien per veí, pre-
gada que fou, una vegada més la Siseta 
d'explicar alguns trets del seu passat, 
començà a ix í ; 

-D'on vaig néixer, no m'ho pregun
tis, que fo tampoc ho sé. Sí puc recor
dar als dotze anys de la meva vida, fent 
de pastora en un poble de la Cerdanya. 
Recordo que feia molt i molt de fred. 
Portava um flassada embolicada al 
cap. Unes mitges foradades. Uns es
clops vells que l'amo ja no portava 
doncs tenien moltes esquerdes. Amb 
tot, saltava recs i torrents, com una 
cérvola tendra. Que n'era de feliç, 
nen.../ 

Els meus senyors, eren bona gent. 
No tenien fills. Per això m'havien tret 
de l'Hospici De treballar, me'n vaig fer 
uns tips, com no pots ni pensar-ho. Pe
rò, de menjar, tenia el que volia. I bo. 

Sense adonar-me'n els anys passaren 
i jo vaig fer-me una mossa alta i ben 
formada que feia goig de veure. 

Quan arribà la Festa Major del po
ble, -jo ja tenia dinou anys- amb 
l'amo i la mestressa, anàrem al poble a 
peu. Jo, deien que feia molt de goig. 
Qui més m'ho deia era l'Artur. Un jo
ve carboner que treballava per aquelles 
muntanyes A mi, prou que m'agrada
va ell, doncs moltes vegades venia al 
nostre Mas, en busca de coses que li 
faltaven. 

Va convidar-me a ballar. Jo què vo
leu que sàpigues de danses ni de can
çons! EU insistí i jo negava. Fins que, 
molt seriós i entaforat, pregà d'anar a 
donar una volta pels marges i camins. 

Ai què va passar dintre meu, quan 
amb la seva veu de mascle gelós, con
fessà que m'estimava...! I què, què 
carai era: això d'estimar... ? 



BUTLLETÍ DE LIAGOSTFRA - 29 

i "MÀ il 

í r \ '••• ^ s # ^ ' - : / , ^ ® ^ 

^mrf-, 

Poc després, i per primera vegada a 
la meva vida vaig saber-ho. Oh si, nen. 
Per primera vegada s'obriren les meves 
carns, i el món volekva pels meus ulls: 
esbogerrat i fantasiós. Si això era 
l'Amor, com deia l'Artur, visca, i mil 
vegades visca...! 

-No ho era, Siseta. Res té a veure 
l'estimar, l'enamorament, amb l'ins
tint. 

~I què saps tu, baldufa sense cor
dill, d'aquestes taral.les...? El cas 
és, que quatre mesos després, la mes
tressa va despedir-me Ja se'm coneixia 
massa "la margenada" de la Festa Ma
jor. Ella, la boja, es reguardava que fos 
del seu marit: un vell babau i tufós. 

Vaig assabentar-me que l'Artur tre
ballava prop de Vic. Per anar a veure'l 
em tocà d'amr-hi a peu, per camins i 
carreteres. Menjava d'allò que trobava. 
Recordo una tarda, ja quasi fosc, i que 
no havia menjat res de tot el dia. Vaig 
veure un gos que menjava figues. Ens 
les vàrem partir. Fou quan vaig tenir 
clar que les bèsties són més bones que 
nioltes persones. 

Per fi, després de mil voltes i revol
tes, poguí pujar a la muntanya on tre
ballava ell. Sovint, fiavia de reposar. 
M'ofegava. Que el poc menjar i el pes 
del nadó, prou frenaven el pas. De cop, 
vaig tenir-lo enfront meu: 

-Què vols? -em digué. 
- Vinc a ensenyar-te el teu fill que 

naixerà. 
-Marxa d'aquí, mala dona! Qualse

vol sap de qui serà...! 
Boja de vergonya, vaig fugir d'aque

lla mala bèstia. I al pas de les setmanes 
ideïs mesos, corrent per viles ipoblets, 
com un animal perseguit, morta dega
na i de misèria, sentint-me en els úl
tims moments del part, asseguda en un 
banc d'aquella vila, una dona, mvi san
ta dona, en veure'm caure desmaiada, 
m'acompanyà a casa seva. Va reani
mar-me amb una tassa de llet calenta. 

Van portar-me al trist i vell hospital 
del poble. Em donaven plats de llenties 
amb molta aigua. No tenien res més. 
Sort tenia d'aquella pobra senyora, 
que mai va deixar-me sense les tasses 
de llet. 

Quatre dies després vaig infantar. 
Tota jo, sentia sotsobrar, sentia com 
si el meu esforç, terrible i angoixant, 
donés vida a una altra vida. Després, 
defallida i desitjant la mort, un plor 
d'infant em va tornar un instant a la 
realitat. 

Era una nena. Una nena, que mai 
més l'he vista. Ara, si es viva, tindrà 
uns... no ho sé; potser trenta anys o 
més. Què sé jo...! Vingueren unes 
senyores molt empobinades i s'empor
taren a la meva nena. 

A vegades, quan més borratxa estic, 
em ve un ploricó, com un sobrecor... 

Però, per què t'explico aquestes mi
sèries, nen avorrit de tothom... ? 

Porta la garrafa, omple fins a dalt 
aquell got més gros, i brindarem per 
aquest tren sense portes que és la vi
da! Visva les borratxes...! 

P. Parés C. 
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ASSASSINAT 
A CASABLANCA 

L'inculpat posà dempeus la seva 
minsa estatura i com si no pogués sos
tenir la càrrega de tants ulls inquisidors 
que convergien damunt seu, intentà 
inúti lment sepultar el cap entre els 
muscles. La sala de l'Audiència emmu
dí i ben segur que tothom considerà 
que aquell rostre espaordit no li es
queia a algú a qui s'atribui'a un cr im 
tan aterrador. La veu amb la qual 
aquell home articulà la seva al·locució 
no era més que un f i l trencadís i vacil-
lant, incapaç d'encobrir un sol gram de 
cinisme. 

"A vostè ^. Jutge, no li agrada el 
cinema ? 

No serà una d'aquelles persones ru
des i adustes, insensibles a la dolçor 

coneixen quin d'aquells mil rebels és 
Espartaco, aleshores proposen que es 
descobreixi o els escabetxen a tots un 
darrera l'alTre. Ell, que és un home 
com cal i no pot permetre una immo
lació general per culpa seva, s'aixeai 
resolut, inflat de pit i desbordant va
lor, tot cridant: JO SÓC ESPARTACO! 
Immediatament els seus companys, en 
una prova entendridora de solidaritat 
s'incorporen i. un a un, exclamen dis
posats al sacrifici: JO SOC ESPAR
TACO! JO SÓC ESPARTACO!... 

Els malignes romans estan torbats. 
allí hi havia mil Espúrtacos preparats 
per ésser carn d'holocaust... 

Mentre alguns espectadors ploraven 
commoguts, altres notaven un nus ofe-

^ • ^ Ï Í C 

càndida de les mirades de l'íngrid Berg-
man? 

No, vostè no fa cara de tenir el cor 
de pedra. Ben segur que el fascina la 
fermesa d'en Bogart en les situacions 
més compromeses, la facilitat que ma
nifesta per ensopegar la paraula justa 
en el moment precís... 

Per cert. no li lian dit mai que hi té 
una semblança? Possiblement ell no 
és tan gras, ni calb,... ni té el nas tan 
gros... però un aire no se li pot negar. 

indiscutiblement la meva reacció en 
el dia d'actes fou desmesurada i abusi
va, però per comprendre-la i jutjar-h 
cal situar-la en el seu context. 

A mi el cinema m'apassiona, em 
traspassa. Un bon film em desprèn el 
seny i m'arrebata de tal manera que 
oblido que sóc un espectador i que el 
que veig no és res més que fantasia. 

Ha vist Espartaco d'en Kubrick? 
Recorda aquella escena en què els ro
mans han capturat Espartaco i ta seva 
trepa? Els perversos imperialistes no 

gador a la gola. Jo no vaig saber repri
mir-me i com un home boig. en una 
acció absolutament arrauxada, m'aixe
co de la butaca i deixo anar un: JO 
TAMBÉ SÓC ESPARTACO! que, tot 
sigui dit, va impressionar al respecta
ble i arrencà més d'un tímid aplaudi
ment. 

Vostè es pregimtarà per què li rela
to aquest fet i quina relació el lliga 
amb la causa que ha de jutjar. Perspi
caç pregunta que mereix una resposta 
aclaridora: El que desitjo és que copsi 
la meva singular sensibilitat per les his
tòries de ceiluloide, la metamorfosi 
que experimenta la meva personalitat 
quan em trobo submergit en un film. 

El brutal i sagnant crim del que se 
m'acusa, mai s'hagués produït si k pa
rella de darrera no hagués enrunat 
abans el meu sistema nerviós amb el 
seu mormoleig incessant, inconvenient 
i intolerable. -Aquesta írtgrid és una 
bleda... Sí, i en Bogart un escarransit 
que va de mil-homesper la vida... -lla 
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tos de k pobra vella es manifestà sem
pre tan feridorament inoportuna que 
semblava increible que no fos delibera
da. Encertava amb precisió rigorosa els 
diàlegs més palpitants, els millors mi
nuts, les escenes més brillants de la pel-
licuk. 

Vostè deu conèixer "El tiempo pa-
sard"? Sí home: torirorirorà, torirori-
rorà... Mentre sonava dolçament la me
lòdica veu d'en Sam, la dona vinga a 
tossir, la parella botzinant, una criatu
ra que engega a plorar, un que desem-
bolica un caramel, el grinyoleig del 
cellofan ferint-me el cuc de l'orella... 
i jo mossegant-me els llavis fins a fer-
los sagnar, arrapant-me a la cadira 
amb tanta força que hi vaig deixar el 
solc de les ungles. La meva serenitat 
habitual fiavía esdevingut un grapat 
de nervis en tensió i tot jo un paquet 
de "goma-dos"a punt d'esclatar. 

Modèstia a part haig de reconèixer 
com una actitud encomiable que en un 
estat així, immers en aquest ffirbuix 
tortuós, arribés gairebé a la fi de la pel-
lícula sense dir ni piu per no fer l'es
pectacle. 

I quan arriba la memorable escena 
final de l'Aeroport i en Bogart es sa
crifica per amor, i l'íngrid se'l mira ple
na de tendresa i desconcert, aquella ve-
Ib esclata a tossir i l'estossec esvaeix 
les paraules que sorgeixen de la parella 
i jo que li prego que calli i la vella més 
ennuegada que un llaç no para... 

Fou aleshores quan l'arrauxament 
va escampar-se'm pel cervell, i no se 
m'acut res més que tapar-li la boca, i 
llavors sí que la dona ja no tossi més, 
llavors sanglotava, i la veu d'en Bogart 
que encara no es sentia. En aquells mo
ments ja s'havia desencadenat la salvat
geria que tots portem a dins i jo no era 
jo, era un brètol sanguinari obsessionat 
per callar aquella vella turbulenta. 
Encegat li clavo les dents a l'orella tan 
fort com puc i la pobra dona que cri
da, i jo li rodejo el coll rugós amb les 
meves mans i no el deixo fins que dels 
seus llavis ja no surt'cap soroll, ni crit, 
ni sanglot... sinó la llengua vermella i 
silenciosa..." 

Dos dies més tard la premsa recollí 
la notícia; 

"Jutge cessat després d'absoldre el 
psicòpata assassí que en el cinema del 
Casino havia arrencat una orella i es
trangulat a una vella de 76 anys. El 
Jutge, un cop pronunciada la sentència 
cridà absurdament: -JO TAMBÉ SÒC 
ESPARTACO.f. tot afegint: ~Ja feia 
estona que tenm ganes de dir-ho". 
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El passat 10 de maiga Barcelona, el 
director de l'Estat Major Internacional 
de rOTAN, T. Gral. Tonne Huitfeldt, 
participà en un simposi sobre la cursa 
d'armaments i la pau. T. Huitfeldt, 
d'origen escandinau, començà el seu 
parlament dient: "Jo enfronto el pro
blema de la pau des de la perspectiva 
militar. Va ésser el 1945, després de 
la segona guerra mundial quan vàrem 
decidir quedar-nos a l'exèrcit. La nos
tra idea era: mai més un 9 d'abril del 
1940. Fou aquest abril quan Alema
nya, després d'envair Polònia, envadeix 
Dinamarca i Noruega (les quals prete
nien mantenir-se neutrals en la guerra 
europea), amb el fi d'assegurar-se el 
subministre de matèries primes. Més 
tard. el 1949 s'estableix l'OTAN". 

Acabada la seva exposició i també 
després d'haver avaluat la situació ac
tual, ens trobàvem més que mai arrelats 
a una història propera: la segona guer
ra mundial, la seva resolució, la guerra 
freda i la política de blocs. Certament 
que la situació d'ara és f ru i t ben direc
te de to t això I per tant sembla que in
teressa fer-ne un repàs. 

APUNTS HISTÒRICS 
A finals de la segona guerra, les con

ferències de Yalta i Postdan (febrer i 
jul io! del 1945) havien f ixat un primer 
repartiment de les zones d'influència 
en tres bàndols: Estats Units, Angla
terra i la Unió Soviètica. Aquesta úl
tima tenia les mans lliures a Polònia, 
Iugoslàvia, Hongria i Txecoslovàquia. 
Alemanya i Àustria es van convertir 
en zones de conflictes entre els occl-
dentalistes i la Unió Soviètica. Estats 
Units, per la seva part, cada cop més, 
era qui més garantia aquests acords, 
amb una intervenció militar i diplomà
tica constant en assumptes europeus i 
mediterranis. També a Àsia i Orient 
Mig assumia el paper de guardià dels 
interessos occidentals, substituint el 
decadent imperi anglès. 

Els Estats Units d'Amèrica van con
vertir l'Europa occidental castigada per 
la guerra, enfonsada econòmicament i 
sense major força mil i tar, en una plata
forma excel.lent per assegurar la seva 
expansió econòmica i mil i tar. Per això 
comptaven amb el recolzament d'una 
Anglaterra preocupada per salvar les 
restes de l ' Imperi. Els nord-americans 
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establiren les seves bases, inversions i 
ajudes econòmiques {Plan Marshall). 
Reconstruïren Europa, però a partir 
de llavors, aquesta els hi quedava sot
mesa. Sobre aquestes bases segures, el 
bloc polít ic, econòmic i militar occi
dental encapçalat pels Estats Units, 
es dóna forma jurídica institucionalit
zada en r O T A N (Organització del 
Tractat de l 'At lànt ic Nord), clarament 
dirigida contra una amenaça comunis
ta interior o exterior. Com a conse
qüència lògica, aquest bloc actuarà 
també en la tasca d'assegurar l'hegemo
nia en Àsia, davant el perill de què ia 
independència es tradueixi en règims 
comunistes aliats a la Unió Soviètica; 
així sorgirà SEATO i CENTO. 

La Unió Soviètica, recolzant-se en 
la marxa victoriosa de l 'Exèrcit Roig i 
en els moviments guerrillers de resis
tència anti-nazi, amb protagonisme co
munista, havia aconseguit establir un 
important cinturó de paisos aliats, que 
s'encaminava cap a l'edificació d'un 
model de societat socialista molt sem
blant al soviètic. Els governs provisió-* 
nals amb participació comunista esta
blerts a Polònia, Txecoslovàquia, 
Hongria, Rumània, Bulgària, Iugoslà
via,... a través d'un complex procés 
d'eleccions (en condicions de garanties 
democràtiques discutibles) i semi-cops 
d'Estat, donats pels partits comunistes 
i recolzats per sectors d'exèrcit, es con
verteixen en governs de clara majoria 
comunista. S'estableixen els règims 
anomenats "democr—actes populars", 
inspirats en la soviètic i amb estreta 
aliança amb la Unió Soviètica. Com a 
resposta a la creació de i 'OTAN es 
consolida el Pacte de Varsòvia el 1955. 

L'enfrontament global d'aquests 
dos blocs té la seva arrel originària en 
el confl icte ideològic entre la doctrina 
lliberal-capitalista i l'ideari comunista. 
Per altra banda, Stalin mantenia que 
la lluita per la pau s'identificava amb 
la lluita dels pobles contra l'imperlalls-
me i el capitalisme, i que l'element fo
namental d'aquesta lluita era precisa
ment la consolidació I enfort iment del 
bloc socialista i el seu centre principal: 
la Unió Soviètica. 

Una de les conseqüències d'aquesta 
lluita per l'hegemonia serà el llança
ment d'ambdues potències a una carre
ra d'armament. Es tracta de tenir sem
pre l'arma més efectiva, més sofistica
da i perfeccionada, amb la seguretat 
de què qualsevol avantatge en aquest 
terreny és fàcilment recuperable per 
l'adversari. A l mateix temps es tracta 
d'incrementar la superioritat de les 
dues grans potències sobre qualsevol 
altre país en aquest terreny, 1, alhora 

que els arrosseguen en aquesta carrera, 
els obliguen a dependre de llurs vendes 
en aquest mercat, per altra banda tan 
condicionat per factors de tipus direc
tament polít ics. La carrera d'arma
ment és doncs, un medi més, no només 
de dissuasió estratègica, sinó d'incre
mentar la dominicació política-militar 
sobre els països menys desenvolupats. 

S I T U A C I Ó A C T U A L 

Es cert que especialment des del 
1 945, les societats contemporànies han 
experimentat canvis profunds i grans 
transformacions culturals s'han succeït 
i seguiran actuant. Però fins ara, 
aquests canvis només han afectat par
cialment el món de les relacions Inter
nacionals. Les grans potències han sa
but englobar la major part d'aquestes 
transformacions. Hati sofisticat els me
dis d'enfrontament, aprofitant gran 
part d'aquestes transformacions: el 
desenvolupament científ ic i tècnic 
aplicat a les indústries de la guerra, ets 
grans mitjans de comunicació de mas
ses sotmesos a la manipulació, etc... 
Fins i tot , no han aconseguit desvirtuar 
el sentit pr imi t iu d'independència i 
emancipació en el tercer món que en 
els anys 50 i 60 va semblar una rebel-
lló contra els grans. 

/t/." CLame 
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Exemples d'enfrontament indj'recte 
a través de guerres civils o de guerres 
entre aliats d'una i altra potència en 
àrees localitzades, poden ser: la guerra 
del Vietnam, estesa des del 1970 a 
tota la península d' Indoxina, la guerra 
dels sis dies, el Líban, la lluita constant 
dels guerrillers palestins, etc... A Àfr i 
ca les lluites d'alliberament de les anti
gues colònies portugueses entre les mi
nories blanques colonitzadores de 
Sudàfrica i Rhodèsia, et... A partir de 
la crisi econòmica mundial oberta des 
del 1973, la necessitat de dominació 
estratègica es va aguditzar sobretot a 
l 'Orient mig i al Nord d'Àfr ica. IVlentre, 
la Xina apareix en l'escena internacio
nal. Actualment dues importants zones 
de tensió: al voltant del Mediterrani 
i Amèrica Central, juntament amb el 
desplegament de l'armament nuclear i 
el trencament de les conversacions so
bre desarmament, són fets que polarit
zen l'atenció mundial. 

i\NiAi..i.u:in\s 

els hi ofereix 
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Aquesta situació fa que ens sentim 
no pas habitants d'una bola immensa 
anomenada terra, sinó més aviat d'una 
gàbia sotmesa a tibantors que malgrat 
sorgiren alienes a nosaltres, ara ens hi 
veiem atrapats. Davant d'això i en els 
darrers temps, diferents corrents d'opi
nió en favor del pacifisme surten al 
carrer. Al respecte, el T. Gral. T. Huit-
feldt diu que vénen potenciats per una 
imatge demoníaca de certs sistemes 
d'armes i que la dissuasió té en comp
te això i es tracta precisament de con
vèncer l'altre que un atac és el pit jor 
per a ell. Diu així que en to t cas e! mo
tor dels moviments pacifistes ve ali
mentat pel terror a les armes nuclears 
però no pas per un rebuig a la defensa 
nacional. Nosaltres d iem: i si fos així, 
no juguem després de to t amb elles? 
A més a més hi ha molti'ssim a dir so
bre la política d'armament. 

En Plena oposició en R. Vogt, par
lamentari del "Part i t Verd" i delegat 
de la Comissió de Defensa del Parla
ment de la Rep. Fed. d'Alemanya diu 
que si vols la pau prepara't per a la 
pau. R. Vogt va estar també a Barcelo
na en el simposi abans esmentat i abor
dà el tema de les possibilitats de la Pau 
des de la posició pacifista. 

Col.Iectiu de Redacció! 
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A la recerca d'un passat recent 

CAFÈS, 

CASINOS 

CENTRES,.. 

Un dels aspectes més importants de ta vida d'un poble i dels seus habitants és ei 
lloc on passen les hores d'esbargiment: centres culturals, recreatius o senzillament 
d'oci. Tanmateix, qualsevol introducció a la història, sempre és interessant. Per exem
ple, podem dir que la Font de la Bomba a la Plaça del Mercat va ésser inaugurada 
ara fa cent anys; que el mateix any 1884 hi havia a Llagostera 630 homes i 50 do
nes que treballaven a la indústria del suro; que al 1891 es va inaugurar el Casino 
Llagosterenc,que havia estat gestat en l'antic Casino Obrer, situat al carrer Sant Pe
re núm. 18, anomenat "Can Bassets" (on hi ha la fàbrica de Can Casadevall); que el 
1892 sortia una revista titolada La Trompeta, al mateix temps que s'inaugurava el 
Carrilet; que el 1878 es fundava la "Cooperativa La Regenadora", que aviat comp
tà amb 446 socis (cooperativa que va ésser saquejada i liquidada de qualsevol mane
ra en una època massa recent.com per posar-hi el necessari bisturí'); que et 1873 Bo
naventura Carbó proclamava a Llagostera l'adveniment deia l . ^ Repíiblica... (totes 
aquestes dades han estat facilitades per en Josep Calvet). Però avui ens detindrem 
només amb els casinos, cercles, centres, cafès..., totes aquestes societats i bars que 
han existit, i que, amb l'única excepció del Casino Llagosterenc, ja fa molts anys 
que ens han deixat. 

La manca de referències fidedignes ens ha portat a realitzar una sèrie de conver
ses que sense dubte són insuficients, però tanmateix no podíem fer-ho d'altra mane
ra: la prox imi tat de la Festa no ens deixa opció. Hem de remarcar que, sense l'impa
gable ajut de SEBASTIÀ GISPERT, aquest treball probablement ia no s'hauria ini
ciat. Ell ha estat qui ens ha donat les pautes per poder començar a cercar antece
dents que ens port in a un millor coneixement del que era la vida social de Llagoste
ra a principis de segle. 

Cal remarcar que les informacions que aportem són, en la seva majoria, manifes
tacions orats, per la qual cosa és di f íc i l precisar amb exactitud les dates. També s'ha 
d'assenyalar que d'entitats com el Centre Republicà o la Penya la Nau, que en la 
seva època van gaudir de prestigi i que segons els nostres informants tenien regla
ments, juntes, etc., actualment no es coneix l'existència de documents escrits que 
puguin aportar més puntualitzacions a t o t el que hem intentat desenvolupar. 

Agraïm sincerament les facilitats i bona predisposició de Sebastià Gispert, Fran
cesc Felivene, Fausto Girbal, Ildefons Gironès, Emil i Rissech, Artur Oliveras, Esteve 
Perxachs, Pilar Mateu, Enric Marquès, Esteve Fa, i tots els que d'una manera o altra 
ens han orientat per avançar amb els nostres objectius. També a Pere Solà i Gussi-
nyer, de qu i hem recollir referències del seu estudi "L'arrencada det Casino Llagos
terenc" (1891-1903). 

Aquest és un treball obert. Com hem di t , si no hem parlat amb més gent és per 
manca de temps o desconeixement que es t inguin irrformacions aquí no esmentades. 
Per tant , estem a la disposició de to thom que estigui interessat a ampliar o puntua
litzar aquest nostre passat recent. 

US DESITJA BONES FESTES 

http://recent.com
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Cinc companys casinistes a l'envelat de la Festa Major de l'any 1920. D'esquerra 
a dreta, Francesc Favilene, Sebastià Gispert, Emili Cortina i Albert Bustins. 

E! Casino de Llagostera és una institució amb una història centenària i plera de 
persoTialítat que caracteritza la nostra vila als ulls forasters. Es conegut i admirat 
arreu, essent considerat de sempre com el lloc i la casa on s'hi apleguen i s'organit
zen les iniciatives i voluntats locals per donar vida activa a la població. Aquest ja 
fou l'esperit que formà la idea de la seva creació, que tenia com a f inal i tat canalit
zar i donar forma col.lectiva totes aquelles pensades dels llagosterencs encaminades 
al bon desenvolupament de la vida del poble. 

El Casino, al llarg de la seva vida —fou constitui't i legalitzat durant l'any 1888—, 
ha passat per situacions ben variades i diverses, unes ben bones i falagueres i d'altres 
més aviat conflictives, contradictòries i decepcionants, c o ^ to t plegat ben natural 
ja que ha estat subjecte com a col·lectivitat que és,,a les mateixes evolucions que 
s'operen en les pwsones. 

La salut del Casino en e! present és ben bona, és com la d'un individu que sap 
cuidar-se, la seva cara i el seu aspecte és ben majestuós' i el seu estat econòmic és 
normal i ben administrat. Tot això en circumstàncies crítiques i de pobresa general, 
o di t diferent, en període de vaques flaques. 

Als homes d'edat madura que hem viscut una bona part d'aquesta història i més 
encara, que hem aportat el nostre ajut i suporta molta part de les seves realitza
cions, ens dóna goig situar-nos mig segle enrera; recordant les hores que passàrem 
fent plans i núma-os, escrivint i dibuixant, per portar a terme, a més de la reforma i 
redacció del reglament de l'any 1929, fer realitat la gran reforma i engrandiment de 
í'edifici, tal i com avui tenim. Del conjunt dels homes que composàvem els equips 
directius en quedem encaa uns cinc amb vida. Les meves salutacions a tots, amb 
constància d'agrajment per als mots que l'amic Tià, directe company de feina i 
il·lusió, em dedicà al darrer Butl letí . 

Aquesta fructífera etapa referida, és una de les tantes que han fe t possible la 
permanència i progressió de l 'entitat, la qual, amb mol t d'encert —almenys en 
aquell temps—, era considerada com la segona llar del llagosterenc, i també —això 
em plau remarcar-ho— ésser de Junta del Casino era un honor per al soci. Avui però, 
les coses no són ben bé el mateix, ja que les costums han sofert canvis; avui abelleix 
més disposar d'auto propi i sortir de la vila malgrat els perills i les despeses que això 
comporta; i en contrasentit, molta d'aquesta joventut que així es comporta, troba 
massa crescudes les quotes a pagar pel soci, que serveixen, en resum, per donar vi
da i per assegurar la permanència del nostre Casino que, co3a ben certa, honora la 
vila als ulls de to thom. 

A i Casino, amb les seves nombroses i folgades dependències, to t hi és realitzable. 
En el seu t í t o l 8.e es parla de comissions i seccions fetes pa- crear i estructurar acti
vitats de to t ordre: culturals, instructives, artístiques, esportives i també esbargi-
ment recreatiu; i com una prova del seu sentiment humanitzant existeix l'article 32 
que estableix la dispensa del pagament de les quotes a una determinada edat. 

Aquest és el Casino tai com jo el veig i que suposo desconegut per a molts llagos
terencs. 1 com que entenc que per estimar una cosa és necessari conèixer-la us diré 
que l'interès que dono a aquestes ratlles està encaminat a aquest f i , ésa dir , arribar a 
què sigui ben conegut i valorat per tots els qui a Llagostera viv im, pa* donar-li tota 
la justa valoració que mereix per to t allò que és i representa. p™nrp< i r F n l ' v 

Maig-84 
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Cerimònia de la coUocació de la primera pedia. 

Per la seva vigència, encetem aquest 
recull amb l 'entitat més antiga del po
ble, que d'aquf a quatre anys celebra
rà el centenari de la col.locació de la 
primer pedra, com ens ve recordant, 
to t sovint, en Tià. 

Francesc Flivene ens diu que a Can 
Rodó, al carrer Joan Maragall, es feien 
unes tertúlies que tenien el seguiment 
a Can Bassets. Aprof i tant el bon temps 
que travessava la indústria surera es 
va decidir fundar el Casino Llagoste-
renc, comprant un solar, sembla per 
deu mil pessetes, propietat d 'Antoni 
Romeu, a la Plaça de la Indústria. 

El treball de Pere Solà ens dóna una 
visió de l'època: "Llagostera no dife
reix massa d'altres localitats pròximes 
pel que fa a la proporció i varietat de 
formes associatives de tota mena, des 
de lligues patronals i de propietaris fins 
a societats "de resistència" obreres 
com "El Forvenir Llagosterense" (de 
caire suro-taper), passant per algun 
centre polític, i sense oblidar els mon-
tepius i germandats de protecció i as
sistència mútua... A diferència, però, 
d'altres localitats del Gironès, la Selva 
i el Baix Empordà, Llagostera manifes
ta aleshores, i continuarà manifestant a 
les dècades següents, una feble presèn
cia de grups clericals". 

"Signes exterior de prosperitat col-
lectiva, el Casino va néixer interclassis-
ta; pretenia ser de tot el poble, de tot
hom Però, barreres sòcio-cultwals i 
estatutàries impediren a la població pa
gesa (les primeres) i femenina (les sego
nes) de participar en moltes de les se
ves activitats". 

"A l'any 1892 el Casino tenia 602 
socis. Resulta extraorditiàriament 
simptomàtic que a la llista de profes
sions dels socis, només hi hagi poc més 

DEL 
d'un dos per cent de "pagesos", quan, 
al terme municipal de la vila, quasi un 
35 per cent de la població viu escam
pada als veïnats. Això ve a corraborar 
una vegada més la hipòtesi que la page
sia catalana, i gironina en particular, 
ben poc devia haver beneficiat d'aques
tes formes associativo-culturals típica
ment decimonòniques que eren els ca
sinos, ateneus, etc." 

"Segons comunicació d'un ex-se-
cretari del centre, Sebastià Gispert, 
consta que el Casino va ser aprovat pel 
governador civil el dia 20 d'octubre del 
1888. No posseïm, de moment, dades 
de la constel.lació de circumstàncies 
concretes locals que duen a la consti
tució d'aquesta societat. De fet venia 
a cobrir un buit: faltava un centre im
portant d'esbarjo, cultura i -sobretot-
animació de festes, a la localitat. En 
aquest sentit, no cal sinó fullejar molt 
pel cim els llibres d'actes per adonar-se 
que l'organització de sessions de ball 
era el pa de cada dia de l'entitat. Hi ha
via tot un protocol per prendre part en 
aquests balls, segons es fos d'una o al
tra ca tegoria de soci, segons es fos ca
sat o solter, etc. Els socis que faltaven 
a les regles admeses de tracte (deixar 
plantada una "senyoreta"per ex.) ha
vien de justificar-se davant la junta". 

La història del Casino és llarga i 
pràcticament es pot recollir en la seva 
total i tat. Amb mot iu del proper cen
tenari, creiem que és el moment de 
fer-ho. Com a complement, publiquem 
aquest escrit de Francesc Felivene, que 
juntament amb en Tià, van ésser dels 
homes que més hi van treballar per tal 
que tingués la sumpíuositat que avui 
podem contemplar. Pensem que el 
Casino té un deure pendent amb 
aquests homes i no ha de retardar el 
seu reconeixement. 

JOSEP PUIG 
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Ja hem dit abans que per part dels nostres entrevistats hem trobat tota mena de 
facilitats, però en ei cas de Fausto Girbal, ilagosterenc afincat a Girona, la bona 
predisposició ha superat àmpliament la nostra petició. Ell mateix -que és fi l l d' 
"el Reinet"— ens dóna aquesta visió de ía vida de l'Agrícola. 

LLAGOSTERA 
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Carrer La Guàrdia, 33 

Inauguració del Centre Rbyiuuaii:>íd t j i ^ i f . ' j . Foto cedida pei Sebastià Gispert, 

A primers de segle diversos propie
taris del poble decidiren fundar una 
societat de cares a la protecció del pa
gès. Amb aquesta finalitat es consti
tuí la Cambra Agrícola. Per al seu bon 
funcionament els era precís tenir un 
bon local. Entre els propietaris funda
dors figurava el Sr. Domènec, del Mas 
Sureda de Sant Llorenç, que posseïa 
un terreny a la Plaça d'en Romeu, i el 
va oferir per aixecar-hi un edifici amb 
capacitat per albergar degudament la 
Cambra Agrícola, a canvi, natural
ment, de cobrar un determinat lloguer. 

L'edifici contenia els baixos amb 
dues botigues, un primer pis amb un 
local molt gran que servia de cafè i per 
a reunions, i un segon pis amb dormi
toris dels llogaters. La casa va ésser 
construïda pel mestre d'obres Joan 
Mundet, conegut per "En Pessetes". 
La façana d'Almogàvers porta la data 
del 1903. 

De les dues botigues esmentades, 
l'una era la fleca d'en Simeó Ferran i 
feia cantonada; l'altra era una barberia 
d'en Jan Barber, aí mig de l'escala que 
donava accés al cafè. De cafeter hi ha
via el "Reinet". En aquell temps en Si
meó venia el pa a 40 cèntims el quilo; 
també feia Uonguets a 5 cèntims. En 
Jan Barber afaitava i tallava cabells per 
30 cèntims. Els diumenges i dies de 
festa a la tarda, quan els joves de pa
gès baixaven a la vila abans d'anar al 
ball, els pentinava i mullava de ronqui-
na per 10 cèntims. 

Al pare d'en "Reinet" \i deien el 
"Rei". Venia el cafè a 20 cèntims, ser
vit amb unes ampolles de rom o aiguar

dent a cada taula, de les quals tothom 
prenia el que volia. Per evitar els abu
sos, més tard es feien servir unes am-
polletes individuals. La llet i cafè era 
més car: 25 cèntims. Els licors: conyac, 
estomacal i d'altres, eren a 30 cèntims 
la copeta. Amb relació als preus 
d'aquell temps es pot esmentar també 
les transaccions entre carnissers, nego
ciants de bestiar i pagesos, a ple carrer 
hi havia gàbies de xais de 8, 9, o 10 
quilos a quatre duros la unitat, com 
també gàbies de garrins a vuit o deu 
pessetes per cap. (Ara en compraríem 
un parell cada dia!) 

La vida de la Cambra Agrícola va 
ésser molt curta i no té res d'estrany 
que fos així. A la pagesia no els parles
sis de societats i encara menys de pagar 
mensualitats. Quant als directius, tots 
eren de fora el poble; els uns al seu 
mas i els altres al pis de la ciutat. Tot 
això va fer que no durés gaire temps, 
però sí el suficient per deixar el nom 
de l'Agrícola a l'edifici, o el noi de 
l'Agrícola o la dona de l'Agrícola... 

Una vegada dissolta la Cambra, el 
cafè va quedar regit de manera inde
pendent com a lloçpter pel mateix ca
feter, amb tracte directe amb el pro
pietari. 

Així es va arribar a l'any 1914 o 15, 
moment en què uns senyors animats 
de bons propòsits, impregnats de senti
ments patriòtics, acorden fundar una 
societat catalanista amb el nom de 
Centre Regionalista, entitat adherida a 
la Lliga RegionaUsta. La primera junta 
d'aquest centre era composta per uns 
bons llagostrencs, amarats de català-
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nitat. Hi figurava com a president el 
Sr. Josep Raseí, acompanyat de Ri
card Casademont, Ricard Serrat, Artur 
Rissech i d'altres que lamentem de no 
recordar. Durant el funcionament 
d'aquest centre, al seu local social se 
celebraven vetllades culturals, confe
rències —sempre de caire catalanista—, 
teatre d'afeccionats i balls que resul
taven animats, selectes en una paraula 
molt distingits. També el 15 d'agost 
del 1917 va sortir el primer número de 
Renovació, periòdic-portaveu del Cen
tre Regionalista. 

Aquesta societat política, pel fet de 
ser catalanista, va quedar reprimida, 
com totes les d'aquest caràcter, amb 

la dictadura de Primo de Rivera,. en 
donar el cop d'Estat l'any 1923. A 
partir d'aquí ja és del record de tot
hom. El propietari va convertir l'edifici 
en apartaments particulars o habitacles 
per a gent de passada. Fins arribar a 
l'operació efectuada per una entitat 
financera amb ia compra de part de la 
propietat. 

Amb la reforma, la Caixa ha donat 
una nota de bon to a ía plaça i ha reva-
lorit2at en tots els aspectes el magnífic 
edifici; bé amb la perfecta estructura 
de rini.erior, bé amb la conservació de 
les característiques originals de la faça
na, defugint del sistema estàndard de 
les noves construccions. 

CA 
Situat on avui és la fàbrica de Can 

Casadevall, va ésser cafè, cinema i ball. 
En Calvet, en el seu arxiu de fets i 
anècdotes històriques, recull que l'any 
1912 encara hi feien ball. Sembla que, 
en certa manera, va succeir a Can Cal
das, ja que la sala de ball no era prou 
segura (encara aguanta!)... Com hem 
dit també es va anomenar Casino 
Obrer i, en fundar-se el Casino Llagos-
terenc, va passar a ésser el Centre o 
Casino dels Pagesos, que durant molt 
de temps anaven pel seu compte. 

L'Emili Rissech ens explica que du
rant uns anys va regir Can Bassets, un 
homea qui denominaven "el Ràpid", a 
qui més tard va trobar a Melilla, on 
regentava el bar "Paralelo". Sembla 
que fins i tot va arribar a ser batlle 
d'aquesta ciutat. 

A "Can Bassets" es va 
fundar el Casino 

w/\l\l w/\LU/\i 
En principi Can Caldas, situat al 

carrer Santa Anna, fent cantonada 
amb la Plaça del Mercat, i més conegut 
per Ca l'Angelita Cartera, seria el més 
antic dels cafès que hem investigat, 
amb la particularitat que, malgrat que 
fa molts anys que no funciona com a 
tal, encara conserva en la façana i in
teriors, mostres arquitectòniques i pic
tòriques de com havia estat en els seus 
orígens. També hi ha un dintell que 
té inscrit: "Grau Caldas 1843". 

La gentilesa de l'actual propietari 
—l'Esteve Lloveras del Bar Panedes—, 
ens ha facil i tat poder-la visitar tran
quil. lament. Hem fotografiat les restes 
del naufragi del que en una època ha

via estat el primer cafè de la vila i en 
un pen'de de temps concret, el més 
freqüentat per en Roura, "el Cacic", 
que va regir dictatorialment els destins 
del poble del 1897 al 1909 (dades Cal
vet). D'altra banda, aquest personatge 
que ha sortit a conversa amb pràctica
ment tots eis nostres entrevistats peri-
sem que seria mereixedor d'un estudi 
més profund, a ixí com de les circums
tàncies que van envoltar el seu temps 
de poder. 

El que queda de la sala de ball, en 
Teve ho ha deixat a en Ramon Prim, 
que hi ha instal.lat un gimnàs. El que ' 
havia estat botiga de cotilles serveix 
de magatzem d'un pintor. També ens 
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D I S S A B T E 

A les 16h.- XV .è Concurs de Dibuix 
Ràpid Infantil. 

A les 17 h.— Sortida de Gegants i 
Cap-grossos {Figueres, Cassà de la 

Selva i Llagostera). 

Gran trobada de majorettes (L lore t , 
Palamós, Amer, Vilajuíga i Llagos
tera). 
Mota.— Tant les majorettes com els gegants 
sortiran de diferents punts del poble. 

D I U M E N G E 

A les 22 h.— Sessió de cinema en el 
"Cinema LI agostaren c". 

A les 10'30h.~~ Obertura del IV Cer
tamen de maquinària agrícola, a 

l'esplanada del Carrilet (Dies 10 111 
de juny). , 

A les 12'30 h.- Obertura de l'expo
sició de quadres de pintors locals i 
treballs de forja, a la Casa de Cultura 
de "La Caixa". 

A les 13 h.— Inauguració de l'Expo-

sició-Homenatge a PERE MAYOL 

en la nova sala d'exposicions del 
Casino. 

Exposició i lliurament de premis del 
"Dibuix Ràpid Infanti l" 

A les 17h.— Partit de Futbol amistós 
entre Llagostera i Cassà. 

A les 12'30 h.— A la plaça, per la 
cobla La Principal de Llagostera. 

A les 19 h.— A la plaça, per la cobla 
La Principal de Llagostera. (Hi hau
rà una trobada infant i l dels alumnes 
del curset de sardanes dels col·legis 
de Llagostera i Palamós). 

A les 23'30 h.~ A l'envelat amb els 
conjunts IVIARACA I MARXA i 
CREMA CATALANA. 

A les 20 h.- Missa vespertina. 

A partir de tes 17'30 h.- Sessions 

en el "Cinema Llagosterenc". 

A les 2315h.- Concert per l'orques

tra Montgrins. 

A les 23'30 / ï . - A l'envelat amb el 
conjunt ELS BRINDIS i l'orquestra 
MONTGRINS. 

A les 715 h.- Missa a la capella de 

l 'Hospital . 

A les 9 i W'SOh.- Misses resades. 

A les 12 del matí.— Ofici Solemne, 
cantat pel Cor de Llagostera acom
panyats per l'orquestra "La Principal 
de Llagostera". 

P̂ ' L L U N S 

A íes 9 /J."; "Concurs de Tir al Plat. 

A les 75/''^' Concurs de Tir al Plat. 

A les 171'': ^^nh de Futbol entre 
Llagostera' '^•'celona Atlètic. 

A les 12'^'^ ' a les 19 h.- A la 
plaça, p e r ' ^ o b t a La Principal de 
Llagostera' j: 

Ales 75/' '^:^°' '9' "Mestre Siré". 

A les23"l·'-\~~ Concert per l'orques
tra La Pri^^'^'" ^e la Bisbal. 

A les 25'^! L ' ^ A l'envelat amb les 
orquestres." 'PRINCIPAL DE LA 
BISBAL A, ."^A PRINCIPAL DE 
LLAGOS^^''^-

/ \ / e5 7// ' '^°^'^'Sole mne. 

D I M A R T S 

A les 12'30 h. i a les 19 h.- A la 
plaça, per la cobla La Principal de 
Llagostera. 

D I M E C R E S 

A les 11 h.— Cursa Popular (urbana 
3qms.). 

A les 17 h.— Gran Festival Infantil 
amb: 

Rialles: Companyia Còmica La 
Ganga, representarà l'obra " E l gran 
sidra!" (espectacle de pallassos al 
carrer). 

El Grup de Teatre PIGALL de 
Riudellots, representarà l'obra "La 
Lluna i les Prunes" (director: Josep 
Pons). 

S'acabarà amb una gran xocola
tada amb xurros. 

A partir de les 17'30 h.- Sessions en 
el "Cinema Llagosterenc". 

A partir de les 17'30 h.— Sessions en 

el "Cinema Llagosterenc". 

A les 23 h.— A l'envelat, espectacle 
de f i de Festa amb H E R M A N A S 
HURTADO, MAGIN, MANOLO DE 
VEGA i altres grans figures. 

A les 10 h.— Missa de "Rèquiem" en 
sufragi dels difunts de la parròquia. 

NOTES: 

* El Museu d Agricultura i Cos

tums no farà l'acostumada ex

posició/ ja que molt aviat inau

guraran el Museu en el local 

de }a remodelada antiga Esta

ció del Carrilet. 

* L'Ajuntament patrocina 

audicions de Sardanes. 

les 

* Per a més detalls, programes 

a part. 
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OBJECTES DE R E G A L 

LL ISTES DE NOCES 

CAN FULLA 
D O L O R S M A R Q U E S 

Cl. Alvarez, 9 - Telèfon 83 04 16 

LLAGOSTERA 

Ricard 

P I N T U R A 

I D E C O R A C I Ó 

Carrer Marina, 10, 1-1 - Telèfon 83 04 71 

LLAGOSTERA 

Carrer Baixada de la Coste 
(Edifici Mallorca) 

Telèfon 83 03 88 

LLAGOSTERA 

SALÓ DE BELLESA 
PERFUMERIA 

pN HI TROBARAN 

PRODUCTES D'ALTA 

COSMÈTICA I PERFUMS 

DE LES MÉS VARIADES 

MARQUES ACREDITADES, 

ÍIAMBE ARTICLES DE 

REGAL DE DIFERENTS 

CLASSES I QUALITATS. 

diu que voldria arranjar la casa i fer-hi 
habitatges, però que solament adobar 
la façana ja val molts diners... De mo
ment, doncs, encara podem parlar de 
quan Can Caldas havia estat cafè par
ticular. Casino Obrer, Sala dels Page
sos,... i que, segons en Tià, havia estat 
una societat de ball anomenada Nova 
Harmonia. També s'hi feien bails amb 
manubri , 

L'Enric Marquès ocupa la part que 
havia estat l'hostal, separada actual
ment de la resta de la casa. Ell com a 
veí i coneixedor d'anècdotes, junta
ment amb els vejns i amics Esteve Per-
xachs i Pilar Mateu, ens amplia dades 
de com ha anat esdevenint la casa. 

El saló de cafè (es conserva un bo
nic local, amb pintures murals a les pa
rets, obra d'un pintor de Cassà, que re-
produi'n' litografies romàntiques de 
l'època). Sala de Ball (empostissada, 
amb pintures al sostre i una tribuna-
llotja per als músics) i Hostal (que va 
funcionar fins més tard, ja quan era 
Cal Carter). 

En Calvet ens diu que encara a 
l'any 1907 s'hi va fer ball, però sembla 
que la decadència va començar amb ía 
inauguració del Casino. S'ha de tenir 
en compte que el mercat setmanal se 
celebrava enfront de la casa, és a d i rà 
la Plaça del Mercat. 

L'estil arquitectònic de l'edifici és 
força remarcable, destacant la façana 
amb els estocats i falses portes. Sobre
surten els balcons i la llarga balconada, 
i els caps ceràmics que hi ha al dessota. 

A l ' interior, una àmplia i cèntrica 
escala de cargol, interessants elements 
de fusta, i les esmentades sales. 

Agraint les seves atencions, aprofito 
per donar-los-hi les gràcies i desitjar 
BONA FESTA MAJOR d tots. 

Carrer Migdia, 7 - Telèfon 83 02 83 

LLAGOSTERA 
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Pintures murals al Saló de Cafè. 

Quan passà a ser Cal Carter, ja que 
aquesta era la feina del pare de i'Ange-
lita, encara complia funcions d'hostal 
(fonda i djspesa). Abans de la Guerra 
venien colònies de mainada. Després, 
especialment la sala de ball, ha sofert 
moltes vicissituds. Havia estat dormi
tor i de soldats, gimnàs, dormitor i de 
brigades de treballadors, i el conjunt 
de l'edifici, habitacle d'arribada de 

nombrosos immigrats que venien de 
pas o s'establien al poble. 

Segons ens va dir l'Esteve cap al 
f inal fins i t o t els qui hi habitaven ha
vien cremat algun moble psr fer sardi
nes a la brasa... La negror del fum a 
les parets i el teulat d'una cambra, cer
cant la xemeneia inexistent, així en 
ho demostraren... 

CENTRE REPU 

Carnisseria - Tocineria 

Seguir els vestigis dels diferents liocs on ha estat instal·lat el Centre Republicà 
ha estat un dels reptes més difíci ls. Llevat del darrer local, situat al Passeig Pompeu 
Fabra núm. 3, hem aconseguit ben poca cosa. D'altra banda, el fet que no hi hagi 
documents escrits I que la majoria dels seus protagonistes ja fa anys que ens han 
deixat, els converteixen en un enigme: 

Passeig Tomàs de A. Boada, 12 

Telèfon 83 02 14 

LLAGOSTERA 

Conversa amb Ennili Rissech 
L'Emili Rissech, o el "paleta Ris

sech" com gairebé tothom el coneix, 
ens ha ampliat les aportacions d'en Tià 
en confirmar que a la Plaça del Gra, 
avui Plaça Campmany, el Centre havia 
ocupat la casa que fa cantonada amb el 
carrer Dr. Fleming. 

Amb en Rissech, que ja depassa els 
86 anys i encara cada matí té cura de 
l'hort, que és com un jardí, més que 
parlar del Centre ~de fet ell només ha
via assistit al del Passeig-, ho hem fet 
sobre coses d'aquells temps. Amb me
mòria fresca, quan es tracta de vivèn
cies, i amb més dificultat quan es trac

ta de fets concrets, ens explica que als 
13 anys ja era aprenent de paleta: 
"ifil, abans no era pas com ara.'", més 
tard va anar a treballar a Caldes, ja que 
pagaven a quatre pessetes el dia (nou 
hores). A Llagostera eren tres i mitja. 
El viatge era apeu... 

Sembla que inicialment estava ins
tal·lat al Cantó de Can Prats, segons en 
Tià dit. Cafè d'en Mariano", indret 
avui ocupat per la Llar del Pensionista. 
Més tard va anar a la Plaça del Gra, 
molt poc temps, i al Passeig. Però tam
bé tenim a Cal Pentinador al carrer 
Migdia, on encara a la façana hi ha la 

Joan Coromínal 

Plaça Campmany, 4 • Telèfon 83 01 56 

LLAGOSTERA 
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assessoria 

posem a ta vostra disposició assessorats 
pel CENTRE DE GESTIONS GIRONA 
els serveis de: 

"Assegurances Socials d'empreses i autònoms 
-Administració de finques 
-Tramitació d'escriptures, declaracions de 
de renda, traspassos vehicles i tota mena de 
tràmits de gestoria en general 

-Assessoria Jurídica í Laboral (amb advocats' 
i assessors laborals a la seva disposÍciól|"~'^ 
-Assegurances generais- : • ,• J 
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inscripció "Casino Republicano Obre-
ro". El que sí m'han confirmat en Cal-
vet i en Felivene és que allà l'any 1907 
s'hi va instal·lar l'Escola de Dibuix, 
que regentava en Rafael Mas. En Feli
vene recorda que abans hi havia l'esco
la del mestre Clara. En Calvet ens diu 
que probablement el 1907 era al Cantó 
d'en Prats, i que d'allà va passar succes
sivament pel Cal Pentinador, Plaça del 
Gra, per acabar el 1909 al Passeig. 

En un principi, a la cantonada 
—avui botiga d'en Cabarrocas— hi ha
via el Cafè d'en Llonch, que més tard 
s'anomenà Cafè d'en Bach. En aquest 
lloc, pel que ens diu en Rissech, ja s'hi 
hauria desenvolupat alguna activitat. 
Ell recorda unes classes d'esperanto. 

Coincidint amb en Calvet, el Cen
tre hauria estat construït al voltant de 
l'any 1910. Del que sí no en té cap 
dubte, és dels espectacles que se cele
braven gairebé cada setmana: cupletis-
tes, duets, sèrios-còmics,... Artistes que 
solien ser de Barcelona i venien amb 
un pianista... com la Sílvia Campos, 
els Estévez... 

Parlem de consums: el cafè a 20 
cèntims, curiosament amb la Guerra 
del 14 es va abaixar a 10, ja que amb la 
crisi els tapers no tenien feina. Les am
polles de litre: cerveses que valien 60 
cèntims. Quan es tractava d'anar nois 
i noies era molt habitual partir-se el 
"soldat" (cervesa amb gasosa). 

Quant al tabac, els "revòlvers" i 
puros, a 15 cèntims... i a poc a poc, 
amb certa nostàlgia, ens endinsem en 
allò que tots hem escoltat dels avis... 
"-Abans amb un duro podies aiiar 
al ball, al cinema, prendre cafè, un 
cigar..." 

-I les dones? Gairebé com ara. En
tre setmana no anaven al cafè; els diu
menges, sí. Però les coses eren molt 
diferents... 

Tornem al Centre Republicà. Quin 
tipus de gent hi havia, a quines hores 
hi anaven, quins actes es desenvolupa
ven...? -Llevat de l'espectacle (co
mentari de tots els entrevistats!) pocs 
records més hi ha... Una conferència 
del diputat Salvador Albert.. .-

En Felivene ens amplia la informació. 
Després del 1931, es van fer xerrades 
demanant la cooperació del poble a la 
Campanya Electoral i a favor de l'Esta
tut. També recorda una conferència 
del Dr. Pompeu Pascual i Carbó. 

En Rissech ens diu, amb certa iro
nia, que hi havia molts republicans, pe
rò que en realitat molts no ho eren. No 
recorda qui era el president, però si 
que hi havia un reglament i homes com 
en Nadal, l'Artur Roig,.. 

EU només anava al Centre després 
de dinar. "Abans tothom dinava a les 
dotze" afirma amb rotunditat. "Els 
vespres,a dormir..!" 

Continuem parlant de més coses 
com del primer cinema de Llagostera, 
que va ésser instal·lat al carrer Almogà
vers, probablement a uns locals de 
ï'Agrícola... 

Quan ja portem unes dues hores 
xerrant, ens interroga amb una "-ja 
hem acabat?", i voldríem dir que no, 
que podem continuar fins al vespre 
(era migdia), ...però comprenem que 
n'hi ha prou, El Carril ens espera... 

Segons en Tià, al Centre també hi 
havia la redacció del "Chantecler", i 
en alguns moments es va dir també 
Centre Autonomista. 

íCarrer Sant Feliu, 29 

Telèfon 83 09 01 

LLAGOSTERA 
..[.'•.'^•"iJíí^^í^+Í^Jlteïi"^' '•[?;': ' 
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BACALLANERIA 

ALIMENTACIÓ 

EL CASTELL 

Sant Pere, 18 LLAGOSTERA (Girona) 

GABINET D'ESTETICA 
I VISATGE 

us desitja una BONA FESTA MAJOR 

Cl. del Fred, Edif. Còrcega, E. B, 2on:, la. 

LLAGOSTERA 

Carrer Panedes, 8 - Telèfon 83 02 17 
LLAGOSTERA 

F U N D A C I Ó 

EMILI VILA 
C/. Sant Pere, 25-27 - Telèfon 83 02 53 

LLAGOSTERA 

Exposició de Pintures 
MODIGUANÏ - TOULOÜSE - LAUTREC 

EMILI VILA 

OBERT TOTS ELS DIES DE 4 A 8 

EMILI VILA - Çran pintor de retrats, cartellista. 
Paisatges, (Originak de ía Costa Brava). 

PENY 
Per Carnaval van fer una Nau.... 

Foto cedida per ï. Gironès. 

Ben segur que si preguntem a molts 
tiagosterencs de menys de quaranta 
anys per La Penya o La Nau, no sabran 
ni situar-la, ni en coneixeran ía seva 
història. La veritat és que l'hem pogut 
reconstruir força superficialment, ja 
que, com tantes altres coses, en f inal i t
zar la Guerra, e! desmantellament va 
ésser total . No tenim coneixement que 
hi hagi documents. Per endavant, 
agrai'm a qui pugui aportar més llum 
sobre l'efímera vida d'aquesta entitat 
que va tenir certa incidència durant la 
dècada dels anys 30 a 40. 

En ies converses mantingudes amb 
Ildefons Gironès i amb Artur Oliveras, 
que foren membres de Junta, podem 
conèixer a grans trets en què va consis
t i r la Penya la Nau. 

Anys abans, el loca! havia albergat 
un dels primers cinemes de Llagostera, 
promogut per en Recolons (probable
ment es va construir per això). Arran 
del projecte de reforma del Casino i 
de decisions com imposar el " t o t x o " 
—el preu de les consumicions els diu
menges valien cinc cèntims més—, va 
sorgir un corrent de dissidents, que 
desembocaren en la formació d'una 
penya cultural i esportiva, que s'ins-
tal.là a la cantonada dels carrers Fiva-
ller i Jaume I. 

La data de fundació no l'hem pogut 
concretar, però va ésser als principis 
dels anys trenta. Un dels principals 
èxits de l'entitat —que tenia el corres
ponent Reglament o Estatuts— fou la 
captació dej jovent, amb ia formació 
d'un equip de fu tbo l , però també amb 
activitats com teatre, ball, cinema 
{van estrenar ei primer sonor), la crea
ció d'un cor, dirigit pet mestre Aguiló.. 

FINA 
ON ELS. ESPERA EN "CASSOLES" I LA SEVA 

DONA PER ANAR A PASSAR UNA ESTONA. 

S^C0 

Carrer Pau Casals, s/n - Tefèfon 83 07 02 

LLAGOSTERA 

PRODUCTOSDÈCO OMERADO S.A. 

Carrer Ganix, 7 i 9 Telèfon 83 00 20 

LLAGOSTERA 



Carrer Calderers, 9 

Telèfon 83 06 18 

LLAGOSTERA 

(Girona) 

El reglament contemplava que l'en
t i ta t excloi'a la política i la religió, pe
rò al cafè sempre hi havia interessants 
converses sobre qüestions socials i po
lítiques, destacant les que mantenien 
diàriament l'anarquista Escapa i un 
alemany que era pro-hitlerià. 

L'Ildefons recorda la gran accep
tació que van tenir al poble unes fes
tes de Carnestoltes, amb la Banda de 
Girona, i que van fer una cercavila amb 
carrossses. L'èxit va ésser tant gran que 
a la setmana següent van haver de 
tornar a llogar l'orquestra. 

El nombre de socis no va depassar 
el centenar. Van ser presidents en So
les {Manel), Viola, Rosés... Un dels 

principals propulsors fou en Joan Fer
ran. 

Quan l'edifici del Casino va estar 
acabat i tornava a funcionar a ple ren
diment, molts dissidents van retornar... 
En arribar la Guerra la'cosa estava for
ça fotuda. En el cas dels nostres entre
vistats, o bé es trobaven ai f ront o bé 
en camps de concentració. Altres ja 
havien emprès el camí cap a l'exili... 
—Els " t r iomfadors" van desmantellar 
el local (pocs objectes havien estat re
cuperats per algun soci) i les restes van 
ésser traslladades al local del Passeig, 
que havia albergat el Centre Republicà, 
que també fou desguarnit... Després 
seria l 'Auxi l i Social... 

A BALLAR, A BALLAR, QUE EL MON S'ACABA!!. 

Hi ha d'altres locals, altres cafès, altres balls, potser menys importants, però que 
—sempre amb el suport memorístic i ordenat d'en Tià— comentarem breument. 

El cafè de l'Emili Patoy i la Carmeta Borbusa, que més tard fou d'en Tiburci 
Balam, d'en Casimiro... i ara és Et Carril. A davant hi havia e! Bar o el Barquillo 
(l'antic Taller Casas), on feien balls, especialment freqüentats pels pagesos. També 
sembla que n'havien feta la Farinera. 

A la carretera. Can Palé, on es jugaven prohibits. Estava situat a l'altura de Can 
Payret, Ca l'AIsineta. 

Al carrer Barcelona, on hi havia hagut els quarters també hi feien ball. 
I molts més petits cafès que no eren cafès, com ens diu en Tià, que també ens 

comentava que es servia cafè a domicili. La darrera persona que va realitzar aquest 
servei fou La Reparada, que passava peis carrers amb un pot: "Cafè, cafè..." 

Per al final, ens hem guardat una anècdota, explicada pel matrimoni Perxachs-
Mateu. Un any per la Festa Major, quan encara es feia l'envelat a la Plaça Dalt (Avui 
Plaça de la Llibertat), es deia que venia la fi del món. Aleshores, tot i havent-se 
acabat Ja els dies de festa, es continuà fent ball durant gairebé una setmana, fins que 
algú va començar a dir que el món encara no s'acabava, i que s'havia d'anar a treba
llar... 

Doncs... A BALLAR, A BALLAR, QUE EL MÓN S'ACABA!! 

Col·lectiu de Redacció 

íj*^^-i^%4'ísgigi^:ei:i.-.-
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HORES VISCUDES 

(a un home) 

Em primavei-a en l'almanac, prima
vera dintre les nostres vides, i dintre 
els nostres joves cors, i corria la joia 
d'estimar-nos. Quan ens trobàvem, la 
rofor enllustrava les nostres galtes, i 
en els nostres llavis una oberta rialla 
s'hi dibuixava. Una encaixada de 
mans ens donàvem, i després, sense 
dir-nos paraula, de bracet als nostres 
estudis caminàvem, rebutjant tot el 
que ens rodejava... 

A poc destapàvem els nostres apas
sionats projectes, somnis i desitjós. 
Les nostres cares enrajolaven en dir-
nos que seríem molt feliços, tindríem 
bonança, glòria i crearíem força fills. 
Jo, t'assegurava i demostrava, amb 
veritat, que t'estimava perquè veia 
en tu un caparró ple de sentiments 
nobles, amigables i humans. Amb to 
sà i equilibrat et mantenia que si bé 
la vida és fruir, riure, cantar i disfru-
tar amb bones o falses maneres, tam
bé hem de recordar que en ella hi ha 
un ample, bonic i florit corriol que 
porta al bell viure i ben morir. Tart 
cava les nostres xerrades l'acopla-
ment dels nostres vermellosos llavis... 

Que bonic i dolç és estimar i ésser 
estimada/... 

Les vacances estudiantils arribaren 
i ens allunyaren. 

Unes amagades llàgrimes van ésser 
l'únic testimoni i consol de la nostra 
obligada separació. 

Diuen que el temps tot ho esborra 
i acalla; però els nostres dorats somnis 
encara pensen, i, si bé callen, ho fan 
tot parlant, parlant amb veu amagada. 

Els envejosos i gent llengua-llargs 
murmuraven. Àdhuc lladrant amb ges
tos, crits, suposicions falses. No sabien, 
ni saben, que les separacions no són 
sempre desamor ni oblit, sinó que for
ça vegades són sacrifici imposat per 
una societat inhumana plena d'egois
mes, corrupcions i de tèrbols pensa
ments... 

Avui encara gira vora meu aquell 
primer petó ple d'amor que un dia 
ajuntà els nostres roents llavis. 

Els nostres actes i pensaments no 
perpetaren mai allò que en diuen 
"Caure o fer caure". Era el nostre es
perit que manava i no l'ardentor de 
les nostres carns... Si ens rep-obéssim, 
jo, encara que no adolescent, repren
dria i trepitjaria aquell mateix camí 
començat, ple d'amor i de somnis, 
però, espolsaria tots els impediments i 
destorbs, perquè aquesta vall és dels 
que lluiten estimant, no es torcen, no 
es suavitzen, dinti-e aquest pervertible 
i espanacat món. 

Caminaríem altra vegada a bracet 
fins el terme final. La vida tonmria a 
ésser nostra. 

Margot 
(Maig d'un passat) 

TALLER 

BRUGULAT 

-REPARACIÓ DE MAQUrNARIA 

AGRÍCOLA I INDUSTRIAL 

•MUNTATGE i REPARACIÓ 

DE RAGADIUS 

C/. Camprodon, 27 i 29 

Telèfon 83 01 30 

LLAGOSTERA 

En salutació a tots els amics, coneguts 
i per conèixer de ma pàtria de LLAGOSTERA. 

SINCERITAT 

Sóc novell aficionat 
a escriure poesies.., 
romàntic? ... que^va, tonteries 
de mon cap il·lusionat... I 

Si no fos tan tabalot 
i tingués ma pensa clara...! 
ja m 7io digué un jorn ma mare 
que en fóra un estaquirot/ 

Jo et diria moltes coses 
que et siguessin ben boniques, 
mes, t'ho dic miques a miques 
perquè et siguin més formoses. 

En fi, amic, jo voldria 
fer-me a tu ben simpàtic, 
i... ací tens aquest romàntic, 
d afició a la poesia. 

Calitxo 

DOMIf . 
PASCUAI 

CARBÓ, S./ 
Suministros para labaratorios de especialidades 
r̂maceuticas e industrias envasadaras en general 

-EMMOTLLAMENT DE PLÀSTICS EN VASOS 

-TAPES TECAMENT HERMÈTIC 

"DUPLIFORr"' 

- D I S C S - J U N T A D É P L A S T I C CEL·LULAR 

"POLEXAU" 

-DISCS SURO PLASTIFICAT 

"ASEPSAN" 

plex: 57275 TAPS E -

|elèfon: (9721 * i 83 00 25 

ppartat, 29 ' 

Carrer Camprodon, 55 

LLAGOSTERA 
fe- — 

-. - TiT^.j^IvTjal·ULsA^jl.&'Kï': . 
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LECCIO 

Doenu un cop d'ull a aquest indivi
du. Sembla un home normal. Es cor
rent com molta gent. Es un subjecte 
qualsevol. Però ell mateix es creu un 
home actiu. Ah sí! Ell no pot estar 
quiet! Per això fa tots els possibles 
per no estar mai parat. Ara per demos-
trarnos-ho neteja un armariet d'aquests 
que no serveixen per posar-hi res úti l a 
dintre, i al damunt sols un cendrer que 
no sigui gaire gros, i el frega amb un 
delit), vull dir que el frega amb delit 
amb un paper de vidre. 

I és que ja voldria estar de fregar-lo 
per després vernissar-lo, lacar-lo o pin
tar-lo; encara no ho té ben decidit. 
I mentre va rascant pensa i medita que 
ell discorre més de pressa que ningú, i 
que el seu magí és més actiu que el 
dels altres perquè no li para mai, i 
que mentre pensa i rasca i xiula, que 
són tres feines diferents, encara flai
ra i s'assabenta del que cou !a vei'na. 
I si fos al pati de la casa, en lloc del 
menjador, aprofitaria l'ocasió per fer 
el riu àdhuc, ja que es nota la bufeta 
força plena. 

D'aquesta forma raona, va reflexio
nant i quasi podríem dir enraonant: 

"Gràcies a Déu ucabarein ci'aposen-
tar-nos'\ 

"Feia Ull any que no vivíem dins 
d'aquestü iMiraca -la meva dona en 
diu el "xalet" quan en parla amb les 
amistats- i tinguérem dos dies de feina 
ans d'anar-nos-en per etn/xíquetar-ho 
tot. igual que ara per dcsempaqueiar-
ho". 

"Dos dies llargs que soni aquí. que 
estiuegem i que no reposem perquè 
posar totes les coses d'um casaa pum 
vol el seu treball i la seva estona. Però 
ja s'acaba". 

"Aquesta tarda podré dedicar-me, 
per fi!, a portar a la pràctica la idea 
que m'oprimeix d'un temps ençà". 

"Serà el principi d'una nova tasca. 
"Serà el començament d'um nova 

activitat. 
"Un aprenentatge delitós, interes

sant, instructiu. 
"Es curiós: perquè jo me'n reia dels 

maniàtics de les col.leccions i ara sento 
la necessitat de posseir-ne una. 

"Feia mofa del meu soci queapilo-
nava cintes de pura i del meu cosí que 
catalogava segells, em feien riure els 
buscadors de monedes antigues, els 

que arxiven bitllets de banc, caducats, 
els que colleccionen càntirs, ferradu
res, cai.xetes de llumins i qualsevol al-
ü'a mena d'eines, estris o trastos, com 
calaixos de jocs de taula i jocs de llit, 
arruïnant els seus marits amb el joc 
de col·leccionar aquest jocs. 

"Però està demosp-at que les afi-
cions dels homes són afins en el trans
curs del temps. 

I si un indi fa una col·lecció de ca
belleres, un aristòcrata de porcellanes 
o rellotges i un bodeguer de vins i li
cors: Jo no puc fer la meva? 

Doncs la faré! 

"Fa sis mesos que vaig prendre 
aquesta decisió. Que emocionat i con
tent estic! Cotitent perquè, encara que 
em costés d'elegir l'objecte a col·lec
cionar, he tiiigid un gran encert. Té 
les mateixes condicions d'un segell 
pei'ò és més bell i original. 

Voleu una cosa més bonica, més 
rara a la ciutat, més barata, jàcil de 
recollir i gi-ata d'ordenar que una ma
rieta! Ah! les marietes i els escarabats! 
De segur que el món no hi haurà cap 
més col·leccionista d'aquesls insectes. 

"De primer pensava amb le.s papa
llones. Fs que aquest lepidòpter viro
lai és atractiu i decorativa mení vis
tós. Però. i per capturar-lo? 

.la em veia corrent i fuetejant l'aire 
amb aquell colador de mànec llar^ i 
jént riure a qualsevol que em veiés. 

"A niés: N'hi ha tants d'homes que 
corren temptats per aquestes senyo
retes sedoses, vetlugadisses, gairebé po
di'íeni dir maquillades, je... je... je...! 

"Per això mig desistir i vaig adoptar 
la marieta, insecte menys mogut, 
menys trencadís i molt més manejable. 

Direu que és diminut. 
Sí, però és molt fàcil de guardar. 
Faré una gran col·lecció. Fm docu

mentaré de tol el relatiu a aquest 
coleòpter. Cercaré, estudiaré, viatjaré i 
si cal per assolir aquests hemípters re
coberts de quitina, sense que la dona 
ho sàpiga, etn gastaré tot el que pugui i 
disposi, no escatimaré energies, però 
vull tenir una gran col·lecció que serà 
el meu orgull i el meu diva'timent. 
J quan vingui la gent a vewe~la, que 
vindrà! els mostraré la meva ultima 
troballa que serà capturada d'un JMÍS 
inòspit i llunyà, i els amics quedaran 
boca-badats i pensaran: 
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Qui ho hagués dit! 
Ha començat tard però: Que n'ha 

fet de feina!! 
Es que jo sóc així. 

II 

Aqueíla tarda el nostre amic cami
nava il·lusionat i amb pas nerviós s'a
llunyava de! poble. 

Prengué un camí vei'nal que traves
sava un camp d'asfalt i es veia perdre's 
l luny entre els ceps d'una vinya gran
diosa. 

Ell deixà el camí i enfilant-se per 
un corriolet arribà al cim d'un turó 
gresos. 

De dalt s'orientà. 
A mà dreta un rostoi que e! sol tor

rava. 
Més a la dreta encara, una masia 

dormia la migdiada. 
Darrera, el bosc. 
S'hi acostà. 
Un gos donà senyals de vida lla

drant, pel darrera del tancat, ense
nyant els ullals. 

Va seguir una rierota seca i aprofi
tant l'ombra del canyer que hi havia 
dalt del marge, arribà a aquell bosc 
aclotat d'arbres corpulents i tup i t de 
brucs. 

"Bé: encendrem un cigarret i a es
corcollar arbre per arbre —és va dir. 
I així ho va fer. 

La calor era sofocant. 

Ni un alè d'aire movia |es fulles. 
Va córrer d'un pi a un suro i del su

ro a l'alzina. D'arbre a arbre tota una 
hora llarga. Però cap. Ni una marieta 
no trobava. 

El molestava que les cigales rigues
sin esacalfeïdes pel sol eixarrei'dor. 

Un mosquit li pessigà e! clatell suat. 
Ja n'estava força t ip de la búsqueda 

inút 

Penetrà més en el bosc i quina ele-
gria!, allà a la branca d'una.servera tro
bà una marieta petita. 

Era vermella i pigada de taques ne
gres. 

Que bella i diminuta era! 
Com un granet de cànem esmaltat. 
Per sota l'esoloveta roja li sortien 

les aletes transparents igual que un en
caix de seda d^un vestit de núvia. 

Els seus peuets li feien pessigolles al 
palmell de ia mà i de segur que he tenir 
prous facultats auditives copsaria els 
batecs del seu cor espantat. 

La mirà amb frui'ció i també amb 
tristesa per por d'empresonar i matar 
un ser tan bell i tan inofensiu. 

Però la guardà dins d'un canonet de 
vidre i, il.lusionat, entrà més i més en 
ei cor del bosc. 

De sobte la calor semblà augmentar. 
Alçà la vista i veié un gros núvol 

blanc que flotava damunt del seu cap. 
Cosa rara! 
Un núvol blanc d'una forma estra

folària que ancorat o, millor dit, enre
dat a les branques del pi més alt no 
feia ombra! 

En aquell moment va sentir una re
mor estranya. Estrany era el sorol i ell 
es va deturar per millor oir-lo. 

Era un bram, una fressa, un xiulet 
o potser una munió de cridòria desafi
nada, com si un orfeó de persones 
èbries esclatessin amb crits bestials. 

Tant podia produir paor com fer 
riure. 

Però no tingué pas ocasió d'entre-
tenir-s'hi ja que un ruixat de gotes 
grosses el remullà de cap a peus. 

Quin xàfec 1 
Es que no era ni un ruixat, ni una 

ploguda ni un xàfecl, era com si s'ha
gués rebentat un estany i l'aigua li 
caigués al damunt. Una catarata! 

EXCURSIONES 

RESERVA DE HOTELES 

VIAJES 

ÇïOLECTIVOS 

DE NOVIOS 

A FOR FAIT 

BILLETES 

AVION 

FF. CC. 

VAPOR 

VIAJES MARSANS DESEA 

{FELIZ FIESTA MAYOR 

Su representants personal autorizodo 

M." Asunción 
Llobet Vall-llDbera 

Carrer dels Almogàvers, 22 - Telèfon 83 01 47 

LLAGOSTERA 

Y ESTE ANO EN OCTUBRE: 

NUEVA YORK 
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a Consergeria íieí 

ç A s j 1 
els hi desitja una 
Bona Festa Major 

servei 

de Tapes 

El rem d'aigua agafava aquell veral 
i es veia clarament que duraria ben poc. 

Si hagués pogut sortir de sota 
d'aquell núvol bianc o trobar aixo-
pluig! 

Caminà de pressa però la pluja era 
tan espessa que li mancava la respira
ció i la roba enganxada a la pell no el 
deixava córrer. 

Sort que el ruixat, amb la manera 
sobtada en què s'havia produït , deixà 
de persistir. 

Tornà a lluir el sol radiant dins del 
ce! blau. 

L'únic núvol, aquell de cotó f lu i x , 
havia desaparegut... 

I caminant amoïnat deixà enrera ei 
bosc que oficiava de frontera. L'aigua 
havia respectat els seus límits. 

* Qiíim picardia! —rondinà. El bosc 
amarat i el rostoi que demana aigua 
resec! 

Passant-se la mà per escórrer i allis
tar-se els cabell, s'encaminà al poble. 

Els vei'ns de la vila, atrafegats, el 
miraven amb estranyesa. 

Un grup d'amics, estiuejants ei ro
dejaren i l'interrogaven satírics, en-
riulats i mofetes: 

"D'on véns tan remullat? 
"Has caigut a la riera o t'has ajaçat 

sobre el llistó d'un aiguamoix? 
"Espera't home.' Neteja't aquestes 

fullaraques de l'esquena. Evitem sos
pites conjugals! 

Ell esquivà com va poder aquells 
burlons i buscant els carrers menys 
transitats se'n va anar de dret a casa 
seva. 

Quina mort i f icació! 
Havia perdut tota la tarda, s'havia 

cansat, acalorat i remullat, seria ei 
titella i l'escarni de to thom, i una soía 
marieta portava de retorn! 

Quan arribà a casa, la seva muller 
fou un botxí inexorable. 

Li digué que sempre seria un pobret 
diable. Que !a feia comprometre arreu. 
Que la denigrava davant amistats, que 
amb ell no podrja lluir mai, però que 
malgrat tot. . . el que més enuig fi pro
duïa... els que més ràbia! li feia... 
era que fos un mentider!! ! 

-"No diguis que un ruixat t'ha 
mullat si no ha caigut cap gota! 

- "Però nena, si és la veritat" (A les 
dones els hi agrada que els hi diguin 
nenes quan ]a no en tenen res) 

-"No home! digues: He caigut 
dins d'una bassa i ja ítem acabat! 

-"Però nena: si no he caigut en
lloc. 

-"Ni nena ni mico! això si que és 
tenir ganes de fer passar el clau per k 
cabota! Sigues franc: Has caigut i no 
cal que dissimulis! 

— "Doncs sí; he caigut i no en par
lem més. 

-"Veus com tenia raó jo? No sé 
quina mania d'amagar-m'ho. Però uns 
ridículs com els que em fas fer... per
dre la dignitat., ésser la riota... 

III 

A i x í és la vida amics. Quan els pro-
montoris Mavials creixen i esdevenen 
morros, el rictus facial retrata una 
manca absoluta de tendresa interior. 

Aquest estat és molt més fàcil de 
despertar-se en qualsevol senyora que 
no pas dins l'homenet més groller. 

Per això, com que la mala cara con
tinuava, aquella nit no es va sortir al 
cercle del Casino ni tan sols a donar un 
tomb per prendre la fresca. 

Mig sopar amb mala cara i anar-se'n 
al l l i t fou to t una. 

Però al l l i t s'hi va per moltes raons; 
Els sensuals s'hi giten a fruir-hi . 

Molts hi moren. 
N'hi ha que hi mediten. La majoria 

hi dormen. 
Alguns hi somien desvaris terrorí

fics que els agoten i altres hi descan
sen i reposen. 

Aquella nit ell hi rumiava. 
Li semblava incomprensible. 
Era com si hagués plogut expressa

ment per mullar-lo a ell. Perquè els 
camps que demanaven aigua no 
s'havien ni esquitxat. 

Apercebia que la seva muller tam
poc dormia. 

Restava allà al seu costat, enqutme-

rada, immòbi l , callada, enutjada. 

El seu silenci el molestava però pre
feria que el molestés el seu emmudi
ment que haver d'aguantar la seva par
la mossegaire. 

S'esforçava perquè els nervis no 
l'agafessin. 

Volia dormir, més la son !j era es
querpa. 

En Morfeu s'entretenia desvetllant-
lo. 

Ara era pruija, després calor, més 
tars fiblades de f lat. 

Un mosquit feia el segon al d i t Mor
feu. 

I la nit passava. 
Varen tocar quarts. 
La femella s'havia adormit. 
La respiració pausada i rítmica de

notava el seu repòs. 
El nostre home estava rendit. 
Es giravoltà de nou i ensems aclucà 

els ulls. 
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Una son pesant començà a guanyar-
lo. 

Un dormir febrós. Un malson d'apa
ricions. 

Era com si a través de les parpelles 
veiés brucs, ginebrons, arboços, arbres 
i boscos que donaven voltes i més vol
tes. 

De sobte ia sínia s'atura. I del mig 
d'una boirina silent i lluminosa: 
S'apareix una marieta que era igual 
que un cargolet rodó de bell coral. 
Quan l'esmaltada gema es va apropant 
l'encisent els seus ulls menús, brillants 
i escola clarament una veu tremola 
que va explicant amb senzillesa ingènua 

"Un jorn d'estiu els habitants del 
bosc, 

d'una granota i d'un grill a precs, 
es varen congregar a vora un gorg 
per estudiar i discutt certs fets. 

Quan molts foren reunits i aposentats 
pren la paraula eJ grill i ben seriós 
comença el seu discurs, ja preparat, 
i tots l'escolten com distrets senyors: 

-Nobles germans veïns d'aquests indret 
Ja som gairebé tots aquí presents. 
Seie-vos... no us estigueu drets... 
Tortugues i cargols ja van venint. 
—N'és el motiu d'aquesta reunió nostra 
que tots cantem, qui més í qui menys 

bé; 
p&ò ens hem de renovar!, apredre solfeig 
i hem d'assajar per a un orfeó fer. 

~El progrés exigeix el sacrifici 
dels nostres cants antics modificar. 
Deixem en pau els refilets dels avis: 
per l'avenç i per l'art tots a lluitar!!! 

Aquí una ovació el va interrompre 
d'assentiments i negacions i crits, 
, com un bràmul sortit amb força ronca 
del carcabós d'un parlament sentit. 

Però la granota imposà silenci 
i amb veu dringate cridant afegí: 
-Serem els pioners els qui l'atac llenci 
a la gran reforma que ha d'esdevenir!! 

Digué després mirant al burro amb 
sorna: 

-Per què no t'has perfeccionat finsara. 
Igual que eJ teu besavi i avi i pare 
tu has bramat rompent concert i ordre. 
Des d'avui fluix mòduls de falset 
sols les notes que arribis a afinar. 
Mai més volem sentt brams i bufets, 
l'harmonia burricalfarà somniar!! 
-Quedes d'aquest moment el gos no 

lladri, 
ni la gallina ponent escataini, 
si és que és Uoca que tampoc cloquegi. 
No renillí el cavall, que xiuli i parli. 
Que el gat canviïde veu í no mioii, 
el porc i la marrana que no grunyin, 
canari irossinyol... aquests que volin 
llençant exòtics ais! que al cap 

retrunyin. 

-Dels peus fem instruments de 
percussió, 
delfru-fru d'ales, pauta de la música, 
arits guturals -arritmica munió-
melodia estrident com a rúbrica. 

-En fi: Marquem un termini de cinc 
minuts 

i cada qual que nova expressió busqui. 
Quan aquest temps haurà 

transcorregut 
fruirem de l'harmonia que resulti. 

Això digué i un silenci es féu 
tan sols violat per un mormoleig lleu. 

Sant Pere que del Cel l'escena mira 
per més bé contemplar-ho un núvol 

crida 
i acomodant-se en aquell llit d'esponja 
tant tant s'hi apropa que sobre eiJs es 

gronxa. 

Construcciones 

Alfonso 
Torrejón 

OBRAS 
EN GENERAL 

B ^ 
K^ ^ í i 

c 

Desea a todos una 
Feliz Fiesta Mayor 

yiteüL^-^pión La Canyera Park, s/n. 

^Telefono 83 06 91 

ÍLLAGOSTERA 



Essent vençut el temps d'aquell breu 
termini 

amb energia el grill pren la batuta, 
inflat, lluint el seu ridícul frac, 
dient tibat brandant la cara bruta: 

-Comencem a cantar tot pi...a...net, 
i l'acord "in crescendo" continuem, 
fent un final... a tot pulmó obert! 
perquè d'encis al món meravellem!!! 

Manà atenció. Els va donar l'entrada 
i uns cants d'embriacs, un desconcert! 
un gutigall estrany el bosc ha omplert. 
Semblava un niu de gaites esquedadesü! 

En arribar al final fou tan terrible 
que els cucs per no morir es soterraren 
veient que els de l'oïda s'eixordaven, 
perquè la cosa era inaudible. 

Fou tanta la cridòria escandalosa 
que Sant Pere tot rient obra l'aixeta 
convertint el jorn de calor enganxosa 
en un ruixat tupit de pluja espessa. 

El pànic de l'orfeó s'apodera 
pensant que principia un nou diluvi 
i que el motiu són ells per la fal.lera 
de l'expressió modificar d'antuvi. 

Més tot passà. Aquelles gotes grosses 
varen rentar de pols la Natura 
i al Sol radiant la seva clara cara rossa 
perquè lluïssin coloracions pures. 

I tu carceller meu també et mullares, 
ja que en aquell moment de ta 

existència 
el món dels animals tu habitaves 
i eres: Animal! ...per excel.lència. 

Són molts els homes que la raó perden 
i molts els que com tu de nou la 

troben. 
Però l'excepció existeix ben bé que ho 

proven 
aquells que confonent-se així es 

queden. 

li:\!;·-úi.-W!^:<l-^ 
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IV 

Es va despertar sobressaltat i s'asse
gué ai l l i t . 

La nit quieta regnava sobirana. 
No es sentia ni el més lleu soroll. 
Es va alçar i mirà per darrera la per

siana de l'obert balcó. 
El carrer era desert. 
El clar de lluna blanquejava les ca

ses sota l'ombra. 
Una esgarrifança li posà la pel! de 

gallina. 

Feia fresca. 
De sobte, mogut per una força inex

plicable, prengué de l' infern de l 'humi
da americana el canonet de vidre. 

L'insecte, immòbi l , com mort era a 
dintre empresonat. 

Destapant-lo el tregué fora al balcó. 
Amb alegria veié com la marieta 

buscava la sortida, s'enfilava al punt 
més alt per prendre el vol. 

Pensà com si retornés a la infantesa: 

"Marieta puja al cel 

i que es faci el meu anhel". 

Ella volà a la ll ibertat perdent-se 
en la nit. 

Era lliure! 

Les campanes del cloquer tocaren 
les dues. 

L'home sospirà i ficant-se dintre 
dei l l i t s'adormí com un infantó feliç. 

Mai més l'atormentà la dèria d'una 

COL·LECCIÓ 

Climent Frigola i Cal vet 

^ ^ 

^2~^^t>-7-
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LAMPISTERIA 

PERE CAIIVIÓ 

ELECTRICIDAD 

Per un senzill opuscle, obra de Pere 
Caimó, poií t ic republicà federal i f i l l 
de Sant Feliu de Guíxols,-hom ha co
negut la participació d'un número in
determinat de líagosterencs en la insur
recció que es va produir en diferents 
punts del nostre pai's i que aquest per
sonatge capitanejà la propera població 
de La Bisbal, en un intent de despos-
seir del poder ai sistema implantat a 
conseqüència de l'anomenada Revolu
ció de Setembre, fet que s'inicià a la 
ciutat de Cadis el dia 19 d'aquest mes 
de l'any 1868. 

La política que aquest règim prac
ticava no guardava massa relació amb 
el manifest per ell publicat i menys 
amb la Constitució posteriorment pro
clamada. El descontent del poble era 
palès i en particular el dels polítics 
que militaven en el Partit Republicà 
Federal, del qual Pere Caimó a Girona 
n'era un dels més fervorosos defensors, 
en la dob!e vessant d'ideòleg i de dipu
tat. 

Amb la decisió d'alçar-se en armes 
contra el Poder Central, es mantingue
ren una sèrie de contactes entre nom
brosos polítics republicans de ía pro
víncia, moviment que s'esperava fos 

correspost per la resta de la Península, 
fet aquest ú l t im que no ocorregué. 
S'acordà que la subíevacíó a la nostra 
terra tindria lloc a les poblacions 
d'Olot, Besalú, Figueres, La Bisbal I, 
d'altres. 

Els voluntaris de Llagostera s'uni
ren a les forces comandades per Pere 
Caimó, que concentrades a La Bisbal 
estaven compostes per voluntaris de 
Santa Cristina d 'Aro, Castell d 'Aro, 
Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Calon
ge, rodalies de La Bisbal i la major part 
dels homes de la població, que forma
ven el nucli més important. 

Caimó no dóna, en el seu opuscle, 
una xifra exacta dels voluntaris de la 
nostra vila, però sí en canvi fa una 
menció especial i molt afalagadora 
d'una noia,' que actuà d'infermera, de 
la qual diu: "Con los republicanos de 
Llagostera vino una joven de dicha po-
blación, llena de gràcia y juventud, 
pues no habia cumplido los dieciochò^ 
anos, llamada Isabel Vila, joven vir
tuosa y ferviente republicana, que des-
de largo tiempo se venia ocupando en 
proveerse de hilas, vendafes u todo lo 
necesario para la cura de heridos en. 
el campo de batalla..." 



barberia 

rANDREU 

Passeig Pomepu Fabra^ 5 

LLAGOSTERA 

SERVEI DE GRUA PERMANENT 

Ctra. de Tossa, 13 
Telèfon 83 03 89 

LLAGOSTERA 

PEIXATERIA 

MARTA 
I MÒNICA 

BONA FESTA MAJOR !! ! 
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El dia 6 d'octubre del 1869, a les 
quatre de la tarda, les tropes militars 
vingudes de Girona per sofocar l'alça
ment, iniciaren l'atac contra el baluart 
muntat a més córrer per la gent de 
La Bisbal, superior en número als ata
cants, però molt minvats d'armes ade
quades. 

Els combats foren molt durs, desen
volupant-se en diferents punts de la 
població. Les baixes foren nombroses, 
principalment pel bàndol governatiu, 
cosa lògica si es té en compte que ells 
eren els atacants. A les sis de la tarda 
els militars demanaren parlament i 
amb artimanyes poc ètiques, però 
molt pràctiques, feren presoner el par
lamentari, que era en Pere Caimó en 
persona, es retiraren al dia següent cap 
a Girona i deixaren decapitades les for
ces republicanes de La Bisbal. 

Caimó fa un breu balanç de les bai
xes de cada un dels dos bàndols, tes se
ves amb xifres concretes, i hipotèti
ques les del contrari. Diu que les prò
pies foren de dos morts i cinc ferits. 
Entre els ferits s'hi trobava en Pere 
Maimí "E l Moro" i un segon, nom del 
qual no dóna; els dos eren de Llagoste
ra. En Pere Maimí morí als dos o tres 
dies, a conseqüència de les ferides re
budes, no indicant si morí a La Bisbal 
o si fou traslladat a la nostra vila. 

Les baixes de les forces atacants fo
ren molt nombroses, ja que es parlà 
d'unes tres-centes, entre morts i ferits. 

Pel testimoni que donaren els defen
sors es calcularen uns divuit morts i 
més de cent ferits. El balanç oficial 
òbviament no es va donar mai. 

L'intent de Pere Caimó i els seus 
companys, al llarg de les terres gironi
nes, fracassà totalment, marxant al
guns d'ells a l 'exil i , i molts dels que es 
quedaren foren tancats a la presó. 
Caimó fou jut jat i comdemnat a mort, 
pena que li fou commutada per la de 
confinament a les üles Filipines. Ro-
mangué llarg temps a la presó de Giro
na i f inalment l'obligaren a marxar a 
l'exili. 

Hom considera una satisfacció mo
ral poder recordar, a més d'un segle de 
distància, el comportament d'uns lla-
gosterencs que per un mot iu ideològic 
abandonaren la tranquil . l i tat del poble 
i el benestar de la llar familiar per em
prendre una aventura que malaurada
ment pocs beneficis sol donar, encara 
que es guanyi la partida. 

El nostre record és el mil lor home
natge que podem oferir-los-hi. 

Carrer Joan Maragall, 19 
Esteve Fà Tolsanas 

LLAGOSTERA 
::^^ïtó^:..· 
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Üs desitja una 
ONA 

;FESTA 
i MAJOR 

Anar a Flores, punt de sortida per Tikal, fou un dels trajectes més durs i difícils 
de tot el viatge. Per una banda, una certa por a travessar zones semi-desèrtiques 
del bosc/selva de! "Petén", regió en la qual les incursions dels soldats i/o guerrillers 
poden ésser perilloses; per l'altra, les dificultats per trobar un medi adequat per 
arribar-hi. 

TIKAL 
De "Le Guide du Routard": "Tikal 

fou durant uns dos mil anys la ciutat 
més important de la civilització maia. 
El lloc fou abandonat en el S. X per 
raons encara ignorades. Després, la 
selva va recuperar el seu espai. Tikal 
és sens dubte l'emplaçament arqueo
lògic més famós i impressionant de 
l'Amèrica Central. Perdudes enmig 
d'una vegetació exhuberant, algunes 
piràmides arriben als 70 metres... 
-Les ciutats maies ofereixen un aspec
te molt particular amb els seus con
junts de palaus, temples, jocs de pilo
ta (una mena de petits estadis) i altres 
edificis destinats al culte. En ells. deu
rien viure-hi l'aristocràcia i els sacer
dots que segurament formaven una 
sola classe... -Segons l'estimació més 
comuna a Tikal, hi vivien entre cin
quanta i seixanta mil persones, de les 
quals unes deu mil residien a la ciutat 
pròpiament dita en el temps del seu es
plendor. Es pot pensar que aquest co
lossal esforç exigit a la part dels ele
ments productius de la població (a més 
havien de cultivar la terra), fou una de 
les causes de la fi brutal de Tikal junt 

amb -encara que no és més que una 
hipòtesi- la ruptura de l'equilibri en
tre el nombre d'habitants i la seva pro
ducció agrícola, que hauria resultat in
suficient..." 

Amb l'italià Giovanni i un francès 
camioner, vam fer tractes a Río Duice 
{on s'acaba la pista asfaltada), amb el 
propietari d'un Toyota 129 (una fur
goneta amb cabina per a dos i el darre
ra descobert), que es va avenir a por
tar-nos a raó de quatre quetzals per 
cap (canvi of ic ial : un quetzal = u n 
dòlar)... això del " r a i d " no està gens 
clar a Guate... —El viatge va ésser infer
nal: capa dos-cents quilòmetres al dar
rera d'aquell " t rasto" , amb un sol bel-
ligerant del que no et podies escapar, 
sense poder asseure el cul allà mateix 
durant uri minut seguit, engolint tota 
la pols d'un camí terrós... —els darre
res ens van quedar destroçats! Un pa
rell de treballadors de l'ocasional 
"empresari de transport" , que també 
ens acompanyaven, es limitaven a mi
rar-nos amb un somriure tan estoic 
com indiferent... Pocs anys abans ho 



B U T L L E T Í D E LLAGOSTERA - 57 

feien a peu... 
Però el viatge valia la pena, el pai

satge era d'un reconfortant excel·lent. 
Llevat d'algun poble amb quatre cases 
de fusta, trobàvem niolt poca gent... 
Em van quedar gravades les cares de 
nens que anaven/tornaven de treballar 
amb els seus pares, amb els matxetx de 
rigor, vailets que a vegades no t indrien 
més de deu anys... rostres de sorpresa 
(els "güercs" —blancs— en zones a ix í 
som com una mena d'aparició...) I 
t r i s tes acollonant. 

El nostre home ens deixà a uns vint 
qmts. de Flores. El " t í o " volia propi
na. Li diguem que un tracte és un trac
te i que el servei no ha estat precisa
ment de primera classe... —Cap al tard 
passa un bus, i un xicot ens diu que 
ens han cobrat més del normal. Protes
tem, però no hi ha res a fer... No dei
xem d'ésser " tur istes", sí no ens f oten 
a nosaltres, a qui ho han de fer? 

Flores està al centre del llac Patenit-
za. Un estany que fa poc temps ve te
nint unes revingudes inesperades, inun
dant moltes cases. SI el fenomen se
gueix en augment, hauran d'abandonar 
el poble. El viatge de Flores a Tikal és 
més suau, la carretera asfaltada i el bus 

-més confortable (els turistes podents 
arriben a Flores amb avió, estalviant-se 
les nostres penúries). 

La senzilla infra estructura prepara
da a Tikal per rebre el turisme, es t ro
bava en crisi. Al llarg del dia no arri
baríem a una cinquantena de visitants. 
La impressió és extraordinària I les sen
sacions inenarrables. Els acimats i co
lossals "ceibas" (la "ce iba" va ésser 
l'arbre sagrat del qual els males n'uti l i t
zaven la fusta per fabricar vigues i din-
tells destinats a llurs temples i palaus; 
la saba és recol.lectada per a la confec
ció de la goma de mastegar) gairebé 
donen ombra a les descomunals cons
truccions maies que es van esparcint 
per quilòmetres... El silenci només és 
trencat pels sorolls selvàtics i els cants 
dels ocells, que són abundants i bells. 
Unes cent-cinquanta espècies diferents 
estan recollides en un ll ibre, però enca
ra n'hi ha moltes per descobrir, igual 
que les piràmides que es van escam-

^ pant per la selva, en zones inaccessi-
•. bles. Pugem a unes quantes (recordo 

els 60 o 70 metres), però és esgotador. 
Ara, una vegada a dalt, sembla que ha
gis conquerit el món, és majestuós... 

A la tornada, a Flores celebraven un 
acte patriòtic-mlssaire. Quan anem a 
sopar a l'únic restaurant, al costat, una 
colla de senyores (les " impor tan ts " del 
poble, segons ens confia un cambrer a 
cau d'orella) resen la novena, mentres-

•nt el marit està explicant acudits 

verds a uns turistes mexicans... Acaba
da la novena (les imatges són presents 
arreu) es prenen xocolata amb pastis
sos. 

Destí: HONDURAS 
El viatge cap a Chiquimula (darrera 

ciutat abans d'entrar a Hondures) el 
procurem fer amb un "camió " per evi
tar —en part— la polseguera, i a la ni t . 
Ressorgeixen de la fosca, ets controls 
de "campeslnos". Un home no porta 
documents que l'acreditin. D'entre els 
passatgers en surt un, que deu ésser 
" impor tan t " : els eventuals I forçats 
duaners adopten una postura de sumis-
sió. La cara del pobre home expressa 
una por Inexplicable, però no diu un 
mot, no diu res. "L ' Impor tant " l 'ava la . 
Cada vegada que hem de baixar, és un 
enrenou. Anem recoll int gent que sor
geix d'aquells paratges que de dia sem
blaven abandonats. Aviat estic acom
panyat de tota una famíl ia. Els pares I 
tres filles petites, ocupen el lloc que 
correspondria a dues persones... No es 
pot Inclinar el cap enlloc, el t ronto l l és 
tremend... 

A les deu hores de viatge arribem a 
Chiqui, encara falten 60 quilòmetres 
per a la frontera. De nou tenim proble
mes amb el preu, per a ells tots som 
"gr ingos", no diferencien ningú. Per 
fer el trajecte, també en pista de ter
ra, hi estem quatre horesl... L'edifici 
duanal és un simple barracó. HI ha po-
quíssima gent. Passem sense problema. 
Tenim dotze qmts. més de terra abans 
de Copàn, primera població hondu
renya. 

Copàn és un petit i tranquil poble 
•que s'ha fet important per les runes es
cultòriques maies: les esteles més boni
ques que es coneixen. Si algú vol seguir 
l ' it inerari del que havia estat el més im
portant de la civilització maia, ha 
d'anar a més de Tikal i Copàn, a Palen-
que - M è x i c - , (Uxmul I Chitchen Itzà 
- M è x i c - , també interessants, són ex
cessivament turístics i és pràcticament 
Impossible fer una fotografia sense ac
tors inesperats...) 

D'Hondures t inc mol t poc a dir ja 
que només la vaig travessar, parant a 
Tegucigalpa, la capital que, com Gua
temala, reuneix les característiques de 
ciutat mal deliniada, brutota i sense 
atractiu. Semblava que era l'únic turis
ta de la ciutat... 

El francès s'havia quedat a Tikal , 
ja que anava cap a Belíze; l'italià va 
tornar cap a Mèxic. Anar cap a sud era 
el meu objectiu... 

Joan Ventura Brugulat 

LAGOSTERA 

Tot per a 
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ARTICLES PRIMERA INFÀNCIA 

BICICLETES 

i 

RECANVIS 
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LLAGOSTERA 



58 - BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA 

JAUME RIERA 
GANCERT 

ARTICLES DE PELL 

N A P A A N T E DOBLE-FAÇ 

Carrer Nou, IS - Telèfon 83 02 13 

s! LLAGOSTERA í 

TUBS I ACCESSORIS DE P.V.C. 
(Evacuació Sanitària i Pressió) 
TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
CANAL 1 ACCESSORIS DE P.V.C. 
PLANXES DE PLÀSTIC ONDULADES 
MANGUERES PER A REGAR 
SIFONS PER A DESGUASSOS 
MASSILLESl SILICONA 
ARRIMADORS EN P.V.C. « 
AIXETES ;: 

Carrer,Nou, 26 - Telèfon 83 02 13 
LLAGOSTERA 

Introducció 

Continuant amb el tema del joc i després de saber què pensa el nen 
que és jugar, adjuntem els resultats d'unes enquestes sobre la distribució 
del seu temps, tal com prometíem en el passat butlletí. 

ENQUESTA: 

Quant temps dediques a jugar a casa? 
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Quant temps dediques a jugar al carrer? 
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Quant temps dediques a veure la T.V.? 
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Quant temps dediques a estudiar? 
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Quant temps dediques als treballs de la casa? 
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A quina hora vas a dormir? 
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Amb qui jugues, sol, amb els germans, amb els amics, amb els pares? 
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Quin joc d'aquests prefereixes? 

Màquines electròniques . 42,42 per cent 
Escacs, dòmino, cartes , . 18,18 per cent 
Jocs de pilota 21,21 per cent 
Patins 13,30 per cent 
Futbolins 1,80 per cent 
Altres 3,03 per cent 

Carrer Afígel Guimerà, 25 • Tetèfòn 83 02 22 
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N ú m . 5 

D e l'època del fe r ro f ins a la vida 

de Crist 

A quatre-cenís anys abans de 
Crisi. 
La ciutat IBÈRICA més important de 
la comarca fou ULLASTRET (prop de 
La Bisbal) on fa algun temps, en una 
excavació molt ben dirigida es troba
ren molts vestigis d'aquella gent. Últ i 
mament, l luny de les antigues muralles 
s'ha trobat el lloc dels enterraments 
amb gerres de ceràmica de diferents t i 
pus, també d'exportació, enterrades 
sota terra. Contenien les cendres del 
d i funt , generalment guerrers impor
tants; les armes llargues com l'espasa i 
la j'avelina estan doblegades per poder 
caber dins l'urna, però també hi ha ar
mes curtes com falcates, dagues i pu
nyals, a més d'altres objectes perso
nals; civelles de bronze, botons i joies 
de plata. Als encontorns de Llagostera 
hi ha alguns poblats més petits i po
bres: El Castell de Verneda, El Turó 
d'en Roquet, Cal Tort de Romanyà, 
El Mercat Grec de Montagut, La Plana 
de La Ruira, Els Gresencs de Can Su-
reda, La Paret de Terra Negra, i Les 
Ruines del Mas Llop; s'hi ha trobat 
ceràmica mol t basta, algunes monedes 
i daus de teler. A LA PLANA BASAR
DA DE SGLIUS s'hi ha trobat molta 
ceràmica basta i f ina, alguna segura
ment d' importació. Hi ha una vintena 
de SITGES excavades a la Roca viva 
de granet, d'uns dos metres de pro
fundi tat , un rodal d'un metre i mig I 
una boca de mig metre. Abans de l'any 
1936 s'hi trobaren moltes monedes: 
Ibèriques, Celtes, Cartagineses i Roma
nes i mol t d'altre material que per des
gràcia uns alemanys s'emportaren a 
Àustria. 

Últ imament, a més de molta cerà
mica s'han trobat botons de coure i 
alguna pessa de plom d'uns deu cen
tímetres, de forma piramidal, amb al
gunes inscripcions Ibèriques. 

A tres-cents anys. 

Els Cartaginesos procedents de l 'Afr i -

ca, van envair la Pem'nsula Ibèrica, ut i 
litzant elefants per a la guerra; traves
saren el Pirineu i atacaren els Romans; 
la seva llengua era la Púnica però tam
bé utilitzaven la Grega i la Ibèrica. 

Els Romans que fins llavors sola
ment venien esporàdicament per com
prar els minerals i els productes del 
camp, van tenir por de la competència 
i van combatre'ls comandats per Esci-
pió. 

Entre els uns i els altres van robar 
i drestruir tots els poblats Ibèrics que 
trobaren com Sagunt, Gerunda, Ullas
t ret i d'altres més petits. 

A dos-cents anys. 

Els Grecs que per raons comercials 
no volien guerra, van gestionar el Trac
tat de l'Ebre entre Cartago i Roma, pe
rò la pau no va durar molt . Indíbi l i 
Mandoni que des de Lleida anaven pri
mer a favor dels Cartaginesos, es pas
saren als Romans que estaven coman
dats per Cató que abans havia aconse
guit unir-se als íbers de l 'Empordà. 
Després de moltes lluites, entre els Ro
mans i els Ibers de to t el país foragita
ren els Cartaginesos del terr i tor i . A 
Llagostera en aquesta època hi havia 
molt's poblats petits ibèrics, avui com
pletament desapareguts. Solament hi 
ha constància per les SITGES que 
s'han trobat: a Bruguera, al Vei'natdel 
Pi, a Mayena, a Poca-Farina, a Sant 
Llorenç, a can Sureda, a can Pere Pere, 
a can Fuianet i a d'altres on s'hi ha 
trobat ceràmica grega, romana, ibèri
ca, molins de mà, pesos de teler, mo
nedes de diferents èpoques, una Carià-
tide de ceràmica representant una 
deessa i un bust de pedra molt basta, 
avui guardat a Girona. 

A Sant Llorenç hi ha restes d'un 
forn per coure ceràmica fina de tipus 
romà. I a Beil-lioc, sota la muntanya, 
existeixen les rui'nes del molt Impor
tant FORN DEL V IDRE en el qual 
s'han trobat moltes peces d'aquest 
material, ceràmica fina i monedes 

• Ibèriques i Romanes. 

A c e n t anys. 

La dominació Romana es va significar 
per les grans construccions de pobles 
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emmurallats. Monuments, Circs, Anf i -
teatres. Aqüeductes, Ponts i Carrete
res, moltes d'elles empedrades amb 
grans lloses. Donaven molta atenció a 
la salut física pel que construïren í ut i
litzaren piscines d'aigua calenta com 
les Termes de Caldes de Malavella que 
anomenaven Aquis Veconis. 

Reforçaren les antigues muralles 
Ibèriques amb torres quadrades com 
les d'Ullastret, les de Cauleis i d'altres. 

Per commemorar la mort de llurs 
guerrers més cèlebres construi'ren mo
numents funeraris al peu de les carre
teres com la Torre dels Escipions a 
Tarragona, la de Lloret, la de Vilabla
reix i ia Torre dels Moros de Panedes. 
I per les grans batalles i conquestes ai
xecaven grans Arcs de Triomf com 
l'Arc de Barà a Tarragona. 

V i d a de Cr is i . 

Continua la denominació Romana que 
durà quatre-cents anys més. En total 
ocuparen Espanya 750 anys, tenint au
tor i ta t a Catalunya 22 Emperadors. 
Implantaren el dret Romà que encara 
persisteix en part. 

En aquesta època fou construï'da 
la Casa Romana de Tossa que tenia to
ta classe de comoditats: Aigua corrent, 
Frigidèrium, Caldedèrium, Epidèrium i 
els famosos mosaics que encara es con
serven. 

A les cases rurals i als petits poblats, 
les antigues sitges sepulcrals es trans
formaren en magatzems per guardar de 
la rampinya granes, vi , o l i , me! i tresors 
a les gerres anomenades DOLIES. 

Mentrestant, Jesucrist predicava a 
Galilea humanitats i Sant Pau ho feia 
a Catalunya, donant peu a la formació 
del Nou Testament pels evangelistes. 

Dos mil anys abans, la Teologia 
Mèmfica d'Egipte donà arguments per 
a l 'Antic Testament i amb la Teologia 
de Mesopotàmia es començà a relatar 
el Diluvi Universal. 

A mil set-cents anys abans de Crist, 
en el temps del Patriarca Abraham, co
mençà la civilització d'Israel. 

Cinc-cents seixanta anys abans de 
Jesucrist, Buda l ' iLluminat —príncep 
del Nepal (índia)— aprofi tant antigues 
llegendes i històries començà a predi
car la religió Budista que fins quatre-
cents anys més tard no fou escrita. 

Sis-cents anys després de Crist, 
Mahoma, f i l l de beduins, predicà l 'Al-
corà basant-se amb escriptures de l'An
t ic Testament i donà lloc a l'Islam. 

Emfli Soler i Vicens 
coLbborador dei Centre 
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GOTA DE PAZ Y AMOR 

"Todos los que andan por la 
tierra tienen sed a cualquier 
hora del dia: 
Haz brotar a tus hbios rese-
cos de tu mantlal escondido 
la gota de paz y de amor ". 

Lamartine 

Llega un momento en todo ser hu
mana, que precisa de la ayuda o apo-
yo de sus semejantes, al igual que el 
sediento necesita beber. Dice muy bien 
Alphonse de Lamartine "Todos los 
que andan por la tierra tienen sed a 
cualquier hora del dia": en cualquier 
momento tenemos ansias de algo, de 
compania, de afecto. ^Por qué, en-
tonces, no facilitar al ser necesitado el 
darle la mano y, brindarle esa gota de 
paz y amor que tanto bien puede ha-
cerle en los momentos de tristeza, de 
depresión que le ínvaden y le fiacen 
sentirse tan desgraciada, como aban
donada de todo y de todos? 

Esa gota de paz y de amor puede 
ser un bàlsamo a su dolor, a sus tribu-
laciones y puede servirle de mucha 
ayuda espiritual, animàndole a prose-
guir la lucha que la vida nos impone 
en cada hora, en cada instante. 

Los labios resecos, el alma atribu-
lada y acongojada necesitan esa gota 
de paz y de amor; de paz para que re-
cobre precisamente la paz de su espi-
ritu; de amor porque todos los humà-
nos, todos sin excepción lo necesita-
mos. Em gota de amor es como gota 
de rocio que da vida a la flor; igual es 
nuestro espiritu, la necesita desespera-
damente, se aferra a ella como a un 
clavo ardiendo para salvarse del abismo 
de la tristeza y, muchas veces, de la de-
sesperación ante los escollos de su vida 
diària. 

Es copia de la revista "Club CCC" 

Paulina 

FLORES DE OTONO 

El escritorgalo de renombre univer
sal, Víctor Hugo, dijo muy bien: 
"Cuando la simpatia està unida a las 
arrugas es adorable. Hay un indecible 
amanecer en la ancianidad feliz". 

Verdaderamente, hay ancianos ale
gres, risuenos, dispuestos a disfrutar de 
la vida como si fuesen adolescentes y 
su soririsa y alegria son contagioms. 

Al ver esas cabezas canosas, esos 
rostros llenos de arrufis, -però son-
rientes-, inspiran simpatia y afecto y 
hacen que miremos con menos temor 

el ocaso de la existència humana. Son 
como flores de otono, con ese colorido 
inconfundible que aporta esa hermosa 
y siempre melancólica estación del 
afio. Esas flores embellecen el paisaje, 
le dan un soplo de vida y no nos can-
samos de contemplar las, recredndonos 
a la vista de su hermosura indescrip
tible, Verdaderamente, cuando la sim
patia està unida a las arrugas es adora
ble; inspira ternura y el deseo de hacer 
que se apoyen en nosotros para cami
nar juntos y disfrutar de su agradable 
compania, dispuestos a escuchar sus 
ensenanzas que la experiència de los 
anos les ha dado y que solo la edad 
puede proporcionar. 

/.Flores de otono, de suave perfu-
me, que alegran la vista y que desea-
mos encontrar a cada paso ya que nos 
transmiten paz y amor hacia nuestros 
semejantes y, sobre todo, respeto ha
cia esos ancianos quienes, a pesar de su 
avanzada edad, han sabido conservar 
esa juventud del espiritu y del corazón 
y que, a pesar de su-extrema juventud, 
muchos jóvenes envidian j . Esas flo
res de otofio son un mensaje de espe-
ranza y un canto de amor hacia la 
grandiosidad del mundo y de Dios. 

Es copia de la revista "Club CCC" 

Paulina 

EL PINTOR 

Sol està, els seus ulls contemplen 
el que la seva mà serà capaç de fer. 
El vent silenciós li aconsella 
el que cap home li podria aconsellar. 
El sol el molesta, però ell no es queixa, 
segueix pintant sense molestar ningú. 

Sota un arbre va demostrant a la claror 
que és un artista. 
I la claror se n'adona d'això. 
Es mira per un moment, negligit, 
les mans plenes de pintura de tots colors. 

En el seu cor du l'expressió, 
en Iss seves mans la destresa; 
i en l'ànima la vocació. 
Orgullós està de la pintura, 
la mira una i altra vegada... 
cada vegada li agrada més, 
perquè si ell no creés amb les seves mans, 
qui ho faria per ell? 

Jaume Riera i Brunsel 
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En Narcís Freixes, de 13 anys, a!umne de l'Escola Pública, va obtenir 
el primer premi de dibuix per l'Educació Vial, a les comarques gironines. 
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CA Alberti (Antiga MECSA) 
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ARA ES L'HORA DE COMPRAR 

OIHABSA 

ADMINISTRACIÓ S.A-

L'any 1933 vingué a la nostra vila 
l ' inoblidable amic Oliver Brachfetd. 
Havia nascut a Hongria i era f i l l de fa-
mflia aristòcrata. El seu pare fou pro
veïdor de la Casa Reial del seu país. 
Però ell, to t i essent hongarès, es va ca
sar amb una noia molt simpàtica i bo
nica, barcelonina. Per això no fou 
gens estrany que s'establís a Barcelona. 
Els primers dies de ser-l·ii, els dedicà 
a l'aprenentatge del català i el més sor
prenent del cas fou que a la quinzena, 
to t estirant tres setmanes, l'escrivia 
mol t més bé que no pas nosaltres. La 
seva mort fou a la dècada dels seixan
ta. Devia tenir sobre cinquanta anys. 
Va morir per desgràcia, un dels millors 
psicòlegs estrangers que s'havia inte-

Quan es parlava molta estona amb 
Brachfeld, el cap et pesava i semblava 
talment com si bullís de tant que havia 
de treballar. I era perquè ell sempre es 
solia expressar en temes elevats i de 
concepció di f íc i l d'esbrinar. I amb to t 
el que explicava, s'havia d'esprémer 
mol t la ment i encara amb prou feines 
es podia capir to t el que ell en perfil 
acurat procurava que s'entengués bé, 
almenys el més essencial. Parlar de les 
seves investigacions i dels seus treballs 
realitzats, m'obligaria ompienar moltes 
planes de paper; prefereixo explicar 
altres analogies que ell va viure a la 
nostra vila. 

Venir-hi va ser perquè l'unia una 
amistat entranyable amb el meu 

El recordat August Vidal, va ésser amic 
i company del psicòleg Oliver Brachfeld 

(Foto Toni Vidal) 

grat a Catalunya. La seva obra fou 
transparent i començava a ser exhaus
tiva. Es pot dir que era un talent su-
perdotat. Tenia molt bon caràcter i 
grans dons persuasius. Abans de decla
rar-se la guerra civil a Espanya, ja escri
via a la revista Mirador i a d'altres es
trangeres també de fama. Entre les se

ves publicacions més importants es 
pot destacar: "Los Sentimientos de In-
fer ior idad", que tingué molta resso
nància entre ets competents de la psi
cologia. També va escriure urí llibre 
molt polèmic que es t i tulava: "Contra 
Maranón", en el qual rebatia amb ar
guments científics les teories del doc-
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íor Marafíón, donat que deia en alguns 
dels seus raonaments que eren idees 
plagiades de pensadors alemanys. 
cunyat August Vidal, En aquells temps 
passats, ells dos es dedicaven a traduir 
llibres científics de l'alemany a l'es
panyol. En Brachfeíd llegia els textos 
to t explicant-ne el sentit, l'August 
els passava corregits a màquina en bon 
estil castellà, ja que ell el sabia més. 

Mentre van durar aquelles traduc
cions i després d'elles, la nostra colla i 
algú més que ara no recordo, ens vam 
beneficiar molt de la seva gran forma
ció científica i capacitat intel·lectual 
que tenia, sobretot dins la branca psi
cològica, car d'homes tan cultes sobre 
psicologia com havia estat ell, dubto 
que al poble n'hi hagi passat mai més 
cap. Els nois d'ara, poden prendre mo
del del que un dia ens va dir: " i 'home 
pot arribar a ser geni si uti l i tza amb 
perseverància i voluntat adequada la 
didàct ica"! En aquella època, el nos
tre temps lliure de què disposàvem des
prés de sopar, era dedicar exclusiva
ment a l'aprenentatge de la psicologia 
moderna, que ens anava ensenyant ell 
a estones. Foren moments on prearen 
les gustositats més plenes de la vida 
dins el contorn per voler aprendre la 
concepció de l'esperit humà. 

Hi entràrem per les teories dels 
grans mestres que crearen la psicologia 
científ ica, que són els següents: Freud, 
Adier i Jung. Cal assenyalar que en 
Brachfeíd fou l'alumne més dotat que 
havia t ingut el doctor Alfred AdIer, el 
qual creà la seva pròpia psicologia: 
"Psicologia Indiv idual" que es fona
menta en el sentiment d' infer ior i tat, 
el qual, segons l'autor, és l'element 
niés essencial per al coneixement vital 
psíquic de la persona humana. 

Si més no, en Brachfeíd ens inicià 
per al concebiment psiconalític d'en 
Freud, que analitza les actituds emo
cionals de l'inconscient per mitjà del 
complex d 'Edip, la interpretació dels 
semnis, els actes fall i ts, la l ib ido, et
cètera. I segons la hipòtesi d'aquell 
gran eminent psiconalista, diu que 
" to ts els actes que realitza l'home des 
del naixement comporten el signe vi
sible de la sexualitat". Puc dir, doncs, 
pue sense adonar-nos-en anàvem con-
cebint en forma harmònica tota aque
lla successió teòrica que ens obria no
ves perspectives per poder equilibra^-
més bé la vida social i psíquica. Llavors 
ens féu entendre la Psicologia Indivi
dual del doctor Adjer, la hipòtesi de la 
qual es basa en els sentiments de po
der, el super-jo, els sentiments d' infe-
f ior i ta t , ta interpretació dels somnis-, 
etcètera, que són components bàsics 
per poder estudiar bé la formació det 

caràcter de l ' individu. I aquests ele
ments assenyalats, segons el doctor 
AdIer, són més substancials per poder 
analitzar que no pas l' impuls sexual, 
que és el pilar fonamental del seu ex-
professor Freud, el qual formà l'escola 
tan cèlebre de la psiconàlisí. Finalment 
ens explicà les teories del gran mestre 
psicòleg Jung, el qual es separà de les 
d'en Freud, per haver-les considerat de 
diferent interpretació, en particular la 
l ib ido i altres aportacions importants 
que ell va innovar en el camp de la 
psicologia moderna. 

Potser he sintetitzat massa breu
ment aquests conceptes psicològics 
que són en suma tan importants, però 
ha estat per poder dir que és indubta
ble que qui coneix a fons el seu caràc
ter, té molt de guanyat per saber en
tendre força bé la personalitat huma
na. I de fet era això el que apreníem 
amb l'amic Brachfeíd. Es pot dir que 
a poc a poc anàrem comprenent el 
complicadíssim mecanisme psicològic, 
el qual ens fou molt út i l per poder se
guir amb més desimboltura i seguretat 
el camí de la vida que és l'esdevenidor 
o el destí inexcusable que a to thom 
ens toca viure en aquest món ple d'an
goixes i problemes que mai no s'aca
ben. Encara que la vida és preciosa i 
meravellosa per la banda dolça, cal no 
estar-ne massa confiats, perquè sempre 
en el subconscient, malgrat tenir bones 
arrels de creativitat, goig, fel icitat i al
tres valors molt apreciables humans, 
també hi resta un pòsit de nusos que 
solen estar amatents a fer-nos passar 
algunes crespes, fins i t o t alguns fenò
mens irremeiables. Per això torno a in
sistir que és molt bo i recomanable 
conèixer tan sols una mica els nostres 
prejudicis i temperament psicològic, 
per tal de saber sortejar-lo més apro
piadament. 

Per acabar diré que l'escrit d'avui 
ha estat inspirat per fer distinguir qüe 
em dol mol t encara ara que l'Oliver 
Brachfeíd es morís tan prematurament 
ja que, a part de les consideracions 
d'afecte sentimental, ell era un home 
que podia fer molt pel coneixement i 
divulgació de la psicologia a Catalunya. 
D'altra banda, permeteu-me dir-vos en 
to nostàlgic que, em plau molt que el 
seu nom f iguri en el Programa de la 
Festa Major d'aquest any. Moltes mer
cès, doncs, a la Redacció del But l let í 
de Llagostera que tan gentilment me 
l'han publicat. Almenys d'ara enda
vant, els qui el llegeixin sabran i po
dran fer-se càrrec que a Llagostera va 
viure una temporada un gran Geni Uni
versal de la Psicologia Modernal 

Josep Vila i Soteres 
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En esclatar la guerra, eren de curs 
legal al terr i tor i català, a més dels bit
llets del temps de la Monarquia, les 
monedes en argent i la moneda de cou
re, que la República Espanyola man
tingué. També hi havia en circulació 
peces encunyades durant ia mateixa 
República. 

Aquesta situació afectà tota la zona 
republicana i la total i tat dels Països 
Catalans sota la jurisdicció de l'Estat 
Espanyol. 

Les circumstàncies econòmiques 
com a conseqüència de ía guerra, afec
taren l'activitat financera de Catalu
nya, derivant entre altres coses, a una 
gran escassetat de moneda fracciona
ria car ja des dels primers mesos del 
conflicte, s'observà un intens atreso-
rament de (es monedes d'argent per 
part dels particulars. 

La Conselleria d'Economia de la 
Generalitat de Catalunya, dirigida per 
Josep Tarradellas i Joan, en adonar-se 
de \a situació, s'apressà a prendre una 
determinació: la iniciativa de crear el 
Paper IVloneda Nacional Català, de curs 
legal a tota Catalunya. 

Els bitl lets emesos van ser de 10 
pessetes, 5 pessetes i 2,50 pessetes, que 
si bé facilitaren el moviment de l'eco
nomia catalana, no resolgueren l'incò-
mode problema de les dif icultats dels 
canvis, car aquests nominals eren enca
ra massa elevats per aquells temps. Cal 
solament recordar que en el 1936 el 
sou d'un obrer era de 8 a 12 pessetes 
diàries i que, per exemple, el preu d'un 
quilo de pa era de 75 cèntims. 

Fou la persistència d'aquestes dif i 
cultats que originà ei naixement i la 
proliferació d'una veritable allau de 
Vals i Bons particulars de baix vaior 
intrínsec. Vals. i Bons que, natural
ment, sols eren reconeguts com a tals 
pels particulars o corporacions que els 
havien creat. 

Per posar f i i ordre a aquest desori 
i anarquia monetària, els municipis ca
talans emeteren moneda fiduciària de 
petits valors divisionaris de curs iegal i 
obligatori però l imitat al seu terme 
municipal. Emissions per a les quals ja 
havien estat facultats pel Govern Ca
talà. 

L-LAGOSTERA 
Gironès '. 3.888 habitants, a l'època. 

Per acord de l 'Ajuntament pres en 
• la sessió del dia 12 de maig del 1937, 
es creà la primera emissió local de pa
per moneda en bitl lets de 1 pesseta 
marcats amb la sèrie A per un import 
de 10.000'- pessetes. 

Per acord del 21 de ju l io l del 1 937, 
es creà una nova emissió, aquesta vega
da amb dos valors: 1 pesseta i 50 cèn
tims, marcats amb les sèries B i A res
pectivament, per un import total de 
5.000'- pessetes. 

Eis bitl lets d ' l pesseta d'aquesta no
va emissió són d'idèntica presentació i 
colors que els de la primera emissió pe
rò amb ia nova data de creació. En 
canvi el nou valor de 50 cèntims és 
d'una presentació sensiblement dife
rent. 

Tots aquests bitllets estan presidits 
a l'anvers per l'escut local sense cap 
altre emblema ni dibuix que una fina 
orla d'emmarcament a l'anvers i al 
revers, i foren estampats per la im
premta Vilallonga de Cassà de la Selva. 

Finalment, per acord del dia 9 de 
novembre del 1937 es creà una tercera 
emissió amb ei nou valor de 10 cèn
tims. Imprès en cartró en forma de 
disc, l'anvers està totalment ocupat per 
l'escut de la vila i el valor de canvi, 
conf irmat també al revers sense cap 
altre emblema ni dibuix. S'ignora l'im
port d'aquesta darrera emissió. 

Podem suposar que l ' import total 
general de paper moneda emès a Lla
gostera és aproximadament d'unes 
15.500 pessetes. 
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Servei de Recaderia de 

Llagostera a Girona, a Barcelona 

Agència a Girona: 

TRANSPORTS CORCOY 

Carrer Santa Eugènia, 30 

Telèfon 20 15 33 

Agència a Barcelona: 
CATALONIA 

Carrer Tànger, 75-77 

Telèfon 300 77 58 / 59 

Carrer Rech, 51 - Telèfon 319 55 28 

(Valor 10 cèntims-
Tiratge: desconegut) 

Carles Mateu Casellas 
(Extractat del llibre 

d'Antoni Turró: 
"El Papa- Moneda Català 

1936-1939") 

Llibrets originals aportats per 
Carles Mateu Casellas. 

AL SERVEI DE LA 

INDÚSTRIA I EL COMERÇ 

TRANSPORTS GENERALS 

CARREGA FRACCIONADA 

i ESPECIALS A TOT ESPANYA 

CANVI DE MAQUINES I ALTRES 
AMB CAMlO GRUA 

SERVEIS 
AMB CARRETILLA ELEVADORA 
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A fi i efecte de donar a conèL·er als forasters les excel.lents qualitats de salubri
tat i belles de la nostra preuada Vila i a requeriment d'una societat promotora i fo
mentadora del turisme, vaig trametre a la mateix un escrit, amb data del 6 de no
vembre del 1980, que a continuació reprodueixo participant, de tal forma, en el 
Concurs desa-iptiu establert per l'esmentada Societa. 

Dec afegir que, amb posterioritat a k data de tramem de l'esmentat article, s'lian 
incrementat notablement els llocs de diversió i esbargiment en la nostra vila, presi-
sant mencionar, entre altres millores, la construcció d'una magnífica pista de bàs
quet, una espaiosa piscina municipal per a persones grans i criatures, una biblioteca 
públim anomenada "Julià Cutiller" i k cobejada "Llar dels Pensionistes", creació 
que tanta illusió i alegria ha proporcionat als nostres volguts vellets, tan mereixe
dors del nostre afecte i pregona gratitud. 

COMO ES LA 
VILLA DE LLAGOSTERA 

No sé, amable lector, si con mi 
torpe pluma sabré describir la belleza 
y demas cualidades de que està dotada 
tan encantadora villa. Voluntad para 
ello no me hace falta y con ella haré 
todo lo posible para daria a conocer 
al curioso viajero que desee visitaria 
y pasar en ella unos días para disfrutar 
del descanso, la paz y la tranquilidad 
anheladas y que, afortunadamente en 
ella reinan. 

La villa de Llagostera, antigua La-
custaria, con sus 5.026 habitantes se 
halla admirablemente situada en la co
marca del Gironès, a 160 m. de alti
tud y en pleno centro de comunica-
ciones ya que, ademas de la que la une 
a Gerona de cuya capital dista 19 kms., 
cuenta con las que conducen a Caldas 
de Malavella, a Tossa, a Santa Coloma 
de Farners, al vecindario de S. Loren
zo y a S. Feliu de Guíxols (Costa Bra
va). 

La benignidad de su clima, su salu-
bridad, sus pintorescos alrededores y el 
caràcter afable de sus pacíficos y labo
riosos habitantes hace que la misma 
sea muy visitada por numerosos foras-
teros que, encantades de sus atractives 
pasan en ella largas temporadas en es
pecial en primavera y verano para dis
frutar a placer de los innumerables 
alicientes que la Madre Naturaleza les 
ofrece saboreando ademàs-las exquisi-
tas comidas que les son servidas por 
los cuatro establecimientos de hoste-
lería existentes en la localidad, los cua-
les, con sus especialidades de pies de 
cerdo con caracoles, ternera con setas, 
carne a la brasa, caza a la col y pesca-
dos, con sus abrosas salsas, hacen las 
delicias de los mas exigentes comen-
sales. 

Constituye su principal riqueza la 
agricultura y la ganadería dandose en 
sus fértiles tierras de labor, abundan-
tes cosechas de cereales y legumbres, 

sobresaliendo en cuanto a ganadería 
la producción de excelente ganado va
cuno y su derivado, la leche. Los fron
dosos bosques de su extenso termino, 
poblados de pinós, robles y alcorno-
ques, proporcionan estimable madera 
y otros pròductos para la indústria, en 
especial para la corchera dedicada a 
la fabricación de tapones y otros ar-
tículos de corcho en cuya producción 
se dedican cuatro importantes fàbri-
cas radicadas en la viUa, Ademàs de 
las citadas manufacturas existen tres, 
dedicadas a la fabricación de generós 
de punto.'otras tres a la, de artícuíos 
metàlicos (agujas para telares y sierras) 
y otra mas, de suma importància dedi
cada a la fabricación de envases y 
otros articules de plàstico. 

Los Mercados que cada jueves tie- . 
nen lugar en la villa se ven sumamente 
concurridos, efectuandose, a lo largo 
del mismo, importantes operaciones 
de compra-venta, tanto de productes 
agrícolas y avícolas, como de artícu
íos manufactura dos cen el censiguien-
te movimiento de fondos monetàries 
que, unidos a les originades por las 
actividades industriales y comerciales 
de la localidad, dan pié a la existència 
en la misma de tres establecimientos 
bancàries y tres Cajas de ahorre que 
prestan a la comunidad los servicios 
de su competència con el mayor celo 
y laboriosidad. 

Edificada en su mayer parte en las 
laderas de un pequeno montículo, 
presentan algunas de sus calles acusa-
das pendientes en especial las mas an-
tiguas situadas per los alrededores de 
la Plaza de la Vila, lugar éste en el 
cual se levantan los edificos mas nota
bles. La bellísima iglesia parroquial 
de estilo gótico, de una sola nave, con 
su magnifico altar mayer dedicado a 
San Fèlix y su esbelte campanario en 
cuya parte superior se halla instalado 
un gran relej publico, y la Casa Ayun-
tamiento.situada en frente de aquella, 
edificio éste construído sobre los res-
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tos dels Castillo feudal que fue en 
principio de los nobles Vizcondes de 
Rocabertí y posteriormente de los 
Condes de Montcada. En un fragmen
to de muralla que entre dos torres de 
la antigua fortaleza subsisten que cau
sa la admiración de cuantos lo contem-
plan. 

Otros edificios notables que por su 
antigüedad y sóHda construcción me-
recen citarse son la llamada "Casa de 
las Víduas" con diversos elementos 
góticòs en su fachada, situada a un 
lado de la Plaza de la Llibertat, inmue-
ble éste destinado a albergar, en el fu-
turo, el Museo local y la Biblioteca pú
blica; la no menos esbelta "Torre Al-
bertí" noble mansión de los Vizcondes 
de Éstoles, la cual, con su capilla de 
estilo romanico y su frondoso parque 
se levanta en la calle de Barcelona, y 
por ultimo el Hospital Municipal, vie-
jo edificio cuya construcción data dd 
aüQ 1765. 

Como edificios arquitectónicos mas 
modernos y relevantes con que cuenta 
la Villa podemos mencionar, entre 
otros, el senorial y suntuoso "Casino 
Espana" situado en la Plaza de Cata
lunya, cuyos grandes alones de cafè, 
baüe y teatro proporcionan al publico 
agradables ratos de esparcimiento y 
diversión; las magníficas Escuelas Gra-
duadas que, con sus espaciosas aulas, 
sus cómodos despachos para el Profe-
sorado, sus espaciosos comedores y sus 
inmejorables patios de recreo consti-
tuyen un perfecto centro de ensefian-
za; ïa Casa de Correos y Telègraf os, 
ubicada en la Calle Barceloneta dotada 
de amplias y modernas oficinas y final-
mente el admirable edificio que en la 
calle de San Pedró alberga el famoso 
museo "Fundación Emilio Vila". 

Cabé aquí decir que, de unos pocos 
aíios a esta parte, el casco de la villa se 
ha incrementado notablemeaite al 
construirse en los parajes "Mas Sec"y 
"Cal Curt" magníficas urbanizaciones 
con bellos edificos, dotados de peque-

Postal cedida per I. Gironès. 

ftos jardines que dan al conjunto agra
dables notas de alegria y color. 

La parte moderna de la población 
cuenta con bellas y amplias calles y 
plazas perfectamente asfaltadas e üu-
minadas así como con magniïicos pa
ssos tales como el de Pompeu Fabra, 
el de Romeu y el de Tomàs de A. Boa
da, dotados todos ellos de frondoso 
arbolado, sencillas fuentes y cómodos 
bancos para uso púbüco. El Parque 
Infantil situado en la Plaza de Sant 
Narcís constituye, con sus jardines, 
su artística fuente, sus columpios y 
otros aparatós de diversión, un lugar 
idela para que los pequenos, puedan 
enlregarse a sus juegos sin peligro 
de sufrir danos f ísicos en sus personas. 

La Fiesta Mayor de la villa, que tie-
ne lugar durante la Pascua de Pentecos
tes, resulta muy amena y sumaraente 
concurrida, dados los extraordinàries 
festejos al efecto programados los cua-
les, por su calidad y buen gusto hacen 
las delicias de los peques y de las per
sonas mayores. Comienza la misma 
con un alegre pasacalle de los Gigan-
tes y Cabezudos de la municipalidad, 
los cuales, al son de tambores y trom-
petas recorren la población seguidos 
por multitud de pequeiiuelos que no 
cesan de vitorearlos y aplaudiries, 
dados los gracioses pasos de baile efec
tuades por tan singulares personajes. 
A continuación hacen el mismo reco-
rrido las simpaticas y graciosas Majo-
fettes del Col.legi de Ntra. Sra. del 
Carmen, las cuales, con sus briUantes 
atavíos y sus ïïimorosos ejercicios 
de conjunto, causan la admiración 
de cuantos contemplan tan agradable 
y sorprendente espectàculo. 

Entre los festejos populares que tie-
nen lugar durante ei ultimo dia de la 
Fiesta Mayor cabé destacar el esplén-
dido Festival Infantil que se celebra en 
la Plaza de Catalunya en el curso del 
cual los pequefios y sus acompanantes 
disfrutan de lo lindo presendando la 
actuación de diversos payasos, gracio-
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sas sesiones de títeres, juegos de presti-
digitación y otros entretenimientos 
culminando la función con el reparto, 
a todos los presentes de golosinas y 
refrescos que son recibidos con el na
tural regocijo y la mas grande alegi'ía 

Otros atractivos con que cuentan 
los habitantes de la villa y sus visitan-
tes para distraerse y divertirse a lo lar-
go del ano, lo constituyen las sesiones 
de cine que se dan en el salón "Lla-
gosterenc" y los baües que semanal-
mente se celebran en el salón del "Ca
sino Espana" así como con las fun
ciones teatrales que periòdicamente se 
dan por la Agrupación teatral "Amics 
del Teatre". 

Para r e a e o y diversión de los nines 
existe la Asociación "Casal Parroquial 
Llagosterenc" que, en días festives da 
a los mismos, interesantes sesiones de 
cine con proyección de películas ade-
cuadas a sus edades e inteligencias, 
alíernando dichas funciones con senci-
llas representaciones teatrales y alegres 
festivales de canto y música. 

Durante las vacaciones escolares de 
verano, el citado Casal reúne por las 
tarde a todos les pequenuelos de la lo-
calídad, proporció nandoles sanes 
juegos y pequenas e insíructivas ex-
cursiones por los alrededores de la pe-
blación, evitando con ello cometanlas 
diabluras propias de su edad. 

En verano también y para recreo 
y satisfacción de los amantes de la 
sardana se dan en la Plaza de Catalu
nya diversas audiciones de sardanas 
las mas de ellas interpretadas por la 
antigua cobla local "La Principal de 
Llagostera" de tanto prestigio musical. 

Como complemento a las diversio-
nes de que disfrutan los vecinos de la 
villa cabé anadir que, durante la tem
porada futbolística los mas de elles 
pasan sus buenos ratos contemplando 
los partides de futbol que el equipo lo
cal de U.D. de Llagostera disputa con 
les foraneos de su misma categoria. 

A todos les alicientes que para pa-
sarlo bien se han descrito, podemos 
anadir que no son menores los que 
proporciona la agrupación excursionis
ta "Bell-Mati" al organizar, para sus 
aseciados, interesantes e instructivas 
excursiones y ciclos de conferencias 
culturales y, i^ra el publico en gene
ral, los nunca bien ponderades festiva
les infantiles con sus concursos de di-
bujo, sus exposiciones de pintura y 
fotografia y otros actos a cual mas 
alegres y sugestives. 

Para los aficionados al neble juege 
del ajedrez, existe el club local "Do
mingo Pascual Carbó" cuyos sòcies 
vienen obteniendo lisonjeros éxitos en 
cuantas cempeticiones federaíivas te-
man par te. 

Para la ensefianza y difusión de la 
cultura y del arte en favor de la infàn
cia y juventud local, cuenta Llagostera 
con las Escuelas Graduadas de cuya 
existència l·iemos ya dado noticia an-

teriormente; el Colegio de ninas de 
Ntra. Sra. del Carmen regentado por 
las religiosas de San José y la Escuela 
Municipal de Bellas Artés, dirigida hoy 
por el notable artista D. Pedró Mayol, 
digno sucesor en tal cemetido de D. 

.Rafael Mas, siende juste reconocer que 
de tal Centro artístico han salldo un 
plantel de jóvenes artistas que, cen sus 
obras lo han analtecido extraordinària-
mente logrando a la par que las mis-
mas sean admiradas y justamente elo-
giadas en las exposiciones que de ellas 
se efectúan durante los días de la Fies-
ta Mayor y las Fiestas Navidenas. 

Otre elemento que centribuye al 
fomento del arte pictórico y propor
ciona ademàs gran placer al amante del 
mismo, es la visita al relevante museo 
"Fundación Emüio Vila" cuyas gran-
des salas se hallan repletas de obras 
pictóricas del genial pintor, las mas de 
ellas cen paisajes marítimes, escenas 
famüiares y tipos populares y otras 
con retrates de antepasados o de cele
bres personajes políticos. Contiene 
también numerosos y artísticos carte-
les, algunes de ellos premiados en ex
posiciones celebradas en París durante 
el tiempo que tan eximio artista resi-
dió en dicha capital, culminando el 
contenido de dicha pinacoteca cen la 
existència de algunes Henzos de los 
famoses artistas Modigliani, Toulouse-
Lautrec y etros. De la gran calidad y 
valor de estàs últimas piezas da fe el 
robo de que parte de ellas fueren 
objeto a finales del mes de septiembre 
del 1976, obras que, afortunadamente, 
fueron recuperadas gracias a les bue
nos servicies de la policia de París en 
cuya capital fueron halladas en manos 
de unes desapensivos traficantes en 
ebjetos de arte. Tan magnifico Museo 
puede ser visitade todes les días labo
rables, de 4 a 8 de la tarde, previo abo
no de la mòdica cantidad de 30 ptas. 

Otra asociación que ha contribuíde 
en grade sumo a la divulgación de la 
cultura es el "Centro de Estudiós Ar-
queològicos de Llagostera" cuyos 
miembros, con un entusiasmo y abne-
gación dignos del mayor elogio, efec
tuaren prefundas exoavaciones en di
versos lugares del termino, entre ellos 
en "Maiena" y enla "Plaça Balladora" 
de San Lorenzo encontrando en los 
mismos algunas piezas de ceràmica, 
fragmentes de íitiles para el trabajo y 
otros para la defens personal, elemen-
tos todos que prueban, de manera 
fehaciente, la existència de moradores 
en él durante aquelles remotes tiem-
pes. Tan valiosos objetos, de recenoci-
da antigüedad, son frecuentemente 
examinades y estudiades por notables 
arqueólogos nacionales y extianjeros, 
los cuales, per su calidad y rareza han 
sido minuciosamente descrites en sus 
obras sobre arqueologia dando a la vez 
notícia sobre su existència y suma faci-
lidad de ser admiradas en su actual y 
temporal emplazamiento: Paseo de 

Carrer Compte Guifré, 4 - Telèfon 83 03 74 
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Pompeu Fabra núm. 64. 
Finalmente y para terminar esta 

breve descripción, diremos que la villa 
de Llagostera, en su aspecto mèdico-
sanitario esta perfectamente atendida 
por dos Médicosque, ademas deasistir 
a sus pacientes en sus consultorios par-
ticulares, prestan sus servivios en los 
públicos, sitos en los bajos del Hospital 
Municipal y en el dispensario de la 
Cruz Roja Espaíiola; cuenta ademas 
con los servicios de un practicante 
sanitario, una comadrona y un farma-
céutico titular que ademas de los ser
vicios pròpies de su especialidad efec
tua, poriódicamente, completísimos 
anàlisis de lasaguas delabastecimíento 
publico. Parecido servicio però referi-
do a las carnes destinadas al consumo 
publico, lo realiza el Sr. Veterinario 
inspector de Higiene y Sanidad Pecua-
rias con cuyas medidad se preserva la 
alud del vecindario, tan importante 
para el bienestar y la economia colec-
tiva. 

Aquí hago punto final, invitando, 
una vez mas a las personas deseosas 
de pasar bien el tiempo de Uegarse a 
Llagostera, conviviendo en ella durante 
unos dias no dudando que tal estancia 
les ha der ser sumamente agradable y 
plac entera. 

Francesc Gifre 

mobles 

RECADER DIARI A GIRONA Mercè 

Francesc 
ARTICLES ALIMENTICIS 

VINS I LICORS 

A GIRONA: 

Agència SUREDA 

Avda. Sant Narcís, 98 • Tel. 23 01 38 

A LLAGOSTERA: 

VELLS ADAGIS 

-Déu pot més que tots els diables. 
-La dom lletja, l'or la fa bonica.' 
- Glòria vana, floreix i no gram. 
- TVeu-me d'aquí i degolla'm allí. 
-Boigs fan bitlles. 
-El pagès a la terra, i el militarà h 

guerra. 
-Tallà tallera, tan bo és en Pere 

com en Berenguera. 
-Més fa una ploma que cent raons. 
- Qui la fa que la pagui. 
-No tenint experiència, no donaràs 

bona sentència. 
-La dona que és ben casada no té 

sogra ni cunyada. 
-La dona amb qui et casaràs, fes 

que sia del teu braç. 

Per en Tià 

lU. VJl l LÜF^ 

1 

HR 
• i 

] IMPRENTA 
1^1 i T 

'̂ 1 

• OfFSET , 

ID3S 
1 

Camprodon, 24 - Telèfon 83 02 10 
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Ctra. Girona a St.Feliu Qm. 19,500 

Telèfon 83 01 67 

LLAGOSTERA 

JOAQUIM 
GOMAS 

CORRIUS s A 
CONSTRUCCIÓ 

Después de varjas promesas y de 
opiniones encontradas, al fin ha liega-
do el tan ansiado dia de que los pen
sionista de Llagostera también poda-
mos disfrutar de una pequefía Liar, 
sin perder las esperanzas de que en un 
tiempo no muy lejano, se vean satjsfe-
chas sus viejas aspiraciones de conse-
guir un verdadero local, y con la capa-
cidad suficiente para cobijar a todos 
aquelles que gusten de pasar un rato 
agradable, junto con los antigues com-
paneros y amigos que pasaron al retiro. 

El gozoy la alegríade los numerosos 
asistentes a la inauguración del nuevo 
Hogar del Pensionista, y el dia de la vi
sita relàmpago del senor Pujol, debe 
considerarse como una muestra de 
agradecimiento, para cuantas personas 
han colaborado y han dado su apoyo 
para que este Hogar sea ya una reali-
dad en marcha y que ello resulte un 
buen acicate para continuar trabajando 
llasta que los pensionistas y el pueblo 
de Llagostera, dispongan de ese Hogar 
modelo que todos se merecen. 

Anteriormente he mencionada 
viejas aspiraciones; con esto me refie-
ro a unas sugerencias particukres, que 
salieron a la luz en ei "Butlletí" de 
Llagostera, númoros 8 y 9; correspon-
dientes a los meses de Noviembre y Di-
ciembre de 1980, cuando los terrenos 
y edificios de la estación fueron recu
perades para el pueblo, y algunes he-
mes pensadü que ningún Servicio po-
dían hacer al pueblo, que dedicaries a 
lugar de esparcimiento y ubicar en el 
misme lugar el Hogar del Pensionista. 

Aquella sugerencia fue marginada o 
le faltaren valedores que le dieran sali-
da y pasó a dormir el sueno de los 
justos, hasta que la Junta del Patrona-
to de Pensionistas puso manes a la 
obra y empezó a captar afiliados, que 
fueron respondiendo a la llamada de 
unión y compaiíerismo que tanto ne-
cesitamos para alegrar ios últimosanos 
de nuestra via; puesto que íos primeres 
fueron terriblemente crueles con nues
tra generación. 

Muchos de íos que hoy podemos 
disfrutar de ese pequeno iecal, quiza 
no encontremos ei tiempo suficiente 
para ver otro mejor, però otros ven
dran detras siguiendo nuestras huellas 
y para ellos seran ios beneficiós y las 
satisfacciones, de poder encentrar una 
Llar còmoda y agradable. 

Hoy podemos decir sin miede a 
equivecarnos ni de escandalizar a.na-
die, que las Autoridades y el puebSo 
de Llagostera en plene, han saldado 
una deuda que tenían contraída con 
sus mayores. Pere permitirme que os 
diga amigos de Llagostera, que ío que 

sí hace escandalizar y ruborizar a mu-
cha gente, es que después de muchos 
afies de abandono, incúria e indife
rència, se mantenga el Puesto de la 
Guardia Civil, en este infrahumano y 
viejo caserón donde disponía de un 
habitaculo indecente, cuando hace 
treinta anos vine destinade a esta 
localidad con mi esposa y las des ni-
nas. 

Aquei chamizo o covachuela como 
decía no hace muchos días el diario 
"Les Sitios"; estoy seguro de que no 
lo aceptaría su senoría el diputado 
Ramírez Heredia, para ninguna famí
lia de suraza. 

Después de varies anos de ausen-
cia, he regresado a este pueblo en e! 
que tengo asentada mi farnilia y en el 
que me encuentro muy a gusto, però 
no quisiera abandonar este mundo sin 
ver una Casa Cuartel nueva y que las 
familias de los guardias civiies puedan 
disponer de una vivienda digna, como 
io dispone la Constítución en uno de 
sus artículos. 

Durante eí tiempo transcurrido des-
de que yo tuve !a mala suerte de sopor-
tar el frio y las goteras, unides a las 
demàs ihcomodidades en ese ma! íla-
mado Cuartel; el pueblo de Llagostera 
ha logrado una total transformación 
y mejera en todos sus aspectes, y es
pero que las personas mas representa-
tívas y las muy honorables Autorida
des, apremien a los mandos superiores 
de los que depende el remedio de esa 
injusta y discriminatòria situacíón. 

Según se estudian los preyectes de 
nuevas y confortables residencias para 
delincuentes, creo que también seria 
juste mejorar las viviendas de las perso
nas encargadas de velar por el orden 
publico y la seguridad de vídas y ha-
ciendas, tan maltratadas actualmente 
por causa de los incendios y la falta de 
respeto a las personas y propiedades. 

Anteriormente se encomendaba a la 
Guardia Civil la vigilància de los men
tes, bosques y arbolados en general, 
segün consta en el capitulo VH, arti
culo 80 del Reglamento para el Servi
cio rural. En ía actualidad y por los 
resultados que se ven, parece que to-
do eso se ha olvidado o no se actua 
en debida forma. Las medidas que se 
teman y se ponen en practica para 
atajar y controlaries desvastadores in
cendios y a los causantes de ios mis-. 
mos, vienen demestrando ser tan ine
ficaces e inútiles, como las indícadas 
per sucesives ministres de Interior, 
en la permanente y sangrienta lucha 
contra el terrorisme, inductores y pro
tectores; asi como de ia plaga de delin
cuentes cada dia mas agresivos, mas 
protegides y mejor armades. 
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Sabemos que parte de la culpa no la 
tienen ellos, que debe comparíirse a 
partes iguales entre esta sociedad irre
flexiva y comodona, que no colabora 
con las autoridades; íeyes permisivas 
en exceso y todos aquellos que en su 
dia, aprobaron en el Parlamento, el 
punto filosófico de elevar a la catego
ria de legal, todo lo que viene siendo 
normal en la via pública. 

De aquellas alegrías y amoríos na-
cieron ahora estos monstruós, que nos 
van a devorar si no se pone remedio a 
tiempo. 

Se gasta un dineral en la extinción 
de incendios y cada ano se producen 
mas. Se emplean enormes sumas de 
dinero • en material, armamento, au-
mento de plantillas y en la creación 
de tantos cuerpos poiiciales como par-
tidos políticos hay en el Parlamento, 
y unos por otros la calla sin barrer. 

Poner guardias sin auíoridad en 
las ciudades o en íos campes, viene a 
ser lo mismo que poner un espantapà-
jaros en un sembrado, que se le ciscan 
en el sombrero. Exactamente ocurrira 
en las calles, si no se impone la autori-
dad, la educación y el respeto; y sinó 
al tiempo. 

F. Ramos Díaz 

Llanes 

ARDILL 
per confecció de jerseis i tota 

classe de peces d'estiu i d'hivern 

amb molta varietat de colora 

i classes per complaure a tothom. 

ENSENYANÇA PER CONFECCIONAR JERSEIS 

ARTICLES 

JOGUINES 

I MOBILIARI INFANTIL 

Carrer dels Concellers, 11 - Telèfon 83 04 07 

LLAGOSTERA 

Hnos. I MASFERRER 
• PINTURA 

• PLANXISTERIA 

Carrer Gamx, 50 (Davant Escoles) 

Telèfon 83 04 61 

LLAGOSTERA 

INSPIRACIÓ 

Penya-segats de la muntanya 
i els plans de les terres de I "Empordà 
prou n lli arribo amb ma companya 
tot caminant enllà d'enllà. 

Fresca i gemada matinada, 
amb les fontanes dalt del senat, 
i a mon costat ma estimada 
que amb tanta fe hem venerat. 

Avui, n 'estic damunt les roques 
davant les ones, de cara al mar 
mig recolzat en unes soques 
ma fantasia deixo volar. 

I, cap al tard, quan la jornada 
ja se 'm decanta cap al ponent, 
giro l'esguard vers l'aimada 
que el sol li besa sa galta ardent. 

Mos sentiments se 'm deixonden 
tot esquardant-la en sa mirada, 
miro i remiro en tots moments 
el dolç encís de sa besada 

Calitxo 

j -çi-pirfwni^Tm-^ f 
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FUTBOL 
CASAL PARROQUIAL 
LLAGOSTERENC 

Últims resultats de la temporada 
oficial dels equips de futbol base del 
Casal Parroquial Llagosterenc: 

INFANTILS: 
Vi lobí , 14 - Llagosterenc, 0 
Llagosterenc, 4 - Quart, 5 
Andalusia, 0 - Llagosterenc, 5 
Vilarroja, 5 - Llagosterenc, 1 
Llagosterenc, 1 - Caldes, 1 
Doble-Set, 7 - Llagosterenc, 1 

ALEVINS: 
Sils, 1 - Llagosterenc, 6 
Llagosterenc, 5 - Breda, 2 
Tordera, 4 - Llagosterenc, 5 
Llagosterenc, 3 - Ca i 'Aguidó, 3 
Caldes, 0 - Llagosterenc, 6 
Llagosterenc, 5 - Hostalric, 1 

BENJAMINS: 
Llagosterenc, 2 - Coma Cros, 3 
Dominics Salt, 0 - Llagosterenc, 4 
Llagosterenc, 1 - La Salle G., 2 
Tossa, 5 - Llagosterenc, 3 
Llagosterenc, 2 - Bons Aires, 8 
Doble Set, 4 - Llagostrenc, 2 
Llagosterenc, 6 - Montessori, 2 
Bell-lloc, 6 - Llagosterenc, 0 

RESUM TEMPORADA OFICIAL: 

INFANTILS: Aquest ha estat el pri
mer any que els infantils han estat al 
nostre càrrec; podem donar un balanç 
positiu ja que hem mil lorat els resul
tats i les actuacions de temporades an
teriors. 

Disposem d'un equip de jugadors 
suficientment capacitats per afrontar 
tota mena de compromisos oficials. 

ALEVINS: S'han proclamat cam
pions de grup, de tal manera que la 
propera . temporada jugaran a Prefe
rent. Ha estat un bon equip que ha as
solit un resultat excel·lent. 

BENJAMINS: A pesar d'haver can
viat una mica l'estructura de to t 
l 'equip, estem contents de la marxa 
d'aquest dintre el campionat. 

NOTA D'AGRAÍMENT 

La Junta Esportiva del Casal Parro
quial Llagosterenc vol felicitar tots els 
pares dels jugadors per llur ajut i recol
zament; així també volem felicitar to t 
el grup d'entrenadors i ajudants dels 
tres equips. 

Més endavant farem un examen més 
extens del balanç de la^ temporada de 
futbol base, incluï'rem les classifica
cions finals dels tres equips. 
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FUTBOL 
II REGIONAL 

En aquests moments en fer el repor
tatge i a falta de tres partits per f inalit
zar la competició esportiva a II Regio
nal, ia U.E. Llagostera segueix mante
nint el cinquè lloc de la classificació 
generat, amb 36 punts i 6 positius. 

De seguir així les possibilitats del 
nostre equip de pujar a I Regional són 
màximes, ja que són 6 els equips que 
pugen de categoria. 

Els resultats fins ara obtinguts per 
• la U.E. Llagostera són els segijents: 

Llagostera, 1 - Mollet, 2 
Lunars, 3 - Llagostera, 1 
Llagostera, 6 - Hostalric, 0 
El Rayo M., 1 - Llagostera, 3 
Llagostera, 1- Sils, 1 
Parets, 2 - Llagostera, 0 
Llagostera, 3 - Vilassar M., 2 
Vilassar, 0 - Llagostera, 0 
Com hem dit , a falta de tres partits, 

la classificació general està encapçalada 
en aquests moments pel Fliselina, amb 
48 p. 16 -r; Mollet 40 p. 10 - I - ; Arenys 
M. 40 p. 8 +: Palafolls 39 p. 9 - i - ; Lla
gostera 36 p. 6 - I - ; Hostalric 35 p. 5 -f-; 
Parets 34 p. 2 - i - ; Cirera 34 p. 2 i - ; Lli
nars 33 p. 3 -r; Sils 33 p. 1 i - ; Vilassar 
M. 32 p; Poble Nou 31 p. 1 -r; Vilassar 
D. 27 p. 3 - ; Vidreres 26 p. 4 - ; Aro 
25 p. 5 - ; Mataró 17 p. 13 - ; At . An-
daluz 14 p. 18 - ; Sant Hilari 12 p. 
2 0 - . 

Malgrat tot, un cop hagi sortit 
aquest programa, se sabrà amb certesa 
els resultats finals, dels quals en dona
rem compte en el proper número del 
Butl letí. 

En cas que la U.E. Llagostera logri 
aquest ansiat ascens —cosa que a nosal
tres ens alegraria molt— completarem 
la informació amb una entrevista que 
farem als responsables de l'entitat. 

CoLiectiu de Redacció 

EL ATLETÏSMO 
DEPORTE REY 

El atletismo (palabra derivada del 
griego ATHLOS, combaté), a pesar 
de que se asocia, tal vez demasiado, a 
los fenomenos de las barracas de feria, 
ha figurado desde muy antiguo en los 
programas de los juegos solemnes que 
se celebraban en Grècia. Tal vez con 

, ello se quería plasmar hasta que punto 
tres facetas de la actividad humana {la 
carrera, el salto y el íanzamiento) cons-
t i tuyen la base detoda disciplina prac
ticada en el estadio, y resume la peri

pècia de un combaté permanente que 
permite al individuo alcanzar los l imi
tes f ísicos de su condición humana. 

Si el atletismo es el rey de los de
portes, lo es porqué no conoce mas ar-
bitraje que el del cronòmetre o el de-
cametro, porqué escapa de los coefi-
cientes de azar que imponen la intro-
ducción de elementos mecanicos o el 
capricho de los juicios humanos. En 
pocas palabras, el atletismo es "el 
campo de los veredictos absolutos". 
En él se oponen el hombre tal como es 
y la naturaleza, sin aderezos. 

Però, ademas, un atleta es un indivi
duo completo que necesita de rivales, 
que aspira a situarse en relación con 
ellos en una determinada escalada de 
valores y que ha decldio escapar de los 
muros que le aprisionan. 

El atletismo, como la pintura o la 
música, es un lenguaje común en todo 
el mundo. Millones de personas en to-
dos los países interpretan correcta-
mente qué significa córrer 100 metros 
en 10 segundos o realizar un salto de 
2,20 metros de altura. 

Ei atletismo es también el deporte 
mas universal porqué reina en todo el 
mundo entero. Es indudable que todos 
los hombres, en alguna etapa de su 
existència, incluso sin saber lo, han 
practicado el atletismo. En efecto, 
iqu ién no ha competido en carreras 
en ei patio del colegio?, iquién no ha 
intentado saltar mas alto o mas lejos 
que sus companeros, o tirar una piedra 
mas lejos que los demés? 

El atletismo, finatmente, es el mas 
universal porqué sigue siendo el mas 
natural de los deportes, ya que todas 
las especialidades deportivas toman de 
él sus elementos especiales, es decir: 
velocidad, resistència, impulso y fuer-
za. Esta es la razón por la cual pueden 
practicarlo personas de cualquier com-
plexión física. 

El rècord es le motor esencial del 
atletismo. El rècord personal permite 
comprobar los progresos propios, 
comparar el valor de uno mismo con 
el de los demàs, y por ul t imo, fijar en 
el tiempo (teniendo siempre presente 
la evolución de las técnicas de entre-
namiento y ei número cada vez mayor 
de practicantes), los avances de las su-
cesivas generaciones. 

Esperemos pues, que la llama del 
atletismo siga brülando siempre, aun-
que, estoy convencido de que aunque 
la Mama pueda apagarse momentanea-
mente, renacerà algun día en cualquier 
lugar, mas pura y bri l lants que nunca. 

Francisco Luna Bassó 
Preparador físico de la 

Escuela Deportiva de Llagostera 



76- BUTLLETÍ GE LLAGOSTERA 

"Llagostera Compet ic ió" estrenà el 
dia 6 de maig el circuit d'autocross 
situat a la carretera de Sant Greu, or
ganitzant una interessant prova que, 
tot i no essent puntuable per al cam
pionat català, comptà mab la presèn
cia dels millors pilots regionals de l'es
pecialitat, que protagonitzaren, tres 
finals disputadíssimes i que donaren 
ivencedors Domingo, Muinoz i Boyer. 

Els primers cotxes que sortiren a 
a pista van ser els turisme fins a 1.1 50 

c.c! que realitzaren les mànigues d'en-
frenaments, situant-se ja amb els mi
llors temps, Domingo i Calvet. 

En els entrenaments de l'altra ca
tegoria de turismes, Munoz i Josep 
Bou estaven ja en els primers llocs, per 
davant del Porsche de Tamayo. 

En fórmules T.T., Dalmau i Boyer, 
també, quasi com avançant la f inal , 
aconseguien els millors cronos en en
trenaments. 

En les semifinals de 1.150 c.c. 
Domingo tornaria a vèncer, però en 
a màniga en què correria en Calvet, 
sortiria el tercer p i lot que lluitaria per 
la victòria, Bigas, que amb el seu Seat 
600 aconseguiria la millors posició a 
a sortida de la f inal. 

En les altres semifinals de turismes, 
els germans Bou obtenien els dos pri
mers llocs. En formula T.T., Dalmau 
tenia problemes a la semifinal i no 
aconseguia el t r iomf, vencent en Fri
gola i en Boyer. 

En la primera f inal, corresponent 
a la categoria de turismes de 1.1 50 c.c, 
Bigas era el més ràpid posant-se per 
davant de Domingo i Calvet. Mentre 
aquest ú l t im remuntava, Bigas i Do
mingo mantenien un duel personal 
que en pocs metres situaria a Domingo 
al davant. Calvet per la seva part con
tinuava atacant, fins que atrapà Bigas, 

posani-se a roda de Domingo. La llui
ta duraria algunes voltes, arribant en 
Calvet a encapçalar ia màniga, però 
poc després, es retiraria per avaria, dei
xant pista lliure a A. Domingo, que no 
tindria cap problema per imposar-se, 
precedint Bigas, Pérez, Rovira, Barce
ló, etc. 

En la final de major cilindrada, Jo
sep Bou arrancava molt ràpid amb Mu-
;inoz i Tamayo al darrera. Tamayo es re
t iraria a la segona volta, deixant !a 
final en un duel entre els R-8 de Bou 
i Munoz, aguantant Sànchez el tercer 
lloc. Bou es mantindria líder durant 
voltes, però no aguantà el constant 
encalçament de Munoz, que a mitja 
màniga passaria a encapçalar la carrera, 
posició que no deixaria fins a la f i . 
Bou volea va en una corba i havia 
d'abandonar. Sànchez entraria segon, 
per davant de Joaquim Bou, Feixas i 
Prujà. 
j La final de fórmules T.T. tornaria 
a tenir color francès amb la victòria 
jde Pau! Boyer, que des dels inicic de la 
màniga seria el pi lot més ràpid, aguan
tant la posició d'honor fins a creuar la 
bandera a quadres. La lluita quedaria, 
doncs, per a la segona posició entre 
Cadellans i Dalmau, que havia sortit 
amb mol t de retard, però en poques 
voltes remuntava fins ei tercer lloc. 
Saurf, to t i que tingué un bon lloc a la 
sortida quedava endarrerit sense cap 
oportunitat de tr iomf. Dalmau, des
prés d'encalçar a Cadellans durant for
ça estona, el superava a poc per la f i , 
aconseguint el segon lloc; Cervera seria 
el quart, precedint els Frigola, Saurí i 
Madí a l'arribada. 

Amb la victòria de Paul Boyer aca
bà la matinal. Un èxit.tant de públic 
;com de participació i organització, grà
cies a LLAGOSTERA COMPETICIÓ 
amb l'ajuda de l'escuderia Sellabona. 

(Foto Jovane^) 
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CLASSIFICACIÓ FINAL 

Turismes fins a 1.150 c.c. • 

Agustí Domingo 
Ramon Bigas 
Miguel Pérez 
Marcel Rovira 
Esteve Barceló 
Pere Riera 
Tomàs Fernàndez 
Narciso Sala 
Carmen Vila 
Enric Genoher 
Nanny Sales 
AnTiand Calvet 
Jordi Suros 
Àngel Farina 

tJ\J I J a V i 

Esc. Sellabona 
Baix Empordà 
Mediterranea 
Meditenanea 
Sellabona 
Baix Empordà 
Sellabona 
Sellabona 
Baix Empordà 
Costa Brava 
Motor V - 6 
Sellabona 
Sellabona 
Mataró 

TURISMES 

Marío Munoz 
Rafael Sànchez 
Joaquim Bou 
Joan Freixas 
Ramon Prujà 
Lluís Pujol 
Josep M.^ Bergillos 
Josep Bou 
Joan Ros 
Pere Maimi 
Josep M.^ Falgàs 
Antonio Tamayo 
Santi Romo 

Mataró 
Sant Celoni 
Sellabona 
Panedes 
Motor V-6 
Sellabona 
Sellabona 
Sellabona 
Baix Empordà 
Pere Maimi 
Sellabona 
Sant Celoni 
Sellabona 

FORMULA T.T, 
Paul A. Boyer 
Ramon Dalmau 
Josep M.^ cadellans 
August Cervera 
Josep Frigola 
Albert Sauri 
Josep Madi 
Baldin Massegur 
Narcís Lagares 
Pere Garolera 

ï ^ : ' J" \ ^ \ 

Baix Empordà 
Baix Empordà 
Baix Empordà 
Baix Empordà 
Sellabona 
Sellabona 
Baix Empordà 
Baix Empordà, 
Motor-V-6 
Sellabona 

Seat 127-1010 
Seat 600 •• 900 
Renault 8-1100 
Seat 127-900 
Talbot-1129 
Seat Gouge - 903 
Seat 850 - 903 
Talbot 1129 
Talbot 1100 
Seat 127-1100 
Renault 10 -1108 
Autobianchi 1050 
Seat 850 
Seat Coupe 1010 

Reanul-8 1400 
Renaul-8 1400 
Renaul'8 1600 
Seat 124 1800 
Renaul-5 1440 
Seat Coupe 1200 
Fiat 1300 - 2000 
Renault-8 1600 
Reanult Alp.1300 
Renault~5 1440 
Seat 124 1600 
Porche-911 2700 
Morris 1300 

Renault 2000 
Renault 1800 
Renault 1600 
Reat 1800 
Rover 3500 
Renault Gor.Cepsa 
Talbot 1800 
Renault Gor. Cepsa 
Seat 1800 
Seat 1800 

ÈfjTiï »;^yï3W-''·?'W8B 

Voltes 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 

8 
Ret. 
Ret. 
Ret. 

Voltes 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
Ret. 
Ret. 
Ret. 
Ret. 
Ret. 
Ret. 

Voltes 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 

9 
Ret. 
Ret. 

Temps 
10.03 
10,14 
10.26 
10,32 
10,39 
10,31 
10,21 
10,20 
10,36 
10,37 
10,29 
9V. 
6V. 
IV. 

Temps 
8,35 
9,16 
9,24 
9,25 
9,25 
9,35 
8,57 

10 V 
6 V. 
5 V. 
2 V. 
1 V. 

— 

Temps 

8,48 
8,58 
9,02 
9,13 
9,20 
9,24 
9,07 
8,49 
3V. 

-~ 

l'Estació de 
Servei de 
Llagostera 
CCAPSAPAZA, S. ftO 

=4pn)fífa ravinenfesa per 

iia\uúaví\ foís eís seus 

cl ni ics i r/ien fs, 
desír/ci/ií-lüs lli uiici 

B o n a I V 

Major 

la Estación-
Servicio de 
Llagostera 
(CAPSAPAZA5 S. A.) 

i/iproveclici Ifi ííCcisión 
\U\Vi\ HiÚuÚQV cl forfílS 
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SaLó de /SeLU^a 

ptàtjf%^i^» 

Carrer Cristòfol Colom, 6 • Telèfon 83 00 29 

LLAGOSTERA 

AUTO ESCOLA 

RUIZ 

Ç/. Pompeu Fabra, 46 

.elèfon 83 02 62" 

ÍLLAGOSTERA, 

nryMUEBLES Y 
DECORACION 

DgNDE ENCONTRARA TODOS LOS 
' MUE6LES Y LAMPÀRAS AL 

PRECIOMASJUSTO 

Estamòs en:' 
Carrer Migdia, 40 

LLAGOSTER4 

Joyería y Reiojería 

"LA REGULADORA" 
DISPONEMOS DE TODA CLASE DE RELOJES : 
CITIZEN, FAVRE LEUBA, SEIKO, POTENS ... 
DE PARED, DE RECIBIDOR, DESPERTADORES 

BUEN SURTIDG DE JOYAS. 

REPARAMOS EN JSIUESTRO PROpiO TALLER. 

C/. Panedes, 2Cj 

PINSOS I PRODUCTES 
•GUATLLES 
- CABALLS 
-ÀNECS ,; 
-GALL DINDI 
- GOSSOS 
- LLET 
•CORRECTORS: PRADIALS 

NANTALS^ 

QUALITAT i SERVEI 
• VETERINARI j 
• LABORATORI 
• FORMULACIÓ 
• RACES SELECTES 
• INFORMACIÓ SOBRE MERCATS 
• DEPARTAMENT OE PROJECTES 
• DOCUMENTACIÓ 
• INFORMÀTICA 
• AJUT FINANCER 

iiPer una ramaderia 
més rentable Ü 



Galerías Neptuno, 11 — Galerías Montseny, 3 

Teléfonos 81 73 44 - 81 73 45 

Playa de Aro (Costa Brava) 

LES OFRECEMOS NUESTROS SERVICIOS: 

— BILLETES DE AViON 

— TREN 

— BARCO 

— EXCURSIONES ORGANIZADAS 

— ALQUILER DE AUTOGARES Y MICROBUSES 

— PRECIÓS ESPECIALES PARA GRUPOS 

;, TENEMOS PREPARADO SU VIAJE DE 

VACACÏOÍSJES, NEGOCIOS O LUNA DE MÍEL 

ViAJES ETUSA, S. A. - GALERÍAS NEPTUNO, 11 

Telefono 81 73 44 - 45 

PLAYA DE ARO 

Delegado en LLAGOSTERA: 

J. MOLERO MIRAUT 
Calle Costa Brava, 18 

Telèfon 83 07 07 



^ 
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Passeig Romeu, 32 

Telèfon 83 01 56 

LLAGOSTERA 

desitja 

FELIÇ 

FESTA 
• I 

MAJOR!! 


