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

El Col lectiu 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 
Col·lectiu ha de ser sabedor del nom 
de l'autor. 

Per raons d'espai, el CoLlectiu de 
Redacció es reserva el dret de resíi-
mir el contingut fonamental dels 
escrits 

/ " I q u e s t Butlletí/programa de Festa Major us .arribarà 

quan el rostit estarà a punt de fer el xup-xup i més 

d'un vestit haurà quedat arrugat de donar voltes a l'envelat. 

No volem disculpar-nos, simplement és la tradició, i no hi 

ha manera de fer-ho millor. 

La festa ens arriba, com sempre, d'imprevist. En pocs 

dies es vol fer tot , i no és això. L'any passat va començar a 

funcionar una comissió de festes que va permetre millorar 

alguns aspectes, principalment pel que fa a la participació. 

Enguany, si bé la comissió s'ha mantingut, l ' índex d'intrega-

ció en l'organització ha minvat considerablement, i així no 

es pot fer Festa Major. 

La festa més popular que viu el poble durant l'any —ente

nem que les de Nadal són una altra història—, hauria de 

comptar amb la participació i col·laboració de tots. A Llagos

tera fa temps que no passa, i només hem de girar els ulls 

cap al poble veí, per veure com en els darrers anys han sabut 

aixecar una festa, que fa poc temps es trobava en situació 

semblant a la nostra. Com a botó de mostra, aquest any 

tots el carrers de Cassà estaran engalanats per obra dels ma

teixos veins. 

I per si era poc, el dilluns de Pentacosta, ha deixat de ser 
festiu. Hem de reaccionar, i aviat. Nosaltres, d'entrada pro
posem que la propera festa s'allargui a una setmana. 

LLAGOSTERENCS: FEM FESTA MAJOR! 
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AJOR! 
L'any passat s'apuntava cap una 

festa renovada i popular. Hi van haver-
alguns canvis: l'organització i la coor
dinació va ser a càrrec d'una comissió 
formada per representants de les dife
rents entitats del poble; es va donar 
una petita empenta a la festa de car
rer i en general es va plantejar la Festa 
Major com quelcom més que la fira i 
l'envelat; s' introduí un nou sistema 
d'abonaments; s'elaborà un programa 
de conjunt... Acabada la festa, la valo
ració va ser en general positiva i es 
conduí ' que s'anava per bon camí'. 

Ara, un any després, ens trobem 
amb una festa que recull les innova
cions de l'any passat però que no 
n'incorpora de noves. Per conservar 
el que es té cal un bon combinat de 
característiques, com les de voluntat, 
previsió, responsabilitat, conservaduris-
me, generositat, etc... Per fer una Fes
ta Major diferent i com cal, en són ne-
necessàries d'altres, com ser imagina
t iu , tenir il·lusió, ser progressista,... 
potser f ins I to t a canvi d'algunes de 
les anomenades anteriorment, malgrat 
siguin prou lloables. 

Sabem que no és fàcil tornar avan
çar en la direcció agafada ara fa un 
any, però ho creiem possible. Potser 
no cal ni tant sols esperar el proper 
any, sinó que podem començar en la 
festa d'enguany. 

De fet, una festa major no és la Fes
ta si no hi ha participació. Pensar en 
com preparar la Festa, no té sentit si 
per nosaltres no té valor la celebració 
coi.lectiva, i evidentment no li troba
rem si no gaudim. 

Però, podem gaudir-hi? Potser cal 
passar de protocols buits i tornar a des
cobrir el gust del popular en els ge
gants i cap-grossos, la diversió i el rit
me a l'envelat, l'artista en el dibuixant, 
la distensió to t fent el vermouth o pas
sejant, la disbauxa en el correfoc, la 
distracció en el tir al plat, l'evasió-en el 
cinema, la diversitat en els vianants, 
els f i ra ires, els nens..., el gust de trobar 
gent, parlar-hi, ballar-hi, passar una 
bona estona junts,... en dues paraules; 
fer Festa! 

Si aconseguim viure la festa, qui sap 
si el proper any des d'alguna banda, 
des de les entitats, les tertúlies als 
Pubs i als bars, les colles, els grups de 
companys de feina o d'estudis, o d'al
gun lloc insospitat surt gent amb prou 
calidesa com per valorar el fet conjunt 
i que vulgui introduir aquest nou ele
ment a la festa: la imaginació. 

Sapigueu tots que la comissió no 
està tancada a propostes i projectes, 
ben al contrar i , n'espera. Espera que 
la propera festa seguin a fa mateixa 
taula les entitats i un p i ló de gent no
va amb mi l idees —per qüestió de pres
supost només se'n podran dur a terme 
vuit-centes— i amb ganes de que la 
Festa Major sigui una mica més seva i 
de tots. 

És cert que la festa d'enguany no 
té massa elements extraordinaris, però 
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en té d'interessants, i,.de fet, perquè 
no ha de ser una bona Festa Major? 

Com es presenta aquesta Festa? 
Contestar aquesta pregunta ha estat 
la nostra idea a l'hora de decidir com 
serien les pàgines que segueixen on 
exposem les activitats que hi ha pro
gramades i en algunes de les quals hi 
entrem una mica més a fons. 

Tanmateix abans de donar pas a la 
petita agenda de Festa Major, volem 
comentar alguns aspectes, potser de 
caire més d'organització, com podrien 
ser el bar de l'envelat, alguna modi f i 
cació, deguda a què aquest any hi ha 
un dia menys de festa, i ja per acabar 
l'assumpíe dels abonaments. 

Com l'any passat, el bar de l'enve
lat estarà dins ia sala de ball, però en
guany en tindrà cura la gent del Fut-
bol-Sala. A i x í s'acordà en una reunió 
de la comissió, en que aquests van 
P·'oposar que en comptes de donar-lo 
a un particular es donés, sota les ma
teixes condicions, a una entitat espor
tiva de les que hi estiguessin interessa
des. Es farà així i de forma rotativa. 

Quant a la cloenda de la festa, i 
degut a què el dil luns es dia feiner fo
ra del poble, i per tant la Festa Major 
s'escurça un dia, es farà l'última nit, 
en comptes de la penúltima tal com 
s'ha vingut fent fins ara. Tanmateix 
com que l'endemà s'ha d'anar a treba

llar es començarà prou d'hora com per 
acabar a mitja nit. 

Passem de protocols buits i redes-
cobrim la Festa! Bona. Festa Major! 

C I T R O E 

•^" ' " íCwnrWT,™^ 
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F O R T U N A 

Pagarà poc a poc 

deixarà de pdgar. 

Agent de vendes: 

Comença la Festa. Els gegants I cap-grossos surten al carrer. És el pri
mer signe, després dels f iraires que ja fa dies que han arribat i les bande
res que pengen a les entrades del poble, de la Festa Major. 

Per parlar d'això i d'altres coses anem a veure a n'en Pere Comas, qui 
juntament amb en J. Llinàs se'n fan càrrec dels gegants. 

MONTSERRAT PLENSE i SENDRA 

Cl. Camprodon, 10 
Telèfon 83 05 28 

LLAGOSTERA 

—Quant de temps fa que sortiu amb 

els gegants i els cap-grossos? 

~ Uns deu anys. 

fins i tot, una de les tres parelles que 
tenen és igual a la nostra. Els de Fi
gueres també s'assemblen molt. De fet, 
tots eren fets a la mateixa casa. 

—Tanmateix en fa molts més que 
surten per la Festa. Qui hi havia abans 
de vosaltres? 

-No hi havia cap grup fix. Es deia 
a gent que treballava a l'Ajuntament si 
els volien trewe. Una persona que els 
va treure força temps va ser "el ti'te-
ros", ell feia de municipal, de nunci, 
etc... 

—Quant pesen el rei i la reina? 

~En Trenca núvols pesa setanta 
quatre quilos i I Elionor en pesa sei
xanta nou. 

—Qui se n'encarrega de tenir-los en 
bon estat per a cada sortida? 

-Nosaltres mateixos. Als cap-gros
sos els hi rentem els vestits, els hi can
viem, etc... Tanmateix els dels gegants 
els portem a rentar i llavors ja ho paga 
l'Ajuntament. 

—Quina és la història dels gegants 
de Llagostera? 

-La mateixa que la dels pobles 
veïns. Van estar fets a Barcelona fa 
uns cinquanta anys. N'hi ha de molt 
semblants en altres pobles; a Girona, 

— I els cap-grossos? 

-Amb els cap-grossos passa el ma
teix. N'hi ha molts d'iguals però pin
tats de diferent manera. Tanmateix a 
l'haver-ni bastants, fa que hi hagi for
ça diversitat, sempre dins d'un estil 
semblant. 

— L'any passat per la Festa vau orga
nitzar Una concentració de gegants a 
Llagostera. Vol molta feina preparar 
una cosa així? 

-De fet, organitzar-ho és fàcil, ja 
que els portadors'de gegants ja estem. 
en contacte entre nosaltres. Fem con
centracions de gegants en diferents po
bles i ens patern mútuament fent in
tercanvis. 

—Quan dius "vam anar", qui vols 
dir? 

-Doncs som els dos portadors de 
gegants i un ^up de set joves d'edats 
compreses entre deu i setze anys que 
toquen la flauta.-Fa que estem junts 
uns quatre anys i ens ho passem bé, i 
sembla que a aquest jovent li agrada. 
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Trenca Núvols i Elionor, els gegants de Llagostera 

— I aquest any, què faran els gegants 
de Llagostera per la Festa? 

-Són els que inauguraran la Festa, 
^arem un recorregut pels carrers del 
poble. Tanmateix, no vindran parelles 
de fora, perquè en ser un divendres 
la gent no pot venir, han de treballar. 

—Vosaltres també us feu càrrec dels 
'"Sis i dels manaies, no? 

~Si. Pels reis també ens encarre-
iuem de fer les carrosses. Per setmana 
santa cmptem amb la coUaboració 
d'una trentena de joves els quals ja 
comencen a assajar unes setmanes 
abans. Llavors un dia que ens vagi 
be a tots, quan ja hem fet la processó, 
anem a sopar. Sempre són molt diver-
ttts.^ L'alcalde acostuma a venir-hi i 
ja és tradició que durant les postres 
se'l "bombardegi"amb avellanes. 

Foto VALL .LLOSERA 

* » * 

I després del pas 
desenfadat dels tan 

nostres gegants i 
cap-grossos inexpli

cablement acom
panyats per les im
portades majorets 

disciplinadament 
ordenades segons 

models militars. La 
Festa continua 

amb la salsa i bona 
marxa de l'Orques
tra Plateria, la qual 

torna, després 
. d'uns anys, a Lla
gostera, amb tant 

de r i tme com 
• sempre. 

^-edit: 
ESPINET, DEU i TORRES 

Robes per la casa 

Confecc ió i Cot . locació de Cor t ines 

Passeig Pompeu Fabra, 58 
Telèfons 83 05 30 i 83 05 33 

LLAGOSTERA 

Ca.lefa.ccio 

INSTAL·LACIONS 

Carrer Olivareta, 15 - TelMon 83 03 81 

LLAGOSTERA 

http://Ca.lefa.ccio
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Servei per aficionat 

Àlbums assortits 

Marcs de totes mides 

Carrer Sant Feliu, 22 - Telèfon 83 03 15 
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Cirrefoc amb l'Infern Selïi 
Per primera vegada, el dissabte de la Festa, un grup de dimonis 

vindrà a Llagostera a fer un correfoc. La inexperiència de molts de 
nosaltres en aquest camp, ens ha motivat a parlar amb en Joan Ferrà 
i en Xavier Masó com a representants de l'Infern Selvatà. Ells han estat 
els qui ens han contestat ies nostres preguntes: 

—Què és un correfoc? 
—Es una cercavila l'element central 

de la qual e's el foc. Aquest és portat 
pels dimonis, com a única eina de 
lluita contra els corredors. No cal dir 
que tothom qui tingui ganes de gresca i 
de passar una estona divertida pot 
ésser corredor i intentar guanyar la 
batalla als dimonis. Tanmateix cal 
atendre's a les regles del joc: En la 
lluita no s'hi val el contacte físic ni la 
violència, sinó que, per guanyar, cal 
aprendre a aguantar el foc i, fins i tot, 
si és possible, aprofitar-se'n i divertir-
se. 

—Com es guanya un correfoc? 

-Doncs, per guanyar-lo, és indis
pensable fer-ho en grup. Quant a les 
tècniques són variades però igual 
d'efectives. En primer lloc el que cal 
és perdre la por i, fins i tot, si és 
necessari, atrevir-se a passar per sota de 
cascades de foc. Llavors, pràcticament 
està tot fet. S'han guanyat corre-

focs provocant els dimonis amb crits 
de foc! foc! volem ' més foc! per 
tal que aquest l'acabin tot. Sovint, 
tanmateix, davant la seva còlera, és 
absolutament necessari saltar i ballar 
per tal que les guspires que surten 
de les seves forques no quedin sobre 
els corredors i els cremin. Altres vega
des s'han fet barreres humanes per dis
minuir la mobilitat dels dimonis, fins 
al punt de permetre als corredors, ja 
acostumats al foc, gaudir plenament 
d'aquest mentre es balla i es canta, 
etc... En tot cas, per guanyar, mai s'ha 
de córrer més de l'imprescindible. 

—Què cal per ser corredor? 

-Primer de tot tenir ganes de saltar, 
ballar, cridar i passar-s'ho bé. Després 
anar equipat per la lluita, és a dir, por
tar algun barret perquè no es cremin 
els cabells i alguna peça que no deixi 
travessar les guspires, un jersei de cotó 
per exemple i, si pot ser, no massa 
bo perquè, en el pitjor dels cassos. 
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s'hi pot fer un foradet, ï com a últim 
requisit, portar unes sabates les quals, 
si es donés el cas i toqués córrer una 
mica, ens ho permetessin fer. 

—Què és l ' Infern Selvatà? 

-Un grup de la Selva d'una quinze
na de dimonis, majoritàriament de 
Santa Coloma i alguns de Vilobí, que 
estan disposats a desafiar tants corre
dors com se 'Is presentin al davant. 

i;.. —Per què l'Infern Selvatà? 

—La primera raó de la seva existèn
cia és que tenim ganes de divertir-nos 
nosalt>-es i, si a més a més, es divertei
xen els altres, millor que millor. 

. La segona raó és que creiem que un 
poble ha de ser actiu i saber-se divertir. 
El grup de dimonis és una activitat 
més entre altres que porta endavant el 
Srup Joves del Poble, on hi té cabuda 
tot el jovent i tota persona amb illu-
sió de fer coses. 

La tercera és que fer venir un corre-
foc al poble costa molts cèntims i, en 
canvi, muntant-lo nosaltres mateixos 
només hem de pagar els focs. È's clar 
QUe, d'entrada, tenim unes despeses 
molt grans de vestuari i equipament, 
les quals, juntament amb les despeses 
de manteniment, intentarem recuperar 
fent alguna sortida als pobles d'aques
tes rodalies. 

~\ el nom? 

-Bé, ens va semblar que això d'In
fern cala molt de foc, i quan al de Sel-
^<ità l'endureix; per altra banda pot 
veure's també com una reivindicació 
"̂ e la identitat de les comarques. 

—I per què un grup de dimonis i no 
uria altra activitat? 

-Si bé és cert que alguns de nosal
tres no havíem corregut abans cap al
tre correfoc, també ho és que altres 
portàvem molts de quilòmetres fets 
sota el foc, la qual cosa ens captivava. 
Ara fa un parell d'anys van venir un 
grup de dimonis a la Festa de la Rata
fia (dels primers que venien a la pro
víncia de Girona). La cosa va anar bé. 
Després vam pensar que intentar em
paitar la gent havia de ser tant o més 
divertit que intentar que no ens ho fes
sin. A més a. més, per aquí a la vora 
ningú s'ha dedicat mai gaire a aquestes 
coses. Concretament fins ara hi havia, 
que sapiguem, el Tripijoc, a Girona i 
la Mitja Nota, a la Bisbal. 

Va ser tot plegat, juntament amb 
les tres raons que abans comentàvem 
el que va fer-nos decidir. 

—Quin és l'origen dels correfocs? 

-Els correfocs són, abans que cap 
altra cosa, una tradició popular i, com 
moltes d'aquestes, tenen un origen re
ligiós. Al principi el paper del dimoni 
era semblant al que jugaven els dracs 
i les àligues del Corpus. Amb el temps 
el seu sentit original s'ha anat perdent i 
ha evolucionat cap a una vessant més 
desenfadada i popular. Així, de Barce
lona cap avall, gairebé hi ha tants de 
pobles com petits grups de dimonis 
que una, o com a màxim dues vegades 
l'any surten a fer de les seves. De tots 
són coneguts com a casos rellevant's: 
Berga i Solsona. 

—Què diríeu als líagosterencs de ca
res ai correfoc de la Festa? 

-Que vingui força gent al correfoc; 
que no es dispersin perquè, de fer-ho, 
el tenen perdut d'entrada; que no es 
mudin massa i que ballin força. Nosal
tres, malgrat tots aquests consell, que 
esperem accepteu, US DESAFIEM!! 
I tant de bo ens hi divertim tots! 

CALÇATS i 

Però abans de la 
disbauxa del foc 
que començarà a 
dos quarts d'onze 
a la plaça, just des
prés de dinar, en el 

mateix lloc, els 
nens i nenes es 

trobaran per dibui
xar. Seguidament, 

sense deixar que 
passi en va el temps 
de festa, hi haurà la 

Primera Trobada 
Sardanista Infanti l 
per acabar amb una 

audició i mitja de 
sardanes pera 

to thom qui vulgui 
ballar-ne i sentir-

ne. I ja de fosc, els 
dimonis ens porta
ran fins a la matei
xa porta de l'enve
lat on podrem ba
llar amb desmesura 
al so de l'orquestra 
Cimarron i el con

junt Novae. 

Joan Vila 

Carrer Àngel Guimerà, 7 - Telèfon 83 02 Q5 

LLAGOSTERA 

CAL-RI 
Cal vet-Ribas 

SI FLORS I CERÀMICA 
VOLEU COMPRAR 

A CAL-RI PODEU ANAR 

Carrer Concepció, 4 

LLAGOSTERA 
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Sempre al servei del client 

Carrer Camprodon, 6 - Telèfon 83 04 94 

LLAGOSTERA 

^AuLJi 

CARNISSERIA 

CANSALADERIA 

^0S l^iéc. 

Carrer Camprodon, 4 

LLAGOSTERA 

Imatge de la pel·lícula KARNABAL de COMEDIANTS, en la 

qual van participar-hi els cap-grossos de Llagostera. Aquests, pels 

iiagosterencs fisonomistes, estan asseguts des d'ells a la tercera fila 

a la dreta, la vella un parell de files més endarrera i finalment 

el petit patufet treu la barretina cap a la cantonada dreta al 

fons de tot. L'indret, conegut per tots, és el teatre municipal de 

Girona. 
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A l'any 1 9 6 9 , e! grup excursionista Bei l -Mati ' , organitza a aquesta 

vila el pr imer Concurs de D ibu ix Ràpid In fant i l . A r a , després de disset 

anys par lem d'aquest ja tradicional esdeveniment en la nostra Festa 

Major a m b en Jaume Masnou, actual president del Bell-IVlatí. 

dues coses són importants i comple
mentàries. '—;-•,.•, 

—I els premis? 

—Arribat el dissabte de Festa Major 
els nens i nenes de Llagostera s'escam-
Pen per la plaça i el passeig dit juixant 
!a Fira. Els hi senyaleu ia zona que 
poden dibuixar? 

~No, de fet poden anar per tot 
Llagostera i el tema és lliure mentre es
tigui relacionat amb la festa. Tanma
teix per als nens la fira és un dels ele-
fnents més importants de la festa, qua-
si diria que per a molts d'ells la Festa 
es la Fira. Per això corren la plaça i el 
passeig buscant una parada que els cri
di l'atenció per dibuixar-la. 

—Quants nens hi participen? 
—L'any passat van ser uns tres-cents. 

—Sempre ha t ingut la mateixa ac
ceptació? 

-No, al principi no hi havia tanta 
gent. El primer any van haver-n 'hi una 
'Vuitantena, però amb el temps .ha anat 
augmentant. 

—Com s'estructura el concurs? 

—Hi ha sis categories; les quatre pri-
fneres es corresponen amb l'edat: en 
«ü primera hi ha mainada de cinc anys, 
« la segona de sis i a la tercera i la quar
ta de set i vuit respectivament. En can
vi la cinquena és de nou a onze anys i 
la sisena de dotze a catorze. 

—Sempre han estat aquestes, les ca
tegories? 

-No, al principi només n 'hi havia 
quatre. Concretament eren de cinc a 
^^s, de set a nou, de deu a onze i de 
dotze a catorze. El que passava era que 
els nens de cinc i set anys no guanya
ven mai, per això vam decidir canviar
ies. 

—Com busqueu el jurat? 

-Acostumen a venir, algun pintor, 
algun mestre i d'altra gent relacionada 
amb el món del dibuix o del nen; fins 
a un total de set o vuit. De fet a més a 
més de valorar la tècnica en el dibuix 
també es valora la idea, ja que amb-

-Alguns els dóna el mateix grup 
Bell-Mati, d'alfí-es l'Ajuntament i la 
Caixa així com també alti-es cases i 
entitats col·laboradores. 

En principi es donaven tiquets i 
fitxes per a les atraccions que els 
mateixos firaires donaven a l'Ajunta
ment Però va arribar un moment en 
què els nens de 10 a 14 anys només 
participaven pel premi. Ara se'ls hi 
dóna una placa o un guardà, etc... 
Per categoria hi ha un mínim de tres 
premis. 

—Sap el jurat a qui pertany cada 
dibuix quan dóna la puntuació? 

-No, no. 

—Quants dies estan exposats els di
buixos? 

-Durant tota la festa major, a par
tir del diumenge que és quan s'obre al 
públic i es fa l'enti-ega de premis. 

—Ve molta gent a veure els dibui
xos? 

-Déu n 'hi do! Els nens solen venir 
amb els pares i altres familiars. També 
hi ha qui no té mainada que dibuixi i 
ve a donar-hi una volta. 

—Què en feu dels dibuixos? 

-Fins ara no s'ahn tornat mai, però 
ens agradaria fer-ho. Tanmateix és una 
mica complicat. 

- A i x í doncs, els guardeu? 

-No, només guai-dem els banya
dors durant dos o tres anys, després 
els llencem. 

—Creus que el concurs estimula als 
nens a perfeccionar-se en el dibuix i a 
aprendre a disfrutar-hi fent-lo? 

-Hi ha algun dels grans que ja porta 
quatre o cinc anys seguits guanyant al
gun premi. Certament hi ha nens que 
tenen idea i ho fan amb afició. 

meniars i vins 

3u 

FraiUTSC Kulinuch 
Telèfon-830129 

LLAGOSTERA 

US d e s i t j a . 

Bones Festes 

DOMINGO 
PASCUAL 

CARBÓ.S.A. 
TRANSFORMACIÓ DE PLÀSTICS: 

— Injecció 
— Compressió 
— Extrussiò 
— Conformació per bufat 

ENVASOS, TAPS i JUNTES 
DE TAPAMENT HERMÈTIC PER A: 

- INDÚSTRIA A L I M E N T À R I A 
I BEGUDES. 

- INDÚSTRIA FARMACÈUTICA 
- INDÚSTRIA DE PERFUMS 

i COSMÈTICS 
- INDÚSTRIES VÀRIES 

EXPORTACIÓ A DIFERENTS PAÏSOS 

L L A G O S T E R A 

d. Camptodon, 55 • Telèfon 83.00.25 

Apai lat 29 - - Telux 57275 TAPS E 
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Com cada any per la Festa Major, al nostre poble es faran competi
cions de tir al plat. Aquestes són organitzades per la Societat de Caça
dors, a la qual pertany en Joan Pinsach amb qui hem conversat. 

—Quants anys fa que es celebren els 
torneigs de Festa Major de tir al plat? 

— Uns dotze anys. 
—Sembla que ha costat força de 

trobar un lloc fix on fer tir. Com va 
anar tot això? 

~No, no va costar gaire. L'amo del 
terreny on es fan les competicions el 
va cedir molt amablement —es posa a 
riure- us han informat malalment. 

—\ sempre s'han celebrat en el ma
teix lloc? 

—Sí, que jo recordi. En aquests úl
tims dotze anys si. Ara bé, també po
dria ser que en etapes anteriors a la del 
tir al plat —posa cara de dubte— es fes 
alguna cosa en altres llocs. 

— I les competicions que s'havien fet 
fa uns anvs per la zona del carril? 

-Ahl no. Allò era una altra cosa; es 
deixaven anar coloms... però no tenia 

• res a veure amb el tir al plat. 

—Com s'organ itzen aquests tor
neigs? 

-En primer lloc la Junta Directiva 
de la societat ha de demanar permís a 
l'Organització de Tir Olímpic, i també 
a l'autoritat. Un cop aconseguits els 
permisos, es visiten les entitats, boti
gues, bancs, etc... per veure si volen 
col·laborar en l'entraga de premis. Lla
vors fem tels programes i en portem a 
les societats veïnes per si volen partici
par: :,_ . „,,..,_ ,,;,,. ... ,_, 

—Hi ha af ició en aquest esport? 
-Molta, n'hi ha molta d'afició, tan 

a nivell local com a nivell general. A 
vegades es fa fosc i encara hi ha gent 
participant, perquè no han pogut fer-
ho abans degut a la gentada que ha 
vingut. 

- H i pot participar tothom qui vul
gui o s'ha de tenir algun permi's espe
cial? 
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-Oficialment hi pot participar tot
hom qui tingui ia llicència federativa 
de Tir Olímpic. 

—S'ha de pagar alguna cosa a l'ins-
criure's? 

Si, però la quantitat és mòdica. 
El preu el fixa l'organització, en aquest 
cas la Societat de Caçadors. 

—S'ha oposat mai ningú a les com

peticions? 

-A'ò, mai No hem tingut cap mena 
de problemes amb això. 

—Cada any es fan dos torneigs, oi? 

~Si, un d'ells és local i per tant no
més hi pot participm·-hi la gent del po
ble. L'altre en canvi és tant per gent de 
fora com per gent d'aquí; aquest tor
neig l'anomenem el torneig general En 
aquest últim les tarifes són més altes. 

—Quin paper juguen ies esquadres 
en la competició? 

-De fet això no té cap importància, 
els participants s'agrupen en esquadres 
però en darrer terme el mèrit és indivi
dual 

—Hi ha alguna cosa interessant a dir 
per als seguidors de la competició... 

-Sí, si us plau, una cosa: que en el 
fnoment de tirar no s'enraoni. Alguna 

vegada els concursants s'han queixat 
d'això. Penso que a part d'això no hi 
ha cap problema ni per part d'uns ni 
dels altres. 

—Alguna cosa més a afegir? 

—Doncs —està una bona estona pen
sant— doncs, m'agradaria que la gent 
sabés que aquestes competicions es fan 
en benefici de la Societat de Caçadors, 
per la repoblació d'animals silvestres. 
També vull agrair a les entitats i altres 
grups la seva col.laboració,ja que sense 
ells els campionats serien més difícils 
de realitzar. 

I per als que no 
són tan matiners 

com els tiradors, si
nó que fan matines, 
poden intentar arri
bar a l'obertura del 
Certamen Agrícola 
i el Museu Etnolò
gic que es farà a les 
onze. La resta ben 
segur que s'aixeca

ran a temps com 
per anar a fer el 

vermut a la plaça 
mentre l 'Atlàntida 

toca sardanes, i, 
qui sap si algú en

cara en ballarà 
alguna? Si no, a la 
tarda, a les set, tor
nareu a tenir ocasió 
de fer-ho. Ja de ni t , 
després del Con
cert, que no fa l t i el 
ball que, aquesta 

vegada, anirà a 
càrrec de la ma

teixa Atlàntida. 

CAIXA DE PENSIONS 

w^Tflajíï.ti iViV. .j^tfd 
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nqgue 
AGENCIA 

LLUÍS NOGUÉ I SERRA 

Agent Professional d'assegurances 

Col·legiat núm. 9608 

ASSEGURANCES GENERALS 

Més de trenta anys 

d'experiència Asseguradora 

Consultin sense compromís 

LLAGOSTERA 

Carrer dels Almogàvers, 21 - Teiàfon 83 01 35 

GERONA 

Avenida Jaime 1, 37, 2°, 3.^ 

En la Fira de les Festes Majors de mol ts pobles hi ha sempre aque
lles parades conegudes i esperades: la pesca de la tor tuga, els cavallets, 
els autos de xoc , etc. A Llagostera cal afegir, a aquesta llista, la t an 
característica t ó m b o l a del Casal. Per ta l de saber alguna cosa de les 
petites int imi tats que la conf iguren hem parlat a m b el Joan T u r o n , 
actual president de la Junta del Casal. 

-Joan, explica'ns com van ser els 
primers anys de la. tómbola. 

—Ui! D'això fa mol t de temps! 
Llavors en Miquel Vall.llosera enca
ra no hi era. La idea de la tómbola 
és una de les idees primeres de la 
història del Casal. Jo d'aquell temps 
no en sé quasi bé res. El que si' he 
sentit dir és que el començament 
no va ser pas fàci l . De fet això passa 
sovint amb les coses que comencen. 
Ara, si algun any no anéssim a reco
llir material per les botigues, molta 
gent ens preguntaria què ha passat; 
en canvi al principi s'havia de co
mençar per explicar què era això 
del CasaL 

-Però, més o menys, quan de 
temps fa de tot això? 

- M é s de deu anys. Tanmateix 
ja us he dit que no ho sé pas exac
tament. Jo només fa dos anys que 
he entrat a la Junta. 

- -Quanta gent collabora en la 
tómbola? 

- M o l t a part del poble. Les bo
tigues, indústr ies i comerços ens 
donen el material que es r i fa. També 
hi ha algú que dóna cèntims i llavors 
nosaltres comprem ampolles de v i , 
etc. La resta de la gent col.labora 
participant en els sorteigs. Cal dir 
que tembé comptem amb l'ajuda 
de cases comercials concretes a tra
vés d'alguna botiga de Llagostera. 

-Quants premis hi han? 
—Mireu, l'any passat n'hi van 

haver 3.000 premis, i en total hi 
havien 20.000 números. Ja veieu 
que la probabil i tat de treure algu
na cosa és mol t elevada. De fet , si 
bé és veritat que molta gent parti

cipa per col.laborar, també ho és 
que a to thom li agrada treure algu
na cosa. 

— Com us planifiqueu la feina 
de la preparació? 

—Primer de to t escrivim una car
ta a les botigues i indústries dema
nant com cada any la seva col.labo-
ració. Un parell de setmanes més 
tard, comencem a fer la recollida. 
A mesura que ens donen el mate
rial l'anem classificant en partides. 
Acostumem a fer . la feina els caps 
de setmana, però l'última setmana 
sempre ens toca treballar cada dia. 
L'any passat quan a la plaça de l 'Ajun
tament s'estava fent la cercavila que 
inaugurava la festa, nosaltres enca
ra estàvem marcant el material. 

-Preneu alguna mesura perquè 
els premis especials surtin força 
repartits entre tots els dies de la 
festa? 

— El que fem és fer una bossa de 
números per cada dia, de manera 
que en cada una d'elles hi hagin 
els premis d'una manera equitati
va. A i x í posem un pernil per cada 
dia, etr Els premis especials molts 

-d'ells canvien d'un any per altre, 
depèn del que la gent ens doni , pe
rò normalment hi ha premis mol t 
bons. 

—/ el local? 
— Depèn de la banda en què obr im 

la tómbola, que és segons el costat 
en que es posen les parades. Ens 
el deixa l 'Emili Pons o en Vicenç 
Carbó. 

-Recolliu forces cèntims? 

—Sr, i això és el que anima. To t 

plegat és molta feina, però val la 
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pena. Cada vegada que decidim que 
hem de fer alguna cosa, diem que 
esperarem a fer-ho passat la festa, 
1 de fet , és així com anem fent les 
reformes. Perquè us en feu una idea, 
l'any passat vam fer cinc-centes mil 
pessetes. 

-Hi ha anècdotes que girin entorn 
de la tómbola? 

—Tantes com vulgueu. Us podri'em 
explicar des de que un parell de nois 
venen, i un s'emporta unes mitges i 
''altre un biquini , a que una noia 
s'emporta uns calçotets. L'any passat 
mateix, ens van regalar un porc. Vam 
l'iure moltíssim amb aquest regal 
tan poc usual, mentre ens preguntà
vem qui seria el que se l'emportaria. 
Finalment va treure el número un 
senyor. El primer que vam dir, entre 
nosaltres, va ser que si bé s'empor
taven l'apreciat porquet també se'ns 
emportaven el poc desitjat tuf et. 
Tanmateix, la sorpresa va ser nos
tra quan e! senyor, després d'expres
sar la seva il.lusió, ens va fer saber 
pue era de Santa Coloma i que havia 
pensat que li fan'em el favor de guar
dar-li el porc f ins al vespre, i més 
•tard, quan marxaria, ja ens el vindria 
a recollir. Feliçment, ho vam arreglar 
ajudant-lo a portar el porquet al 
Cotxe, on va haver d'esperar el seu 
nou amo fins que es va fer fosc. 

-Serà la tómbola d'aquest any 
'^om la d'alfí-es anteriors? 

—Sf, a grans trets esperem que sí. 
Passarem, tal com vam fer l'any pas
sat, diapositives sobre el Casa! i les 
activitats que es fan durant l'any i 
continuarem parlant a través del 
f^icro to t ambientant la cosa. El 
•̂ ue sí farem aquesta festa, és ano
menar la casa que fa el regal. De fe t 
la hem di t als col.laboradors si ens 
volien posar una targeta. Ens ha 
semblat que el fer-ho era un reconei
xement de l'ajuda que ens donen. 

-Com és que decidíssiu passar 
diapositives? 

—Teníem la sensació i d e q u è h i h a 
gent que encara no sap ben bé quin 
^s ei tarannà del Casal. De fet, t'ex-
Periència de l'any passat ens ho va 
confirmar. Per això, hem considerat 
PUe seria interessant tornar-ho a fer, 
alhora que sempre va bé recordar les 
coses que s'han anat fentdurant l'any. 
Es curiós, to thom sap que hi ha el 
Casal, però, encara hi ha gent que es 
pensa que pel fet de dir-se Casal 
Parroquial nosaltres demanem la par
tida de naixement o el certif icat de 
la comunió als nens. A i xò no és així 
en absolut. El Casal està pensat per 
I esplai de la mainada, en relació 

uns amb els altres sense cap altre 
condicionament que no sigui el del 
respecte mutu d'uns cap els altres. 

—/, per acabar, què diuen els 
firaires de la competència de la vos
tra tómbola? 

—Ara ja res; tots saben que a Lla
gostera també hi ha la tómbola del 
Casal. Tanmateix al principi sí que 
estaven enfadats, i, f ins i to t , algun 
va anar-se a queixar a l'alcalde. 

Per als futbolers 
de sempre i per als 
que no, a les cinc 
hi haurà el part i t 

Llagostera — 
Barcelona Amateur. 
A les set, com ja és 

costum, sardanes 
per la Principal de 

Llagostera, i a la 
nit La Principal de 
La Bisbal, l'orques

tra que agradava 
abans i continua 
agradant als més 

carrosses i també 
els qui no ho són 

tant. Aquesta farà 
el concert de les 

onze, i a la nit 
tocarà a l'envelat 

després del 
Conjunt Mel i Mató 

ja conegut entre 
nosaltres. 

Const. 

Alfonso 
Torrejón 

OBRAS 
EN GENERAL 

' ^ 

^ 

Amb els diners de la tómbola 
es fan millores al casal 

Urbanización La Canyera Park, s /n . 

Telefono 83 06 91 

LLAGOSTERA 
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Gestoria — Assegurances 
Assessoria laboral 

Eiximenis, 12-14 

G ( R O M A - Telèfon 20.82,58 

Tramitació de tota classe d'assumptes 
fiscà9s. 

Declaracions de Renda. 

Assessorament laboral d'empreses 
j treballadors. 

Expedients de jubilació, invalidesa, 
etc.etc. 

A G È N C I A 

ASSEGURANCES 

* Per a ía llar, comerç, indústries, 

multi-comumtats, plans de 

pensions, etc. 

Agent lliure d'Assegurances 

^ Cada modalitat de risc amb 
rEntitat més escaient i solvent. 

Administració de Finques 

« Comunitarts, urbanitzacions, 

lloguers. 

Oficines a: 

LLAGOSTERA: cA Calderers, 5 
Teí. 83.03.62 

; SANTA C R I S T I N A D'ARO: 

Pi, B..Reixach, 18-Te í .83 .71 .65 

Dimarts 

«FESTA MAJOR», un espectacle musical 
com a cloenda de festa a l'envelat 

' Aquest any, l'espectacle de la nit de 
comiat de festa a l'envelat, serà molt 
diferent a les típiques programacions 
fins ara presentades. Les tradicionals 
figures de l'escena de "varietés", que 
de la mà de Ricardo Ardévol ens visi
taven periòdicament, amb els seus 
"gags" picants i suats, seran substitui'-
des per un grup de teatre de Figueres, 
que oferirà una divertida representació 
teatral de l'obra musical FESTA MA
JOR, que un bon dia popularitzà la 
Trinca. 

El Taller de Teatre de Figueres, ja 
ha escenificat unes divuit vegades 
aquesta peça, que alguns llagosterencs 
recordaran de la darrera Mostra de 
Teatre. Abans de continuar, volem 
aclarir que el canvi de la "revista" per 
aquest espectacle, ha estat criteri 
—que nosaltres compartim— de la 
comissió de festes, en considerar que 
el xous d'Ardévol i la seva "troupe" 
eran cada any més cars, i cada any 
més fluixos. A més, cal protegir els 
artistes de la terra, caram! 

"Vilatans i forasters": 
'"Em demana Mossèn Anton que escrigui quatre mots escaients per 

convidar-vos a la FESTA MAJOR que els vilalgulencs dediquem a Sant 
Pupol, el nostre Patró". ^ -

"Us vull demanar que visqueu tots els actes que amb aquest programa 
us presentem; que participeu en tots ells, des del ball dels gegants fins 
al darrer ball a l'envelat; que els disfruteu amb sana alegria i amb el seny 
català del que sempre hem fet ostentació", 

"\ així demostrarem un cop més el que ja sabem de temps ancestrals: 
que la nostra FESTA MAJOR és la millor i més popular de tota la con
trada". 

Joaquim Torremilans i Sisquella (En Químet Petxina) 
Alcalde de Vilalgu 
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, D'aquesta manera comença el pro
grama d'actes de FESTA MAJOR que 
6s nodreix de la música i cançons de 
LA TRINCA, però cantades en directe 
pels actors dalt de l'escenari. L'obra 
^s realment curta, una hora i mitja, 
•^o't animada i divertida. 

La primera part comença amb el 
P·'egó, el ball dels gegants, l'ofici 
^-puntualitat!—, sardanes a la plaça, 
' 6l dinar de la festa major (creació del 
Taller de Teatre). La segona part s'en
ceta amb la processó -puntuals eh?, 
no comencem—, el concert, els focs 
d'artifici i el ball de f i de festa. 

"LA GENT ES DIVERTIRÀ" 
Alfons Gumbau, guionista i actor, 

s^xplica com s'ho han fe t per adaptar 
•'obra. "Part int dels textos de la Tr in
ca, hem fe t el guió amb idees de to t 
®| grup. En general hi ha molta impro-
vttzació. la qual cosa l i dóna molta 
espontaneitat. Per exemple, hem afegit 
escenes: el dinar, amb el pròleg expli-
*iuem com s'organitza la festa major, 
^tc.; d'altres les fem literalment. Però 
to t plegat resulta mol t d iver t i t " . 

La música està pre-gravada per un 
grup de Figueres i tots els actors i 
actrius canten en directe. "Nosaltres 
^ hem treballat en un estil com 
pagoll Dagom. La idea del muntange 
es fer una revista, amb escenes soltes 
enrara que amb et lligam comú que és 
'a Festa Major" . Segons Alfons Gum-
pau, la segona part és mol t animada, 
ja que els v in t actors baixen a ballar 
al mrg del públ ic, i l'envelat es recon

vertirà en una festa 

major dins de la Festa. 

El grup Taller de Teatre de Figue

res, és un dels més arrelats de les nos

tres comarques. Actualment es troben 

en una segona etapa que s'inicià a 

l'any 1983, i en la qual ja han repre

sentat quatre muntatges. El 10 de maig 

hauran estrenat una sèrie d'obres cur

tes amb el nom "Els quatre sabors del 

ver í " . Han actuat per totes les comar

ques gironines, participant en les cam

panyes de la Diputació i essent un dels 

quatre grups escollits a Bescanó —entre 

els que també hi havia el Pimpinella 

d'en Quim Aiguabella— per actuar al 

Municipal de Girona. 

Però abans 
d'aquest f i de festa 
que no us heu de 
perdre, teniu opor

tuni tat d'acompa
nyar a la mainada 
de casa, als vei'ns, 

o senzillament 
treure el nas en 

el Festival Infanti l 
que aquest any 

portarà el grup 
Saragata i que, 

evidentment, aca
barà amb la xoco
latada. Després la 

Principal de 
Llagostera ens to

carà sardanes apro
f i tant f ins a l 'úl t im 

moment aquesta 
Festa Major - 86. 

MANUFACTURES DE SURO 

Josep Blanch 

Carrer Albertf, 8 

Telèfon 83 01 93 

LLAGOSTERA 

CONTRATISTA DE OBRAS 

Passeig Pompeo Fabra, 86 - Tal. 83 01 87 
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Joan Cateura 
S O R R E S , À R I D S 

T R A N S P O R T S E N G E N E R 

C/. Constància, 9 - Tel. 83 09 15 

LLAGOSTERA 

D u r a n t els proppassats mesos de febrer I març hem pogut f ru i r , cada 

cap de setmana, de les peUfcules oferídes dins la segona Mostra de 

Cinema. S'ha procurat -segons en Q u i m P l a n e l l a - que el programa fos 

variat: un clàssic, c o m és el cas de E L P U E N T E S O B R E E L R I O K W A I ; 

S O P A D E G A N S O dels germans Max; E L H O M B R E D E C H I N A T O W N , 

una pel · l ícula bona que va passar desapercebuda a l'hora de l'estrena; 

B L A D E R U N N E R , el mi l lor en ciència-ficció d'aquests úl t ims temps; 

una jo ia de museu c o m és L A V U E L T A A L M U N D O E N O C H E N T A 

D I À S ; una superproducció c o m L A C O N Q U I S T A D E L O E S T E i, com 

a c loenda, L A G R A N N I T D E L T E R R O R . 

río-U V ,í-;(t- i\\ 

CONSTRUCCIÓ i 
MANTENIMENT DE JARDINS 

PLANTES I FRUITERS 
VIVER PROPI 

. Jarciltier-la'. 

Carrer Mas Sec, 17 - Teí. 83 04 93 

LLAGOSTERA 

La idea de fer la primera Mostra de 
Cinema sortí l'any 1984, quan sembla
va que es podria formar un consell de 
cultura, í en Quim se'n va fer càrrec, 
L'any següent e! conseller de cultura 
va dir que no hi havia cèntims i que, en 
to t cas, s'hauria de fer de vídeos. La 
nova idea no va interessar i s'ha hagut 
d'esperar un altre any perquè s'orga
nitzés la segona Mostra, aquesta vegada 
sota el patrocini del Casino Llagoste-
renc. Se n'ha tornat a fer càrrec en 
Quim Planella, però aquesta vegada, 
també ha treballat en l'organització en 
Joan Saurí. 

-Quim, en el programa es diu que 
la Mostra és organitzada per la Comis
sió de socis joves del Casino Llagoste-
renc. Qui és aquesta gent i de quina 
fornia ha treballat? 

—Doncs el mateix nom ho d iu : són 
els socis joves del Casino. De fet no 
som pas una colla nombrosa i, en gene
ral, s'ha col·laborat a l'hora de clavar 
propagandes o coses per l'estil; tanma
teix l ' important és començar i saber 
que el Casino té ganes d'ajudar a la 
gent jove amb inquietuds per fer coses. 

-En Joan ens comenta. 
—Tot va començar amb una crida 

als socis de 16 a 31 anys. En van res
pondre deu però malgrat no ésser mas
sa, es van pensar activitats a fet , t o t 

aprofi tant les instal·lacions del Casino 
i aquest mateix com a activitat. Va ser 

•'.a\x\ que, entre altres idees, es va deci
dir tirar endavant la segona Mostra de 
Cinema. 

-Com s'ha finançat? 
—Bàsicament amb les entrades; l'as

sistència ha estat d'una mitjana de cent 
persones a cada sessió, excepte la nit 
de terror que vam emplenar de dalt i 
baix. 

—En J. Saurí afegeix: 
—El Casino ha pagat la propaganda 

però la resta s'ha cobert. No hi hem 
guanyat ni perdut. Tot un èxit! 

-Hi ha alguna novetat aquest any, 
respecte al primer, que cal destacar? 

— Hi ha novetats tècniques. S'ha ins
tal·lat una pantalla nova i hi ha hagut 
innovacions en el so. : ...y 

-Repercutirà això, juntament amb 
el bon acolliment de la Mostra, en el 
cinema que es fa durant l'any? 

—Sí, és clar que sí. A ixò permet 
convertir el cinema del Casino, que 
fins ara era de peti t repertori i al qual 
anaven els nens a menjar pipes, en un 
cinema on es pugui veure pel·lícules 
que estan bé. El mateix distr ibuïdor, 
en vistes de l 'èxit, ha fet una progra
mació força insteressant: Manhattan 
Sur,... I és que si es pensa bé, acostu
mar-se a anar al cinema és la cosa més 
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fàcil del món: e! dissabte abans d'anar 
3 la discoteca, el diumenge a primera 
hoi'a de la tarda, quan tampoc no es va 
^níloc,... 

-Tornant a la Mostra, d'on ha sor-
^'f l'anagrama? ^ •; " • i ^ : ' • 

— Ui! -diu en Quim- això és to t un 
muntatge! "Estava jo en el cinema 
Odeon de Roma...". Allà -continua-
^^ comptes de donai- programes donen 
'diaris que parlen de l'activitat de! cine
ma en qüestió. En un d'aquests diaris 
va ser on vaig veure un senyor amb 
^nes ales de cel.luloide i em va cridar 
I atenció. A partir d'aquella imatge 
vaig començar a imaginar-me l'anagra-
l^a- Quant al seu significat ja el deveu 
haver endevinat, és el cinema com a 
element d'evasió. 

-A la Mostra també van dona}- es-
P^cial relleu la gent del món del cine-
' ^ que hi vàreu portar. Parleu-nos-en; 
qui va venir? 

~En Daniel Munoz, comentarista 
jspecialitzat en cinema espanyol. És 
joi-ça jove i t o t just ara comença a 
J'·eballar en diferents diaris. És un noi 
t''empat! 

En Martf Santsabrià, locutor de Rà-
aio Cadena. També ha treballat a ràdio 
t-osta Brava, a Cadena 13... 

L 'Antoni Ribas, director de cinema, 
lanmateíx, a Llagostera ha vingut no 

tant com, a director sinó, més que to t 

com a patrocinador del cinema català. 
Va parlar d'aquests com a indústria, 
perquè ell opina que si es salva com a 
indústria també es salvarà com a art. 

L'Àngel Quintana, del Punt Diari. 
Un bon crít ic. 

En Jaume Canet, psicòleg, que ens 
va parlar de la por. 

~En demanar-los una valoració glo
bal, en Quim ens diu que, referent a la 
selecció de peilicules, ell es queda 
amb una puntuació de sis i ens comen
ta que l'ambientació no ha estat del 
tot malament. I. respecteu la partici
pació, tots dos estan d'acord en què 
ha estat molt nombrosa. 

I fa per acabar els fem una pregun ta 
molt personal' quina és la vostra moti
vació a l'hora de preparar una cosa 
d'aquest tipus? 

Quim: —Òstial, això és mol t fo r t . 
Mmm..., doncs el mateix que em mot i 
vava quan jo tenia 15 anys i organitza
va coses amb els del Bell-Mati'. En f i , 
no m'hi sabria estar sense fer coses, i 
en aquest cas concret jo sóc el primer 
que disfruta veient les pel.li'cules. 

Joan: —Jo m'hi vaig apuntar com a 
soci del Casino ja que vam quedar que 
cada un del nosaltres treballaria amb 
alguna activitat diferent. A r^i ja em va 
fer gràcia posar-me a preparar la Mos
tra amb en Quim i, després de tot , 
també m'hi he divertit. H 

ESTEM ABRELATS 

Carrer Àngel Guimerà, 18 

Telèfon 83 05 76 
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GSNERES DE PUNT 

CAMISERIA 

CONFECCIÓ I TEIXITS 

Montserrat Boadella 

Plaça Catalunya, 14 

Telèfon 83 05 46 

LLAGOSTERA 

RECADER DIARI A GIRONA 

T 

A GIRONA: 

Cooperativa de Recaders 

de Girona i Província 

c/. Alacant, 22 - 24 - Tel. 23.39.61 

A LLAGOSTERA; 

Carrer Concepció, ^ • Tel. 83 01 57 

El passat 18 d'abril una trentena de 
persones van assistir a la projecció de 
la pel.h'cula CHO-OYU d'en Jordi 
Pons, que el Grup Excursionista Belt-
Matí havia organitzat en el local de 
la Caixa. 

Jordi Pons és català i és l'únic alpi
nista de l'estat espanyol que ha pujat 
tres vegades els vuit-mil metres. L'úl
tima d'aquestes pujades la va fer l'any 
1984 al Cho-oyu de 8.201 metres d'al
çada i és la que la pel.li'cula ens presen
tava. En aquesta expedició en Jordi 
Pons ja le' més de cinquanta anys. 
Abans, el 1979, havia pujat al Dhaula-
g i r i (8 .172 m.) i el 1974 ai Annapurna 
Est de 8.026 m. Aquests últ ims van ser 
els primers "vui t -mi l catalans". També 
va participar en la primera expedició 
catalana l'any 82, a l'Everest, però 
aquesta vegada es van quedar a 300 
metres del c im. 

Quant a la pel.h'cula a més a més de 
comentar la bellesa de les seves imat
ges, caf dir també que estava plena de 
la vida d'aquells indrets. També és in
teressant ressaltar que en aquesta hi 
havien incorporades imatges d'una es
calada anterior, alfa pels anys cinquan

ta, feta per un grup to t ell femení'. 
Aquest no aconseguí arribar a dalt de
gut a greus accidents que sofriren du
rant la pujada. Un vent molt fo r t féu 
que un allau s'emportés el campament 
avall i quatre de les dones van morir. 
Jordi Pons es posà en contacte amb 
alguna de les integrants d'aquell grup 
i les va demanar les imatges filmades; 
encara en blanc i negre. Llavors les 
incorporà a la seva pei.li'cula i així' 
ens presentà l'evolució d'aquests 
darrers anys del muntanyisme. És real
ment remarcable les grans diferències 
d'equipament d'ara a trenta anys en
darrera per dur a terme la mateixa em
presa. 

Referent a la qualitat de la f i lmació 
cal dir que en J. Pons rep gairebé sem
pre algun premi ç alguna menció en el 
festival de pel·lícules de muntanya que 
es celebra cada any a Torelló. 

Dues setmanes abans, en el mateix 
lloc, el Bell-Matí també havia organit
zat una passada de diapositives sobre el 
" free-cl imbing", una nova tendència 
d'escalada. La presentació era realment 
original i estava ambientada per música 
de la "movida madri lena", entre d'al
tres. 

Aquesta nova modalitat d'escalada 
obliga a la creació de dos graus més 
de dif icultat als sis ja existents. 
Concretament s'incorpora un nou es
t i l on pràcticament no s'empren mate
rials accessoris i en canvi es dóna mol
ta importància a la postura del propi 
cos a l'hora d'aconseguir l 'equil ibri. 

El grup que presenta aquestes dia
positives és un grup g i roní que s'està 
preparant per pujar a la 3.^ muntanya 
més aJta de! món, el Kanchanjunga que 
es troba a l'Himàlaia-Nepal. Es tractarà 
de la primera expedició organitzada a 
Girona, a una muntanya d'aquesta al
çada. Tanmateix, a més de l'esforç per
sonal de la preparació els cal un fons 
considerable, per pagar l'equipament i 
altres materials. A ixò va fer que es de
cidissin a fer aquest muntantge i ofe
rir-lo a " la Caixa" per tal de fer algun 
cèntim. 

Aquesta vegada van ser una vintena 
de persones les que assistiren a la pro
jecció. Tothom en va sortir veritable
ment admirat. 
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lïM 

•:._.. El dinar de germanor és 

E! diumenge 9 de març, seguint la 
tfadició, el Casal va organitzar la IX 
matança del porc. Unes cinc-centes 
persones s'aplegaren a l'esplanada; par-
^'ts de fu tbo l , la parada de la rateta, 
'3 rifa de dues aquarel·les de Josep 
iviavol i un perni l , i una dinada de 
9ermanor amb regust de gran festa, 
"^ot assaborint les bones mongetes del 
Qanxet, les llonzes, les botifarres i el 
stge. El dinar és preparat per la junta 

•̂ e pares i servit per un grup de joves, 
siguns dels quals són monitors de! Ca
sal d'Estiu. De fe t to thom que vol aju-
'Jar hi és benvingut, per tant, la gent 
era diversa. 

Vacte central de la festa 
(Foto VALL.LLOSERA! 

El sol era esplèndit, el vent un xic 
molest i a les 5 de la tarda, abans de 
la gran sessió de teatre, els mateixos 
joves que havien servit van cantar un 
parell de cançons. Després, la Joven
tu t de la Faràndula de Sabadell, pre
sentà "Les Aventures d'enMassagran", 
amb 50 actors en escena que delecta
ren el públic, que va gaudir d'allò més. 
Sota el sol de Rialles la representació 
va ser digne, espectacular, ben prepa
rada. 

La gent que no havia estat aquest 
hivern al Casal es va sorprendre del 
canvi del local després de les últimes 
reformes. 

ALmacen.aje 
Dl stnbución 

Han»' TRANSporíe 

• JA^m 

- LLAGOSTERA 

Carrer Girona, 16 i 20 - Telèfon 83 01 83 

GIRONA 

G- Alacant, n.'' í 

Tel. (972)23 72 00 

- B A R C E L O N A 

Agènc ia Ca ta lòn ia 

C/ . Tànger , 75 - 7 7 

Tels. 3 0 0 77 5 8 / 5 9 

El passat 13 d'abri l (diumenge), el 
^asal Parroquial Llagosterenc s'omplia 
°6 grans i petits, tots disposats a passar 
^na bona estona amb el Fantasma del 
•^arri, obra original de Quim Planella i 
interpretada per "La Troupe" , que es 
Tormada per Josep A lber t i , Ramon 
°i"ugu|at, Anna Gorgues, Kàtia Marín, 
^ - Àngels Lloveras, Dolors Pico, 
^"•ancesc Pico, Pep Pico, Quim Plane-
"a. Salvador Ribot i Carme Suros. 

Fa un parell d'anys, com molts lec
tors recordaran, el Fantasma del Barri 
TOU estrenada pels alumnes de teatre 
oel Col.legi Lacustària. Aquest any, 
ÜLJim Planella ha volgut repetir l'expe-
nencia, musicalitzant l'obra i ofer int 

un projecte més ambiciós en quan a 
escenografia. 

L'obra, gira entorn de la imagina
ció i del món màgic de 1̂  nit, i dóna 
al públic allò que tant necessita: Fan
tasia. El seu director ens comunicava 
que fou escrita de nit, i que els assaigs 
començaren el novembre de l'any pas
sat, iniciant-se, però, de manera mol t 
relaxada. 

L'obra, que es pot qualificar d'èxit , 
agradà tothom. "La Troupe" , portarà 
l'obra a l'Internationa I Youth Theatre 
Festival de Viena i Graz (Àustria) el 
proper juny, interpretant-la totalment 
en català i assistint com a convidats 
especials de la mostra. 

AL SERVEI DE LA 

INDÚSTRIA I EL COMERÇ 

TRANSPORTS GENERALS 

CARREGA FRACCIONADA 

1 ESPECIALS A TOT ESPANYA 

CANVI DE MAQUINES I ALTRES 
AMB CAMlO GRUA 

SERVEIS 
AMB CARRETILLA ELEVADORA 
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J. 

El passat febrer, Josefina Purgimon 
testimoni d'una massacre en un camp 
de refugiats salvadorencs a Hondures, 
presentà a Llagostera un video de com 
és la vida en un d'aquests camps. 

Ella ha anata Hondures com a mes
tra a través d'un programa d'educació 
de Càritas. Aquesta és la via usual per 
anar a treballar en un camp de refu- , 
giats: a través d'alguna agència o asso
ciació que treballi en un programa con
cret. Els tràmits legals necessaris són 
els corresponents a l 'obtenció del car
net oficial de les Nacions Unides. Els 
camps també poden ser visitats, durant 
un o dos dies, per to thom qui hagi 
obtingut un permís especial. 

Josefina Purgimon estava al camp 
de Colomoncagua a 4 Km. de la f ron
tera arhb El Salvador. En aquest hi ha 
un total de 8.000 refugiats; 5.000 nens, 
2.000 dones i 1.000 homes la majoria 
dels quals son vells. Aquesta gent ha 
anat arribant a Colomoncagua des del 
1980 fugint dels genocidis que l'exèr
c i t de El Salvador ve fent a la població 
camperola. A Hondures hi ha dos 
camps de refugiats més: "Mesa Gran-
de" i "San An ton io " . 

El 29 d'agost passat a Colomonca
gua hi va haver una masacre. La Jose
fina hi era; va ser l'únic testimoni in
ternacional. L'embaixada espanyola 
l'avisa i li facil ita la marxa, perquè de 
no ser a ixí mol t probablement no li 
haurien respectat la vida. Marxa sense 
despedir-se dels companys I comença 
a viatjar per Europa informant de la 
situació a Centre-Amèrica i demanant 
ajudes. 

Ella ens comenta les pressions que 
hi ha per part de l'embaixada dels 
Estats Units i del Govern Hondurenc 
a portar els refugiats cap a l' interior. 
Tanmateix els refugiats coneixen la 
història de la reubicació de "Mesa 
Grande" l'any 1982. Durant la matei
xa moren v int refugiats i cinc treballa
dors d'agències. Ara més a l' interior 
d'Hondures, hi ha moltes més incur
sions de l'exèrcit a les que hi havien 
abans del canvi. Per això, I perquè en 
un altre lloc haurien de tornar a co

mençar de zero, els refugiats no volen 
marxar de Colomoncagua. Estan segurs 
que la situació no millorarà, sinó ben 
al contrari. A més, marxar de la f ron
tera seria mancar a la solidaritat amb 
altres camperols que vénen fugint . 

També, a partir del gener del 1985, 
després de les eleccions en El Salvador, 
es comença a dir que els refugiats po
den tornar al seu país, ja que les elec
cions són senyal de l'existència de la 
democràcia. 

Tanmateix des del mateix camp 
que està a 4 Km. de la frontera es con
t inuen veient els helicòpters que la 
sobrevolen; es senten bombardetjos; 
els nous refugiats que arriben diuen 
que les agressions a la població civil en 
El Salvador continuen essent mol t 
fortes; etc... 

El Govern de El Salvador vol tirar 
endavant l'anomenat Pla Mi l . Aquest 
consisteix en la construcció d'aldees 
en zones controlades per la guerrilla ' 
salvadorenca i per l'exèrcit. Es tracta 
d'un pla contra insurgents i si els refu
giats tornessin a El Salvador, haurien 
de viure en aquestesaldees. 

Mentre en els camps, cada vegada hi 
arriben menys aliments i es retallen els 
pressupostos per a medicaments. Tam-, 
bé, es pressiona per contractar a gent 
d'Hondures en comptes de gent inter
nacional, ja que així aconsegueixen 
aïllar la situació, perquè ningú no pot 
explicar el que passa en els campa
ments. 

El passat abri l del 1985 l'exèrcit 
d'Hondures va començar a voltar els 
campaments on estava la Josefina Pur
gimon. Es van produir vàries entrades 
en les que es va amenaçar els refugiats 
i en van agafar un . El 29 d'agost, a les 
tres de la tarda, entren més de cent 
efectius del Dècim Batalló d'Infanteria 
al comandament d 'un tal major Miguel 
Ramírez i van estar més de dues hores 
disparant als refugiats. A un el maten 
degollant-lo i a una nena de dos mesos 
a guitzes. 55 refugiats van resultar fe
rits de bala. Van violar dues dones i 
segrestar deu refugiats, entre ells un 
que abans ja havien tor turat davant de 
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to thom. Fa un parell de mesos encara 
sren a la presó de Regucigalpa, acusats 
de ser participants de â guerrilla. 
Aquest mateix dia hi havien dos nord-
arriericans entre els militars. Tots duien 
la cara pintada i la Josefina explica 
nue ella tenia la Impressió que anaven 
drogats. 

Dos mesos abans de l'assalt, havien 
visitat el campament el general del 
Comandament Sur d 'EE.UU., al Pana
' l s , I 5 tinents coronels nordameri-
•^ans. Entre els militars que volten els 
campaments normalment sempre hi ha 
Presència nordamericana. 

Les zones on estan situats els cam-
Parnents són zones estratègiques per la 
instal.jació de bases. A més a més, si 
^Is camps de refugiats estan més a la 

Les zones on estan situats els cam
paments són zones estratègiques per la 
'fistal.lació de bases. A més a més, si 
^'s camps de refugiats estan més a la 
Vora de la frontera, els pagesos que 
Venen fugint a través de la muntanya 
hi. poden arribar més fàcilment. A l 
^snip s'ha format un taller de premsa, 
^ada setmana es comenten notícies. 
Entre els refugiats, a l'escola, es parla 
de reubicacló, repatriació, i d'altres 
aspectes que afecten ta vida del campa
ment. 

La presència militar a Hondures és 
c'ara per qualsevol que atravessi el 
Pais. Actualment, hi ha set bases mi-
•itars amb un total de vuit mi l militats 
fels Estats Units. La Comissió de Drets 

umans no para de denunciar nous 
desapareguts. 

A Llagostera la Josefina portà un 
Vídeo sobre la vida a Colomoncagua. 
Al camp to thom té la seva feina. Els 
"fins. al mat i , van a l'escola i a la tarda 
^^mbé treballen. En els tallers es fan 
coses de fusteria i també es treballa el 
poc terreny que tenen. Els refugiats 
qtJe arriben són en un vuitanta per 
cent analfabets. Actualment, en aquest 
camp només ho són el vint per cent 
" ' ha nens d'onze i dotze anys que 
ensenyen a llegir i escriure als adults, 
cis salvadorencs parlen el castellà. En 

et campament tenen oportunitat 
d'aprendre algun of ic i , cosa que no 
havien pogut fer en el seu país. També 
aprenen a coordinar-se i treballar 
assambleàriament. 

En els tres camps a Hondures hi ha 
un total de 16 persones estrangeres. 
A Colomoncagua actualment només 
n'hi ha nou. Anteriorment, havien arri
bat a haver-n'hi quinze només en 
aquest canip, però tes pressions són 
massa fortes. Les nacionalitats 
d'aquests nou col.laboradors interna
cionals són: francesa, espanyola, nord
americana, irlandesa, canadenca I fran
cesa. 

La Josefina Purgimon ara torna a 
ser a Amèrica Central, però no ha po
gut tornar a Hondures per raons òb
vies; ha anat a N icaragua. 

Ara, nosaltres aquí ens hem inco
modat una mica amb la situació deri
vada de la invasió dels Estats Units a 
Líbia. Ens hem indignat de què en 
Reagan agafés la iniciativa pel seu 
compte justament després de la deci
sió presa pels governants europeus, 
i ens hem esgarrifat davant les setan
ta morts hagudes en els bombar
deigs. 

Mentre a Hondures el president 
Duarte és recolzat incondicionalment, 
en la seva política d'exterminació de 
tota oposició, pels Estats Units. La 
repressió agafa la forma d'un verita
ble genocidi de les poblacions rurals, 
quan el poble de El Salvador lluita per 
la seva pròpia llibertat des de fa temps, 
i tracta d'organitzar-se com una nació 
sobre la base de la justícia social i la 
participació. Indubtablement, que hi 
ha qui busca una inspiració en ideolo
gies de caràcter marxista i això als 
Estats Units no els agrada. Tanmateix, 
la majoria només desitja una nova ma
nera de vida, organitzada d'acord amb 
la "lògica de les majories" i no d'acord 
amb petits grups privilegiats que explo
ten I oprimeixen la majoria. Amb to t 
això, les forces salvadorenques, l'Ar
mada, la Guàrdia Nacional i grups pa-
ramilltars intervenen regularment .a 
Hondures i duen a terme greus masa-
eres amb els refugiats salvadorencs. 

Però per nosaltres Centro-Amèrica 
està massa lluny i mai s'han fet, com 
en el cas de Líbia, tele-notícies mono
gràfiques parlant de la situació allà. 
És a dir -posant-ho en ei seu punt 
just—, ni en els diaris ni en la televisió 
Centro-Amèrica és notícia. Aqu í el 
que es ven és la novetat, i Centro-
Amèrica no és novetat; són massa 
anys de violència contra un poble que 
busca la ll ibertat. 

Col·lectiu de Redacció 

E.Surós 

Fruites 

Pollastres 

• ] 

Comte Guifré, 23 - Tel, 83 05 08 

LLAGOSTERA 
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Carnisseria - Tocineria 

Passeig Tomàs de A. Boada, 12 

Telèfon £Í3 02 14 

LLAGOSTERA 

R E L A C I Ó D E N A I X E M E N T S 

D E S D E L M E S D E 

D E S E M B R E (inclòs) 

3-12-85, Belen Pulido Ortiz, filla 
d 'Anton io i de Maria Isabel, domi
ciliats al carrer Músic Aguiló núm. 24 

4-12-85, Ivàn Sànchez Acero, f i l l de 
José-Francisco i de Catalina, domici
liats al carrer Sant Anton i núm. 12, 
baixos, 

30-11-85, Jordi Darder Barrera, fill 
d'Alberto i de Consueío, domicil iats 
al carrer Lleó I núm. 45. 

17-12-85, Daniel Càliz Ruiz, f i l l de 
José-Antonio i de Rosali'a, domicil iats 
ai carrer Santa Anna núm. 23 

2-01-86, Susana Reyes Tur, f i l la 
d 'Antonio i de Susana, domiciliats al 
carrer Lacustària núm. 14, baixos 1.3 

4-01-86, Yavanna Garrido Malfeitos, 
f i l la de Valentín i de Purificación, do
miciliats a la urbanització Selva Brava, 
parc. núm. 30 

8-01-86, Núria" Aluart Téllez, f i l la 
de José i de Carmen, domiciliats al 
carrer Nou núm. 58 

9-01-86, Daniel Pardillo Jiménez, f i l l 
de Martín i de Maria Josefa, domici
liats al Passeig Romeu núm. 20 . 

28-01-86, Josep Castelló Ribas, f i l l 
de José i de Josefina, domicil iats al 
carrer Ricard Casademont núm. 6 

6-03-86, Roger Masferrer Pérez, f i l l 
de Ramon i de IVi.^ Angeles, domici l iats' 
al Passeig Romeu núm. 20, 2.n, 2.a 

14-03-86, Alba Barceló i Vert, f i l la 
d'Esteve i de Ruth, domicil iats al car
rer Ganix núm. 30 

20-03-86, Lluís Raurich Gonzàlez, 
f i l l de Luis i de MarTa Cristina, domici
liats al carrer Olivareta núm. 12 

4-04-86, Marc Verdaguer Menció, 
f i l l de José i de Ramona, domicil iats 
al carrer Migdia núm. 28 

2-04-86, Joana Vila Fernandez, f i l la 
de Juan i Encarnación, domicil iats al 
carrer Puig del General núm. 40, bai
xos 2.a 

11-04-86, Ivan Ortiz Pareja, f i l l de 
José Anton io i Teresa, domiciliats al 
carrer Lacustària núm. 10,2.0^^2.3 

15-04-86, Eduard Comas Blanch, 
f i l l d 'Albert i Fina, domicil iats al car
rer Sant Josep Núm. 4 

27-04-86, Ester Fontcuberta Buti-
nach, f i l la de Joan i Consol, domicil iats 
al carrer Rafael Mas núm. 64 

M A T R I M O N I S 

22-2-86, Francisco Romero i Jimé
nez, nascut a Lebrija (Sevilla) el 18-8-
58, domici l iata Pont Major, Bloc J, es
cala 2.9. 

Milagros Coll i Barrachina, nascuda 
a Sant Gregori el 27-2-64, domiciliada 
al carrer Santa Anna núm. 23, de Lla
gostera. • 

1-3-86, Manuel-José Fuentes i Bení
tez, nascut a Sant Gregori el 3-11-63, 
domici l iat a Sant Feliu de Guíxols, 
Grup Sot dels Canyers, escala núm. 27 

Antònia García i Gonzàlez, nascuda 
a Sant Gregori el 10-9-66, domiciliada 
a Llagostera, carrer Hospital núm. 17 

5-4-86, José Maria Estela i Rius, do
mici l iat a Sant Feliu de Guíxols, carrer 
Dr. Presas núm. 67, 2.on i nat a Sant 
Privat de Bas (Girona) el 20-12-64. 

Concepciòn Molina i Conde, nascu
da a Sant Gregori el 20-1-68, domici-,' 
liada a Llagostera, veïnat de Sant Llo
renç núm. 22 

6-4-86, Domingo Gonzàlez i Hoyo, 
nascut a Orcera (Jaén) el 28-9-60, do- ' 
mici l iat a Llagostera, carrer del Fred' 
núm. 2. 

Maria de la Cruz Peralta i Pedraza, 
nascuda a Llagostera el 30-11-63, do
miciliada a Llagostera, carrer del Fred 
núm. 2 

12-4-S6, Farid Lakhlif!, nascut a 
Casablanca (Marruecos) el 30-6-60, do
mici l iat a Lloret de Mar, carrer Mas 
Pastell núm. 15 

Maria Elena Gonzàlez i Ferrando, 
nascuda a Llagostera el 13-7-57, domi
ciliada a Llagostera, carrer Marina 
núm. 14 

^•y í^-^-i^i^^smfmy:^^'" 
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DEFUNCIONS 

6-12-85, Werner Fürst, nascut el 
30-7-35, domicl iat al veinat de Mata 
núm.6 "Can Borra". 

27-12-85, Joaquín Colomeda Saga-
ró, nascut el 9-8-1907, domici l iat al 
carrer Almogàvers núm. 19 

4-01-86, Clotilde Vila Bascutell, 
nascuda a Llagostera el 5-6-1907, do-
Tiiciliada al carrer Costa Brava núm. 
23 

17-01-86, Luisa Rodó Ribas, nascu
da a Llagostera el 21-6-1904, domici
liada a la Plaça del Mercat núm. 1 

20-01-86, Agustín Coll Planella, 
nascut el 9-7-1905, domici l iat al carrer 
de la Travessia Barceloneta núm.12 

20-01-86, Tiburcio Balam Fuyà, 
nascut a Tossa el 25-9-1900, domicil iat 
al carrer Concepció núm. 23 

24-01-86, Raquel Ribot Vilaseca, 
nascuda a Sant Anton i Calonge el 17-
4-1893, domiciliada a l'Hospital Muni
cipal. 

25-01-86, José Cübarsí Pla, nascut 
a Llagostera el 27-11-1916, domici l iat 
al veïnat de Bruguera núm. 70 

30-01-86, Vicente Rabasseda Gandol, 
nascut a Llagostera el 30-10-1910, 
domici l iat al carrer Camprodon núm. 
34 

3-02-86, Mercedes Pons Tarrés, nas
cuda a Maçanet de la Selva el 10-2-
1903, domicliada a l'Hospital Munici
pal. 

14-02-86, Trinidad Peraferrer Viola, 
nascuda a Llagostera el 4-6-1902, do
micliada al carrer Calderers núm. 1 

4-03-86, Enriqueta Puig Borrell, 
nascuda a Llagostera el 20-9-1906, 
domiciliada al carrer Sant Feliu núm. 
31 

23-03-86, Seraf ina Vivaracho Coba-
cho, nascuda a Casillas de Berlanga 
{Caltojar} Soria el 21-4-1918, domici
liada al carrer Sant Pere núm. 19 

26-03-86, Montserrat Dorca Moner, 
nascuda a Llagostera el 31-8-1905, do
miciliada a l'Hospital Municipal. 

3-04-86, Delffn Sàbat Xirgo, nascut 
a Llagostera el 22-5-1923, domicil iat 
al vei'nat de Bruguera núm. 1 

16-04-86, Maria Madí I Ferrer, nas
cuda a Llagostera l'11-6-1894, domi
ciliada al carrer Almogàvers núm. 8 

El 31 de març passat, dilluns de Pasqua, va tenir lloc la VI Trobada 
Sardanista a Llagostera. La jornada, com ja és habitual, va fer que per 
'9 tarda la plaça s'omplís de gom a gom mentre que pel matí el caliu 
saguantava més discretament amb tres o quatre rotllanes. D'aquesta 
Matinal cal destacar la demostració feta pels alumnes del curset de 
sardanes de l'après durant tot aquest curs. Els Amics de la Sardana 
han estat qui han ensenyat als nens i nenes de tercer a vuitè 
curs d'E.G.B. un parell d'hores els capvespres de cada dissabte. 

Quant a les cobles de la VI Trobada, van ser: Foment de la Sardana, 
Ciutat de Girona i Baix Empordà. Com cada any les sardanes van ser 
Qratuites per a tothom. Tanmateix, si aquestes són possibles és gràcies 
3 la col.laboraciddetots. 

També durant la Festa Major i seguint l'activitat de tot l'any, tindrà 
"oc la primera Trobada Sardanista Infantil. La cobla Ciutat de Girona 
tocarà el dissabre 17 de maig, a les cinc de la tarda, a la plaça, les 
sardanes per als petits dansaires. Després, juntament amb la Principal 
de Llagostera en tocaran per al públic en general. 

ALIMENTACIÓ 

QUEVIURES i FRUITES 

Plaça Mercat, 1 • Telèfon 83 00 41 

LLAGOSTERA 
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TOT HO TROVAREU A; Resultí :eferènd 

CONGELATS AL DETALL 

Veniu i podreu comprovar la varietat 
de productes congelats a granel de 
gran qualitat i l'assortiment en com
plements, vins, caves i licors que 
us podem oferir. 

Alvarez de Castro, 15 - TeL 8301 55 

LLAGOSTERA (Girona) 

Ei passat 12 de març es va fer a Llagostera, com arreu de l'estat espanyol, el 
Referèndum sobre l 'OTAN; el primer dins d'aquesta nova etapa "democràt ica". 
Els resultats tant a Catalunya com a la resta de l'estat ja han sigut prou comentats 
des de tots els cantons abans de que veiéssim més clarament, gràcies als incidents 
d'aquestes últimes setmanes, el que vol dir estar a l'Aliança Atlàntica. 

A Llagostera la participació en el Referèndum va ser del 55 per cent sobre un , 
total de 3.915 votants. Els vots es contaren segons les seccions ja usuals en ante-' 
riors eleccions. Els resultats van ser: 

SECCIÓ 

l.a 
2.a 
3.a 

SI 

325 
366 
103 

NO 

412 
484 
224 

BLANC 

45 
52 
19 

NUL 

11 
14 

5 

T O T A L ' 7 9 4 1.220 116 30 

Les seccions l.a i 2.a es corresponen concretament a les marcades en el mapa 
adjunt, mentre que a la tercera hi pertanyen tots els veïnats, el carrer Carrilet i 
la carretera de Tossa. 

La participació en cada una d'aquestes va ser la següent: 

Secció 1 .a - 1.340 persones censades de les quals votaren 794 

Secció 2.9 ~ 1.748 persones censades de les quals votaren 916 

Secció 3.a ~ 0.827 persones censades de les quals votaren 351 

En la segona secció, en ser la més nombrosa, es van col.locar dues taules. 

m 

0im%omt 

€atuttm 'Witivztt$ 

(Girona) 
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Primera 

El C INEMA A M A T E U R pot tenir una gran importància i eficàcia jus
tament per ta seva independència; per no estar lligat a cap credo; i no 
P·'ecisar de l'aportació capitalista per la seva realització, que exigeix 
sempre un benefici i per tant una acomodació. 

Amb aquestes paraules en Llui's Bonavia acabava un treball monogrà
fic sobre l'Antoni Vares que publicava el Butllen'de l 'AFYC l'any 1967, 

Ara quan a Llagostera en Joan Vall, en Pep Fernàndez i en Jesús Por-
^as treballen per donar a conèixer el cinema amateur, i amb això, fo
mentar l'interès per fer nous muntatges, ens ha agradat començar amb 
aquestes paraules escrites com a "conclusión" després de "estudiada su 
lecciòn" (la d'en Toni Vares). Perquè, en certa manera, aquesta pot ser 
una de les moltes continuacions d'aquella empenta, revaloritzant que 
6*1 Vares va saber donar en les contrades gironines i que en Bonavia cap
ta I expressa després de recórrer la seva obra. 

•r:::': :•( ' i;'"::\'\ :' —Ai'xò vol dir Quc hi hawà unü se-
gona mostra? 

—Així ho esperem. Nosaltres tenim 
ganes que per un altre any hi hagin au
tors d'altres pobles de les comarques 
gironines, i, qui sap si més endavant 
aconseguim organitzar un concurs pro
vincial! És clar que això dependrà 
també de les ajudes econòmiques que 
peguem rebre de l'Ajuntament i d'al
tres organismes. 

Quant a la feina, ja li posarem nos
altres. Per l'organització contem amb 
la col·laboració de l'Alfons Hereu, or
ganitzador del conegut festival interna
cional de cinema amateur de la Costa 
Brava. 

SOBRE LA 
PRIMERA MOSTRA 

A N T O N I VARES 

-Perquè una mosfí-a de cinema 
i^nmteur? 

-Nosaltres estem engrescats amb el 
cinema amateur i voldríem obrir una 
porta a tothom qui en faci, donar una 
possibilitat a què es coneixin les seves 
Obres. A més a més, aquesta possibili
tat I el contacte amb altres afeccionats 
potser que, també estimuli a més gent 
a dedicar-s'hi. 

FABRICAT PER 

Ctra. Sant Lloreç, s/n. 
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CONSTRUCCIONS ^ 

M A R C Í S U L I M À S 

Passatge Costa Brava, 10 

construcció de xalets 
pressupostos 
adobs 

Telèfon 83 04 22 

LLAGQSTE 

-Iperquè Mostra Antoni Vares? 
— L'Antoni Vares és un f i l l de la 

nostra vila que va donar una gran em
penta al cinema ateur. Per molts lla-
gosterencs, i f ins i t o t per algú de nos
altres mateixos, e's un gran desconegut 
i ens sembla important el donar-lo a 
conèixer. També volem homenatjar-lo. 

* El divendres 1 8 d'abr i l , comença
va la mostra amb la projecció de tres 
pel·lícules d'autors locals. Les projec
cions van ser: 

—L'hivern de Joan Valls; una visió 
poètica del pas dels dies des de la tar
dor a la primavera; el pas de l'hivern 
que acaba marxant lentament cap a al
tres latituds. Està rodada a Sta. Colo
ma, Sta. Pellaia, Caldes i uns pocs in
drets de Llagostera. 

— Reposmò àe Recuerdos de un via-

je: Almedinilla d'en Joan Valls i en 

Pep Fernàndez, deguda a diferents pe

ticions rebudes en aquest sentit. 

-Fets d'en Pep Fernàndez: imatges 
sobre cinc anys de vida a Llagostera 
amb un pet i t comentari. La pel.ít'cula 
no té f i , senzillament deixen de suc
ceir-se imatges; al respecte en Pep d iu : 
"Els fets són a ix í , no tenen f i " . 

El següent divendres, dia 25 
d'abri l , es va fer l'homenatge a l 'Anto
ni Vares i Martinell. A l'acte hi van as
sistir la seva vídua i f i l ls, aixf com en 
Lluís, Bonavia, amic i col·laborador 
d'en Vares que ha escrit una petita 
biografia sobre ell. 

Presenta la vetllada l'Enric Marquès, 
artista gironí que passa mol t de temps 
a Llagostera, el qual també havia cone
gut a en Vares. Ens parla de la influèn
cia que aquest havia t ingut sobre els 
joves gironins de la postguerra. A ell 
el descriu com una persona mol t ge
nerosa I gens dogmàtica: "Eera una 
persona lleugera a pesar del seu conei
xement i la seva vivència; tenia una 
gran espiri tuali tat". 

De la relació d'en Vares amb el po
ble comenta que l 'Antoni havia estat 
company d'infància d'en Pere Mayol 
i que aquesta relació va continuar du
rant molts d'any com amic i com ar
tista. A ixò va fer que vingués sovint a 
Llagostera, et seu poble natal. 

Quant a la seva relació personal, co
menta l'orientació que de jove havia 
rebut d'aquest, quan ell va anar a Pa
rís. Recorda aquell temps, quan ja a 
dalt del t ren, a punt de marxa, mira 
cap a la muralla on li sembla veure un 
Vares immens que el despedia tal com 

K t 

•í£. 

/ • ' ' - f j -

aquest li havia d i t que faria després de 
donar-li les últimes indicacions. 

Seguidament i després d'unes parau
les de l'alcalde, qui va donar un ram de 
f lors a la Llu l'sa Batlle, vídua d'en Va-
fés, es van passar tres pel.lícules seves, 
amb aquella "personal i tat ! gràcia d'un 
cinema imperfecte fet amb pocs resur-
sos materials I tècnics". Aquestes, d i 
positades en donació per la famíl ia 
al Museu d'Història de Girona, van 
ser cedides per en Quim Nadal, alcal
de de Girona. 

'Jn fet simpàtic va ser l'assistència 
de dos dels nens protagonistes de la 
Pel·lícula "N inos" rodada 32 anys en
darrera. . ,, . . 

Les pel·lícules van ser: "ÍMinos", 
L'home del sac" i " R o c " . 

. La vetllada es va cloure amb la pro
jecció de quatre f i lms, de gent de Sant 

s'iu, sobre el Carrilet "aquest tren 
^ue va unir durant setanta-set anys 
^afit Feliu amb Llagostera" i amb 

Record d'una nevada històrica" la ne
vada del Nadal del 1962 a Llagostera 
denPereSais. 

* «-,* 

NOTES BIOGRÀFIQUES 

1 9 0 9 . - El 23 de maig, neix a Lla
gostera en el casc antic l 'Antoni Vares 
i Martinell. El seu pare, pintor per af i-
ció i amant de l'art en general fa que 
alterni els seus estudis amb l'assistèn
cia a l'Escola d'Arts i Oficis on coneix 
Pere Mayol amb qui mantindrà una en
tranyable amistat. 

1920.— La família Vares es traslla
da a Girona. L'Antoni acaba els estudis 
i entra a l'Escola de Belles Arts. 

1927.— Vares fa el seu primer viat
ge a França per motius familiars. Du
rant els dos anys d'estada a Bel fordfa 
fotografies i comença a introduir-se en 
el món del cinema. 

1929.— Viatge a Girona per una pe
tita temporada i després va a Paris per 

, completar els estudis. Allà fa d'ajudant 
en el taller d'un dels millors carteillstes 
de l'època I pinta decorats per revistes 
musicals. D'aquesta forma entra en 
contacte amb els mitjans teatrals i ci
nematogràfics. 

1931.— Torna a Girona per fer el 
servei mil i tar. Construieix la seva pri
mera càmara i roda "E l rapto de Maria 
Rosa", un senzill melodrama romàntic 
seguint els gustos de l'època. Aquest és 
e! primer f i lm amb argument que es fa 
a Girona. A ixò desperta un interès i 
es forma el primer equip de tècnics i 
actors de Girona, 

1932.— Una altra vegada a Paris, in
tervé com a extra en alguns films de Re-
né Clair, entre ells: " A nous la l iberté" 
(1932) i " M J u i l l e t " (1933). Profes
sionalment es dedica al dibuix publici
tar i . 

1935.— Torna definit ivament a Gi
rona. Realitza "Salakophades" i "Fent 
l ' ind io" pel.lícuies en blanc i negre 
amb un sòlid argument i un bon mun
tatge. 

1936.— Enrolat com a cartellista I 
després com escenògraf recorre dife
rents fronts per distreure la tropa. 

1 9 3 7 . - Filma el " X Aplec del 
G.E. i E.G. a Sant Martí Sacalm". 

1945.— Es casa amb Llui'sa Batlle 
Molar. 

1 9 4 9 . - Roda a Girona "Vuelta al 
ayer". La pel·lícula rep menció hono
rífica en el Concurs Nacional d'aquell 
any. 

1951,— En el Nacional es dóna la 
Medalla de Plata i el Premi a la mil lor 
fotografia al f i lm "La muerte del d ia" 
realització de Vares en cpl.laboració 
amb Josep Tarrés. 

l'Estacio de 
Servei de 
Llagostera 
CCAPSAPAZA, S. A.) 

Aprnfítií /'avinéiifescí p t r 

saliirfart'i íof.s c/s spii.s 

fiiii/cs i clientH, 
rie.sifjciiif-lií.s-lii mifi 

Bona Festa 
Major 

la Estación-
Servicio de 

itera 

CCAPSAPAZA, S, A.) 

•Aproyviluí Ifi «cíi.sirtfi 

imrti Huhnlar ÍI imiuH 

siis ciiiiiòd.s y cl/e/ifes, 

flp.seíiiiflole.s iiiici 

Feliz Fiesta 

Mayor 
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òptica 

MLEXT 
Caldes de Malavella Tel. 47 00 29 

Cassà de la Selva Tel . 4 6 1 2 03 

Llagostera Tel , S^OB^gQ^ 

ADAPTACIÓ DE LENT; 

DE CONTACTE ^ 

BONA FESTA MAJOR 

1952.— Prepara el rodatge de "El 
Castillo maldrto" tanmateix per man
ca de col.laboració no es:realjtzarà. 

1954.— Sobre un compte de Josep 
M.3 Folch i Torres el.labora el guió 
de "Ninos". La peLlfcuia, la qual roda 
amb en Palahi', guanya el Premi Espe
cial al film de més valors humans. 
També durant aquest any íilma "La 
construcción de un claustro", sobre el 
claustre de la catedral de Girona. 
Aquesta pel·lícula és projectada a Paris 
entre estudiants i aportà a Girona un 
bon nombre d'interessats en art. 

1956.— Fa varis documenlals sobre 
Girona. 

1958.— Roda "Roc" per la qual rep 
la Medalla de Coure, Premi al fi lm de 
més sentit poètic i Premi Paiílard. Deu 
anys més tard TV.E. donarà a aquest 
film el premí absolut en el Concurs 
Nacional de Cinema Amateur. 

1960.- Ens ofereix: "F. Torres 
Monsó escultor". 

A L G U N E S DE 

LES SEVES PEL·LÍCULES 

1961. - Crea dins l'agrupació Foto
gràfica i Cinematogràfica de Girona i la 
seva província les "tertúlies cinemato
gràfiques dels divendres" d'on a través 
dels primers assaigs de l'anàlisi cinema
togràfica sortirà el Cine-Ciub. 

1962.- Fa "L'home del sac". 

1963.— Es convidat especialment 
per la comissió organitzadora de la 
"V Rencontre de Prades" (França), 
festival de cinema professional, on pre
senta "L'home del sac". Serà l'únic re
presentant de tot l'estat espanyol. 

1964-- Filma la creació de l'Uni
vers a través de les imatges del cèlebre 
tapís de la Creació de la catedral de 
Girona. Fa un documental en color so
bre "El Corpus a Girona". 

1985.— Treballa en el guiódeJosa-
fat, sobre la novel·la de Prudència Ber-
trana. 

1966.— L'Antoni Vares mor el dia 
2 de març. 

Antoni Vares, pioner de! cinema-amateur gironí' introdueix en les 
seves pel·lícules un guió sòlid i pren cura del muntatge, cosa que no 
preocupava als cineastes de llavors, preocupats només pel record fami
liar, les gràcies del nen que només agraden als pares o com a màxim pel 
que seria el record d'algun viatge de vacances sense cap interès especial 
per algun espectador aliè a aquest. 

L'Antoni Vares planifica, fotografia i fa el muntatge de forma excep
cional, no essent problema per ell ni el decorat ni Tambientació, sabent 
trobar l'adequat en cada cas malgrat en la majoria dels seus films surtin 
eis mateixos llocs, quasi tots ells pels voltants de la Catedral, Sant Fèüx 
o bé la Vall de Sant Daniel. 

Cal destacar també el seu ínsaciat desig de comunicació amb els al
tres. ^^^-•'- """•••">·-̂ '"---

Nosaltres recollim aquí de forma breu alguns petits comentaris sobre 
el contingut de les seves obres més significatives per tal d'apropar-nos-hi 
una mica més: 

LLAGOSTERA 

SALAKOPHADES - (1935) 
Pel·lícula d'humor on ens explica 

les aventures de dos expedicionaris per 
les selves de Centre-Àfrica, filmada ín
tegrament a les ribes i platges del riu 
Ter. Aquesta pel·lícula és un bon 

exemple de les possibilitats que pot 
donar un montatge fent servir la intel-
ligència. Així ég en les seqüències del 
viatge per mar dels dos exploradors. 
Sense disposar d'un vaixell i ni tan sols 
de mar, aconsegueix donar la impressió 
de què realment naveguen per l'oceà. 
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Per això es serveix senzillament d'una 
barana d'una terrassa i aprofita l'estela 
Que deixa l'aigua en sortir amb pressió 
de la turbina d'una central elèctrica, en 
aquest cas la terrassa dels banys de la 
piscina municipal de Girona i la central 
de Pedret. 

FENT L ' I N D I O - ( 1 9 3 5 ) 

Cinta rodada en un sol diumenge 
d'estiu. Ens fa una parodia de qualse
vol pr imi t iu Mack Sennett, plena de 
bons "gags" còmics visuals. 

LA MUERTE DEL D IA - (1951) 
Neix i mor el dia rodant per la Giro

na de darrera muralla i la Vall de Sant 
Daniel. 

Í M l N O S - ( 1 9 5 4 ) 
Pel.lícula que roda en blanc i negre 

amb en Palahi' a la camera. Util itza 
l'escenari natural de la Pujada a la Ca
tedral, la Pfaça dels Apòstols i els car
rers dels voltants. Les velles pedres ad
quireixen qualitats insospitades i ser
veixen de fons a una gran quantitat de 
plans. Amb agilitat de camera en mo
ments perillosos, evita caure en la fo to 
postal. 

Les entremaliadures que fan uns 
nens a un vell sabater de portal, porta
ran a aquests a conèixer el seu f i l l para
lít ic amb qui es fan amics. Amb aques
ta amistat els petits donen als grans to
ta.una sèrie de lliçons. Serà caracterís
t ic de Vares que quan ens vulgui dir 
alguna cosa, ho faci a través de nens o 
de poetes. 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
C L A U S T R O - ( 1 9 5 4 ) 

Tenint per intèrprets les figures dels 
capitells del Claustre romànic de la 
Catedral de Girona, fa un f i lm excel-
lent sobre art. Amb bons efectes de 
"um augmenta els petits personatges 
a mida monumental i dóna vida a la 
pròpia pedra. 

_ Aquesta pel.lícula la fa amb l'ajuda 
I el guió de Lluís G. Buenaventura Ca
nadà. 

R O C - ( 1 9 5 8 ) 

Rodada en color, dóna la impressió 
•^'una fantasia poètica, malgrat, des
près d'una lleugera anàlisi es veu que 

té més de realitat que de fantasia. El 
veritablement important és lluitar per 
alguna cosa de la qual només se'n té 
una visió personal, però no idealitzada, 
ja que d'altra manera no l luitaríem. 
Generalment quan s'assoleix aquest 
quelcom pel que hom l luita, si e's que 
s'assoleix, decep. 

En aquesta pel.lícula fa servir el co
lor en un escenari auster, quasi exent 
d'el l . To t passa entre les Escales de la 
Catedral i la Plaça dels Apòstols, La 
única nota de color és una f lor verme
lla. Matisa pedra per pedra i ens dóna 
uns enquadraments on el color, preci
sament per no ser estrident, juga el 
millor paper. El poeta persegueix 
l'amor d'una bella. El sublimitza de 
tal manera que, eri la seva imaginació, 
converteix una sabata en una rosa. En 
aconseguir-ho descobreix la realitat de 
la sabata i t o t perd ei seu encant. 

F. TORRES MONSO 
E S C U L T O R - ( 1 9 6 0 ) 

Aprof i tant una exposició antològica 
que l'escultor fa a Madrid, amb escas
sos mitjans tècnics, superats amb en
tusiasme i intel·ligència, f i lma un do
cumental ple d'aconseguits efectes de 
l lum, que donen als volums de Torres 
Monsó una nova dimensió: la del 
moviment. ,v :;• 

" L ' H O M E DEL SAC" - (1962) 

Un cop més roda en els voltants de 
la catedral de Girona. Tria com a tema 
un conte infanti l on es pretén des
truir el mite de l'home del sac, perso
natge de terror. Aconseguiex una cin
ta plena de tendresa on presenta un 
home del sac, que paradoxalment és 
amic dels nens. Juga amb ells com un 
més, s'emociona, i f ins i to t somnia 
despert amb el candor de la seva infan
tesa. Amb això traíciona la seva socie
tat i és expulsat d'aquesta, condemnat 
a vagar eternament sense destí. Aquest 
home estima els nens més que a ningú 
pel que ell mateix té de nen. La socie
tat no admet la dolcesa, sinó que cal 
ser inflexible. 
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Si els déus i els astres haguessin ele
git, per un servidor, l'arrogant destí 
d'un cavaller divuitesc, compliria amb 
les obligacions del llinatge i engegaria 
a aquest individu el guant damunt la 
cara. Si haguessin optat per u n J l a t í 
del t ipus apassionat, us asseguro que 
el reptaria a sortir al carrer, i fins és 
possible que sol·licités ardentment a 
alguns amics que em subjectessin in
capaç de contenir la còlera. 

Abans de seguir amb aquestes hi
pòtesis poc recomanables i, franca
ment, impròpies del meu tarannà, per
meteu-me un breu preàmbul just i f i 
catiu. 

Acceptaré que tal vegada els sabe
ruts que analitzen la premsa comarcal 
estiguin encertats i aquest no sigui el 
mitjà de comunicació idoni per tractar 
temes i personatges de l'alta polít ica, 
en aparença aliens a la nostra realitat 
quotidiana. Probablement resultaria 
més adient una col·laboració enmar-
cada en l 'àmbit municipal. Però, què 
voleu que us digui, en aquests mo
ments no em sento motivat per proble
mes, sens dubte importants, d'escom
braries, plans urbanístics i escuts he
ràldics. Per altra banda, escric desco
neixent l'abast exacte de lectors i amb 
la sospita de que no deuen excedir 
massa d'aquells que es poden compta
bilitzar amb els cinc dits d'una mà. A i -
X í les coses, prefereixo f er-les amb ob
jectius auto-terapèutics i dedicar-me a 
abocar en aquest paper les pròpies 
dèries, de manera, si ho consentiu, ca
tàrtica. 

No ha estat avui, per a mi , un dia 
especialment favorable. Compro el 
diari amb el deler bàsic d'assabentar-
me dels detalls de l'empat del Barca i 
conèixer les darreres tribulacions d'en 
Shuster, i sense avís ni preparació em 
surt al pas la truculència del president 
de la metròpol i . 

A la primera plana ja el tenim de
senfundant, en defensa pròpia, la V I 
f lota a sis mi l quilòmetres de casa seva 
i bombardejant profi làcticament terro
ristes de quatre anys. Passo fu l l i vet-

aquí el gran comunicador abillat amb 
la màxima solemnitat que les seves li
mitacions d'actor l i permeten expres
sar, escampant a l 'opinió pública les 
particularitats de la perversitat de Ni
caragua i de l'estratègia que uti l i tzaren 
els sandinistes per rodejar I conquerir 
Nova York amb trenta guerrillers. Era 
ja suficient, però ja és sabut que l'ad
versitat no és plany de ningú. 

Vaig a dinar i per conducte del ví
deo honoren els meus impressio.nables 
sentits amb l'espantosa "Rocky I V " . 
Jo, que vaig tenir cura de no apropar-
me més de cinquanta metres al cine on 
l'exhibien, em veig obligat a compartir 
l'àpat amb aquest prototipus de yan-
kes pr imi t iu , boterut i cur t de gambals. 

No és que estigui obsessionat, és 
que em sento rodejat. En aquestes con
dicions demanar que em deixeu des-
capdellar a gust, no és demanar massa. 

El conjunt de pobles d'aquest Estat 
imprecís,votant Si a l'Otan acaba d'ac
ceptar un resignat acatament a la po
tència hegemònica que els designis ce
lestials ens han atorgat. La majoria dó
na el seu SI en un pietós acte de fe en
vers el govern socialista, convençuts 
de que exacuten la polít ica més pro
gressista que es pot fer en les actuals 
circumstàncies històriques. I quan en
cara aquestes ànimes càndides senten 
a la gola la irritació produida per la ro
da de mol í acabada de devorar, ja gau
d im d'una evidència explícita de la 
naturalesa del nostre proverbial aliat. 

També hi ha qui segueix saltant 
d'un peu i és felicita perquè f inalment, 
sortosament, definit ivament ja som a 
Europa. És possible però, que les ca
brioles d'alegria no l i hagin deixat ad
vertir que la vertadera dimensió del 
vell cont inent no és altra que la pro
víncia d'un imperi encapçalat per un 
subjecte que cerca la beatificació fent 
mèrits en la brega contra et comunis
me. Tanmateix com aquell vell amic 
nostre, baix i grassonpt que presidia ei 
règim anterior. 

Deixem de mirar-nos el melic i ad
metem que som posa cosa més que for-
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fniguetes de [a història, que si en algun 
moment tenen sentit és precisament 
cfuan diuen NO, encara que sigui un 
''espectuós: no em ve de gust, gràcies. 

Entretant, en el centre del món, un 
70 per cent dels usamericans han recol
zat les fanfàrries d'en Reagan. Ilustra-
*'U exemple de ta mesquinesa del sà-
P'sns, que ens convida com a mi'nim 
a dos reflexions: les virgueries orwe-
'ianes sobre la submissió de la pobla
ció en un estat policial, són pura quin-
calla al costat del poder d'aquells qui 
controlen els medis de comunicació, 
' PUe la febre nacionalista es pot con
duir a perillosos cims d'encegament. 

També hauré de reflexionar serio-
sannent sobre la teoria d'un conegut 
^ue diu haver descobert entre els tèr
bols components de les salsitxes de 
f rankfur t , en dosi suficient, una me
na de sedant que actua sobre les cèl-
'ules que estimulen l'esperit cri'tic. 

Estic plenament convençut de què 
en Reagan no és un neuròtic a qui 1i 

falta més d'un bull. És massa ingenu 
justificar la beligerància dels EE.UU. 
en el funcionament defectuós de la 
seva substància cerebral. Sembla més 
aviat un t i tel la, intèrpret de la poli'-
tica que beneficia al complex militar-
armamentista que paga la funció. Als 
electors els fa gràcia perquè reuneix 
les caracten'stiques que segons la f ic
ció cinematogràfica ha de reunir un 
president. En el paradís del cinema 
resulta mol t d i f íc i l distingir entre la 
f icció i la realitat. 

Malgrat tot , em serveix perfecta
ment per individualitzar la meva in
dignació. 

Digueu-li doncs a aquest home que 
des d'ara mesuri les seves passes per
què la meva paciència té un l ímit . No 
voldria veurem obligat a mostrar-li 
els aspectes més agres del meu tem
perament. 

Enric Ramionet Lloveras 
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ELS PESOS PESATS 
FAN TRONTOLLAR 

LA CÚPULA DE 
CONVERGÈNCIA 

L'esport no ha estat mal el meu 
fort, potser perquè massa sovint s'hi 
barreja la política i els interessos, í 
a mi m'agrada cada cosa en el seu lloc. 
Per això, d'entrada, no varg acabar 
d'entendre què passava en el ple del 
4 de desembre, en el que es va acor
dar la creació d'una nova junta polis-
portiva. 

—El socialista Josep Alba, defensant 
a capa i espasa, la independència i et 
prestigi d'alguns homenots del poble, 
que difícilment combreguen amb la 
seva ideologia. 

—Mentre, l'alcalde convergent Josep 
Puig, tirava pilotes fora, t defensava 
aferrissadament una junta encapçala
da I integrada únicament per gent jo
ve. 

Vaig anar prenent notes d'una llar
ga discussió en la que es va parlar de 
reunions secretes, de què hi ha xerra
meques d'una certa por per la posició 
que puguin prendre determinades per
sones en unes properes eleccions, de 
"consignes nefastes" i manipulacions,.. 
Vaja que els dos caps, es van posar 
perduts de les floretes que se van arri
bar a tirar. 

A l'endemà, dues trucades a gent 
que ni tan solament era al ple, m'ho 
van aclarir tot. Sí, senyors, la política 
es fa així, als passadissos, i qui envul-
gui saber més que llegeixi el Punt 
Diari del sis de desembre, i ho dic sim
plement per no repetir una llarga his
tòria. 

De tota manera, allà tampoc s'aca
bava d'aclarir tot. Algun dia explica
rem la gran jugada que havia passat 
per la ment maquiavèlíca dels qui 
treballen entre corredissos. Però no va 
acabar de quallar. Llàstima, hagués 
estat un gran gol. 

SI JMO EN VOLS CALDO, 

DUES TASSES! 

Fou de sobte. En una conversa que 
no ve al cas, vam recordar les discus
sions dels anys 75 a 77 entre la junta 
del Casino i els representants del Bell-
Matí. Bé, el dilema podn'em situar-lo 
abans o més cap aqu í, però ens centra
rem en aquella època. 

Eren uns debats demencials. La irra
cionalitat i la força d'uns joves que es 
pensaven tenir el poder de la raó, con
tra la irracionalitat i la força o'uns 
grans, que es pensaven tenir la raó que 
dóna el poder. A l Bell-Matí se li negeva 
el pa i la sal, se li volia fer pagar la 
l lum, la neteja de l'escala, i l'assajar 
teatre en el cinema es convertí en una 
tragicomèdia. Per no parlar del negoci 
del segle, el gran Bingo!, que ens ha
via de fer rics a tots. 

Aquella junta del Bell-Matí es va 
disoldre com també ho va anar fent la 
del Casino. El tema va quedar sobre la 
taula, pendent, com tots els grans te
mes. Fent un incís, era to t un fenomen 
sociològic, veure la transformació dels 
qui , iniciats en el Bell-Matí, passaven 
més tard, a mil i tar en ei Casino. 

Ara, quan es parla de la necessitat 
de revifar el Casino, veig la imatge dels 
joves que estan jugant a l'entrada del 
local, i que sé que no els pot agradar, 
però ja no queda pa i sal per negar. 
Realment, to thom es queda amb el 
que es mereix. •: - • - • , i 
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El magnífic local del saló - cafè del Casino, una imatge a potenciar. 

'EL N IU" , UN NIU 

Mentre, a la Graduada durant un 
temps, petits i grans van viure harmo-
nitzats, però aviat, els grans, han que
dat encaixonats i diuen que necessiten 
"les espai. Principal solució que propo
sen: tenir accés al pat i . . . 

^ío és la meva intenció aconsellar 
3 qui té la majoria, però el que passa 
amb l'escola bressol "E I N i u " és real-
" lent incomprensible. Segons va dir 
Salvador Parés en un ple, hi ha 24 in-
jants que esperen entrar i no tenen 
"oc. L'alcalde Josep Puig va reconèi-
*íer que està funcionant mol t bé, pe-
••o la guarderia no es municipalitza. 

Conseqüentment es van allargant 
les deficiències d'un servei més pr ior i 
t a t que la mateixa Llar, que l'emisso-
ja, i per descomptat que el quarter de 
'a Guàrdia Civi l , que entre una cosa i 
a tre costarà els seus calarons al po-
» e. Què esperem? Col.locar-hi algun 
altre invent? 

Hi havia una vegada un vell col·legí 
que en deien la Graduada. Quant els 
vailets van ser traslladats a unes noves 
instal·lacions, es va decidir que l'edifici 
seria destinat al multiús· Primer van 
robar un tal l de pati per fer-hi correus 
i les vivendes dels mestres· Després 
va ser aquell intent fa l l i t del CLA, o 
l ' Inst i tut que Llagostera no va saber 
tenir. Més tard , es convertí en guar
deria, a més de destinar dos locals a 
entitats d'aquestes que fan coses pel 
poble. 

Amb el temps l'Associació de Vei'ns 
i el Bell-Mati' vam haver de tocar el 
dos, per reformes. La casa gran s'om-
pl í de glòria donant cabuda en pocs 
metres quadrats, a l'emissora munici
pal i a la Llar dels Jubilats. Els altres, 
pobrets, van ser traslladats a un local 
humit i acabar d'esteranyínar, que 
vam haver d'abandonar, per un museu 
que no s'acaba d'inaugurar. 

GARATGE 

Emili Roget 
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L'Ajuntament vol fer una plaça a l'entrada del Puig pel carrer Costa Brava. 
Els veïns afectats no hi estan d'acord. 

COM ENTRAR UNA PLAÇA 
AMB CALÇADOR 

—Aquí hi posarem una plaça. 
—Per què? 
—Doncs per què hi fa bonic i afavo

reix la fluïdesa de la circulació. 
—I elsveins? 
—Oh! en sortiran beneficiats, no 

veus que se'ls hi revalorltzarà la pro
pietat. 

Ja se sap, es allò de qui no es con
forme és perquè no vol. El PERI 
—Pla especial de reforma interior— 
del Puig del General, és un tema del 
qual se n'ha parlat molt en els darrers 
plens municipals, sense arribar mai a 
fons. Com comentava un veí, hi ha 
la sensació de què els regidors se'n 
foten un xic de l'orga, i diuen: cadascú 
amb el seu problema. 

Amb el Puig s'han produi't una sè
rie de despropòsits, que van començar 
just en deixar-hi fer la primera casa. 
Es va permetre que tres senyors hi 
fessin els seus caierons, sense complí-^ 
car-se gaire la vida per complir amb els 
seus deures urbanístics. Però han 
tingut sort, i a més de dormir tran

quils, com ei 99 per cent dels promL 
tors d'aquest país, el jutge ha senten
ciat que no hi havia lloc a demanar 
responsabilitats, davant la querella 
criminal per estafa, presentada pels' 
veins. 

Ara el PERI ha acabat de posar 
l'esquetlla al gat, és a dir, als veí'ns. 
Les obres urgents que fan falta, tenen 
un cost aproximat de 38 milions de 
pessetes. D'aquests, tres i pico, van 
destinats a la construcció d'una idíl-
lica plaça entre els carrers Lleó i 
l'avinguda Costa Brava. 

La instal.lació d'aquesta p-laça s'ha 
acordat, una vegada la urbanització 
consolidada, i en contra de l'opinió 
dels veins directament afectats, les 
dues germanes Mir, Margarida i Àn
gela, l'Agustí de les pipes, i en Berto 
Darder. La decisió del PERI elaborat 
per l'arquitecte Francesc Ragolta amb 
el vist-i-plau de l'Ajuntament, és de 
retallar-los-hi uns quants metres a 
cadascun, per fer-hi cabre una plaça, 
no anunciada. 
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Quina sorpresa es va emportar el tècnic de Madrid, quan va veure que 
li faltaven vuit metres de façana. 

irrt (^b VEÍ, NO ET SOBREN 
PAS METRES? 

—Saps?, ^1 " t i u " aquell que ha vín-
Sut per marcar els fonaments del 
quarter de la Guàrdia Civi l , diu que no 
li cap. 

—Que no l i cap? riin-, Í:; -^^o;-• 
—SI', que li falta terreny. Segons els 

seus plànols, haurien d'haver-hl 24 me
tres de façana i en realitat només n'hi 
ha 16. 

—Cony de cony, quines coses... 
Abans el tècnic havia anat a parlar 

amb els veins per contrastar les escrip
tures i mirar d'entendre aquell embo
lic. 

Resulta que el terreny de la carrete-
^^ de Tossa, havia estat cedit a l'AJun-
«m en t per l 'Hospilal als anys seixanta 
per un preu irr isori , ja amb la f inal i tat 

e cedir-ho a la Benemèrita per a cons-
[Uir-hi ta caserna. Només han passat 
•fttanys per posar-hi la primera pedra, 

^ "e no està del to t malament... 
Els terrenys tenen realment 16 me-

••es lineals de façana per uns 60 de 
profunditat. A l'escriptura, que és 
] i o l t vella, consta que l'amplada és 
^e 19 metres. L'antic aparellador mu-
" 'c ipa l , elaborà un croquis per enviar 

Madr id, a on es diu que els metres 

. - • • • • , r rú ' i íàr t - : • 

de la façana són 2 1 . La cosa es conver
teix en un autèntic ball de bastons, 
quan a Madrid fan et projecte contant 
2 4 metres d'amplada. 

Deixant a part les interpretacions 
—que n'hi ha!—, l 'Ajuntament ha ha
gut d'adquirir la parcel.la del costat 
per poder fer-hi cabre et quarter, no 
fora que ta direcció general se'n des-
dfs i quedéssim desemparats. L'apo-
calipsi ens agafí confessats! Els pro
pietaris dels terrenys, han rebut mig 
mil ionet pensant que h i feien un bon 
negoci, perquè de la missa no en co
neixien la meitat. 

tVlentrestant, la caserna s'anirà en
f i lant , que per si un cas, abans ja 
s'han untat els fonaments, amb tres 
quilos d'arguments. 

Restaurant 

•s 
Cscuts 

Carretera de Girona a St Feliu, 
Km. 21 

Te/è fon (972) 83.04.50 

LLAGOSTERA 

^sí<S9s. 

Joan Ventura Brugulaí 

GIMNAS 
SAUNA 

MASSATGE 
Gimnàstica Femenina 

Gimnàstica Masculina 
Gimnàstica Correctiva 

Gimnàstica Esportiva 
Grups eSpecíafs per a nens í nenes 

Culturísme (desenvolupament 
muscular) 

j ^ | : Massatge esportiu' 
;̂  i vital corporal 
ï Sauna 

Tot això ho trobaràs al 

Passeig Romeu, 20 - LLAGOSTERA 

Pera informació adraceu-vosai mateix Gimnàs: 

IWatí, de 9 a 12 - Tarda, de 2/4 de 4 a les 9,^ 



Els t)i ofereix els seus serveis de 

Fontaneria 

electricitat 

Calefacció 
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IIVSlAr.L/lCIOiXS J 
I FONTANERIA-eLEClRICITAI-CaUFACCIO 

Carrer Cristòfol Colom, 14 

TeL 830496 

LLAGOSTERA 

LOTGERIA 

JOIERIA 

LA REGULADORA 
CA Panedes, 20 - Tel. 83.00,58 

Fem tota mena de reparacions 
de rellotges de polsera i de paret, 
soldem joies i fem gravats. 

US DESITGEM 
BONES FESTES 

Llibreria Fotografia 

Ramona frígola 

Material escolar 

Fotocòpes 

Telèfon 83.03.84 

c/. Ganix, 14 

LLAGOSTERA 

^KJ"' é 

Com ja tenim d i t , el Compromi's 
de Casp (1412) i el Decret de Nova 
Planta (1716) són dos fets de gran 
transcendència dins él pen'ode deca
dent de la nostra història pàtria. No 
deixarem de remarcar però, que allò 
més valuós que es va perdre en la pr i 
mera data (1412), f ou la cont inuïtat 
de la dinastia autènticament catalana, 
després d'una llarga duració de cinc 
segles, 

Sobre Ferran I d'Antequera, el 
príncep castellà entronitzat a casa nos
tra per la sentència de Casp, ben poca 
cosa se'n pot contar ja que en morir 
ben prematurament als quatre anys del 
seu regnat, res pogué realitzar d'aquells 
seus propòsits imperialistes, cosa que si 
feu el seu f i l l Al fons IV, d i t el Magnà
nim (1416-1458), el qual es llençà amb 
tota decisió a la conquesta de nombro
sos territoris en to t el conjunt del mar 
Mediterrani, entre ells la mol t impor
tant capitalitat del regne de Nàpols 
(1433) cosa que aconsegu í després 
d'una llarga i perfidiosa lluita. Aquest 
rei que mor í en 1458, aconseguí de 
veritat el màxim esplendor a l'expansió 
de Catalunya, però ho feu amb un cost 
desmesurat, ja que a to ts els Països Ca
talans havia començat un procés de de
cadència. Les terribles epidèmies del 
segle X IV i començament del XV, amb 
el desgast humà i econòmic, produi't 
per les guerres de Pere el Cerimoniós 
amb Castella, frenaren les nostres 
possibilitats d'expansió en tots els 
camps. 

Segueix a aquest rei, l'aragonès 
Joan 11 l'anomenat sense Fe (1458-
1479), pare del qui seria Ferran II 
el Catòlic. Pare i f i l l foren dos -"eis 
absolutistes, hostils i agressius contra 
Catalunya. El f i l l Ferran II es casà en 
1469 amb Isabel, l'hereva dels regnes 
castellans i una vegada morts els dos 
respectius pares, les dues corones 
s'aplegaren en els joves prínceps, pre
nent llavors el sobrenom de Reis Ca
tòlics. Va ésser una unió purament 
matr imonial , que va mantenir sepa
rades les institucions d'ambdues co
rones, que van tornar a separar-se a 
la mort de la reina Isabel (1504). 

Durant aquests cent quatre anys 
de dinastia castellana, Catalunya es 
veié constantment atacada I menys
preada, tota vegada que existia ja per 

la part de Castella, el propòsit d'acon
seguir la seva subjecció (cosa que a 
hores d'ara és en aquest estat que 
encara ens trobem). 

Citarem al f i de corrobar to t el que 
acabem de dir, sobre els greuges que 
tingué de sofrir Catalunya uns quants 
fets importants que han quedat regis
trats en la història. Per començar te
nim el primer rei Ferran d'Antequera, 
en no voler pagar un impost municipal, 
essent Joan Fiveller, Conseller Segon, 
qui l'obligà a sotmetre's. El segueix 
Alfons el Magnànim que fou obligat 
a retirar els oficials castellans que ha
via instal.lat a la Cort. Joan I I , el més 
conf l ic t iu encara amb tota classe 
d'abús de poder, provocà l'esclate
ment d'una revolta que tingué una du
ració de deu anys, havent-hj al f ront 
dels contraris del rei la Generalitat de 
Catalunya, fent- l 'hi suport a ell, el rei 
de França Lluís X I . Amb to t això, 
l 'empobriment de Catalunya s'anava 
accentuant cada dia més, en prof i t 
sempre de les cobejances dels reis 
castellans, majorment encara amb els 
dos fets transcendents com foren l'ex
pulsió dels jueus i la prohibició a Ca
talunya de comerciar amb l'Amèrica 
descoberta per Cristòfol Colom en 
1492, empresa que fou precisament 
financiada amb diners catalans. Per 
acabar contant fets dels reis catòlics, 
direm que com que tots dos eren de 
raça castellana, i el que procuraven 
era desfigurar i abatre Catalunya, 
cuidaren mol t bé d'instaurar la Inqui
sició castellana, fent entrar igualment 
tropes castellanes a Catalunya. 

Abans però de seguir, serà mil lor 
fer un aclariment per precisar que 
malgrat l'existència d'un poder reial 
(sempre hostil a Catalunya) seguien 
existint i funcionant les institucions 
pròpies de Catalunya, sobretot la Ge
neralitat i el Consell municipal barcelo
ní, essent per això que moltes vegades 
trobeni la presència (el mi l lor enfron
tats) de dos poders. També és interes
sant i mo l t i l . lustratiu, donar detalls 
de l'existència i de la vida de la Gene
ral i tat de Catalunya. Aquesta institu
ció tan nostra en el dia d'avui, fou 
creada en el segle X I V o sigui en temps 

(Passa a la pàgina 40) 



garden eentep 

JARDINERIA J 

7 

Telèfon 83 04 62 

Ctra. Comarcal Qm. 25,7 

de Girona a St.Feliu de Guíxols 

LLAGOSTERA 
(Girona) 

F U N D A C I Ó 

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

LLAGOSTERA 

Exposició de Pintures 

MODIGUANI - TOULOUSE - LAUTREC 

EMIU VILA 

OBERT TOTS ELS DIES DE 4 A 8 

U VILA - Gran pintor de retrats, cartellista, 
••atsatges. (Originals de la Costa Brava). 

BONA FESTA 

^Itstes de i^óces 

SERRALLERIA 
CARPINTERIA METAL.LICA 
DECORACIÓ 

j£!ün£_RoillO 
DISTRIBUÏDOR PER LA ZONA: 
Sistemes d'alumini 

TECHNAL 
SISTEMES DE SOSTRES 

A ) - m s t r o n g 

Carrer Nou, 23 - Telèfon 83 02 16 

LLAGOSTERA 

SARA 
«Merceria 

«Perfumeria 

» Llanes 

«Objectes regal 

Donzelles, 6 - Tel. 83 1115 

LLAGOSTERA 

Venda i Reparació de 

MOTOS - MOTOCULTORS 

MOTOSSERRES - BtCICLETES 

motos 
jorma - 7 

Passeig Tomàs de A. Bsada Borcsll , 10 

LLAGOSTERA 

ARTICLES PER A L'ESPORT 

CORDATGE DE RAQUETES 

REPARACIÓ DE PATINS 

SOLEDAD jorma-7 
rrf»r D»~»^.- «« _ . . . ._ H H 

Transports 

Internacionals i Nacionals 

Amb «volquetes» comercials per a 

TOTA CLASSE DE MERCADERIES 

Carrer Girona, 18 - Telèfon 83 03 04 
83 05 55 

LLAGOSTERA 

Joan Turon 
Rabassedas 

^^m 
FERROS FORJATS 

SERRALLERIA 
AMB FERRO 1 ALUMINI 

Cl. Estrella, s/n. 
Telèfon 83 09 05 

LLAGOSTERA 

Carrer Panedes, 33 - Telèfon 83.02.11 

Carrer dels Consellers 
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(Ve de la pàgina 38j 
del rei Pere el Cerimoniós (1336-1387), 
generada de la Diputació del General 
de Catalunya pue ja existia, quines 
funcions financeres a més de les pol í t i 
ques, consistien en cobrar unes contr i 
bucions per atendre les moltes despe
ses produïdes per les guerres amb 
Castella. Sobrevisqué totes les contra
rietats durant segles; f ins arribar a 
l'acció general repressiva efectuada per 
Felip V i el comte duc d'Olivares 
(1716) que quedà disolta. Reaparegué 
però en 1931 quan a la segona Repú
blica, sota el guiatge del President de 
Catalunya Francesc Macià. Tornà a 
desaparèixer novament en 1939, baix 
la picota del dictador Francisco Fran
co, per reaparèixer de nou amb la vin
guda de l'actual sistema democràtic. 

Ferran II moria lluny dels seus 
•Estats patrimonials, a Madrilejo en 
1516, passant la seva herència al seu 
nét Carles, f i l ! de Joana la Boja, el 
qual entronitzà a Espanya la Casa 
d'Austria o d'Habsburg. Aquest Carles 
I fou també emperador d'Alemanya 
amb el nom de Carles V, regint aquesta 
dinastia els destins de Catalunya i d'Es
panya, durant els segles XVI i X V I i , 
essent els seus representants Carles I 
(1516-1556), Felip II (1598), Felip I I I 
(1621), Felip IV (1665), i Carles II 
(1700). A l llaç-g d'aquest període, la 
decadència de Catalunya s'esfondeix 
fins a • convertir-se en una veritable 
postració, això sí, cont inuant defen
sant les seves institucions. 

Carles M fou l 'úl t im representant de 
la Casa d'Austria a Espanya. No tenint 
successor, va designar com a tal Felip, 
Duc d 'Anjou, nét del rei de França 
Lluís X IV ; a ix í entrà a regnar a Espa
nya la Casa de Borbó, o sia la dinastia 
francesa (que encara segueix a Espa
nya). A i xò provocà una guerra dita de 
Successió, que es convertí en una es
pècie de guerra europea, sortint-ne f i 
nalment victoriós el Borbó. A Utrech 
es va signar la pau entre els dos bàn
dols (1713) i els catalans que comba
tien amb els vençuts, foren deixats a la 
venjança de Felip V, amb l' incompü-
ment tant d'Austria com d'Anglaterra 
dels seus compromisos contrets. 

Catalunya aplegada per darrera ve

gada en Junta de Braços, es va apare
llar a resistir l'embestida dels exèrcits 
d'Espanya i França dirigits pel Duc de 
Bernich. Durant tretze mesos va detu
rar heroicament el setge davant els 
murs de Barcelona, t o t produint l'ad
miració d'Europa. El Consell Munici
pal al cap del qual es trobava Rafael 
de Casanova fou l'ànima de la resitèn-
cia, essent la direcció militar menada 
pel general barceloní Anton i de V i -
llarroel. El cercle es va anar estrenyent. 
Debades Catalunya va cercar la protec
ció de paísos'estrangers, com també 
guerrillers catalans van voler auxiliar 
la ciutat. El dia 11 de setembre del 
1714 va caure Barcelona, després d'un 
dels setges més heroics que recorda la 
història. 

Després no deixà de venir la ferotge 
repressió amb el Decret de Nova Plan
ta, quin decret començava així : "Ha-
biendo conquistada misarmas elreina-
do de Catalufia, toca a mi autoridad 
establecer soberania en él". Com' es 
pot veure, sigueren les armes les que 
deixaren orfe de llibertat a Catalunya 
i en conseqüència es suprimiren totes 
les seves institucions, dictant-se en el 
mateix Decret la manera com havia 
d'ésser regida Catalunya. 

Un seguit d'altres mesures foren 
preses, com la prohibició de la llengua 
catalana en moltes coses, recomanat-se 
que de mica en mica fos foragitada de 
les escoles. Quedaren suprimides totes 
les universitats del Principat; es cons
t ru í la Ciudadella, fortalesa que ame
naçava la ciutat i en ordre a repressions 
personals, foren executats el guerriller 
Bac de Roda i el General Moragues,ai 
que li tallaren el cap, exposant-lo dins 
una gàbia a la via pública durant mol t 
de temps. Molts d'altres cabdills i pa
triotes catalans també foren executats 
o empresonats, pagant forces més amb 
l'exil i. 

D'altres disposicions s'ordenaren i 
durant molts anys un veritable terro
risme imperà a Catalunya. 

Seguirem amb el corresponent curs 
de la història i encetarem ja, el període 
de la Renaixença. 

Francesc Falivene 



Tintoreria J. MAS 

Per a tot el Poble 
MOLT BONA FESTA 

Carrer Com te Guifré, 4 - Telèfon 83 03 74 

LLAGOSTERA 

• 
ben^Q 

pintura ••• decoració 

Mobles G c » / e w KC» 
Fusteria en general 

\^ FERROS FORJATS 

J Josep 

AIGUABELLA 

Serralleria 

Fusteria metàl·lica 
amb ferro i alumini 

Tancats amb tela 
metàl·lica 

c/. Tossa, 5 

Telèfon 83.02.70 

L L A G O S T E RA 

GABINET DTSTETICA 
I VISATGE 

^t>ir©» » t . 
us desitja una BONA FESTA MAJOR 

C/. del Fred, Edif. Còrcega, E. B, 2on., la. 

LLAGOSTERA 

Josep Anglada 
C/. Sant Feliu, 38 

Manel Molina 
C/. Músic Aguiló, 19 

Telèfon 83 06 21 

Josep Tena 
c C/. Sant Josep, s/n. 

EXPOSICIÓ DE MOBLES 

Carrer de Tossa, 7 

Telèfon 83 09 05 

F U S T E R I A 
Músic Aguiló, s/n. 
Telèfon 83 05 12 

LLAGOSTERA 

REPARACIÓ - RENTAT - MANTENIMENT 

AUTO TALLER 

Carrer Panedes, 8 - Telèfon 83 02 17 
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A les 8 de la tarda.— inauguració de la Festa Major. 

Sortida de Gegants i Cap-grossos. 

Sortida de Nova Banda de Cornetes Locals, acompanyats pel Grup 
de Majorettes. 

A 2/4 de 12 de la nit- A l'envelat: Ball amb l'Orquésíra PLATERIA. 

A la 1 del migdia,— Inauguració de l'exposició de pintures en els locals de la Casa 
de Cultura de la Caixa. 

inauguració de l'exposíció de treballs d'artesania en el local de 
Belles Ar ts de la Casa de les Vídues. 

A 2/4 de 4 de la tarda.— Concurs de d ibuix organitzat pel Grup Bell-Matt'. 

A les 5.— I Trobada Sardanista Infant i l a la Plaça Catalunya, a càrrec de 
les Cobles: LA PRINCIPAL DE LLAGOSTERA i C I U T A T 
DE G IRONA. 

A 2/4 de 6.— Concurs de dards al Pub Hostal Can Tres. 

A2/4d'11 delanit- Inici a la Plaça del Correfoc I N F E R N SELVATÀ. 

A 2/4 de 12.- A l'envelat; Ball amb l'Orquestra CIIVIARRON i el Conjunt 
NOVAE. 

A les 5 de la tarda.— Futbo l : 
LLAGOSTERA - BARCELONA AMATEUR 

Ales 7.- Sardanes a càrrec de l'Orquestra LA PRINCIPAL 
DE LLAGOSTERA. 

A les 11 de la nit- Concert, amb l'Orquestra LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL. 

A 2/4 de 12.- A l'envelat: Ball pel Conjunt MEL I M A T Ó i 
l'Orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. 

çz: 

A les 5 de la tarda.- Festival infant i l amb el Grup SARAGATA, i seguidament xocolatada. 

Ales 7.- Sardanes amb l'Orquestra LA PRINCIPAL DE LLAGOSTERA. 

AleslO.- A l'envelat: Teatre, amb l'obra "FESTA MAJOR", pel Grup 
T A L L E R DE T E A T R E de Figueres. 

A les 9 del mat/.— Concurs local de t i r al plat. 

A les 11.— Obertura del Certamen Agrícola i Museu Etnològic. 

Ales 12.— Sorteig de premis del concurs de d ibu ix in fant i l . 

Ofici Solemne, amb el Cor Local. 

A la 1 de la tarda.— Sardanes a càrrec de l'Orquestra A T L À N T I D A . 

Ales3.— Concurs de t i r al p lat , per al públ ic en general. 

Ales?.- Sardanes a càrrec de l'Orquestra A T L À N T I D A . 

A les 11 de la nit- Concert amb l'Orquestra A T L À N T I D A . 

A 2/4 de 12.- A l'envelat; Ball amb les Orquestres M I R A M A R 
i A T L À N T I D A . 

NOTES 
~EI preu dels abonaments és de 2.400'- ptes. per matrimoni. Per al 

primer f i l l major de 14 anys o membre de família que s'hi afegeixi, 
900'- ptes. més, i per als restants, 600'- ptes. per cadascun. Hi lia tam
bé abonaments individuals de 1.800'- ptes. 

. —Quant a les llotges, seran sortejades entre tots els sol.Mcitants i el 
seu import és de 3.500'- ptes. 

— L'abonament servirà com entrada a l'envelat. Serà Imprescindible 
exhibir una contrasenya per tornar a entrar al recinte dels festeigs. 

—Per a la compra del·i abonaments s'adreçaran unes noies, deguda
ment acreditades, als domicilis particulars; o bé poden adreçar-se a 
l'Ajuntament, a la Cambra Agrària, o a la Sra. Carme Ferrer, CA Almo
gàvers, 18, a la tarda de 5 a 9. 

—La Comissió es reserva el dret d'alterar aquest programa, sempre 
que alguna causa imprevista obligui a fer-ho. 

'"-''-^''•'^''•'^i^:'"^·'^'^íi'^'&àk: 



Casc 
Llírínós 

oneó 

7eóieó 

Plaça Catalunya 

Tel. 83.00.97 

LLAGOSTERA 

BACALLANERIA 

ALIMENTACIÓ 

EL CASTELL 
Us desitja una 

BONA FESTA MAJOR 

St. Pere, 18 - Tel. 83.05.82 

LLAGOSTERA 

Vídeo Club 4 
DE 

Josep Martíneí Ruano 
ELS HI DESITJA BONES FESTES 

Sempre al seu servei amb lloguer de 
pel.lícules de vídeo 

Sistemes V.H.S. i BETA 

Àngel Guimerà, 21 LLAGOSTERA 

Carrer La Coma, 20 • Telèfon 83 06 24 

LLAGOSTERA 

Perruqueria i Depilacíó 

Antònia 
us DESITJA UNA 

BONA FESTA MAJOR 

Passeig Pompeu Fabra - LLAGOSTERA 

ROSTISSl 

M Deulofeu 
PLATS PREPARATS 

I POLLASTRES A L'AST 

' üüii/eilei, 31 TL-I 83 0Í162 

LLAGOSTbRA 
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lcm(>i 
CEREALS i 

FERTILITZANTS 

En efecte. Li deien el Rei... dels pa
raigües. Però també era el Rei dels 
Xariatans que passaren per les viles i 
ciutats d'aquestes contrades gironines. 
Jo sempre l'havia comparat amb un 
anunci del , neteja-metalls " N e t g l " de 
l'època. Per la seva cara absolutament 
rodona, quelcom molsuda i arrodoni
da, pels seus ulls vius, malgrat pogués 
llegir-s'hi una certa tr istor, barrejada 
amb l'evident intel.ligència que evi
denciava, i sigui permesa la redundàn
cia. 

Arribava, cavaller amb un Ford es
gavellat, i acompanyat d'un ajudant 
que acomplia a bastament el paper de 
totxo. . . sense ésser-ho. Dintre del 
cotxe hi anava tota la mercaderia a 
vendre, sobretot paraigües, que, en ho
nor a la veritat, eren de bona qualitat 
i durada. Un cop esmorzats els dos, i 
un cop muntada la parada, el Rei del 
contra-pluja, si la gent s'ho valia, puja
va dalt de l'empostissat i començava la 
seva bri l lant actuació encomapant-se 
a l 'autoritat del màxim governant del 
país. Per cert, una vegada —jo hi era 
present— en demanar ajuda al gover
nant esmentat, to thom pogué escoltar 
que digué: 

-Poso la serietat comercial de les 
fneves ofertes al judici de Sa Majestat 
el Rei, Alfons Xm... 

L'ajudant, que no era tan ruc com 
'̂eia veure, l ' interrompé pel cap baix: 

~La República, Llorenç... 
Poc costà la rectif icació: 
~...que ja Im estat destronat, senyo-

''^s i senyors../ Vagi, doncs, la meva 
oferta, ai suprem judici del senyor Pre
sident de la República... 

Molts sospitaven que la dita errada 
no era res més que una bona enganyifa 
per tal de reunir clientela. Hi ho logra-
va. Bona part de la gent qtie mirava 
sense veure gran cosa pel mercat, anava 
cap a la xerrameca del Rei... paraigüer. 
Quan ja la parada era plena de gent, 
anib aquella veu tan agradosa i forta 
que tenia, començava a fer el panegíric 
de les excel.lents mercaderies a vendre. , 

Referint-nos als paraigües que eren el 
seu for t , en desplegava un i demostrava 
la seguretat de les parts metàl·liques, i 
en ailò referent a la qualitat de la tela, 
l'ajudant portava una galleda d'aigua 
que l'abocava dintre del paraigua de
mostrant que no era possible de mu
llar-se quan plovia. 

Sj, t o t i amb això, la gent comprava 
poc o gens, llavors el Rei era quan feia 
sorgir el més granat de la seva intel.l i
gència. Encarant-se al públic, deia: 

~.../ no vull cobrar-vos per aquest 
model de paraigua, ni set pessetes, ni 
sis, ni cinc, ni quatre... Com a regal 
que oferim al estimat poble de... us 
donarem aquest model reformat i acre
ditat per la casa alemanya X. —i aquí 

donava un nom que ningú entenia— ia 
més, tota la plata o paper que tinc ert 
aquesta mà. 

(Potser serà necessari recordar que, 
a l'any 1934, per exemple, la moneda 
existent era de plata). 

-...així, doncs, el paraigua i la plata 
o paper... 

Vinas, S.A 

Distr ibuïdor per a la 

Comarca de: 

Pinsos I 

Ganador 

Picrosa-G|rona,S.A. 

£/ distintiu 
del millor pinso 

c/. C a m p r o d o n , núms. 8 1 1 2 

Tels. 8 3 . 0 1 . 9 0 i 8 3 . 0 0 . 7 4 

L L A G O S T E R A 
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Telèfon 83.03.33 

Passeig Pompeu Fabra, 21 
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Moda Sport 

M. CANO 
GRAN ASSORTIT EN XANDALS 
I ROBES ESPORT. 

Estem al seu servei en; 
Carrer Camprodon, 2 
(al costat del Banc de Bilbao) 

LLAGOSTERA 
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Vídeo-Club 

Roser i Amèlia I Bar Mestres 

PERRUQUERIA 

Carrer Nou, 27 - Telèfon 83 02 16 

LLAGOSTERA 

Les desea unas 
FELICES FIESTAS 
Especjalidad en 
COMIDAS CASERAS 

Nos tiene a su Servicio en: 

c/. Pau Casals, 2 
Telefono 83.05.22 

LLAGOSTERA 

Exposició, Venda i Reparació de: 

RÀDIO - TV - COLOR - HI-FI 
VÍDEO • AUTO RÀDIO I 

MUNTATGE D'ANTENES 
Reprenntant oficial de: 

T O S H I B A 

CA BARCELONA, 12 

Telèfon 83.04.30 

LLAGOSTERA 

FUSTERIA 

Francesc 

CONSTRUCCIONS 

D i s c ACusic 

JOAQUIM 
PUIG 
PRUNELL 

VÍDEO CLUB 

DISCS, CASSETTES, PÒSTERS, 
BIJUTERIA, OBJECTES DE REGAL 

Cerrer Àngel Guimerà, 25 - Telèfon 83 02 22 

LLAGOSTERA 
Carrer Comte Guifré, 25 Carrer Barceloneta, 6 - Telèfon 83 03 72 

LLAGOST 
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(Els bitl lers, a partir de vint-i-cinc 
pessetes}. 

.-...totplegar, per... (un minut d'ex
pectació) per... tres pessetes. Hi per
dem "quartos", però és igual. També 
va perdre's Cuba..! 

Seguint apreses consignes, l'ajudant, 
cridava: 

-Estàs boig...! Mira que vendre a 
aquest preu... 

I el mateix ajudant, t o t i seguint la 
pantomina, ja tenia les mans plenes de 
paraigües que repartia i cobrava a la 
majoria de! públic, embadalit davant 
allò que podia representar una bona in
versió. El Rei dels paraigües,seguia amb 
la mà closa guardant el secret de la 
"plata o paper", que s'hi guardava. Ha
via de ser una dona, generalment, com
pradora del model alemany de la casa 
X, qui , per primera vegada, reclamés 
l'obertura de la mà. L'instant era so
lemne, misteriós. Poc a poc, aquella 
maneta petita i gruixuda s'obria, i 
l'home ensenyava a to t el públic el 
regal promès: La plata, era de paper i 
embolicava uns duros de xocolata, ben 
bona. Ningú no protestava. Si l'home 
prometé plata i paper, plata i paper 
s'emportaven, i la xocolata de propina. 
Es allò de la conformació... 

Exhaurida la provisió paraigüística, 
del fons del vell Ford, en sortien altres 
mercaderies: llibretes, gomes d'esbor
rar, fulles d'afaitar, plomes que sem-

. blaven estilogràfiques i no eren més 
que una enganyifa. Rellotges que dura
ven tres dies però que podien comprar-
se per una pesseta. Cadenetes per al 
col l , que el nostre Reiot pregonava 
com a provinents de la fàbica alema
nya X... i que a Is quatre dies de portar
ies es rovellaven d'allò més. Mantes, 
Quantitats fortes de flassades, per abri
gar els llits de la gent, i d'altres per als 
animals... 

Aqui ' , quan la venda d'abrigalls co
mençava, tornava a intervenir el nostre 
9ran heroi dels xarlatans locals- i de 
tots els mercats regionals: 

~...Mai podreu dir que jo us enga
nyo. Aquestes mantes, aquestes /lassa-
'ies, us trauran el fred dels vostres llits, 
i podreu abrigar amb elles el vostre 
bestiar. Que n 'estarà de content el vos
tre cavall, el "matxo", o el burro, abri
gat tant bé. No us dic res de l'enveja 
<iue us tindran els vostres veïns... 
(La sermonada anava per als pagesos, 
principalment). Pagesia d'aquesta vila, 
no espereu a que el menescal us digui 
Que teniu l'euga asmada..! Només de 
veure suar al cavall, o al ruc, abrigueu-
lo amb una de les mantes que venc. Es
talviareu molts de cèntims si ho feu..! 
Compreu..! No us requi un miserable 

duro..! L. 
Vaig conèixer molts que foren 

clients d'aquest home. En general, i 
sobretot en l'aspecte dels paradors de 
pluja, to thom deia que mai els havia 
enganyat. Quan als altres, s'ha de com
prendre qus si venien mol t barat, tam
poc el- gènere podia ser bo. Alguns 
dels xarlatans que passaren pel nostre 
mercat potser no foren honrats com 
ell. Inclús hi havia desvergonyits indi
vidus que ni de lluny aconseguiren el 
poder de suggestió del nostre biogra-
f iat , afegint a llur poca qualitat perso
nal, una pit jor gernació moral, desacre
ditant l'evident vàlua dels qu i , com el 
nostre, si dedicà la seva vida al comerç 
a l'aire lliure, amb molta evidència, ho 
feu sense abusar de ningú. 

Tan extraordinari personatge, igual 
com to thom, senti' la decadència dels 
anys. Més aviat que molts, la senti'. 
No t indria cinquanta anys quan una 
malaltia greu a la gola, el deixà, des
prés de molts mesos de sofriment, el 
deixà, repetim, sense veu. Anys més 
tard de to t això que s'ha escrit, un 
any, per les Fires de Girona, el vaig 
tornar a veure, mol t envellit i mut. 
Venia plomes estilogràfiques i recan
vis, en una paradeta vora del r iu Onyar. 
Ni pel,vestit que portava, ni per una 
trista truiteta que menjava, vaig supo
sar-li cap mena de prosperitat. 

No l'he vist mai més. 

TABACS 

I TIMBRE 

EXPENDEDURIA 

N. 1 

Piaça Catalunya, 3 LLAGOSTERA 

lampisfería 

J a u m e FA 

Passeig Pompeu Fabia, 49 - Tel.. 83 03 64 

PUB-HOSTAL 

Can %tu 
VS DESITJA UNA BONA 
FESTA MAJOR ACOMPANYATS 
DE PARENTS I AMICS 

HABITACIONS 

jWont^ettat 
P. Parés C. 

Camprodon, 3 Telèfon 83 00 62 



4 8 , B U T L L E T Í DE LLAGOSTERA 

fi-tioni. •-, 
•L.. • " · ; iHv i •: 

• :;:r"T.': ••:.:"i n : í ' ! i?33 ílf ' ï- SLïEÍ • 

•;rí ny ioï On 

Tots, de joves, ben segur que hau
ran f r u i t més d'una d'aquestes ben d i 
tes festes populars, però n'estic segur 
que com la que es celebra a la comarca 
del Berguedà no n'haureu gaudit cap. 
—M'estic referint en quant a participa
ció popular—. Malauradament, a vega
des la participació forana ha desvir
tuat, en gran part, una festa que, 
—deixem-ho clar!— és del to t Bergue
dana i remunta ja dels segles X-X I . 

El nom de Patum significa un ani
mal estrany i alhora fabulós, que és 
sempre el centre d'atenció de tota la 
festa. Aquesta consisteix bàsicament 
en dansar pels carrers seguint el' pas 
gegants (gegant i geganta) que ballen 
amb la música més engrescadora que 
es pugui imaginar. T'agafa pels peus 
i t'arriba passant per la mèdula, f ins a 
ascendir al cervell. A l l í , là música amb 
to t l'enci's et dóna unes ordres estra
nyes i obliga que el cos bal l i , salti i; 
per què no?, es torn i d'allò més recep
t iu envers la gent. I no és maco això? 

Aquesta és la impressió del forà que 
arriba i no en coneix res. Però deixeu 
que us esbrini què és el que fan els jo
ves i no tan joves de la comarca. La 
indumentària és ben senzilla; una ca
misa de tergal de mànegues llargues, 
una samarreta per dins, uns pantalons 
vells, un barret de palla, un fulard i, 
sobretot, un calçat d'aquells que siguin 
difíci ls de treure (xiruques, botes de 
muntanya, etc...). 

Eís més animats solen portar, a més 
de to t això, la bota de "barreja" que 
és una beguda a base de moscatell i 
anís. El més curiós de to t és que la in
dumentària de cadascun és com in
transferible, i cada any hom es posa a 
sobre el mateix d'anys passats; a ix í es 
veuen els "guardons", és a dir, les cre
mades i forats que porta la roba. Els 
més espavilats abans de ficar-se al 
"salí de plens" (més endavant ja expli
carem el què és}, es mullen la camisa; 
a ix í les guspires s'apaguen de seguida 
i la cremada és més lleu. 

Us puc assegurar, d'entrada, que els 
berguedans són gent força tancada 
amb tots els forans; sempre diuen que_ 
quan hi ha feri ts la culpa la tenen els 

de fora, doncs no saben de què va to t . 
En part crec que tenen raó^, car si 
veuen que t'interesses pel funciona
ment de la festa, de seguida t'acoll iran 
i respondran el teu dubte. 

La festa es celebra el mes de juny i 
comença el dia de "Corpus" , que sem
pre cau en dijous, (el dia abans, en la 
revetlla es fa l 'obertura), f ins el d iu
menge. 

La Gu i ta ; és potser " l ' an ima l " 
més impressionant pel volum que ocu
pa; va passant pels carrers i places, i 
en comptes de tirar coses el que fa és 
llançar foc per la boca. Porta una cam
pana al coll com els braus. A voltes, 
és en llocs determinats; com institu
cions oficials o casernes de policia on 
to t el poble expressa la seva disconfor
mitat o conformitat envers l'estament. 

El bafl de l'àliga; aquest és un 
ball que es fa a la plaça de Sant Pere, 
davant l'ajuntament, és menada per un 
home que es posa a dins de la carcassa 
de l'àliga i comença a ballar al pas de 
la música i a donar voltes. La cua de 
l'àliga és força llarga respecte al seu 
cos. S'ha d'anar en compte quan la 
"best io la" gira de que no t'agafi, po
dria portar greus conseqüències. La 
gent que està al voltant veu amb deliri 
els moviments de l'àliga, és força dis
tret. 

El ball de les masses; són un 
grup de quinze-vint persones que por
ten cada u una espècie de pal llarg amb 
un cil indre a dalt de tot . Aquest ci l in
dre conté, en el seu interior, unes bole-
tes perquè facin soroll. Més amunt del 
ci l indre hi ha una bengala que va fent 
guspires, quan s'acaben aquella explota 
{fa un pet fo r t ) . To t seguit les "masses" 
van caient a terra representant a ix í la 
mor t dels cossos; de les forces del mal. 
Un cop tots a terra la música es para i 
el ball s'ha acabat, .;•,.,(,-,; =•'••:• •--, l i 

E I bail dels gegants; són dos ge
gants i una gegantessa, els berguedans 
diuen que són els més pesats de to t 
Catalunya; endemés no s'han mogut 
mai de Berga; doncs ni als concursos 
que s'han fet han volgut participar 
(són uns gegants mo l t " fe rms" ) . 
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Ball de diables, de la Patum de Berga. 

E! seu pesosciLla entre 80-120 kgs., 
el més gros només balla a la plaça, els 
altres ballen pels carrers. A vegades ha 
succeit que per un carrer no hi passa
va, degut als f i ls de la l lum, llavors la 
gent {organitzadors) que estan en to t 
moment al vol tant del gegant l'avisen 
•i el decanten per evitar-ne to t peri l l . 

Ei ball dels nans; és un altre ball 
però de nans, porten un cap mol t gros, 
gairebé del volum del seu propi cos, i 
fan mol t de goig. 

El salt de plens; aquest és un 
ball una mica més animat, estàs cinc 
minuts a dins a la plaça on et dóna la 
impressió de que to t el que fas és invo
luntari, dons és inpensable voler sortir-
ne en aquells moments. Comença la 
música, es tanquen els llums, la plaça 
ss plena de gom a gom. Els plens que 
tenen una indumentària to t estranya, 
porten una esparreguera al voltant del 
"^sp i amb una corona per col.locar-se 
bengales enceses que com sempre, 
•^Uan s'apaguen peten. De seguida els 
seus ajudants, que procuren que la 
gent no xafi al ple, l i porten més ben-
aales; al mateix temps el! amb la mà 
també en tira. D'aquesta manera evita 

que els espectadors-dansaires se li acos
t in . 

A tota la plaça hi ha potser uns 80 
plens. Imagineu-vos, la plaça fosca i i 
només unes bengales guspirejant que 
Tan una claror tota vermella i una for
tor de sobre que va pujant per damunt 
°e tots els dansaires. 

Com deia un cop a dins la plaça tots 
en forma de bloc han d'intentar donar 
voltes circularment, però amb l'incon
venient que la plaça és inclinada i h i , 
ha un moment que has d'empenyar al 
qui tens al davant per poder pujar. Un 
cop a dalt amb menys intensitat per 
anar baixant altre cop, repeteixes 
aquest joc brut de les empentes. Es 
clar que si trobes un ple la teva reac
ció, i la d'un grapat més de balladors, 
serà immediata; haureu d'evitar possi
bles cremades i sobretot l'asfixiant 
olor del sofre de les bengales. És con
venient, en aquest ball agafar-se de bra
ços amb tres o quatre més per tal de 
que si algú cau, agafat pel company o 
companya es pugui aixecar de seguida. 

Bé, ben segur que no he explicat ni 
de bon tros d'altres coses d'aquesta 
animada festa, però crec que aquí ja 
en teniu quatre pinzellades. Perquè si 
mai teniu oportuni tat d'anar-hi ja sa
beu quin peu heu de calçar... 

Pere Canyigueral í Barnés 
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LABORS MARTA 

fíT n<í iU : JOS-U C·.tlfíü·JtKKi. 

Una marca campiona en el mercat 

, amb els seus corresponents trofeus 

per la seva qualitat i el seu assorti

ment de varietats i colors. 

Ensenyem i admetem encàrregs per 

a confeccionar jerseis. 

Tenim tota mena de complements 

en merceria. 

MIMO'S 
i a ta vostra disposició varietat 

d'articles per als més petitòns 

Carrer Consellers, 11 - Telèfon 83 04 07 

LLAGOSTERA 
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Els sifons durant mol t temps foren 
de gran ut i l i tat . I és que tenen molts 
avantatges. Als estius d'abans no falta
ven gairebé mai a cada llar; una galleda 
d'aigua freda on s'hi posava un sifó i 
un porró ple a vessar de vi negre del 
Priorat o bé de l'Empordà. Tothom 
esperava amb satisfacció ei moment 
deliciós i un cop freds els traguejàvem 
a cor que volíem. El tragueig del porró 
que raja prim i prolongat, fa passar 
més el gruix de la set que hom pateix 
durant l'estiu. 

En aquesta terra hi havia el costum 
ancestral en el ram de l'alimentació, 
que les dones en llurs cases tenien la 
cura ordenada i discreta de cuinar. 1 els 
homes solien compartir-ho en preparar 
les mil lors begudes pel tast d'uns àpats 
suculents. Amb aquell art culinari tan 
civi l i tzat hom vivia esplèndidament. 
Ben mirat aquells menjars foren mol t 
característics, doncs, encara ara em 
produeixen, quan els recordo, una 
agradable nostàlgia impossible d'obl i
dar. Perquè foren moments llargs de 
cuina autèntica: carn d'olla, les tripes 
amb bacallà, cargols a ta vinagreta, 
etc... Tots aquells plats d'antany te
nien una olor i un sabor de la més fa
laguera cuina casolana que ha existit!... 
Bé!... 

El sifó és un compost d'aigua i àcid 
carbònic, mescla que si s'hi posa aigua 
de qualitat i amb nogens de clor, és 
ben apreciable. Es pot dir que els si
fons així són mol t estimats. El més sin
gular que tenen és que mentre no es 
fan servir, el l íquid gasós resta intacte 
i retingut al casc del vidre, la qual cosa 
no passa en les altres begudes carbò-
niques, car un cop són destapades len
tament es van esbravant. Mentre que 
els sifons f ins que no s'acaben de bui
dar del to t van rajant, perquè la com
posició de l'àcid gasós està hermètica
ment tancat. Sols surt quan hom prem 
la palanqueta que obre la vàlvula inte
rior que hi ha als caps dels sifons. 

Destacarem que ia seva gran ut i l i tat 
es remunta en el període comprès en
tre darreries del segle passat f ins a la 
dècada dels seixanta. Fou llavors que 
els arribà la crísi, abaixant notable
ment les seves produccions. I és que el 
canvi ha estat especialment evident; 

to t plegat deixà endarrera l'època tan 
daurada i d'esplendor que havien t in 
gut. Però com hem indicat ha anat de
caient el seu ús que havien mantingut 
tan popular. A_ aquest pas que van, 
és d'esperar que mol t aviat s'extingui-
ran, desapareixent de la lliure circula
ció. 

Abans, quan jo era jove n'havia 
omplert molts de sifons. De fet , sem
pre ho feia amb l'esperit espaordit, 
perquè sabia el peril l real que havia 
d'enfrontar. No és que m'acovardissin, 
però hp feia amb discreció. En realitat 
no hi vaig prendre mai mal, sols vaig 
rebre'n surts desmesurats, principal
ment quan m'explotaven a les mans, 
ai moment just de treure'ls de l'embo
tellador. I era perquè encara no anaven 
protegits de la malla, que ja fa temps 
és obligatòria, per prevenir-ne els es
tralls que fatalment havien causat. Cal 
reconèixer que és una defensa ben en
certada, ja que eviten moltes desgrà
cies. En aquest punt posaré uns exem
ples que van passar: 

El meu pare un dia en treure un 
sifó de l'embotellador, ii va explotar 
i el cul massís del vidre arribà al sostre, 
i en baixar va tenir la dissort que li to
cà al puny esquerra tallant-li els nervis. 
Sempre més tingué el canell adolori t . 

Un cambrer del cafè del carrer Ca-
ballers de Palafrugell, al moment de 
treure un sifó de la nevera li explotà i 
va quedar greument fer i t . 

La germana d'en Serrat de Tossa, 
que és amiga nostra, també va ser-ne 
víctima greu de la cara. 

A la posada i bar d'en Figueres de 
Sils, que abans estava davant de la pla
ça de l'estació, un dia a la ni t , se'ls va 
rebentar un sifó, i aquest en féu explo
tar divui t més. El gran espetec els va 
despertar en un espant fenomenal. 
Sort encara, que aquest fet passà a 
la n i t , ja que si s'haguessin rebentat un 
dia de festa que el local quedava ple 
com un- ou, inqüestionablement que 
molta gent hauria pres mal de debò. 

El vidre quan es rebenta sol fer es
berles, i aquestes, mol t sovint, es trans
formen en fragments mol t variables, i 
amb l'empenta que porten es claven 
igual com ho fa un punyal d'acer. Po
dria posar altres casos esborronants 
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que he vist de ferides serioses. És cert 
que molta culpa la tenen els fabricants 
de vidre en adulterar la seva qualitat i 
Gruix, per poder vendre'ls més barats. 
Per això, no és gens estrany que n'es-
devingui tanta trencadissa dè sifons, 
sobretot quan se'ls treu de llocs freds 
per situar-los en cantons calents. En 
aquests casos és quan la pressió de 
' àcid carbònic reacciona violentament 
' si el vidre no és bo o bé té a Igun cop 
'nadvertit, poden fàcilment esclatar, 
"^e tota manera, amb la nova i encerta
da protecció s'han solucionat def ini t i 
vament aquells incidents, a voltes tan 
dolorosos. 

Abans i després de la guerra civ i l , 
s utilitzaven mol t els sifons per rebai-
Ĵ ar el vi fo r t i els aperitius. A aquestes 
oegudes les va de meravella una mica 
°e rebaix, perquè mil loren excel.le-
f^ent i no perden la seva bona propie
tat. En són proves eloqüents el llarg 
servei que han fe t i el gran despatx que 
nan practicat. 

Si més no, ia seva davallada ha estat 

ocasionada per diferents raons: els 
metges recomanen beure aigües mine
rals, també, els caps de sifons eren de 
plom, estany i ant imoni , metalls que 
s'oxiden fàci lment i podien provocar 
intoxicacions. Però ara ja fa temps que 
es fan de matèries plàstiques o exemp
tes de metalls susceptibles d'oxÍdar-se. 
També hi ha fabricants que saben fer 
el que cal i recobreixen els caps de si
fons amb paper, a f i d'evitar cap con

tacte de pols contaminant. 
Avui en dia esforçat que els sifons 

siguin emparats per la malla de plàstic 
o metall. Com hom pot veure, la Sani
tat ha acomplert un paper important 
perquè puguin posseir adequadament 
garanties perfectes. Així' no corren el 
risc perillós, sempre i quan les normes 
establertes es vetl l in amb to t rigor. Se
ria mol t bo, doncs, poder veure retor
nar els sifons al seu ap'ogeu o punt alt 
de prosperitat que van dominar durant 
tants anysl 

Josep Vila i Sotères 

US DESITJA UNA 

Bona Festa Major 

Camprodron, 52 - T e l : 83 1182 

LLAGOSTERA 
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Especialitats úniques gifonüïes 

Es permet entrar a lo cuino 

Entreu, seieu i demaneu 

LA BONA CUINA CATALANA 

RESTAURANT 

T 

A m 

de J. SANCHEZ 

Carrer dels Almogàvers, 17 - telèfon 83 01 80 

LLAGOSTERA 

US DESITJA BONES FESTES 

La mare prepararà aquell menú 
especial, I treu del calaix les tovalles 
bones. S'han convidat els parents que 
viuen fora, S'acosta la Festa Major I 
hem de tenir totes les coses a punt de 
solfa. Les entitats també. El CASAL 
no és una excepció. I és una bona oca
sió per passar balanç, ja que la Festa 
Major és una mica, ia cloenda de totes 
les activitats d'hivern. Què s'ha f e t a l 
Casal? Quines activitats s'hi han rea
litzat? 

Casal d 'Est iu 

Del 15 de ju l io l al 30 d'agost {7 set
manes), 250 nens i nenes participaren 
al CASAL D'ESTIU 1985. Quatre ho
res diàries, amb jocs, cançons, progra
mes de ràdio, sortides a la natura, ex
cursions, piscina, escenificacions, i 
amb la millor convivència. 

Rialles 
El dia 1 7 de novembre, s'inaugurà 

la temporada d'hivern al Casal. La 
inauguració estava prevista amb el grup 
ABRACADABRA, cosa que no fou 
possible pel greu accident de carretera 
que costà la vida a dos dels seus com
ponents. Gentilment els substituí el 
grup de Vic C.A.P. d'O., amb l'obra 
" B A R R A B A U V I O L A " . Tothom po
gué f ru i r de l'espectacle i de les noves 
instal·lacions i millores considerables 
al teatre del Casal. El dia 26 de gener 
es celebrà el 5.^ aniversari d'especta
cles RIALLES al Casal. Presidi' la cele
bració el Batlle de Llagostera, el Sr. 
Josep Puig, i el Coordinador General 
de Rialles de Catalunya, el Sr. Fran
cesc Clua. 

S'ha fe t una cohnpleta programació 
que els nois i noies de Llagostera han 
pogut seguir amb l'edició d 'un progra
ma de mà, que en cada sessió, s'ha re
part i t a les escoles. També s'ha editat 
un trencaclosques, per enganxar-hi cro
mos que es donaven als espectacles. 

Club Cinema Casal 
Cada diumenge, i mentre no estigui 

programat un espectacle de teatre, es 
projecten dues pel.lícules de cinema. 
Molts nois i noies, nens i nenes de Lla
gostera, hi poden f ru i r un esbarjo ade
quat. A més, a l'adquirir l 'ABONA-
MENT DEL "CLUB CINEMA CASAL' ; 
també el poden uti l i tzar els pares'dels 
nens, i poden participar cada diumen
ge, en una rifa amb el número d'abo
nament. 

Futbol 
Quatre són ja els equips de fu tbo l , 

que estan federats amb els colors I es
cut del Casal Parroquial Llagosterenc. 
Dos són Alevins, un juga en els Cam
pionats Escolars i l'altre amb els Cam
pionats de la Federació. Un altre equip 
és ei dels Infantils, amb col.laboració 
de la Unió Esportiva. 1 també el grup 
d'Aficionats s'ha associat al Casal. Ja 
no cal dir que s'han fet uns Regla
ments de règim interior, que to thom 
ha acceptat i signat. Val la pena de fer 
notar que tots deixen un bon nom als 
llocs on vana jugar. 

Grup de Teat re " L a T r o u p e " 

Amb el Grup de Teatre "La Trou
pe" , de Quim Planella, s'ha signat una 
entesa, en la qual les dues parts se'n 
poden beneficiar. De moment ja s'ha 
estrenat la primera realització; " E L 
FANTASMA DEL B A R R I " . Un gran 
èxit, amb un espectacle mol t digne. 
Obra que es presentarà a l'Aplec de 
R IALLES, a l'Espluga de Francolí', 
el dia 7 de juny , davant de totes els 
Grups Rialles de Catalunya. Dies des
prés es presentarà a I' " Internat ional 
Youth Theatre Festival" a Viena i 
Graz (Àustria). 

Altres festes 

A l Casal s'han organitzat festes com 
la matança del porc, que va ser una 
diada extraordinària a l'aire l l iure, aca-
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Camacho 

La graellada de carn de la matança del poc. 
estava en mans de bons cuiners 

* PINTURA - DECORACIÓ 

* COL·LOCACIÓ DE PAPER PIWTAT 

^ ESTUCS 

* ROTULACIÓ 

* PINTURA EN GENERAL 

Cafrer Mayena. 4-D - Telèfon 83 05 49 

LLAGOSTERA 

Mascort 
Bosch 

MERCERIA 
CONFECCIONS INFANTILS 

I DIVERSOS 

v a n t a m b u n bon espectacle de teatre, 
sota el sol de RIALLES: "Lea aventu
res d'en Massagran", presentat per la 
Joventut de la Faràndola, de Sabadell. 
Per cert que els 50 actors, unes dies 
després de la representació ens envia
ren una carta níòlt maca i engrescadora 
agrai'nt les atencions. Entre altres coses 
deien: "Realment amics, això en la 
nostra societat actual es dóna ben poc 
i quan algú com nosallres té la sort de 
trobar persones com' la gent de Llagos
tera, cal dir-ho i agrair-ho. A i xò és el 
que intento fer per mitja d'aquestes 
ratlles en compliment del que acordà 
la Junta Directiva en una improvitzada 
reunió, el capvespre del diumenge per 
parlar únicament d'afxò, del tracte re
but a I cap de setmana". 

Una altra festa fou la de Carnestol
tes, que encara que no organitzada úni
cament pel Casal, sí que el Casal hi 
cedí totes les instaIJacions i una vega
da més hi col·laborà estretament en 
tota la festa. 

Festa Major 

1 ja estem a la Festa Major. Amb el 
Don temps s'acabaran les sessions de ci
nema al Casal, però la sessió f inal de 
RIALLES es farà a la plaça, amb una 
organització de conjunt amb la Comis
sió de Festes de l 'Ajuntament: DAN
SES i CANÇONS, amb el grup LA 
SARAGATA, acabant amb una xoco
latada amb xurros. I no podem oblidar 
LA TÓMBOLA, que, si Déu vol , i amb 
'ajuda de tots els llagosterencs, hem 
"e procurar que funcioni mol t bé, tant 

per afavorir als benefactors, com per 
l'ingrés econòmic que suposarà una no
va injecció d'optimisme per seguir fent 
i avançant. 

Obres i mil lores 

Aquest any el Casal s'hi ha embran
cat de valent: S'ha aixecat el teulat de 
l'escenari amb el telar per als decorats, 
nova instal·lació elècfrica i de so. El 
sostre que era de guix, s'ha t irat t o t 
a terra i s'hi han col·locat planxes de 
fibra de vidre. S'ha enfustissat el ter
ra del teatre, amb una pendent consi
derable. S'ha mil lorat la instal.lació de 
la calefacció, i s'hi han col.locat buta
ques encoixinades i abatibles... 

Cloenda 

El Casal demana, però el Casal dóna 
una resposta. Una Junta de Pares amb 
ganes de treballar i d'oferir el mil lor 
per als nens i nenes, nois i noies de Lla
gostera. I es pensa continuar per 
aquest camí amb il·lusió renovada. 
De totes maneres aquesta il·lusió hi 
és, de veritat, gràcies a la col·laboració 
de tots els llagosterencs que entenen i 
palpen la realitat que existeix: el 
Casal tal com és. 

Bona Festa Major, amics del Casal, 

i gràcies per to t ! 

Miquel Vall-Uoserà Demiquels 
Consüiari del 

Casal Parroquial Llagosterenc 

Carrer Comte GuiítÈ. 2 i 5 

• LLAGOSTERA 

F O N T A N E R I A 

E L E C T R I C I T A T 

Mateu 

• PINTURA DECORATIVA 

• EMPAPERATS 

Gosta Brava, 44 • Tel. 83 06 20 

LLAGOSTERA 



5 6 - B U T L L E T Í DE LUGOSTERA 

El sopar del primer aniversari 

Ja hem complert ei segon aniversa
r i a Llagostera Ràdio. Sembla que era 
ahir aquell 8 d'abril de! 1984 en què, 
juntament amb la llar del pensionista, 
s'inaugurava l'emissora municipal de 
Llagostera al carrer Àngel Guimerà 
núm. 1. Avui seguim endavant amb 
la nostra tasca i si bé amb la mateixa 
il·lusió d'abans, ara ho fem amb més 
força, doncs la fami'lia que donem vi
da a la ràdio hem crescut mol t en 
nombre des del dia de la inauguració. 
Des de fa gairebé un any som uns 40 
col·laboradors, que com a bons no-
professionals del medi, ens hem d'anar 
canviant i renovant segons quines si
guin les nostres feines, ens permetin 
més o menys hores lliures per dedi-
car-lesa "Llagostera Ràdio". 

Una altra cosa que hem anat ani-
pliant amb el temps és l 'horar i .de 
programació, en el qual hi hem afe
git les emissions dels diumenges àl 
mati'. Els programes es van renovant, 
però darrerament n'hem incorporat 
dos sobre temes específics que enca
ra no s'havien posat mai a l'emissió, 
són el programa religiós dels diumen
ges, anomenat " L a veu de la parrò
qu ia" , i un programa l'ntegre de mú
sica catalana que s'emet els divendres 
al vespre anomenat "La nostra músi
ca". Seguint amb els programes con
crets, hem de dir que aquest any la 
gent del programa "Cavallet de Co
lors", juntament amb la comissió de 

festeigs han tornat a organitzar la festa 
de l'entrega de les cartes als Reis, en el 
Cinema del Casino Llagosterenc, parti
cipant tota la mainada del programa 
en directe. 

Si l'any passat la gent de la ràdio 
ens vam presentar a les seves llars 
per l'aparell de televisió, enguany i 
sentint-ho mol t no podrà pas ésser. 
Però, no per això ens quedarem atu
rats, el que farem serà tornar a sortir 
al carrer amb la unitat mòbi l . Amb més 
empenta que mai i amb una unitat 
mòbi l que serà digna d'anar a veure, es 
farà gairebé tota la programació dels 
dies de la Festa Major. .,;•:. =;;•„, 

Fa poc temps es va formar el "Pa
tronat de la Ràdio" que està format 
pel Batlle de ía Vila com a president, 
pel conseller del cultura, un membre 
del P.S.C, un altre d 'E .R .C , en Pere 
Viia i en Joan Carles Buhigas. Al dar-. 
rer se'l va anomenar of icialment di
rector de Llagostera Ràdio el prop
passat mes de novembre. Algunes de 
les fites que tenen els membres 
d'aquest patronat són: muntar un lo
cutor i en condicions que anomenem 
l'estudi 2 de Llagostera Ràdio, (ara el 
fem servir com a rebedor) i per poder 
fer-lo servir com a locutori s'ha d' in
sonoritzar. També estan acabant de le
galitzar l'emissora, i una cosa que ja 
han fet ha estat organitzar les Jornades 
Radiofòniques que es van celebrar en 
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el local social de "La Caixa" els dies 
24 i 25 d'abri l d'enguany, amb el t í to l 
"La Ràdio té la paraula". L'objectiu 
principal f ou la valoració del que s'ha 
fet i es porta a terme en una emissora 
municipal, parlant de diferents aspec
tes i fent un punt de partida del que 
pot ser el fu tur d'aquestes emissores. 

La ràdio com a eina de comunicació 
ha assolit un protagonisme i una per
sonalitat mitjançant les emissores mu
nicipals, fent possible un gran contac
te amb la vida del poble i els seus habi
tants. La ràdio, aconsegueix d'aquesta 
manera, ser un mitjà individual i col-
lectiu que exerceix i millora les rela
cions humanes en l 'àmbit social. 

Inaugurava aquestes jornades el 
Sr. Puig, Batlle de la Vi la, i seguida
ment Xavier Vila (President de 
l'EMUG) i Maria Creuet (Directora de 
Ràdio A l t Empordà) ens començaren 
a parlar de "Les Emissores Municipals 
com a instrument de comunicació i 
participació ciutadana". Manuel Mes-
quida (Director de Ràdio Salt) ens par
la del " funcionament intern d'una Rà
d i o " , en Josep Puigbó (Director de 
Ràdio Costa Brava) qui ens parlà de 
les emissores privades. 

El dia 25 va haver-hi una taula ro
dona amb en Jaume Fina (publicista, 
planificador dels mitjans de comuni
cació) i en Joan Argerich (Director de 
Radio Cadena Espafíola) amb el t í to l 
"La Ràdio com a eina de comunica
c i ó " . 

Hem de dir que si el primer dia fou 
nio l t interessant pel contingut de les 
ponències, el segon va ser mol t entre
t ingut i animat per la no-coincidència 
d'opinions entre els assistents a l'acte. 

Tornant al fu tur , en previsió del 
proper canvi de programació que hi 
haurà a principis d'estiu, anem a ia re
cerca del locutor desconegut, amb la 

f inal i tat de recaptar noves persones 
que vulguin provar les tasques que es 
realitzen a la ràdio i els que ho t i r in 
endavant ens ajudin a seguir aquesta 
tasca, que vam començar fa dos anys, 
amb noves idees i moltes ganes. De 
moment ja han vingut uns quinze; ben
vinguts aquests i tots els que es presen
t in a partir d'ara, doncs to t ajut és 
mol t valuós per a nosaltres, i parlant 
d'ajuts hem d'agrair de to t cor el que 
ens han donat les cases comercials de 
Llagostera; gràcies al seu suport hem 
pogut fer millores. En aquest darrer 
any hem fe t unes calendaris i adhesius 
per regalar per Nadal, hem montat 
una ràdio-enllaç en el campanar per
què ens puguin agafar mil lor tots els 
llagosterencs, hem comprat un micro 
bo perquè se'ns entengui mil lor, una 
cinta de bobina, discos i s'han arran
jat aparells. 

Ja per acabar m'agradaria donar-te 
les gràcies a tu per deixar-nos entrar a 
la teva llar a fer-te una mica de com
panyia i explicar-te el que succeeix 
arreu. Gràcies per escoltar-nos, doncs 
si som aquí és per tu . 

La gent de LLAGOSTERA RÀDIO 
et desitgem BONA FESTA MAJOR. 

Xavier Ros i Blay 
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le ofrece la oportunidad de 
conseguir el permiso de conducir en 
sus djferentes clases: 

LICENCIA PARA CrCLOMOTOR 
m- 14 anos 
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•Camión-
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Vivia en ei cinema. En els argu
ments de les pel.li'cules alguns perso
natges tenen poca sort i desapareixen 
abans no arriba la f i ; són sovint els qu i , 
malgrat llur importància, no tenen 
prou categoria per a continuar vivint. 
Uns altres en canvi; .els escollits, gau
deixen de vida eterna aquí a la terra. 
Són la representació de molta gent, j o 
també m'hi sentia inclosa. 

Acostumem a lamentar-nos pel do
lor dels companys i la mor t d'un car 
amic, però sols és un plany relatiu per
què en el fons del nostre esperit sabem 
que són els personatges del f i lm que 
tenen tràgica f i ; nosaltres en canvi (jo), 
per la nostra condició de protagonistes 
tenim el privilegi de guaJtar-ho des 
d'una l lotja, no ens pertoca perquè no 
ens ha de passar. 

.Certament no havia pensat mai en 
què un bon dia us llevari'eu i no ens 
trobaríem més; i ara, en un dels mo
ments mil lors de la meva vida m'assalta 
la idea constant de la f in i tud, de la me
va trobada entre els artistes de segona, 
i em sembla estrany. 

Potser si ho mirem bé som un xic 
inconscients i menyspreem allò únic 
que tenim. A vegades correm f ins esgo
tar les forces o ens banyem en el mar 
a mitja nit, a vegades fumem f insa es-

.tossegar... fem un xic de superman. 
Resulta, que una ni t un amic va fer-

me veure la fragil i tat de la vida: en un 
no res es crea i en menys encara desa
pareix,- i tant que costa de conservar! 
Com el meu company, penso, que no 
es tracta de mantenir-nos en un globus 
de vidre com ho feren els nans amb 
Blancaneus. El risc és un dels alicients 
de la vida, ens manté l'energia vital. Se
ria bo, potser, d'enfocar l'espai i el 
nostre temps de diferent manera. A la 
revista Integral va sortir un article, et 
passat mes de novembre, de Johan Gal-
tung prou interessant. Aquest estudiós 
proposa de distribuir la vida en perío
des que la facin més aprofitable. Ana
litza el que succeeix en la nostra socie
tat, on a part d'un breu període on es 
permet la persona de jugar {Infància i 
part de la joventut) , l'home té com a 
f inal i tat única treballar durant to t el 
temps de màxim rendiment per assegu
rar-se una vellesa on podrà disfrutar 
cent per cent si no l i fa mal el cor i 
fins que poc després ia vida se li atu
rarà. No seria mil lor, pensa, que can
viéssim aquesta estructura alienadora 
per a viure'n plenament una de més sa
tisfactòria? Hi hauria uns anys per es
tudiar i així enriquir-nos de ciència, 
uns altres per posar a la pràctica to t . 
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el que hem après, uns altres per viatjar 
i així conèixer, uns altres per a fer va-" ;| 
canoes... i a ix í anar fent cíclicament 
f ins el f inal de la nostra petita/gran 
existència. 

Seguint la idea de Johan Galtung 
fins podria arribar a estructurar-se to t 
seguint els períodes naturals de la per
sona: penso que la infància, f ins certa 
edat hauria de dedicar-se plenament 
al joc constructiu i al joc lliure, després 
el traball escolar.hauria de passar a un 
primer pla, als quinze o setze anys, que 
és l'edat de l'explosió vacances, viatges 
i escola, als v int anys trebal l , més enda
vant temps per a ser pares sense gens 
de pressa... i així anar f en t f f i ns el dar
rer alè. 

De fe t alguns inconformistes, perso
nes de llargues barbes blanques I de 
guitarres al cim que trobem sovint al 
metro han optat ja per estils diferents 
que ens pareixen sovint tan miserables, 
prou negatius i potser han estat llarga
ment meditats. 

Em sembla fer acte de compliment 
d'un deure, expressar a ixí públicament 
el meu record a la memòria del bon 
amic Agustí Coll Planella, que darre
rament ens ha deixat. 

i Amb ell formàrem equip en dife
rents accions, al llarg de la nostra en 
part inquieta vida, sempre en busca de 
realitzacions en sentit d'ideal i de pro
gressió local. 

Coincidírem ja en la campanya per 
l'obtenció de l'Estatut d 'Autonomia 
de l'any 1931, treballant en la publica
ció d'un but l let í local encaminat a 
aquest f i . Treballàrem també conjun
tament en la conducció del part i t de 
t' "Esquerra" i del mateix Ajuntament 
de ia vila en aquells moments tan di
fíci ls de la guerra civil de tan no grata 
memòria i també en les reformeà del 
nostre Casino {reglament i immoble) 
en l'any 1930, conjunt de coses (so
bretot la segona) d'un volum extraor
dinari i que queda testimoniada en 
pedra perenne. 

Amb això queda di t t o t sobre-
sobre, el suficient en homenatge al 
bon amic Coll, que seguint a d'altres 
companys com en Narcís Deu, l 'Emil i 
Cantal i en Tiburci Balam, ens han 
deixat segui nt e I cam í que tots hem de 
fer. Acabo així rendint també un t r i 
but de respetuós homenatge a la seva 
esposa i f i l la. 

i<eòtaurant 
••s^r, -

d'E, GASCONS 

Carretera de Llagostera 

a &nta Cristina d'Aro, Km. 25 

Telèfon 83.06.26 

LLAGOSTERA 

Transports en General 
Serveis amb Camió Qrua 

Àrids Classiiicats 

CA Maiena. 11 

-Ql. Gabarras. sln 

Tel. 83 03 63 

LLAGOSTERA 

Sí voleu RETALLS a bon preu 
al carrer Nou els trobareu. 

Maria Isabel Mestras i Castané 
Francesc Falivene 

Llagostera, abrU de 1986 

Llanes a Pes 

Carrer Nou, 46 

L L A G O S T E RA 

•k 
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G A R A T 6 E 

TRASTER 

MENJADOR ESTAR AMB 

LLAR DE FOC 

C U I N A , S A F A R E I G 

4 D O R M I T O R I S 

1 B A N Y COMPLET 

1 T O i L E T T E 

cA Músic Aguiló 

(davant Camp de futbol) 

CA Alberti ÍÀntíga MECSA) 

G R A N S F A C I L I T A T S D E 

P A G A M E N T : 

HIPOTECA 80 % DEL T O T A L 

fNTERESSOS 6 % 8 % - 11 % 

A R A és L 'HORA DE COMPRAR 

Fivalier, 20 ~ Tel. 83 09 00 

LLAGOSTERA 

Properament es realitzaran a Llagostera diversos actes per donar a 
conèixer la llengua Esperanto. Encara no podem disposar de les dates 
concretes però seran anunciats degudament. Davant la desconeixença 
que, amb seguretat, poden tenir molts de vostès d'aquest fet lingüístic 
realitzem una breu introducció a la història i particularitats d'aquesta 
llengua. '-̂  "̂  

Què és l'Esperanto? 
És una llengua auxiliar internacio

nal, basada en les arrels de diverses 
llengües indoeuropees. Aquesta és una 
llengua construi'da, planificada; per 
tant, també assequible a tothom, de
gut a la senzillesa, mecànica i quasi 
perfecció dels codis usats. 

La finalitat de l'Esperanto és la 
intercomunicació entre els diferents 
pai'sos i ètnies mundials. Per mitjà 
d'una llengua neutral es pot reconèixer 
l'analogia de totes les nacions. Aclari
rem que quan diem llengua neutral 
fem referència a que no és l'idioma 
d'una cultura sinó l'idioma que permet 
arribar a totes les cultures. 

Està pensada per evitar l'Imperialis
me lingüístic I per donar [es mateixes 
opcions als parlants de llengües mino
ritàries i majoritàries. IMo pretén eli
minar les llengües nacionals, les quals 
respecta i promou, sinó aconseguir unà 
plena intercomunicació entre totes les 
ètnies i pai'sos a qualsevol lloc del. 
món. La mateixa llengua porta impli'-
cita en la seva essència el desig de la 
pau i justícia universals. 

Com va sorgir? 

Va ésser Inventada pel metge 
Llàtzer Lluís Zamenhof (1859-1917), 
a partir de les múltiples confluències 
lingüístico-polítiques que existien ales-
Inores en les actuals terres poloneses. 
Ruscs, alemanys i polonesos es dispu
taven un país que no es considerà com 
a tal fins després de la I Guerra Mun
dial. Així va ser que el personatge, 
poliglota obligat, de pare jueu, amb 
estudis universitaris i els seus conse
güents coneixements Idiomàtics, va 
formar la idea de la necessitat d'una 
llengua universal que permetés la in
tercomunicació a nivell mundial. 

En el segle passat va estar de moda 
la inveció de llengües, segurament amb 
la mateixa pauta ideològica, però la 
que s'ha imposat ha estat la llengua del 
Doctor Esperanto. Esperanto és el 
pseudònim que Zamerof va fer servir 
per publicar el seu primer llibre sobre 

.la llengua internacional (1887) i que 
finalment s'adoptà com a nom de la 
llengua mateixa; literalment vol dir 
"el qui espera". 

Al llarg de la vida d'en Zamehof 
trobem nombrosos llibres en la "se
va" llengua, a la qual va dedicar molt 
d'esforç. Llibres tècnics, diccionaris, 
edicions periòdiques, congressos inter
nacionals, etc... han estat les vies del 
naixement i modelacló d'una llengua, 
que ara és coneguda en molts àmbits. 

L'Esperanto al món 

Ha estat reconegut per diverses 
Organitzacions Mundials, per la seva 
lògica i senzillesa, entre elles la UNES
CO (1954). 

Arreu del món hi ha de 10 a 12 mi
lions d'esperanto-parlants. Hi ha milers 
de llibres, publicacions, revistes, discs, 
etc...; s'emeten programes radiofònics 
i cursos per televisió, en aquesta llen
gua a diversos pa l'sos del món. 

Més de 2.000 ciutats hi editen fulle
tons d'informació turística entre el·lles 
Girona. 

Nocions de gramàtica 

La principal característica lingüísti
ca de l'Esperanto és la seva lògica i re-

.gularltat. Això permet un aprenentat
ge ràpid comparant-lo amb el d'altres 
llengües. El seu sistema de derivacions 
per mitjà d'afixos (partícules que es 
posen al principi o al final d'una arret) 
permet una gran expressivitat. 



B U T L L E T Í D E LLAGOSTERA-61 

ES UN IDIOMA COMPLETAMENT FOHETIC 

Toies les UeXrei es pronuncien i catí 
conserva el so alíabÈIic. L'alfabel consla 
l le l res. Nonié! ni ha 5 vocals. Les parat 
sempre planes, és a a l r que l'accent l6nl 
sempre damunt ta ponúllima sí l · laba. No 
l'accent gràf ic . L'orlograíia i s r igu i 
'onèl ica. Només hi ha una manera d'escriure 
correctament pronunciat. 

npre fi. 

TERMINACIONS GRAMATICALS 

SI ACABA EN 

D SUBSTANTIU 
A ADJECTIU 
E ADVERBI 
1 INFINITIU 
U IMPERATIU 
AS PRESENT 
IS PASSAT 
OS FUTUR 
US CONDICIONAL 

ESPERANTO 

parolo 
parola 
parole 
pa rol i 
parolu 
parolas 
parolíT 
parolos 
parolus 

CATALÀ 

paraula 
oral 
oralment 
parlar 
parleu 
parlo 
parlava 
parlaré 
parlaria 

PRONOMS PERSONALS I POSSESSIUS 

PERSONALS ESPERANTO POSSESSIUS ESPERANTO 

JO 
TU 
ELL 
ELLA 
NOSALTRES n 
VOSALTRES v 
ELLS/ELLES il 

l i / g i 
teu .'va 
seu 

vostre (• 
seus.se 

lia.gia 

Només afegint una A als pronoms personals, 
l 'oblenen sempre els possessius. 

És una llengua completament fonè
tica, totes les lletres conserven el so 
alfabètic, en total 28. Les paraules són 
sempre planes i l'accent ortogràfic no 
existeix. Només hi lia una manera d'es
criure un mot ben pronunciat. 

A continuació llegiu aquest text , 
per fer-vos-en mil lor idea: 

Kio estàs tio? Ha! Mi bone dormis. 
Kioma horo estàs? La sepa kaj dek mi-

nutoj. Mi atendos kelkaj minutoj, gis 
la kuarono. Mi ne povas veki§i. Panjo 
diràs, ke mi ne estàs bona Knabo. Tute 
ne! Mi ciam estàs laca. Kioma horo ? La 
sepa kaj duonoÜ... 

(Què és això? Ah! He dormit bé. 
Quina hora és? Les set i deu minuts. 
Esperaré alguns minuts, fins a un 
quart. No puc despertar-me. La mamà 
diu que jo no sóc bon noi No pas del 
tot! Estic sempre cansat. Quina hora? 
Dos quarts de vuit!!...) 

L'ideal perdura 

La creença en aquella humanitat 
unida, sense renúncies, ni mals mira
ments, sense distinció racial, social, 
polít ica, etc... és un propòsit aspirat 
per bona part del món. A i x í doncs, es 
crea la necessitat d'un Amor Universal 
que no sols no perjudiqui les minories 
sinó que les posi al nivell de to thom. 

El propòsit dels esperantistes és que 
to thom sàpiga la llengua mare i la 
complementària d'intercomunicació. 
A i xò permetria un mil lor coneixement 
i aprofundiment de la llengua materna, 
alhora que en facilita l'aprenentatge 
d'altres. 

L'Esperanto és una font i una eina 
de cultura; et permet de comunicar 
amb persones i contactar amb cultures 
de terres alienes. 

En els congressos que se celebren 
anualment a nivell mundial i dintre de 
molts pai'sos, es respira un ambient 
d'estimació i es pot albirar la conscien
ciació humana d'estendre el pacifisme 
en aquest món ple de confl ictes!! 

Per a més informació escriviu al: 

But l let í de Llagostera. 

Lluís Canyigueral i Barnés 

Sed t io estàs nur prokrasto, 
gaDIoj! N i renkontigos denove! 

Tot per a 

la mainada 
Joguines 

Articles per a tota mena d'esports 

Especialitóts en excursionisme 

Bicicletes i recarnbis 

Articles primera infància 

Carrer Comte Guifré, 8 - Telèfon 83 02 04 

LLAGOSTERA 

I irJí n a I n I ^ H H B 

BRUGULAT 

-REPARACIÓ DE MAQUINARIA 

AGRÍCOLA I INDUSTRIAL 

•MUNTATGE I REPARACIÓ 

DE RAGADIUS 

Representante oficia! de S A G E V Í 

L'Astèrix també parla Esperanto. 
Vinyetes de la traducció d' "Astèrix el Gal", publicada per una editorial belga. 



VIATGES 

COL·LECTIUS 
DE NOCES 
A FOR FAIT 
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La 
DE 

L'origen etimològic del nom de Llagostera, és una qüestió que enca
ra no ha estat mai prou aclarida. Llac o llagosta, sembla que podrien 
ser els indicis, però manca la solidesa d'un estudi en profunditat. L'in-
forme que publiquem a continuació és un treball sobre l'escut heràldic 
de fa vila, que no té gaire res a veure amb l'etimologia, però que con
clou que l'escut de Llagostera hauria de tenir una llagosta de mar. No 
hi entrem, ni en sortim, però si' volem deixar constància de què Armand 
de Fluvià, -heraldista de la direcció general de l'Administració Local de 
la Generalitat—, és un dels experts més reconeguts en la matèria. Aquest 
informe va ser llegit en el ple municipal del passat 2 d'abril, i els regi
dors van dir que moltes gràcies, però que l'Ajuntament no canviaria 
l'escut. - I un referèndum? Com cal, evidentment. 

BITLLETS 
AVIO 
FF.CC. 
VAPOR 

VIATGES IVIARSAWS US DESITJA 
UNA BONA FESTA MAJOR 

Repiesentant Personal Autoritzat 

Carrer dels Almogàuers, 22 - Telèfon 83 0147 

LLAGOSTERA 

OCTUBRE - 1986 

11 DIES: CUBA (Pensió Completa)! 

Informe sobre 

'escut heràldic de 

De la documentació tramesa el dia 
15 d'abril del 1981, per part de l'Ajun
tament de la vila de Llagostera (Giro-

.nés), a la Direcció General d'Adminis
tració Local, als efectes indicats al seu 
ofici de primer d'abril del mateix any, 
es desprèn que l'escut heràldic munici
pal no ha estat mai oficialitzat, i conn 
que hi ha algun element que heràldica-
ment o històricament no hi correspo
nen, es presenta aquest informe per 
tal de subsanar-los i adequar-los a les 
normes de la ciència heràldica. 

Consultades les fonts al meu abast 
he trobat les següents referències he-
ràldicO'SigiUogràfiques de k vila de 
Llagostera: 

." A . - Almenys entre 1720-1829 
l'Ajuntament emprà un segell rodó 
amb un escut triangular curvilini amb 
una llagosta de mar posada en faixa i 
contornada i acompanyada de les lle
tres E i R al cap i A a la punta {Ferran 
de Sagarra: Sigillografia catalana; 
Francesc Carreras i Candi: Geografm 
general de Catalunya; Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona: Col·lecció 
Sigil.logràfica Catalana, i Collecció 
de Sobres amb Segells Municipals de 
Catalunya). 

B. - Almenys el 1838 l'Ajuntament 
usava un segell rodó amb una llagosta 
de mar posada en pal i corbada acom-
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L'escut heràldic que proposa l'Armand de Fluvià, està basat en 
profund estudi sobre els orígens del mateix. 

• tTfe-íni,;JA'i 

CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES 
FUSTERIA D'ALUWIINI 

TANCAMENTS DE 
TERRASSES AMB ALUMINI 

Marco Güell 
TALLER: Ctra. Sant Llorenç, s/n. - Tel. 83 04 04 

LLAGOSTERA 

InstalJacions 

MANEL 

LLUM - AIGUA - GAS 

Trav. Sant Feliu, 1 - Telèfon 83 01 22 

LLAGOSTERA 

FORJATS 
^•'•ó?' cibiiï-. 

,-H0í'>^ï^à<?^'' 

^ <luest és l'escut que l'Ajuntament ve utilitzant des de fa 
^^ps, i que el conseller heràldic considera poc correcte. ' 

Carrer Mayéna, 3 - Teiàfon 83 00 35 

LLAGOSTERA 



panyada a la part inferir anterior de 
les lletres ERA (Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona: Col.lecció Sigil-
liogràfica Catalana). 

C - Almenys entre 1 843-53 l 'Ajun
tament emprà un segell rodó amb una 
llagosta de mar posada en pal (Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona: 
Col. lecció Sigil. log}'àfica Catalana, i 
Collecció de Sobres amb Segells Mu: 
nicipals de Catalunya). 
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Les referències històriques que ens 
poden interessar de la vila de Llagos
tera són les següents: 

A . - La vila fou bastida al voltant ,.,§ 
de l'antic castell termenat. 

B.— El 1228 el rei vengué la juris
dicció del terme als Rocabertí però el 
1323 revertí' a la corona que l'atorgà 
de nou el 1324 i amb plena jurisdicció 
als Montcada. 

Exposició: 

Carretera de Tossa, s/n. 

Te lè fon 8 3 . 0 9 . 0 7 

Tal ler: 

Passeig Tomàs de A . Boada, 16 

Te lè fon 8 3 . 0 4 . 7 5 LLAGOSTERA 

D . - Alemnys entre 1876-1910 
l 'Ajuntament emprà un segell ovalat 
amb un escut de la varietat dels tr ian
gulars curvilinis part i t i semitruncat: 
al primer el senyal dels Quatre Pals, al 
2.n un castell i al S / , una llagosta de 
mar posada en pal. Per t imbre una co
rona de marquès (Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona: Id., id.; Archivo 
Histórico Nacional, de Madrid, Sec-
ción de Sigilografía). 

C— La senyoria del terme del cas
tell fou eregida en baronia el 1375. 
La baronia passà, per enllaç, dels 
Montcada als Cruilles i, després d'una 
sèrie de plets, als Montcada, marquesos 
d'Aitona i als seus hereus els ducs de 
Medinaceli, que la tingueren fins el 
1835, quan foren abolides les jurisdic
cions senyorials. 

ARTICLES PER AL NOU NAT 

JOGUINES 

Barceloneta, 3 - Telèfon 83 03 13 

LLAGOSTERA 

E . - Almenys '' entre 1901-193 
l 'Ajuntament usà un segell ovalat amb 
un escut quadrilong francès part i t : el 
l.r, el senyal dels Quatre Pals; i al 2.^, 
una roca sostinguda sobre un mar en 
forma de peu i somada d'un castell; el 
cap amb el nom LACUSTÀRJA. 
Per t imbre una corona que no entra 
dins cap classificació (Francesc Carre
ras i Candi: ob. çit.) 

F.— Actualment l 'Ajuntament em
pra un escut quadrilong francès bi-
concavat amb la mateixa representació 
que l'anterior però el castell sembla 
més una muralla i la roca un mont, i 
la corona és diferent però també in
classificable. 

G . - El 1968, Manuel Bassa i Ar
mengol, al seu llibre Els escuts heràl
dics dels pobles de Catalunya, dóna 
per a la vila un escut part i t : al l.i" una 
roca sostinguda sobre un mar en forma 
de peu i somada d'una torre, t o t a l na
tural ; i al 2 . " d'or, 4 pals de guies. 

CONSIDERACIONS 

A.— És evident que el senyal carac
terístic, t íp ic i tradicional més antic de 
la vila és una llagosta de mar que, pel 
que sabem fins ara, ha estat emprat 
per l 'Ajuntament, d'una manera cont i 
nuada, durant almenys dos-centsanys. 
Es tracta d'una senyal parlant origi
nat per via popular, no científica (és el 
mateix cas de l'ala d'Alella', Alcover, 
Olot , el Voló; de la ceba de Sabadell, 
el mol l de Mollet del Vallès, la col de 
Calonge, l'abella d'Abella de la Conca, 
la vaca de Vacarisses, el bou de Bovera, 
el toro de Torà, l'aranya de l 'Aranyó, 
el gos de Canet, la cama de Camarasa, 
el cor de Corsa, la llíssera de Lliçà de 
Vall , la pojla d'Espolla, la gralla de 
Granollers, la mà de Manlleu, e t c , 
e t c ) , senyal que la majoria dels muni
cipis han volgut mantenir o recuperar 
malgrat, en alguns casos, la forta opo-
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sició de partidaris de criteris científics. 
El meu cri ter i de tècnic en heràldica és 
de recuperar-lo per . distintes raons; 
perquè l'heràldica municipal europea i, 
•fonamentalment la catalana, es basa en 
l'ús d'armes parlants d'origen popular; 
perquè hi ha hagut una tradició d'ús 
de més de dos-cents anys; perquè és 
Un senyal d'immediata i ràpida identi
ficació —que és el que es pretén en 
l'heràldica— ja que seria l'únic munici
pi de Catalunya amb aquest senyal, 
com ho és, per exemple, la salamandra 
de Massoteres; perquè té una represen
tació gràfica mol t heràldica i permet 
un dibuix estilitzat molt bonic. L'argu
mentació que com que Llagostera no 
és al mar no pot tenir llagostes de mar 
no té cap valor en heràldica; tampoc hi 
ha molls a Mollet ni lli'sseres a, Lliçà. 

B . - En contra de l'ús del castell 
sobre la roca o el mont damunt un 
llac, llacuna o estany, també hi ha ar
guments: perquè tampoc és segura 
l'etimologi que el nom sigui un derivat 
de heus; perquè heràldicament és de 
més difi'cil representació i això queda 
palès observant-ne els models que 
s'han anat fen t ; d'altra banda, si es 
tracta d'un castell sobre una roca, cal 
que el castell sigui un castell heràldic 
i la roca una roca heràldica i això no 
es compleix; perquè, perd el caràcter 
d'únic que tenia amb la llagosta, ja 
que és fàcil de confondre amb altres 
escuts municipals.que porten un castell 
sobre un mont i aquest sobre un riu o 
Un mar; i perquè no reuneix les quali
tats de senzillesa i simplicitat que tan 
bé conflueixen amb la llagosta sola. 

C— El senyal reial dels Quatre Pals, 
'ntrodui't el segle passat tampoc és 
correcte Ja que la vila ha estat almenys 
sis-cents seixanta anys sota jurisdicció 
baronial, no ha estat mai vila de vot 
61 corts pel braç reial, ni centre de 
cap vegueria o sotsvegueria o d'una 
Datllia reial i tampoc consta que hagi 
i-ebut un reial privilegi atorgant-li 
I Us del senyal reial, avui nacional. 
Aquest ús és regulat a tots els països 
' a casa nostra ho demostra el fet ma
teix que el rei concedís aquest tipus 
<̂ e privilegis. D'altra banda considerar 
com a més català l'ús dels Quatre Pals, 
no té sentit perquè aleshores tots els 

[^^nicipis de Catalunya els haurien de 
Portat. 

D . - El nom LACUSTARIA dins 
l'escut tampoc és correcte heràldica
ment, en to t cas pot posar-se fora de 
l'escut en una divisa. 

E . - Les corones que s'han vingut 
emprant tampoc són correctes. La co
rona amb la qual correspon de timbrar 
l'escut és la de baró per haver estat la 
vila-centre d'una important baronia. 

F.— La forma més correcta i la re
comanada per l ' Institut d'Estudis Cata
lans i la Societat Catalana de Genealo
gia Heràldica i Sigil.lografia, seguint la 
recomanació de ta Conferència Inter
nacional d'Heràldica de Roma, del 
1958, és la de l'escut caironat, propi 
i t íp ic dels Països Catalans, i que per
met una ràpida identificació com a 
escut municipal, distingint-lo imme
diatament d'un de llinatges. 

Per tot això crec que, d'acord amb 
la tradició heràldica de la vila, l'escut 
d'armes del municipi de Llagostera 
hauria d'ésser organitzat i blasonat de 
la manera següent: 

A R M E S 

Escut caironat: d'argent, una 

llagosta de mar de guies posada 

e n pal . Per t i m b r e una corona 

de baró. 

Armand de Fluvià i Escorsa 
Conseller heràldic 

Diplomat en Genealogia, Heràldica 
i Nobiliària. 

Assessor de l'Arxiu Nacional 
de Catalunya. 

President de la Societat Catalana 
de Genealogia, Heràldica 

i Sigií.Iografia 

Barcelona, 18 de desembre del 1984 

CORRIUS s A 
CONSTRUCCIÓ 

D'OBRES 

^ ^ t e S i ^ ^ 

Carrer Ma iena, 15 

Telèfon (972) 83 02 06 

L L A G O S T E R A 

(Girona) 

carnisseria 

ttft DESITJA MOLT 

• • BONA FESTA WAJOR 9W 

Carrer Gioriela, 2 - Tetèlon 83 01 91 
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^H&TiBCI 

V:^!*»^ 
j^^^ 

TOSSA^DEMAR 

,'. Carrer La GuSrdia, 33 

1^1 
V 

PLATJA D'ARO 

Carrelurs du Palamós, 

! LLAGOSFÉRA 

Caner Creu, 1 - Telèfon 83 OZ 87 

M 

s/n. 

RADIO 

TELEVISIÓ 

ELECTRODOMÈSTICS 

JULI CLARA ANDRÉS 

Carrer Àngel Guimerà, 8 - Tefèfon 83 02 23 

LLAGOSTERA 

Li diem així perquè és vell i no dei
xa mai la pipa. Doncs bé, aquest sim
pàtic veílet ef trobem gairebé sempre 
a la sombra d'un antic carus de xàvega, 
corcat i esbalandrat arraconat a un 
cantó de la platja. 

Ell té moltes coses per dir, però 
sovint enraona sol, com si parlés amb 
la pipa. Un dia vaig escoltar-lo amb 
atenció, i després, per interessant, em 
va venir la idea d'escriure el seu col·lo
qui. 

Deia aix)': "Valga'm Déu si n'he 
passades d'angúnies i peripècies amb 
aquesta barcassa que veieu ja ferida i 
destrossada com jo mateix, que alP'a-
hora tripulava amb tres companys, que 
Déu els tingui a millor vida. En Baldiri, 
en Sénio i en Torrat". 

"En una ocasió sortirem de Tossa 
amb el vent del Nord -la tramuntana, 
que en diuen en terra-, fèiem camí de 
valent amb sa gran vela desplegada so
lament a mitja asta". 

"Tirem ses xarxes en mar al lloc 
més convenient, però al retorn, Fillets 
de Déu!!,., no ens movíem del lloc. 
Arriem sa vela i amb els quatre rems 
I tota la nostra valentia no avançàvem 
una brassa". 

"Decidírem tornar a hissar sa vela i 
zigzaguejant ara rumb a Garbí, ara a 
Llevant, anàrem a parar a les envistes 
de Blanes. Redéuü, quin matar el 
temps t omplir sa barca d'aigua i de 
malediccions. Sort que canvià el vent, 
en marcar la tramuntana. Arribàrem 
però a Tossa a l'endemà, que ja ens te
nien perduts del tot". 

En Sènio encara està en què li val
gueren ses oracions que va adreçar a la 
Verge del Perpetu Socors. Però jo no 
crec en miracles... 

- "En una altra ocasió, sortirem 
pels voltants de s'illa, on s'hi rabejaven 
un vol de tunyines de diferents ta-
manys. Mentre pescàvem, vaig dir a 
"es Torrat" -Mira quina colla de ca-
nots que vénen d'es costat de Sant 
Feliu, i que corren com un llamp!... " 

"Tots ens posàrem alerta i observà
rem que en anar-se apropant, allò no 
eren canots, eren peixos, un vol de 
peixos grans i estranys que, en arribar 
prop nostre es repartiren a banda i 
banda de s'embarcació començant a 
atacar a les tunyines amb tal fúria que, 
a la poca estona el mar va esdevenir 
vermell de sang". 

"Aquella lluita a babor i a estribor 
de sa nostra barca feia feredat, creieu; 
era com podia ésser una batalla en ter
ra". 

"Cada peis d'aquells abordava la to
nyina migpartint-la d'una sola mosse
gada; les tonyines es replegaren a l'en
torn nostj'e tan espantades i acorrala
des que en vàrem pescar una amb es 
ganxo, i en Dionís Ribas, d'una alva 
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barca, també. Després vàrem saber que 
aquells peixassos, tan grossos i estranys 
es deien catxalots". 

. "Ès el cas que, des d'aquella data, 
han desaparegut les tonyines gairebé 
del tot". 

-"Una vegada, que anava sol amb 
un gussi, estava pescant amb volantí 
enfront de la cala morisca. Vaig agafar 
un verat, però en tirar sentia un pes 
estï-any i osciLlany, que em costava 
fer seguir, però aiiava cobrant. En his
sar-lo a bord o a flor d'aigua ja m'ado
no que es tractava d'un gros pop que 
s'havia enroscat al verat i als hams... 
•Jo que procuro de girar-li la cucurulla, 
però el pop, grossàs com era, i escor-
redís, se m'escapà de les mans empor-
tant-se'n s'ormeig i tot. Però l'estrany . 
va ésser que jo remava fort per entor-
nar-me'n a Tossa i... no feia camí. Sua
va..., suava i maldava en va, sense pro
fit. Amb treballs vaig poder arribar a 
terra a Es Llevador. Allà atraco es gus
si i el tombo de quilla enlaire, quan 
veig el pop grossàs que s'havia engan
xat a sa quilla de s'embarcació amb to
tes ses vuit cames, i no em deixava na
vegar. Allà SI que, descomptats els tre
balls que em caigueren per a girar-li 
la cucurulla, vaig cobrar aquell pop 

'.monstruós que pesava més de quinze 
quilos". 

'•'En aquell temps que sortíem a la 
nit a la pesca de la tonyina, en arribar 
d lloc solíem dormir cosa d'una hora, 
l'un o l'altre, per esperar a llevar". 

"Quan em va tocar el torn a mi, mig 
adormit, vaig sentir de sobte una tru-
cassada molt forta a sa barca, com si 
•una altra embarcació ens hagués em-
bestit, vaig despertar-me sorprès, i fins 
alarmat". 

"~Què és això!!!... Què ha pas
sat/..." 

"Els companys no em saberen ex
plicar la causa de l'estranya sott'egada. 
^o era possible en alta mar embestir 
^ri escull, a més portàvem quatre llums 
de dos mil bugies cadascun. Ho hau
ríem vist..." 

"No ens explicàvem doncs a què era 
degut l'incident, però a la matinada, en 
jer-se de clar i airibar en terra, vò'em 
Veure a popa un tros d'un pam i mig 
de "espasa" del peix d'aquest nom, 
clavada en el casc de la barca. Heus 
°ci la gran trucassada que vàrem sen
tir ala nit". 

Sembla que el peix anava a la saga 
d un altre, o bé, enlluernat pels nostres 
uums. embestí l'embarcació deixant-hi 
P^^t del seu morro o "espasa". 

I així', per aquest estil anava expli
cant les seves aventures de pescador 
l'avi Pipa. 

Josep Calvet 
Tossa de Mar, Esthi 1975 

COPIHUE ROIG 

Campana roja, allargada, 
suspir, símbol del dolor, 
ets enyorança i llàgrima 
cel dels araucans i flor. 

Tu partires de la guerra 
per fer front a l'invasor 
adornant pits de les verges 
i plorant amb el seu plor. 

El desastj-e de la guerra 
retardava el teu florir. 

Campana, senyera o flor, 
et donà la sang i el cor 
l'indi abans de morir. 

EL CÒNDOR 

£"5 una au serrabdana, 
el cel és son vast imperi 
amb sa ala subirana 
amb sa mirada de zel. 

Majestuós vola el còndor 
sobre el volcà apagat 
amb son aspecte ditxós 
mirant sa presa del prat; 
la seva sang de rapinya 
i el seu vol camuflat 
tenyit per la boira andina. 

Rei de l'aire triomfador 
bat llurs ales molt atent 
amb l'altura al seu favor 
i sa llegenda interior. 

Es au, sí, serraladana 
entre sons turons i abismes, 
és la poesia alada 
amb sons romàntics confins. 

Tots els xilens el veneren, 
és son emblema oficial; 
en ses monedes el tenen 
com un ocell immortal. 

Josep Calvet iAmat 

SEGÜROS Y REASEGUROS 

VIDA 
ÈNFERMEDAD 
DECESOS 
CtRUGlA 
AVfAClON 
INCENDIOS 
ACCIDENTÉS 
TRANSPORTES 
TODO RIESGO DEL HOGAR 
MULTf-RIESGO DEL COMERCíO 
TODO RiESGO CONSTRUCCION 
PERDIDA BENEFICIÓS 
COSECHAS 
ROBO 
CR1STALE8 
CRÉDITO Y CAUCION 
CREPITO VIVIENDA 
RESPONSÀBILIDAD CIVIL 
COMUNIDADES 

Especialistas en 
SEGUROS HOGAR 

Sucur^l en Gerona: 
Avenída Jaíme i, 29, 1.'^ 

Agencia en Llagostera: 

Carrer del Almogàvers, 21 - Telèfon 83 01 35 
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continuïtat en lo venda, al servei de 

Llagostera, de totes les marques de 

begudes de primera qualitat 

Exclussives: 

Cervesa DAMM 

Productes RAM 

Sifons ELABORACIÓ PRÒPIA 

Aigua dei RÈGAS 

Aigua FONT-VELLA 

Aigua VICHY 

Aigua MALAVELLA 

Vermut MARTINI 

Gasosa LA REVOLTOSA 

i altres productes refrescants per: 

BARS, BOTIGUES I SUPERMERCATS 

Productes OUERRERO 

Passeig Romeu, 1 

Carrer Barcelona, 57 

LLAGOSTERA 

Any 143B.— Morí Jofredina, f i l la 
de Roger de Llúria, què pretenia ésser 
baronessa de Llagostera; estigué casada 
primer amb Pere de Montcada i des
prés, vi'dua, perdé en un plet la baro
nia, que passà a favor de Bernat de 
Cruïlles, el qual s'havia casat amb Elio
nor de Montcada. 

Joan Alber t í és propietari del Mas 
Alber t í de Ridaure (segurament "Can 
T ibau" actual) i el seu germà, Grau 
Albert f , és DOMER DE GANIX 
de l'església de Llagostera. 

Els consellers de Barcelona ordenen 
als batlles de Tossa, Sant Feliu, Pala
mós i Blanes que no robin la càrrega de 
blat que els vaixells que vénen de Pro-
vença porten a la ciutat, ja que W\ ha 
molta fam. Tots aquests pobles assal
taven els vaixells perquè també passa
ven molta gana. 

A Llagostera s'esta n conced int 
BENEFICIS per a l'altar de Sant Llo
renç. 

Any 1445.— Va néixer a Cautes 
Jaume Ferrer, il·lustre i cèlebre cosmò-
graf, conegut per "en Ferrer de Bla
nes" que va assessorar Colom per al 
descobriment d'Amèrica. 

Des de Tossa, cala Saions, Pola, 
Giberola i Canyet, es carregaven vai
xells amb PEGA i QUITRÀ que es 
produïa allà mateix; també calç, fus
ta, llenya, pannes de suro, carbó de 
cremar, carbó per a farga i altres pro
ductes, que moltes vegades es portaven 

en matxos d'abast des de Llagostera. 

Tota aquesta càrrega anava a Barce
lona, Tarragona, Tortosa València, i 
també s'exportava a Sicília, Sardenya 
i nord d'Àfr ica. 

En aquesta època ja existien armes 
de foc anomenades arcabussps, i a Ri
pol l es comencen a fabricar pistoles 
amb pistó de pedernal (pedra foguera). 
Més tard, Ripoll fou la factoria més 
important d'Europa en la fabricació 
d'armes de foc, i ja a l'Edat Mitjana 
havia estat famós per les seves armes 
d'acer. 

Els pintor d'ofici de Barcelona 
aconsegueixen un privilegi d 'ARTS 
HONORABLES que comprèn: els es
cultors, pintors de retaules, pintors de 
seda, dauradors i projectistes de vi-
drials. Es formaren gremis separats i 
algunes persones amb més sort 0 més 
artistes, treballaven independentment 
al servei d'algun mecena. Tots plegats 
crearen diferents escoles, estils i espe
cialitzacions; paisatges, marines, natura 
morta, retrats personals i de fami'l ia, 
panoràmiques de batalles, fets histò
rics i altres motius. 

Els catalans també, com arreu del 
món, des de temps immemorials t in
gueren afició a la música. Per instint 
i sensibilitat ja actuaven els bufons i 
els trovadors abans de l'Edat Mitjana, 
per entretenir els senyors. 

L'any 1599 un grup de músics bar
celonins demanaren parmi's al rei i 
a tots els estaments oficials, militars i 
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El rel Jaume I I les Corts Cataianes 

ÏÏJustmció del llibre de 
d'Història del 

eclesiàstics per constituir una con-
•fraria per protegir els seus interessos 
' controlar professionals o afeccionats 
indesitjables. Aquesta agrupació actuà 
fins que vingué Felip V. Després de 
'a guerra del francès, el 1816, es tornà 
a constituir, f ins a la decadència dels 
Sremis. 

Els grups de música popular, ballets 
' sardanes, semblen mol t antics; es 
creu que ja venien dels grecs, però les 
primeres noticies diuen que solament 
^ren tres músics; cornamusa, gralla i 
f laviol amb tamborí . Més tard s'hi 
afegiren més instruments i més músics, 
Ttns que a l'any 1837 en Pep Ventura 
perfeccionà la música i les cobles tal 
com són avui dia. 

66 anys abans de Crist els grecs, en 
^enir a l 'Empordà, ja ballaven una dan-
Ça mol t semblant a la sardana. Els sar-

-diants, d'origen grec, presoners d'Egip-

Ferran Soldevila "Resum 
Països Catalans" 

te, convertits en guàrdies reials, ben 
guarnits i disposats per a la lluita i la 
guerra, segons els relleus murals de 
Karnak també ballaven en cercle aga
fats de les mans. També els ibers, se
gons la dita d'Estrabó, adoradors de 
la lluna, celebraven durant el plenilu
ni danses nocturnes fent rotl lana. 

Durant els segles X IV , XV i XVI," 
degut a la nova mentalitat promoguda 
pels humanistes i la impremta, sorgei
xen els grans arquitectes, escultors i 
pintors del RENAIXEMENT: Leonar-
do da Vinci , Miquel Àngel, Donatello, 
Ticiano, Rafael, Berrugete, El Greco, 
•i altres. ••.-•••/•' •••'--' > •'• 

E. Soler Vicens 
coUaborador del Centre 

d'Investigacions LACUSTÀRIA 

S A S T R E R I A 

J. Llagostera 

ELS HI DESITJA UNA 
BONA FESTA MAJOR 

Carrer Joan Maragall, 2 

LLAGOSTERA 
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MODA 

p. Pompeu Fabra, 44 

LLAGOSTERA 

—Amb vells petons d'un ahir que 
encara somiquem i olorem: 

En un instant, una fogosa mirada 
amb flamarades sortí dels nostres ulls 
i ens cridà. Un altre jorn vàrem assabo
rir una tarda assolellada, gioriosa i ven-
turosa que ens va ajuntar, i va fer de 
nosaltres dos, una fogaina sense tu f , 
on s'hi rostia i cremava l'amor dels 
nostres cors i ànin' °.5 que mai havi'em 
vist ni f igurat. 

Érem jovencells, tu tenies 14anys i 
jo, un poc més. Vaig dir-te un munt de 
veritats: que eres maca, bonica, agrada
ble, esvelta, de contorns carnals exem
plars, on hi havia un dibuix d'una bar
reja d'impressions poc conegudes i 
mol t desitjades de retrobar. 

Tu vares dir-me que jo era un home, • 
el teu home ple d'amabilitat i vital i tat, 
rialler, que encomanava amor, idees i 
postures fetes per rumiar. 

-Al cap tard d'una plujosa i ventosa 
tarda una bona i santa dona ens va 
atrapar dintre d'una cambra, ajuntats, 
on les nostres carns gaudien un bon 
tou de mel del cel. Va ésser un xàfec 
d'aigua gebrada per nosaltres novells, 
que sense estudis estudiats i amb 
menys experiència que un pardal nat, 
quedàrem bastonejats; però al nostre 
si hi cremava un "sopador" mig apu-
rat que no tenia nafra ni sentia dolen
teria... Moments per callar, cap cot, 
mirades lluentes amb els ulls closos, 
ànimes caigudes, desitjós amagats i do
lor de calvari amb les nostres dues 
creus clavades... Estic pensarós, desitjo 
i vull marxar... m'atura una veu, és 
d'una dona que diu que no marxi, per
què és dona comprensible, humana i 
tolerant. Era la veu d'aquella Santa do
na, la mare d'ella, que volia i estimava 
la nena... Tot esdevingué negre... Els 
dos actirs no se giren la cara, ni els 
uils, ni se profanen amb lletges parau

les... És que ha mort la passió i ha 
quedat i'amor? Va fer-nos un grapat 
de consideracions, una d'elles així re
sava: "A ra , jo sóc mare,dona i jutgessa 
popular (no vull saber res del present; 
els camins d'ara són corriols que han 
traçat uns homes per una convenièn
cia particular que apropia mòbils elec
torals i pol í t ics.)" 

Formar una famíl ia no és jugar, ni 
cap necessitat ais 14 anys, ja que no 
aguantaria l'acte que requereix. A l 
meu pensar als 14 anys no hi ha prou 
senderi per embestir la llarga camina
da de la vida. Els catorze anys és edat 
de jugar amb nines, a la corda, estudiar 
i preparar-se per estimar la persona úti l 
a la societat amb sentiments humans; i 
estimar to t el que es té d'estimar, això 
és: estimar la terra on un és nat o re
col l i t , estimar la terra que té dóna tre
ball, estimar a tots els nostres sem
blants, estimar els vells i criatures, es
timar a tots aquells que han mort i 
treballat per !a pàtria Catalana, i morir 
estimant, e t c , etc... 

La tendra joventut no creu als pa
res ni a la bona societat, però se deixa 
encamellar per uns homes que diuen 
ésser polítics i esportistes carregats de 
molsa verda i Üot que no deixen passar 
altra cosa que ei que té de bèstia i vici 
en la part sexual de l'home, i tanca el 
treball, la cultura i bones costums. 

Quan hom té 1 5 anys, l'orguü d'és
ser jove el decora el dir que ho saps 
to t ; ara, quan és vell no sap res. 

Eis dits homes, amb nom figurat de 
polít ics i esportistes, ei seu nord és el 
que està escrit amb lletres de color de 
sang i que digui: ''és necessari matar 
per seguir vivint". 

Quan mor un ciutadà, major d'edat, 
amb consideració,d'home intel·ligent i 
honrat al seu condol, és dir "Déu ei 
t ingui allà on vulgui, menys a casa". 
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era cotn una càrrega per la família, el 
poble, la societat i la Seguretat Social... 

Vaig dir-vos que era dona tolerant i 
humana, i no he fa Itat. 

"Per avui prou, estic cansada. Tu 
vailet pots marxar, i tu filla meva a 
dintre, a estudiat- cultura, costums i 
terres catalanes, i a deixar-te d'estu
diar i fer pràctiques de "gramàtiques 
negres", perquè la "gramàtica fosca" 
és un llibre bonic per fora però menja 
^Icos, endureix el cor i perd l'ànima. 

Adéu, m'entorno al treball, feu 
bondat de la bona... " 

Res ha canviat... passen anys... els 
dos es van casar amb pretendents di
ferents, novells casadors... Què ha pas
sat?... No va eixir ni el sol ni la lluna 
^ue signen llum i claror, ni tampoc 
varen fer res els llampecs i trons per 
obrir la foscor... misteri?... Covardia 
''ifantil?... No se sap. El temps calla i 
"̂ o varia... 

Molts anys després, un dia fred i 
plujós el telèfon em parlà: "som els 
^^us fills, la Montse i en Jordi, que te 
feliciten per ésser el teu Sant. Jo, la te-
^0 filleta té minava; et fa arribar pel 
fecader un bon paquet de tabac anglès 
per la teva volguda pipa, costum que 
tenia la teva senyora i meva mare qu 
<?«£ al Cel reposi. En Jordi em diu que 
^U mateix te portarà un fantàstic regal 
^ep abraçades dels teus fills Montse i 
Jordi que te petonegen i t'estimen més 
^ue molt. Vindrem per les vacances". 

A mitja hora nova trucada: 
~"Digueu-me" 
- 'Te parla aquella nena que ha 

tingut 14 anys. Te felicito per ésser el 
" -Pc/TO, que tinguis bona diada. No 

puc venir, tinc les meves filles a casa 
juntament amb els promesos.. Vindré 
diumenge a les 7 h, no marxis, espe
rem. Només te diré que fa 8 dies que 
no t'he vist. Sóc tota teva, un petó als 
ulls i carícies ". 

-"En dir-me "petons", me fas pen
sar en aquelles pessigades que te dona
va al braç i tu tenies de callar per anar 
al costat de la teva mare. També me 
fas pensar en aquells "xuclets" que te 
donava sobre els teus forts pits perquè 
no els ensenyessin a ningú". 

No hi havia seny, només hi havia els 
14 anys. 

S. Joan F. 
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"T 'avor re ixes? -Home...una mica s í . 
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-Doncs agafa un llibre. -D'acord. 

CORENA 
Cía. Reusense de Nutriciòn Animal 

PINSOS i PRODUCTES 
AVIRAM -GUATLLES 

-BOVÍ -CABALLS 
-PORCÍ -ÀNECS 
- OVÍ - GALL DÍNDI 
-CUNÍCULA -GOSSOS 
- ESPECIALS - LLET 
- CORRECTORS: PADRIALS 

NATALS 

QUALITAT i SERVEI 
* VETERINARI 
•LABORATORI 
* FORMULACIÓ 
* RACES SELECTES 
* INFORMACIÓ SOBRE MERCATS 
* DEPARTAMENT DE PROJECTES 
* DOCUMENTACIÓ 
* INFORMÀTICA 
* AJUT FINANCER 

PER UNA RAMADERIA 
MÉSRENDABLE ! I 

Distribuïdor: Tomàs Soler 
Passeig Romeu, 3 - LLAGOSTERA 
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L'elaboració del tap de suro ha evolucionat molt amb el temps. 

\AG?\ 

Agència 
J. Roch 

ASSEGURANCES 

Passeig Pompeu Fabra, 46 (entresol dreta) 

Telèfon 8309 01 

LLAGOSTERA 

Pelar el suro 
L'acció de pelat consisteix en arren

car el suro de l'arbre. La pela es feia 
durant els mesos de maig, juny, ju l io l , 
agost i setembre. Es feia en aquests 
mesos perquè és quan la sava de l'arbre 
permet amb facil i tat que arrenquin el 
suro. 

Abans una sureda no es pelava fins 
ben passats els setze, disset o divuit 
anys. 

Bull ir el suro 

L'operació té lloc set o vui t mesos 
després d'l·iaver-lo pelat. Per bullir el 
suro es posaven els feixos, a. mà, dintre 
ta caldera, o perol ple d'aigua bullent. 

Fer taps a mà 

Un cop el carrac ja era enllestit 
passava al taper. Els tapers tenien uns 
petits ganivets que havien de moure 
amb gran liabil itat. Actualment els 
taps es fan a màquina de garlopa. 

Un cop els taps eren ben polits ca
lia rentar-los amb una sol.lució espe
cial. Si es desitjava que quedessin 
blancs es submergien en un clor. Tam
bé es podien fer vermells. 

Tr iar els taps 

Els taps calia triar-los per si n'hi ha
via algun d'esquedat o mal fet. 

Ext inc ió de suredes 

Aquests darrers anys s'hati extingit 
boscos d'alzines sureres. S'han tallat 
per la fusta i el suro, s'han plantat eu
caliptus o s'han fe t barrans per posa-
hi deixalles. A més de tallar una plan
ta tan maca, han fet una pena de la 
terra. 

De moment ningú s'ha queixat a 
l 'Ajuntament però el dia de demà els 
suros, i altres arbres, hauran estat subs
t i tu ï ts per plantes que no serveixen 
quasi per a res. A més a més, el suro és 
dels arbres que resisteixen més el fred I 
la calor; tant que, en cas d' incendi, 
quasi no li passa res. En tenir una capa 
de cèl·lules mortes (escorça) només 
s'enfosqueix. Per això hem d'evitar 
tallar-los el menys possible. 

Altres arbres de la vila 

A més del suro als voltants de Lla
gostera hi ha nombrosos pins pinyo
ners. També arns, roures, freixes, oms, 
verns, i moltes altres espècies, conegu
des de to thom. 

Xavier Ventura Mont 
CoUegi Ntra. &a. del Carme 

6.6 curs 

Eis hi desitja 

/Sona 7e5ia, Majot 

i els hi ofereix els seus serveis de: 

ASSEGURANCES GENERALS: 
VEHICLES, COMBINAT DE LA 
LLAR, COMBINAT DEL CO
MERÇ, COMUNITATS, RESPON
SABILITAT C I V I L , PENSIONS, 
V I D A , etc. 

ASSESSORIA ADMIN ISTRATIVA 
(laboral, fiscal) 

- ASSESSORIA JURÍDICA 
(Gabinet d'advocats a la seva 
disposició) 

- CONTABILITATS 
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\ 1 

anys 

Ei setè any de vida dei But l le t í iia coincidi t a m b un Impor tan t canvi 

generacional en el Col . lect iu de Redacció , que ha vingut acompanyat 

pel na ixement de l 'A lba, f i l la dels nostres companys Esteve i R u t h . 

Par t in t d'aquest m o t i u , a cont inuació s'expliquen coses, potser prou 

conegudes, però que convé recordar. Des de quan l 'avantguarda del 

poble regnava en el Bell-IVlati', a quan l'Associació de V e i n s era una 

alternat iva massa honesta c o m per arrelar; de la dècada del canvi al 

passotisme i al post-modernlsme. A l capdevall tornar a començar de 

n o u , perquè n o hi ha f ina l , només camí . ^ T ) 

El t i ' tol d'aquest article és plagiat de 
la pel·lícula "Jonàs, que compliràs els 
25 a l'any 2000" del bon cineasta sui's 
Ala in Tanner. L'argument comença 
utòpicament i meravellosa, passant 
per un realisme crí t ic i desencisador, 
per acabar dipositant tota l'esperança 
en el f i l l que neix. 

La història del But l let í té mol t a 
veure amb aquest guió. Periòdicament 
es repeteix l'espiral —bones intencions, 
desengany, il·lusió— que sempre té l'es
perança com a f ru i t immediat i irre
nunciable. Recordem les arrels: al 
1978 es funda l 'AA.VV. , amb la inten
ció d'actualitzar el Bell-Mati' dei 76/ 
77, amb una perspectiva i incidència 
més municipalisla. L' intent no va fun
cionar, i els supervivents decidim edi
tar una revista pensant amb els asso
ciats, per després donar-li un caire 
d ' informat iu local i cultural. 

Les coses no han estat mai fàcils: 
debats interns, entrades i sortides de 
gent —han passat més de 40 persones 
pel Col.lectiu—, ta laboriosa impressió 
amb mult icopista, el d i f íc i l equilibrí de 
l'economia... A la primera època vam 
treballar molts diumenges a la tarda, i 
ara persisteixen les dif icultats per po
der sortir cada dos mesos al carrer. Tot 
plegat, esforç i petites renúncies quot i 
dianes, per treure al carrer un producte 
no sempre prou valorat, que, personal
ment, considero necessari, sense entrar 
a si es fa per divert iment o per com-
prom is. 

" E L P A L L A S S O D E L P O B L E " 

La trilogia fallida sobre el matrimo
ni i altres neures, que va tenir un f inal 
infeliç (?) en el darrer número, va 
desencadenar alguna que altra conversa 
tavernària amb alguns bons amics del 
poble, que em van tirar floretes com 
de la què "estàs sonat" o que els sabia 
greu que jo escrigués aquestes coses 
perquè semblava "e l pallasso del po
ble". Fins i t o t , una adolescent, (sem
pre són més atrevides), va dir-me que 
ella no tenia per què trobar-se amb els 
meus escrits davant els morros de bon 
matí , quan encara no s'havia rentat les 
dents. 

Però no em preocupà que es qües
tionés la meva ll ibertat d'expressió, en 
canvi si ho va fer que en una altra part 
de la tertúlia es posés en entredit la 
vigència i interès del But l let í , en el sen
t i t de què no interessava a la gent jove, 
que era'un producte vell i desfasat. 

Els "xavalins i xavalines" que en 
aquests moments estan entre els 25 i 
els 3 0 , recordaran la trempera de la 
junta del Bell-Matí regnant en el bino
mi 76/77. Només —línomés?—, fa una 
dècada, que ha coincidit però, amb la 
transformació d'un pai's, que un any 
abans encara tenia por d'en FFB, i en 
ei qual, si desitjàvem saber què volia 
dir democràcia, havíem de recórrer als 
clàssics grecs. No sé fins a quin punt 
som conscients del "canvi" d'aquesta 
dècada prodigiosa; en to t cas farem 
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memòria, sempre nostàlgica. Després 
de l'eufòria va venir el passotisme, en 
el qual militàrem un xic tots, amb més 
o menys convenciment. El Butlletí' 
sorgeix en plena crisi passota, amb al
guns supervivents del Bell-Mati' i amb 
gent j o ^ , entre els quals hem de recor
dar el pas d'en Jordi Blanch. Les entra
des i sortides de personal són cons
tants, i després d'una crisi... en ve una 
altra. Entremig els "miracles"; i a ixí 
hem arribat a finals de l'any passat 
amb un for t cansament col. lectiu. 

A i xò coincideix, amb quan aquests 
sectors propers, ens diuen que el que 
fem no interessa gairebé a ningú, que 
la gent jove viu .altres coses, que no 
estem en l'onda, etc. Al.legacions/im-
pugnaciohs que es poden valorar par
cialment o global, si partim de la base 
que una bona cn'tica és la que es sus
tenta, com a mi'nim, amb una alterna
tiva. No és aquest el cas, però l'obser
vació és certa. 

"L'AVANTGUARDA 
DEL POBLE" 

Fa deu anys érem "l'avantguarda 
" f i l pob le" —somriures de col·legues 
per sota el nas- , ara, els que en certa 
manera hem seguit al peu del canó, es 
suposa que ja som carrosses, que vivim 
al marge d'allò que anomenen post-
modernitat. 

U s planes del Butlletí' han estat 
obertes a tots els lletraferits del poble; 
'a qualitat de les col.laboracions va en 

consonància amb la disponibil i tat de 
les mateixes. Els temes d'estudi, repor
tatge o debat, s'han fet a la mesura de 
les decisions que es prenien en les reu
nions, sempre obertes, i de les possibi-, 
litats de treball dels col.lectivistes. En 
definit iva, la revista és el que hem vol
gut que sigui, i, principalment, el 
que hem pogut. 

La Bella Helena, el cor més pur i 
desinteressat que habita entre nosal
tres, ha fet possible el nou "mi rac le" , 
i quan els vells, acabats, estàvem con
tra les cordes, esmaperduts, pensant 
que ja havi'em complert i que la post-
modernitat se'ns havia fo l lat : —la saba 
nova brol la!, corri el sol a la primavera, 
i es produeix la renovació; amb ella, 
de nou, la il·lusió. 

Per acabar, una qüestió que no s'ha 
tingut mai gaire en compte a l'hora de 
valorar el treball informatiu del Butlle
tí', és la base de la qual hem part i t . 
Som un poble sense cap tipus d'escola 
periodística. Els procedents de les pu
blicacions dels anys vint, o del Lacus-
tària, amb tots els reconeixements, no 
serveixen per fer una revista actual, per 
la qual cosa ens hem apanyat com hem 
pogut. L'únic ti 'tol de Ciències de la 
Informació que ha passat pel Col.lec
t i u , ha estat més temps a fora que no 
pas a dintre. Ara han entrat dos joves 
—noi, noia— que diuen volen estudiar 
periodisme. Amb ells també l'esperan
ça, potser abans del 2000, quan l 'Al
ba, ben segur, també voldrà ser dina-
mitzadora. 

Joan Ventura Brugulat 

ON HI TROBARAN 

PRODUCTES D'ALTA 

COSMÈTICA 1 PERFUMS 

DE LES MÉS VARIADES 

MARQUES ACREDITADES, 

TAMBÉ ARTICLES DE 

REGAL DE DIFERENTS 

CLASSES ! QUALITATS. 

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

Carrer Migdia, 7 - Telèfon 83 02 83 

LLAGOSTERA 
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Ramírez 

En una" roda de premsa celebrada a 
Barcelona el dia 14 del darrer mes de 
febrer, el senyor JORDI PUJOL es 
mostrà preocupat pel desprestigi dels 
polít ics; i té raó. 

' És possible que aquesta sigui una 
de les poques veritats que ha d i t en 
el decurs de la seva vida polít ica; 
"desprestigi po l í t i c " . 

A mi també m'està preocupant 
mol t aquest fet, i de debò que em ne
guiteja de veure el Congrés dels Dipu
tats semi-buit, en moments tan claus 
on s'estan debatent les ratlles mestres 
de la polít ica Nacional... També es 
aplicable al Parlament de Catalunya. 

Amb un absentisme que ratlla 
" l ' inadmissible", i que mentre s'estan 
discutint els projectes, siguin de llei 
o no, els Diputats i Consellers estan 
ful lejant la premsa uns, altres fan fins 
i t o t la "dormideta" i els més ni tan 
sols hi fan acte de presència; això és 
en veritat preocupant. 

Aquests senyors que tan contraris 
són de l'absentisme a nivell d'empre
sa l'estan practicant ells davant de to t 
el poble, dels seus electors. Penso que 
el President pot i té que estar preocu
pat, encara que suposo que això ha 
passat sempre, però que ara per mitjà 
de la televisió i medis de difusió es veu. 
Abans quedava "d i fumina t " , els mit
jans no eren els mateixos i el votant no 
en sabia res; ara no li passa per al t en
cara que moltes coses no les diuen, 
però amb el poc que donen ell mateix 
en treu les conclusions. 

També el preocupa? —Pel que a mi 
fa cada vegada passo llista als escons 
dels meus votats i veig que sempre "es
tan a la l lu i ta" , si no fós així de cap 
manera els votaria. 

Aquests senyors Diputats i Conse
llers que no assisteixen als respectius 
parlaments o estan "absents" mentre 
es fan els debats, si surten a l'hora de 
"cercar vots" apareixen com els bolets; 
després ja és altra cosa, anar fent i co
brar al cap del mes, i vinguin dinars de 
treball & comissions que també s'aca
ben amb l'àpat corresponent. Passar 
temps i quan vinguin les eleccions ja 
tornarem si podem esgarrapar uns 
•quants "vo ts " més; i tornem-hi. 

Aqu í a nivell de Parlament ho te
nim clar; "plorar i gemegar" el que 
Madrid no ens dóna, el que l'economia 
va malament perquè nomai l'adminis
trem prou bé... Que de to t hi ha a la 
vinya del Senyor! 

Crec que les despeses en matèria 
de transferències són minses, no dic el 
contrari. També ho eren a l'any 1932, 
o no? I la Generalitat marxava. 

El que passa és que amb "plors i 
gemecs" no s'arregla res, ni es pot jus
tif icar res. És amb austeritat i amb bo
na administració, i "mà amb mà" com 
es poden arreglar les coses, no esperant 
miracles que no vindran. Ja diu l'adagi 
que "els catalans de les pedres en fan 
pans" però és clar, com deia en Can-
del ' "els altres catalans, els altres cata
lanistes"; no els convergents que la 
paraula ja els hi escau, doncs aquí s'hi 
han amuntegat tots els demòcrates 
d'últ ima fornada i els opresors d'abans. 

Sinó mirem a nivell de poble com 
actuen els seus '.'acòlits" t inguin càr
recs o no, el qué no té un vellet treba
llant i si té un menor o un parat. 

Sf, senyor President n'hi ha per es
tar preocupat, almenys a mi m'impres
siona i em desvetlla tant com a vostè la 
"credibi l i tat d'alguns pol í t ics" . 

" E i que estigui lliure de culpa que 
t i r i la primera pedra". 

Ningú no tirarà la pedra... 

Urljanización "Cai Curt" 
Joan Riera Casals 

Telèfon 83 02 26 LLAGOSTERA 
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Amb motiu de la Matança de! Porc al Casal, degut a les dificultats 
que els de la Joventut de la Faràndola, de Sabadell, tenien per preparar 
l'estrena de l'obra "Les Aventures d'en Massagran" aqui'a Llagostera, 
demanaren si podien venir amb més temps, per preparar l'escena, i fer 
l'assaig general sobre el mateix escenari que s'hauria d'estrenar. A Sa
badell estan fent obres de millora en e! seu teatre. La Junta del Casal 
hi accedí de bon grat í també gestionà l'estada del dissabte amb la gent 
d'EL CARRIL. 

Uns dies després de l'estrena, en Joan Turon, President del Casal, 
rebia aquesta carta. La publiquem entera a petició de molts amics. 
Jutgeu vosaltres matei)$os. 

.,41 i q ^ , 

Casal Parroquial Llagosterenc 
A l'atenció de Joan Turon i R 
Sant Feliu, li 
LLAGOSTERA (Gironal 

Rabaseda 

j\!ii±ua ; 

SABADELL 
12.03.86 

ïü-Zl.íS.· 

El passat cap de setmana, 8 i 9, vàrem tenir la satisfac
ció de conviure amb uns bons amics, amb els que iniciarem 
la relació per raons de teatre, però que ara, avui, creiem 
que podem dir que ja no es aquesta la única raó, sinó que 
a Llagostera tenim uns bons amics de la Joventut de la Fa
ràndula. 

Com be sabeu, degut a les obres de remodelatge del teatre 
municipal de Sabadell, no haviem tingut oportunitat de dur 
a terme els assajps corresponents , i tant sols fent-vos 
una insinuació, vosaltres vàreu posar a la nostre disposi
ció el teatre del Casal i les seves istalacions, sefisa cap 
mena de reserva, el que ens va permetre fer l'assaig ge -
neral previ a la representació. . 

Això pel que fa al teatre, i què dir de l'acullida i trac
te que ens" vàreu dispensar en la festa de la matança del 
porc?, a nosaltres ens quedava el dubte de si eram a Lla
gostera o celebràvem una festa de germanor farandulera a 
Sabadell. 

Realment amics, això en la nostre societat actual es dóna 
t>en poc i , quant algú com nosaltres té la sort de trobar 
persones com la gent de Llagostera, cal dir-ho i agrair-ho 
i això es el que intento fer per mitjà d'aquestes ratlles 
6n cumpliment del que acordà la junta directiva en una im
provisada reunió el capvespre del diumenge per parlar úni
cament d'aixó, del tracte rebut el cap de setmana. 

ï̂e debò que no sabem com donar-vos les gràcies per tot el 
que vàreu fer per nosaltres i perquè ens vulgueu seguir 
considerant com uns bons amics. 

Sabeu que estem a la vostre disposició pel que us poguem 
servir i col-laborar i rebeu una forta estreta de mà de 
"tota la junta per mitjà de 

• / 

Lluís Ma Rodà 

J0VENT^6§\.^^^ARÀNDULA 

OBJECTES DE REGAL 

LLISTES DE NOCES 

CAN FULLA 
DOLORSMARQUES 

C/. Alvarez, 9 - Telèfon 83 04 16 

LLAGOSTERA 

Ricard 

ALBERTI 

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 

Tres Creus. 12 SABADELL 
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Mercè 
ARTICLES ALIMENTICIS 

VINS I LICORS 

DESITJA BONA FESTA MAJOR 

Carrer Camprodon, 21 - Telèfon 83 03 94 

CONSELLS PER 

COMENÇAR A CÓRRER 

La correguda a peu té que ésser un 
joc, té que representar una certa felici
ta t de viure. Per aquesta raó, no és 
necessari arribar a ser un gran campió, 
per ser fel iç gràcies a la correguda a 
peu. De vegades un gran campió ha arri
bat a conèixer al llarg de la seva carrera 
derrotes que eren més enriquidores 
que certes victòries. Hi ha un niunt 
d'atletes que se'n burlen d'arribar a 
ésser campions però la seva alegria és 
immensa quan es llencen a l'entrena
ment o a una competició. El fenomen 
actual dels "circuits pedestres" és, al 
respecte, mol t significatiu. 

Més si, passats els mesos, el jove ma
nifesta possibilitats reals, si està enga-
llardit per una passió real, aleshores 
Michel Jazy (ex plusmarquista del món 
de la mil la, dels 2.000 m. i dels 3.000 
m.) li dir ia: "Sigues ben conscient de 
que l'aprenentatge serà llarg i difícil 
si vols arribar a ser un dels millors ". 

Llarg aprenentatge, doncs, que exi 
geix del jove molta paciència, mol t co
ratge, molta perseverança. 

Si un atleta tr iomfa en una gran car
rera, és perquè s'ha mostrat empecable 
amb ell mateix i principalment durant 
el període de preparació hivernal, el 
més important. Mai es pot afluixar al 
més peti t defall iment de la voluntat. 
Ni als rigors del temps, ni al cansament 
que es pugui experimentar, ni al menor 
relaxament d'energia. 

S'ha de respectar sempre escrupulo-
sament totes les h'nies d'un programa. 
Estar present allà on sigui precís tots 
els dies, tots els mesos, tots els anys. 
Només així es pot arribar a ser un gran 
campió. No n'hi ha prou d'estar ben 
dotat per tenir èxit, sinó sobretot estar • 
segur d'arribar fins al f inal. Sfi; 

La correguda a peu dóna alegries, 
perquè pot practicar-se també en el 
marc d'un club. i et club és un "mitjà 
de vida" formidable per la vida d'un 
jove. Hi ha naturalment, animadors, 
però també tots els companys que té 
un, i que així mateix surten a córrer a 
la natura per a l'entrenament. En el club 
no hi ha lloc per els divins, f ins i t o t 
quan alguns d'ells aconsegueixin ele
var-se més al t que altres. Hom s'ha de 
sentir en "família" \ això és també 
mol t important per l 'equilibrí, l'alegria 
de córrer i l 'èxit futur . 

Cesc 
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El paper representat pel Club Ho-
^uei Lacustària, dins del Campionat 
f^rovincial, ha estat en dues categories: 
'"•fantils i Sèniors. Aquest ú l t im equip 
•̂ e sèniors ha estat jugant a la 2.a Di
visió Catalana. La veritat és que els 
•"^sultats no ens han acompanyat mas-
^^' però hem aconseguit mantenir-nos 
^ la part mitja de la classificació, que 
'3 és un mèrit. 

Aquest 12 d'abri l , un cop f inal i t
zada la Lliga Provincial, s'inicià el Tor-
J^sig de Primavera, en el que el Club 
hoquei Lacustària hi participa amb les 
•̂ "Jes mateixes categories. Els infantils 
^3n força bé ja que el proppassat 26 
•j* abril guanyaren a l'Olot, aquf a 
l-lagostera, per un resultat bastant con-
ïundent. Esperem que els partits que 

resten als infantils els siguin favorables 
i conservin aquest primer lloc fins a la 
f i . 

L'equip sènior, està fent un paper 
mol t destacat en aquesta Copa de Pri
mavera. Ha quedat enquadrat en el 
grup " A " , jun t amb el Girona (que 
segons tenim notícies, s'ha retirat), 
Palafrugell i Lloret, essent aquest úl
t im el rival més for t . El passat 12 
d'abril ens va visitar el Palafrugell, 
al qual vam quangar per un 5-2. Era 
el primer pas, però el 19 del mateix 
mes, l'equip visitant del Lloret, després 
d'un emocionant part i t , perdé davant 
el Lacustària per just resultat (7-6). 
A i x í doncs, ens resten dos desplaça
ments, els que hem de guanyar, per 
assolir la primera plaça. 

Els dos joves campions llagosterencs de moto vespa 
acompanyats dels seus mecànics. 

FI 
^" proppassat diumenge,, dia 27 

^ b r i l , es va celebrar al poltgol in-
^ustnai de Celrà la IV edició de les 
^^nores de vespa Casademont. Aquesta 

ésser la primera prova del IV Trofeu 

t Í D u ° ? ' "^^ Resistència amb aquest 
Mus de motos. Però, enguany ha t i n -

*que ^ !P^^ '^ ' '"^^'•^s per a nosaltres, ja 
^1 han participat dos veins del 

poble, són; Pep Marquès i Miquel. 
Aquests dos joves corredors concursa
ren a la modalitat de sèries amb una 
vespa preparada pel seu patrocinador-
mecànic; Jordi Rossinyol. També par
ticiparen a la modalitat de prototips 
amb una altra vespa. Aquestes vespes 
són de la seva propietat, que les han 
arranjades per córrer aquest campio
nat. Us hem desitjat molta sort! 
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LA SALA DE JOCS 

24 d'abril del 1986 

Amics del BUTLLETÍ , . 

Enguany es va obrir la sala de jocs 
recreatius a !a Plaça de Catalunya, i 
si bé no tinc res a dir de l'existència 
d'aquest t ipus d'esbarjos pel jovent, 
sí que vul l denunciar una conseqüèn
cia negativa que aquest fet ha compor
tat pel vei'nat. Els nostres tranquils 
carrers s'han convertit en pistes de 
tr ia l , ja que el jovent que va a la sala 
en moto aprofita per a fer tombs pels 

voltants i exhibir les seves habilitats 
esportives. La pujada/baixada de 
Jaume I e!s hi va d'aüò més bé per a 
fer passades a to t gas í eixordar els 
veí'ns. Ja sé que vivim poca gent en 
aquest carrer, però som vilatans que 
tenim dret a la tranquil. l i tat i com 
que suposo que hi deu haver alguna 
normativa sobre ets sorolls urbans, 
crec que l 'Ajuntament hauria de tenir 
cura de fer-la complir i vetllar perquè 
la calma torni als nostres carrers. "'' 

Cordialment, 

Violeta Batlle 

MOTS ENCREUATS 

FLECA I PASTISSERIA 

ELS HI DESITJA UNA 
BONA FESTA MAJOR 

Passeig Pompeu Fabra, 29 - Telèfon 83 00 73 

LLAGOSTERA 

Fusteria. 

Carrer denfril Aivareï dt Castro 12 

Telèfon 83 03 CTÍ 

LLAGOSTERA • 

HORITZONTALS.- 1 . -Mancada 
de distinció. 2.— Èpoques. Municipi 
de la Cerdanya. 3.— Home extremada
ment menut. Instrument per filar, Em
barcació de luxe. 4 . - (Al revés) Dona
da al misticisme. 5 . - Llu. Corba en 
el moviment d'una partícula atòmica. 
6.— Espècie de manteleta. Cap vegada. 
7.— Ferro carbonat. Muralla. 8 . - Qua
litat d'aliò que és únic. Preposició. 9 . -
Cara. Arbre. Taula electoral. 1 0.— Sen
tència antiga. Casa gran. 1 1 . - Adjec
t iu possessiu. Relatiu a l'eix. Déu egip
ci. 

VERTICALS.- 1 . - N o m d e d o n a . 
Insuls. 2 . - En aquest moment. Amb 
molta cua. 3.— Període històric de Ca

talunya. 4 . - Consonants. Espècie de 
trompeta. Símbol dei gal,li. 5 . - Des
cendent. Poc intel.ligent. 6 . - Nave
gant, Terme infanti l de beguda. 7 , -
Tenebrosa organització nazi. Mancat 
de paraula. Gos. 8 . -Consonan t repe
tida. Riu d'Alemanya, No gens bé. 
9 . - Jocs esportius, 1 0 . - Prefix que 
significa nou. Endreçar, n . — Dismi
nució de les forces vitals. Pla de l'avió. 

Q . ZJ X 

o i 



(íConeixei! el millor pla de jubilació que inclogui la millor assegurança de vida? 

'HI de- niés gran dcsgnu'ació í'iscal en cl 
I.R.1M-. i Impo.st sobre Succcs.sions. 

•Tocal ttcxibilitai per a reduir o 
incrementar cl cupilai assegurat. 

»I·I pla d'estalvi de més rendibilitat. 
•Des de la data en què contracteu l'asse
gurança, i després cada semestre, 
coneixereu anticipadament quina és 
la rcvalorització diària i garantida 
del vostre estalvi (Iv'' semestre i 985. 
•cl 10.5% aiTual net). 

'Transparència de la informació. 
'I.iquiditat garantida. 
'l/iinica pòlissa amb manteniment 
automàtic de cobertura en cas de 
demorança en el pagament d'alguna 
prima. 

•1/Assegurança de \'ida més \-enuda 
als HH.Uli. 

•(larantida per 
CATAI.ANA/OCCIDKNTH. 

Asseguradors des de 1864 

Pregunteu nos sobre L'ASSEGIÍRANÇAVIDA UNIVERSAL, els nostres agents us respondran 

5RENGUER 
Mas Sec, 5 - Telèfon 83 

file:///-enuda


SUPeR STOP 
CADA DIA MÉS A PROP!! 

ARA TAMBÉ A LLAGOSTERA 
Passeig Romeu, 32 

Tel. 83 0156 

COMPRI MOLT I PAGUI POC. 
AIXÒ ÉS SUPER STOP 

VINGUI A COMPROVAR-HO ! 


