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•£"/ 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 coLlaboradors i no es 
compromet a que tots els escrits re
buts siguin publicats. 

. Tanmateix s'acceptaran treballs 
signats amb pseudònim, però el 
^oiiectm (la de ser sabedor del nom 
de I autor. 

Per raons d'espai, el Coilectiu de 
Redacció es reserva el dret de resu-
e^r't ^^"^^'^^^^ fonamental dels 

"No es pot dir blat que no sigui al sac i ben lligat". 
En el darrer número del Butlletí fèiem una volenterosa 
exposició de propòsits que ara no ens veiem amb esma 
de complir. Tornar a explicar les vicissituds, que periò
dicament travessa el Col·lectiu, no és un argument 
prou sòlid com per justificar el retard de la sortida 
d'aquest especial de Festa Major o per no haver com
plert el programa previst. 

Volem però dolem. Aquest pot ser l'últim número 
que arribi a les vostres mans. No ens falten raons per 
estar convençuts que la publicació hauria de continuar 
obrint-se camí, però la realitat quotidiana i el tarannà 
d'alguns dels membres del Col.lectiu, abocats a les 
dedicacions professionals, en fan difícil la continuïtat. 

El futur, doncs, queda a l'aire. De moment, pensem 
en ei present. Tenim a les portes una festa major, que 
presenta poques variants respecte d'altres anys. Les 
novetats del pregó, a càrrec del conegut periodista 
Jaume Guillamet, i del correfoc a la sortida de l'enve
lat, queden descompensades pel fí de festa, que torna a 
ser una sessió de revista barata, o si voleu de "pit i 
cuixa", acompanyats d'acudits dolents. 

Però tant se val, que no ens amari la tristor, que és 
FESTA! 

Festa? Doncs distensió, alegria, gresca, imaginació, 
"bailongo",.,. xurros i gent. És a dir Festa Major! 

CoLIectiu de Redacció 

•COL.LECTIU DE REDACCIÓ-

Eduard Alejadre, Esteve Barceló, Lluís Canigueral. Pere Canigueral, 
Vicenta Casamitjana, Carme Castelló, Alber t Comas, Núria Comas, Anna 
Gorgues, Mireia Heredia, Paúlí Hernàndez, Josep Jovanet, Olga Llobet, 
Maria Llosent, Aurora Marco, Sara Marquès, isabei Meslras, Roser 
Noguera, Dani Rodas, Xevi Ros, Elena Roget, Xavier Ruiz, Joan 
Ventura, Ruth Vert, Montse Vi la, Anna Vinas, Josep Virg i l i , Julià Xirgo. 

Llagostera, Festa Major - 1987 IMúm. 46 

Dirigit pel Col·lectiu de Redacció. 

Imprimeix: Gràfiques DUCH - Cassà 

Editat per l'Associació de Vei'ns 
Apartat , 54 - LLAGOSTERA 

Dipòsit Legal; GE-300/1980 



BUTLLETÍ D E LLAGOSTERA — 4 

íi -^^ 

ÚLTIMS 
AJOL 

':••'> K í lT r l c i ; ' -

• Sant Llorenç fou durant més de cent cinquanta anys el 
veïnat dels rajolers. La situació tan localitzada dels forns 
determinada per la bona terra que per a aquests afers hi havia, 
i encara hi ha, en aquella zona. 
>̂  És difícil saber quan van sortir aquests forns, tot i que molt 

probablement la majoria són de la segona meitat del S. XVIIÍ. 
El que sí sembla segur és que a l'entrada d'aquesta centúria 
cinc d'ells ja estaven en ple funcionament des de feia temps. 
Més tard, cap a la meitat d'aquest segle, es construí un sisè 
—ei nou de can Viadiu— que avui dia encara es conserva en 
bon estat. ,_ . . , „ • , , , : . . , - ; , , ' ! ' -r.,--. ly^ sóm^}-M .1 

Parlem avui amb dos dels rajolers de Llagostera: en Miquel 
Vicens I en Pere Armengol. Aquest darrer fou l'últim rajoler 
que regí el primer forn que va tancar, pocs anys després de la 
guerra. En IVI. Vicens, en canvi, continuà fins l'any 1973, però 
plega abans d'en Viadiu, l'últim forner de St. Llorenç. Ells han 
estat els que ens han explicat com es feia l'obra, com anaven 
els forns, etc... i també han procurat refer alguns detalls de la 
història de cada rajoleria. 

:-:íi;^-TSÍíftíüfní>·.tí!;iiï ï ï ^ : H í p J-Hi :,Z iílfi!3"i a caüíjfií? - . Í ; Í Í -. i 

MIQUEL VICENS 1 BERNIS 

Nascut a Llagostera l'any 1914, des 
que va sortir de col.legi, als dotze 
anys, va treballar en el forn de can Xa-
có que duia el seu pare. Tanmateix, 
com que eren set germans, també va 
haver de fer altres feines per tal d'aju
dar la famillia. 

En Miquel, que va néixer a can Joa-
nillo de St. Llorenç, va viure a la casa 
pairal fins que es va casar amb la Ma
ria, l'any 1945. Llavors va anar a viure ' 
a can Xaoó, ja que això de viure en un 
lloc diferent d'on es treballa és, i so
bretot en una feina que vol ésser-hi 
tant com la de rajoler — t̂al com ell 
diu— un mal assumpte. Així doncs, 

t;.. després de plantar, alguns arbres da
vant de la casa per tenir ombra —entre 

' ells una acàcia que avui fa més de deu 
. metres— es va traslladar a la casa on 

viurà fins a l'any 1973 en què va deixar 
definitivament el forn i l'ofici. 
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PERE ARMENGOL I PIVERNAT 

Nascut, a Girona l'any 1904, als ca
torze anys va anar a treballar a una 
rajolerla de Quart. L'any de la grip va 
venir a Llagostera a fer feina a cal 
Feixinaire i després anà a altres forns 
de Lloret de Mar i Mataró. 

L'any 1927, quan es va casar amb 
la Joana Vicens i Clairà, treballava a 
can Xacó amb en Miquel Vicens i el 
seu pare. Durant tot aquest temps va 
alternar la feina de rajoier amb la de 
bosquetaire i la de carboner. Més tard, 
el 1930, va agafar el forn de Creu de 
Por. Ell va ser qui el va menar des 
d'aquell moment fins que va deixar-lo • 
dos 0 tres anys passada la guerra. 

A partir de llavors el forn no tornà a 
tuncionarmai niés. 

PREPARAR EL FANG 
' EER LES PECES 
ERA UNA FEINA DELICADA 

Per fer l'obra es barrejava terra blan-
•̂ a amb vermella. La terra blanca portà 
pedra de calç —e! cadell— la qual és 
dolenta per a les peces ja que les re
benta. Per això cal treure-la abans. 
L'operació és llarga I delicada. Primer 
s escampa bé la terra i es deixa secar, 
després es pica amb masses o amb 
pedres virades. També hi havia qui ho 

feia amb un trull estirat per cavalls pe
rò aquests eren els menys. Més tard 
es garbellava amb xapus i la pols que 
sortia es llençava. La terra es posava 
llavors en un dipòsit i s'hi tirava aigua. 
Quan estava ben amarada, el rajoier 
s'hi posava a dins, descalç, i garbe
llava tot el que no convenia. Un cop ei 
colaí era fet s'hi tiraven una, dues i 

En Miquel Vicens treient el fang de la bassa a Can Xacó (1967) 

3sa 
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íins i tot tres capes de terra vermella 
prèviament picada. Així la terra blan
ca,-que era la bona, allargava més, 

El fang, quan ja estava preparat, es 
treia de la bassa amb un carretó i es 
posava en pasteres de fusta que es 
desplaçaven sobre quatre rodes. 
D'aquí es treia el fang a grapats i s'ana
va íení l'obra tot omplint els motlles 
que es deixaven a terra sobre sorra 
perquè el fang no s'enganxés. Un cop 
tret el motlle, es repassaven les peces 
perquè quedessin bé i quan comença
ven a estar seques es posaven una 
sobre l'altra, tot fent reixes fins que 
estiguessin a punt de posar al forn. 
Calia tenir especial cura a arrimar 
l'obra, com ara les teules, ja que po
dien perdre la forma. Per allisar es feia 
servir el garrot que sovint tenia una 
planxeta d'acer que el feia més fi. 

EL FORN, 
L'ELEMENT CENTRAL 
DE LA RAJOLERIA 

al'BSstài'ÀTWijíflri 

Un forn de rajoler podria dividir-se 
en dues parts, la inferior on es feia el 
foc i la superior on es posava l'obra 
que s'havia de coure. Ambdós recintes 
estaven separats per les arcades. La 
boca del forn per on s'introduïen les fei-
xines es trobava sovint per sota el ni
vell de terra i; per tant, calia' un baixant 
que hi conduís. L'obra es coIJocava 
sobre l'arcada de manera reixada per 
tal que el foc que passava entre els 
arcs pogués coure-la bé. Els arcs 
acostumaven a tenir una amplada de 
uns dos metres i mig i una alçada supe
rior a la d'un home. Després de cada 
cuita s'entrava a sota l'arcada per treu
re la cendra. Entre arc i arc, construïts 
paral·lelament un darrera l'altre, s'hi 
deixaven tres o quatre dits perquè pas
sés el foc. Naturalment, !a parí supe
rior de l'arcada era plana .perquè s'hi 
pogués posar bé l'obra. Els arcs eren 
fets pels mateixos rajolers. A vegades 
els feien fins i tot amb material cru i 
llavors s'anaven coent a poc a poc fins 
que es veia que ja podrien resistir les 
tones que se'ls carregaria. Per a la 
construcció de l'arcada s'empraven 
fustes anomenades xindris. Una arca
da aguantava moltes cuites però l'ex
cés de foc "les feia anar a menys". 

Hi havia forns més grossos que 
tenien dues boques. En aquest cas les 
arcades eren més estretes i tenien 
menys voi. 

— Era la feina de'rajoler una feina 
dura?' 

P. — Sí, havíem treballat molt. A 
més a més passàvem moltes hores aju-
pits, i anant descalços. També anà
vem a bosc a buscar feíxines. havíem 
fet de tot! 

M. — A més a més era un ofici 
delicat, (riu). No es podia fer migdiada 
ja que cada cosa s'ha de fer just al seu 
punt, ni abans ni després i l'obra es va 
eixugant al seu aire. 

— Es guanyava la vida un rajoler? 
P. — De la rajoleria i prou no es 

podia pas viure; havies de tenir terra, 
algun porc,.., 

M. — Els que eren fills de Llagoste
ra treballaven a pagès i apcofitaven la 
temporada d'estiu, que era !a bona, per 
fer feina en el forn. A l'hivern l'aigua 
t'ho feia malbé tot. Segurament haureu 
vist en alguna obra derruïda d'abans 
totxos ben picats per la pluja. Això 
eren peces tarades i s'havien de ven
dre, si es podia, molt més barates. 

— A cada forn, a més del rajoler 
també hi havia altres treballadors, no? 

M. — Sí, però eventuals. Venien 
treballadors de Granollers o d'altres 
llocs on hi havia forns. Tots ells venien 
en blanc. També hi havia gent dels 
poble que anava fent les feines que 
sortien. Així, algunes vegades anaven 
a bosc a fer pelagrí i suro per exemple, 
i d'altres feien foc per als forns. Si el 
forn era gros, de dues boques, calia 
fer torns de quatre homes; el foc 
durava uns dos dies i mig. 

— Però així hi havia un bon nombre 
de treballadors en cada forn. 

M. — Els que llogaven més gent 
eren cal Feixinaire i can Xacó que de 
fet, eren els forns més grossos. 

P. — En general però, hi havia dues 
0 tres persones a cada forn en funció 
de la feina que hi havia I la gent que es 
trobava. 

— / l'obra, qui la comprava? 
P. — Els pagesos per exemple, 

quan havien de fer un porxo, etc... te 
la venien a buscar a tant el mil. 

M. — Nosaltres, passada la guerra, 
vàrem vendre molt a Tossa. El meu 
pare comprava obra a en Slset 
Domènech i a en Viadiu i va posar un 
magatzem a Blanes. També havien feí 
peces per a piscines. Ara, tot es fa 
mab pòrtland ]a que és més ràpid. Tot i 
això, la mà d'obra és apreciada perquè 
n'hi ha moll poca. 

— Com va anar la davallada dels 
forns? 

P. — Després de la guerra ja va 
començar-se a posar màquines I a 
coníruir bòbiles. L'obra feta a mà ja no 
podia competir. A més a més, vam 
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t'n "Ricardo" de Can Viadiu al porxo 
Vicens amb un estiròs. Danera el 

tenir mala sort: la guerra va significar 
tornar a començar des de zero. 

M. — Jo a l'any 51 vaig posar una 
màquina petita de fer obra però no la 
feia treballar tot el que hauria calgut 
per a fer-la rendir. Per donar feina a 
una màquina s'havien de fer amplia
cions considerables de les instal.ia-
cions: secadors, bòbiles,... 

Ara tot està mecanitzat i arreu hi ha 
rellotges. Abans es treballava a la vis
ta però també anava bé, excepte quan 
ens distrèiem. Recordo una vegada 
pue un cremat va agafar quasi de vuit • 
s nou sostres, uns dos metres, i el 
centre de l'arcada va baixar una mà, 
però això era perquè eren joves i no 
sstaven per la feina. 

P- — Pel color se sap si l'obra està 
cuita 0 no. 

M. — Quan el forn està eixut es co-
fieix pel fum: plega de fumar blanc i 
fuma negre. 

^ A Sant Llorenç encara queda ter-
1"Abona... 

^- — Ara però, amb les màquines 
s aprofiten terres dolentes que a mà 
^srien inaprofitables. A més a més, ara 
^s Va per la feina ràpida. 

de casa seva amb una massa, i en Miquel 
típic tombareu emprat pels rajolers. 

. CAL FEIXINAIRE 

Diuen que aquest forn era el més an
tic de tots. Abans ja s'hi havien fet 
tortugues i terrissa. Situat després del 
pont vell de Sant Llorenç, va ser el 
més gran de iots. L'amo, en Felip de 
Sant Feliu, era un home de bona 
posició. El forn el feia anar el seu 
germà, en Tomàs íeixinaire. Aquest 
era una mica coix i li agradava el joc. 
"Quan tenia algun cèntim anava a 
Granollers a fer els daus fins que va 
venir que s'ho va jugar tot". Llavors, en 
veure perillar el futur del forn, va 
demanar a en Joanillo, que vivia al 
costat mateix, si volia llogar-lo. Va 
acceptar, però el caràcter especial 
d'en Tomàs va fer que sorgissin 
diferents problemes, entre ells la 
utilització del camí "fondo" que en Bou, 
que després tenia cura de la capella de 
St. Llorenç, va fet tancar. Un seguit de 
circumstàncies d'aquesta mena va fer 
que en Joanillo només es fes càrrec 
del forn des del 1913 fins al 1915 en 
què en Tomàs, que ja s'havia refet, 
tornà a reemprendre la feina de rajoíer. 
En Joanillo continuà amb l'ofici a can 
Xacó que, precisament per aquell 
llavors, havia quedat sense masovers. 
Més tard, a cal Feixinaire en Ramon Ra-
mionet substituí en Tomàs fins que el 
negoci va quedat parat. Finalment, 
i'Emiií Soler en companyia d'altres va 
tornar-lo a agafar, però aquest cop 
després de canviar l'antiga estructura, 
"rebentar el forn" etc... hi van posar 
màquines. Tot i així cap allà l'any 70 
varen tancar. 

Avui, d'aquesta història no en resta 
gaire més que la grèn explanada on hi 
havia el porxo, una casa que recorda 
l'indret on hi havia les màquines, i un 
fondal, entre els arbres, ple d'aigua, 
testimoni de la vella terrera. A l'hivern 
arriba a haver-hi dos metres d'aigua. 
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Porxo de Chn Xacó amb obra per a secar. Aquest porxo era prou gran com per 
cabre-hi tota una cuita. Les feixines que es veuen a prirrier pla eren 

utilitzades com a tanques, per la fred. 

CAN XACÓ 
0;ji2-:-

MODA 

P. Pompeu Fabra, 44 

LLAGOSTERA 

El forn de can Xacó es trobava 
abans de l'encreuament de St. Grau, a 
mà dreta. Aquest forn és conegut tam
bé com a can Joanillo ja que des de 
1915 aquest el menava i més tard a 
partir del 1945, ho va fer el seu fill, en 
Miquel Vicens. 

Abans que en Miqueil es casés i 
anés a viure a can Xacó, atià hi havia 
viscut el seu oncle Joan, germà del 
seu pare. Aquest no feia pas de rajoler 
sinó de traginer, però havien fet trac
tes amb el seu germà i s'instal.là a la 
casa a canvi d'ajudar-lo a portar feixi
nes, etc. Quan en Joan va marxar hi 
va anar en Salvador Vinyoles, de Cas
sà de la Selva, que estava casat amb 
una germana de la que avui és l'àvia de 
cal Curt. En Salvador tampoc no feia 
de rajoler, però rebia la gent, 
guardava la casa, etc. Finalment, i'any 
1945 s'hi instal·là en Miquel Vicens, 
que hi va estar fins el 1973 en què el 
forn deixà de funcionar. Durant tot 
aquest temps només va plegar l'últim 
any de la guerra perquè, com que eren 
fora els tres germans, el pare no podia 
pas continuar. 

El cobert de can Joanillo era el més 
gran després del de cal Feixinaire; hi 
cabia tota una fornada d'obra. El forn 
estava fet per aguantar 60 tones i en 
una fornada s'hi cremaven 2.000 feixi
nes de quatre manades. Avui, malgrat 
que 15 anys endarrera el forn encara 
funcionava, queda ben poca cosa de 

tot allò: entre l'herba es veuen sortir un 
parell de dits les bases de les co
lumnes del porxo. Una esbelta i sòbria 
columna del forn encara està en peu i 
arreu hi ha restes ja sense forma. Al 
costat del pou, amb el sostre mig cai
guí, hi ha un petit edifici que havia 
albergat la màquina de fer obra que 
havien posat i'any 1951. També hi que
da una bassa artificial on l'aigua de 
pluja hi queda recollida com si algun 
rajoler encara l'hagués de fer servir. 

El forn de CREU DE POR 

El forn de Creu de Por també era 
conegut com a can Paretes, ja que així 
es deia l'amo. D'aquest forn, situat a la 
sortida del poble anant cap a Sant 
Llorenç i a l'alçada en què la riera Go-
tarra travessa la carretera poc des
prés del camp de futbol, avui no en que
da pràcticament res malgrat que enca
ra es puguin veure les arcades arran 
de camí. Tanmateix, el que sí es con
serva en perfecte estat és el porxo, 
molt característic, que avui serveix de 
galliner en un pati on encara queden 
restes d'aquella activitat artesanal, el 
pou, un tall de paret de les basses que 
avui fa de jardinera..! 

L'any 1930, quan en Paretes va 
marxar a França, va arrendar el forn a 
en Pere Armengol, conegut també com 
en Pere rajoler. La rajoleria tenia terra 
pròpia a Sant Llorenç, que l'amo havia 
comprat; d'allà treien la terra blanca. 
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La vermella, en canvi, l'anaven a bus
car a can Nadal. Durant la guerra, el 
forn de Creu de Por, com la resta de 
forns, va tancar. Un cop acabada 
aquesta, tots van tornar a obrir i van 
haver d'aixecar ei que havia estat der
ruït, i això sense un cèntim; molts 
havien anat a buscar obra aprofitant el 

desgavell general i no l'havien pagada, 
Tanmateix el forn de Creu de Por no 
tornà pas a treballar per gaire temps 
més. Dos anys després d'aquesta re
presa i coincidint amb la tornada de 
l'amo de França, en Pere va deixar el 
forn, que ja no vafuncionar més. 

^0}:xo de dos vessants del forn de Creu de Por, avui utilitzat com a galliner. En el 
porxo s'hi posava a secar l'obra i sobretot a l'hivern tenia una importància capital. 

Aquests eren constwïts amb fusta i peces de fang (totxos, teules...) 
fets pel mateix rajoler. 

E.Surds 

Fruites 
Verdures 

El forn de CAN DOMÈNEC 

'^an Domènec, anomenat també 
Ĵ an Xerric, es troba arran de la carre
tera que va a can Rissech, a mà dreta, 
poc després de l'encreuament de Sant 
^lorenç i abans d'arribar a can Codolà.' 
Sembla ser que entre en Siset Domè-
Ĵ ec, així s'anomenava el regidor del 
Oi'n, i en Quany hi havia algun tipus de 
Parentiu de manera que a vegades 
ambdós forns treballaven conjunta
ment. En Siset, que era un oncle d'en 
^am de can Gros, treia la terra verme-
la de la vora del seu forn i la blanca de 
arrera cal Feixinaire, igual que d'al-

íí^esrajolers. 

y *^^^' d'aquest forn encara es poden 
ure les dues boques mig enterrades 

^amagades entre les herbes, i també la 
paret central a la qual anaven engan-
^aaes les dues voltes (anomenada el 

burro). La paret fronterera està cons
truïda amb restes d'arcades 1 s'hi 
veuen clarament regalims petris del 
color groc característics dels totxos 
fosos per sobrecàrregues de foc. 

CAN QUANY 
Can Quany era el nom pel qual es 

coneixia el forn de can Viadiu. El motiu 
sembla que ve del fet que l'amo, Joan 
Vives, deia molt sovint cony! però de 
tal manera que mes aviat semblava 
que dies quany! i d'aquí el nom. Del 
forn situat molí a la vora de cal Feixi
naire,- en resten avui només alguns 
talls de paret. A la façana es pot veure 
clarament la dat^ de construcció que 
confirma la seva antiguitat, i que el re-
monta a la primera dècada de! segle 
XIX. Quan en Viadiu es va casar amb 
la filla de la casa, vivien en el forn 
quatre persones grans: els pares i 
dues ties. La gent no es va renovar i 
poc a poc el forn deixà de funcionar. 

Comte Guifré, 23 - Tel. 83 0508 

LLAGOSTERA 
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Detall del que queda de la façana del forn vell de can Viadiu en el que hi consta,^, 
la data de construcció i les inicials de l'amo, en Joan Vives. ^ 

D'aquest forn només en queden alguns talls de paret. 

Ei forn nou de CAN VIADIU 4̂  
El forn nou de can Viadiu és una mostra tardana d'aquest tipus de construccions, 

però que encara manté les característiques dels més antics. La part superior del forn 
està situada dintre del porxo que és per les seves mides, formes i constitució en 
general, d'una gran bellesa. Aquest, es conserva encara en bon estat i guarda de les 
inclemències del temps a tamborells i altres eines: masses, estirossos, eíc... que 
utilitzaven eisrajolers. 

Les dues fotografies que venen a continuació correspoenn a aquest torn. 

Boca del forn per on es posaven les feixines al foc. Aquesta es troba, tal com es 
pot veure, per sota del nivell de terra. Malgrat la presència d'una escala, també hi 

ha un baixant que hi condueix i pel que es llençaven les feixines per cremar. 
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Vista del recinte superior de! forn nou de can Viadiu. Al fons, sota els taulons, 
la part superior dels arcs sobre la qual s'hi posava l'obra. També es pot veure la 
separació existent entre arc i arc. L'obra acostumava a passar del nivell de la fosa 
i per això hi havia forns que estaven coberts i tancats per un petit recinte en el que 

s'hi entrava per una porta. , 

TABACS 

I TIMBRE 

EXPENDEDURIA 

N. 1 

Plaça Catalunya, 3 LLAGOSTERA 

}o^ per acabar una vista viva d'una rajoleria i l'activitat que l'envoltava. Aquesta 
otge correspon a una estesa de rajols a can Xacó a l'any 1968. A segon terme es 

veu la característica pastera de fusta amb les quatre rodes. 

tÀi^i-'i-ï^v^,:^. 

menjars 1 vins 

Telèfon- 330129 
LUGOSTEFIA 

Col·lectiu de Redacció 

u s des i t j a . 

Bones Festes 
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El conseller de Cultura, Joaquim Feirer, imugurà el Museu d'Arqueologia, 
promogut pel Centre d'Investigacions Culturals i finançat per l'Ajuntament amb el 

suport de la Diputació. En la fotografia de Xavier Ruiz, un moment 
de l'acte de presentació. 

QUE SON 

ÍBvm 

jga-a=,|^» 

m 

XZ.là k^inarò 

d'B. GASCONS 

Carretera de Llagostera 

a Santa Cristina d'Aro, Km. 25 

Telèfon 83.06.26 

L L A G O S T E RA 

Els serveis socials són el conjunt 
de serveis necessaris per ajudar els 
grups socials i les persones a resoldre 
llurs problemes, a superar llurs handi
caps i a conquerir els recursos ade
quats a millorar la qualitat de vida i de 
convivència de la comunitat a què per
tanyen. A Catalunya estan regulats 
per una llei aprovada pel Parlament de 
Catalunya e l l 0 de desembre de 1985. 

Els serveis socials s'adrecen a tota 
la població. Es consideren àrees d'ac
tuació: 

— L'atenció o promoció del benes
tar de la família i les unitats de convi
vència alternatives, amb l'objetiu de 
prevenir i de pal·liar dèficits socials 
mitjançant serveis d'assessorament i 
orientació, accions divulgatives gene
rals i ajuts en els casos de mancances 
familiars i de situacions conflictives. 

— L'atenció i promoció del benestar 
de la infància i l'adolescència, amb l'ob
jetiu de contribuir a llur ple desenvolu
pament personal, especialment en els 
casos en què els entorns socio-fami-
liar i comunitari tinguin alt risc social, 
sense perjudici de les funcions especí
fiques de protecció i tutela de menors. 

— L'atenció í promoció del benestar 
de la vellesa per normalitzar i facilitar 
les condicions de vida que contribuei

xen a la conservació de la plenitud de 
les facultats físiques i psíquiques, 
com també de la seva integració so
cial. 

— La promoció i l'atenció a les per
sones amb disminucions físiques, psí
quiques 0 sensorials, i també la promo
ció de llur integració social per aconse
guir-ne el desenvolupament personal i 
la millora de la seva qualitat de vida. 

— La prevenció de tota mena de dro-
godependències, en col.laboració amb 
els serveis sanitaris corresponents, i 
la reinserció social dels afectats. 

— La prevenció de! tractament so
cial de la deliqüència, l'atenció als pre
sos i la reinserció social d'ex-reclu-
sos, sense perjudici de les funcions 
dels serveis de rehabilitació especí
fics. 

— L'ajut en situacions d'emergèn
cia social. 

— La previsió d'altres situacions de 
necessitat, l'atenció i l'ajut a les perso
nes que per altres motivacions d'impor
tància social ho necessitin i la lluita 
contra qualsevol mena de marginació 
social. 

Ester Busquets i Piiigdemont 
Assistent social. 
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CASINO LLAGOSTERENC 

El passat dia 13 de març, a les 10 
de la nit, va tenir lloc la celebració de 
l'Assemblea General Ordinària en el 
local del treatre-clnema del casino, en 
'a qual es van treballar els següents 
punts: 

En primer lloc la lectura i aprovació 
de l'acta anterior, seguidament, la 
lectura i aprovació de la memòria dels 
fets I treballs més rellevants. En tercer 
l'oc hi va haver la lectura i aprovació 
cJel balanç de comptes del passat 
exercici, balanç que va donar un 
resultat d'explotació de l'any passat 
positiu d'uns 3 milions de pessetes 
aproximadament. Després es va fer un 
debat I votació de les propostes que 
presentaren els senyors socis, i de les 
propostes que presentà la Junta Direc
tiva. Finalment es tractà de l'elecció 
dels socis que a partir d'aquest dia són 
J'actual junta directiva. Aquesta nova 
junta es va formar pels membres de 
I única candidatura que es presentà i 
oue són: Com a president, Pompeu 
Pascuai i Coris; com a vicepresldent 
Joan Mestres i Fulla; de secretari Jo-
ssp AIbà i Maíamala; tresorer Ramon 
Bruguiat i Pagès i com a vocals, Ro-
t'ert Pascual I Coris, Margarida Mir i 

Miquel, Joaquim Planella i Vives, i Pere 
Vila i Expósito. 

De fet el que potser va ser de més 
debat en la reunió fou una proposta 
dels antics membres de la Junta de 
pujar les quotes de socis, molt poc, 
proposta que va ser refusada de mo
ment per l'actual junta que deixà per a 
més endavant aquest possible canvi. 

VII TROBADA SARDANISTA 

El passat 20 d'abril, coincidint com 
cada any ambel dilluns de Pasqua, va 
tenir lloc la VII Trobada Sardanista a 
Llagostera. 

Cal destacar en aquest esdeveni
ment, la col.laboració dels alumnes de! 
curset de sardanes, ensenyats pels 
mateixos Amics de la Sardana. 

Al matí la festa va rebre el suport 
sobretot de la gent del poble, geni que 
a la tarda va augmentar amb la presèn
cia de forasters. Les sardanes van ser 
a càrrec de ies cobles: Foment de la 
Sardana, Ciutat de Girona i Costa Bra
va, i com cada any foren gratuïtes per 
a tothom, gràcies a la col.iaboració de 
iot el poble que ho fa possible. 

" -PER ART DE MÀGIA" 

Amb motiu del tercer aniversari de Llagostera Ràdio, s'estrenà el passat dia 16 de 
"^aig l'espectacle " ...per art de màgia". Aquest fou representat al Casino el dissabte i 
^1 diumenge de dues setmanes consecutives amb una assisíènoia total d'uns 1.500 
espectadors. 

Lobra, tal com el seu nom indica, tenia un marcat accent màgic, no només pel 
Sran nombre d'aquests efectes que s'hi havien incorporat, sinó també pel mateix fil 
S'̂ gumental. A grans trets, una comèdia musical feta a partir dels clàssics d'aquest 
Senere i d'altres, enllaçats a través de la il.lusió. 

En conjunt, un treball en dues línies molt característiques d'en Quim Planella, 
director de l'obra: la por i la fantasia, dues formes de ficció. A part, una petita reivindi
cació del somni en el sentit més ampIL 

El treball presentat ha estat fruit d'una dedicació intensa i concentrada durant 
quatre mesos, i els resultats han estat bons. Un vestuari, una escenografia, i en 
Qenerai una posada en escena acurada. Tot això en el context d'un gran espectacle 
amb 80.000 W de llum i pantalles de so dimensional i multicanalitzat on es presenten 
Un elevat nombre d'ambients radicalment diferents. 

A destacar, la bona interpretació a càrrec d'una vintena de joves llagosterencs i 
res de St. Feliu, molts d'ells ja habituals en el repertori d'altres treballs també dirigits 

per en Quim. En aquesta ocasió també col.laborà l'il.lusionista Xevi.. 

Pinsos 

Ganador 

Pícrosfl-Gírono^S·A, 

Ei distintiu 
del miilor pinso 

c/. Camprodon, núms. 8 í 12 

Tels. 83.01.90 i 83.00.74 

LLAGOSTERA 

BAR 

u s DESITJA BONES FESTES 

TAPES VARIADES 

ENTREPANS 
OBERT TOT L'ANY 

Col·lectiu de Redacció Teiélon 83 06 64 

LLAGOSTERA 
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Plaça Mercat, 1 - Telèfon 83 00 41 

LLAGOSTERA 

CARNISSERIA 

EMBOTITS SELECTES 

CANSALADERIA 

'W· 

Carrer Migdia, 21 - Telèfon 83 01 54 

LLAGOSTERA 

AMB TR 
MATANÇA DEL PORC 

AL CASAL 

Xè ANY QUE ES CELEBRA 
AQUESTA FESTA 

POPULAR 

650 PERSONES AL DINAR 
DE GERMANOR 

El diumenge, dia 8 de març, es féu 
una gran festa popular al Casal- Des 
de primera hora del dia, el remenament 
era gros a l'esplanada dels terrenys 
del Casal Parroquial Llagosterenc. La 
guàrdia urbana, controlant l'entrada i 
sortida de vehicles, assegurava l'or
dre a la carretera. Els de la Junta i 
altres col·laboradors directes, enfei
nats d'allò més en tots els preparatius: 
preparant les fogueres per coure la 
carn a ia brasa, els ternals per posar 
les grans olles de mongetes a bullir, 
els carnissers preparant i tallant la 
carn, dones amb l'amanida lloenta i 
multicolor, els de la bota i els porrons, 
altres, ajudant a col.locar les taules i 
seients, buscant la màxima comoditat 
en un terreny amb moltes dificitals... 
Mentrestant, la parada de "la Rateta" 
feia de les seves al final de l'arbreda... 

ELS PARTITS DE FUTBOL 

Mentre uns preparaven el dinar, al 
camp de futbol del Casal es jugaren 
dos partits. L'equip visitant fou el de la 
Penya Doble Set, de Girona, que féu 
un bon paper. Els del Casal estrenaren 
vestimenta nova, gràcies a una casa 
comercial, la CHAPPEE, (Cremadors, 
Calderes, Radiadors), que ha proveït 
de colors nous tots els equips del Ca
sal. Fou un bon començament de la jor
nada, I a mesura que anaven arribant 
els comensals, s'encantaven contem
plant i aplaudint les noves promeses 
de casa nostra. 

EL DINAR DE GERMANOR 

Aquest any foren 650 les persones 
que participaren d'una manera o d'una 
altra en el dinar de germanor. Un cente
nar de persones tingueren cura de la 
preparació i del servei, i s'aconseguí 
un any més que la gent en sortís con
tenta i satisfeta, i també tipa. Monge
tes amb greixons, fetge amb all i juli

vert embolicat amb mantellina, llonza, 
botifarra amb all i oli, postres, pa, 
aigua, cafè, ah! i els porrons de vi que 
corrien de taula en taula. 

CANTADA DE 
CANÇONS POPULARS i 

A l'hora del cafè hi hagué una sobre
taula engrescadora. Després de rifar 
el típic pernil i dos quadres de Josep 
Mayol, el grup Arrels Noves de Sant 
Antoni, feren un recital de cançons po
pulars. Primerament foren els petits 
del grup. Més tard, eis joves ens inter
pretaren una segona part del repertori. 
Llàstima que en ser a l'aire lliure, no 
lluïren el que es mereixien. Però una al
tra vegada serà. De totes maneres, fo
ren ben aplaudits pels assistents, que 
davant de dificultat tècnica-acústica, 
es posaren en semlcercle al seu en
torn, i la cosa va canviar. 

ESPECTACLE "RIALLES" b̂ 

I no podia faltar un bon espectacle 
RIALLES, com no podien faltar al Ca
sal, els ja coneguts actors de la JO
VENTUT DE LA FARÀNDULA, de 
Sabadell. Aquest any ens presentaren 
"El país de les 100 paraules". Un espec
tacle musical, basat en un simple con
te, original de Marta Mata, adaptat per 
Núria Tubau i amb música de Conrad 
Oliver. Moviment, color, acció, dinamis
me, ritme, idees entenedores... Tot, en 
un aconteixement teatral, d'aquells 
que dius, "quina llàstimaque no en gau
deixi més gent de Llagostera..." I és 
que sempre que surt el SOL de RIA
LLES, hi ha un bon espectacle a cada 
nostra. I el Casal està orgullós de po
der oferir aquest servei ais nois i noies 
de la població. -. 

CLOENDA 

Un any més, el Casa! Parroquial Lla
gosterenc ha organitzat aquesta festa 
de germanor que és la matança del 
porc. És un dia de germanor, però 
també un dia que, junts, pensem en el 
Casal, i per tant, en el bé dels nois i 
noies de Llagostera. Col.laborem tots 
plegats, d'una manera a d'un altra ,a fer 
poble, i a fer-b de veritat. 

Miquel 
. Vall-Ilosera i Demiquels 
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Carrer Rafael Mas, 23 - Tel. 83 09 04 

CONSTRUCCIÓ I 
MANTENIMENT DE JARDINS 

PLANTES I FRUITERS 
VIVER PROPI 

Jardineria 

«ítsiíieta 

Carrer Wlas Sec, 46 - Tel. 83.04.93 

LLAGOSTERA 

Carrer Mas Sec, 60 - Tel. 83.04.92 

LLAGOSTERA 

Un any més arribem al número espe
cial del Butlletí de Llagostera dedicat a 
la Festa Major de la nostra vila i un any 
més la gent de Llagostera Ràdio po
dem dir-vos que acabem de celetarar 
un nou aniversari, en aquesta ocasió 
el tercer. Un tercer aniversari que ve 
acompanyat de vàries noves i la gran 
majoria són molí bones per les tasques 
que es realitzen des del carrer Àngel 
Guimerà, núm. 1, de Llagostera. 

En el darrer número d'aquest butlletí 
us informava que ens havíem posat en 
contacte amb les diferents cases dis
cogràfiques per tal que ens enviessin 
les seves novetats, cosa que han anat 
fent amb assiduïtat i cada dia més, 
fins arribar als moments actuals que 
ens estant envian uns 80 discos men
suals de rigurosa novetat que podem 
oferir als nostres fidels oïdors. Per 
cert, cada dia són més els membres 
d'aquesta gran família d'amics de Lla
gostera Ràdio que també fan poble des 
de les seves llars o els llocs de treball 
en confiar en la nostra emissora la qual 
és considerada com una de les milloi-s 
emissores municipals per les diferents 
cases discogràfiques que ens porten 
els seus artistes de moda perquè els 
puguem entrevistar i així estar ai dia 
dels diferents moviments musicals que 
van apareixent. 

Una altra de les bones notícies que 
tinc que donar-vos és que per fi ens 
han legalitzat, i ben aviat ens assigna
ran nova freqüència per poder seguir 
amb la nostra tasca, però, a partir 
d'ara, molt més tranquils i podent fer 
les coses amb més previsió de futur|i 
planificar-ho molt millor. '5 

La nova freqüència en aquests mo
ments no puc donar-la ja que encara 
no la sabem, però el que sí és segur és 
que podrem augmentar la potència per 
així arribar sense cap mena de proble
ma a les poques zones que encara ens 
queden conflictives i on el senyal no 
arriba com tots nosaltres voldríem I es 
mereixen els veïns d'aquests ilocs. 
També us he de dir que fa poc vam es
trenar un mesclador per a millorar a 
qualitat d'emissió, que com totes les 
novetats necessitarem un temps 
d'adaptació per a poder-ne treure tot el 
suc I mentrestant hi haurà petits proble
mes i errades que esperem ens sabreu 
perdonar i comprendre. 

També hem augmentat el nombre de 
col.laboradors que vénen amb noves 
Idees i moltes ganes de recolzar la 
tasca feta fins ara. Amb aquests, el 
nombre de col.laboradors de Llagoste
ra Ràdio és de 45, una xifra molt res
pectable si tenim en compte que som 
una emissora municipal. 
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Llagostera Ràdio ja ha celebrat el tercer aniversari. 
La fotografia correspon al sopar del primer. 

Ricard 

ALBERTI 
Totes aquestes millores que us he 

anat explicant ens repercutiran amb un 
petit problema que cada dia es farà 

fTiés gros i és que ei local que tenim 
se'ns ha fet molt petit per a les coses 
que s'estan fent allà dintre. Hem de fer 
Veritables meravelles quan es fa un 
programa en ei qual intervenen més de 
•̂ ues persones o es fa una entrevista a 
^Igun personatge convidat. 

Esperem que el nou consistori que 
pugi a l'Ajuntament sàpiga apreciar !a 
tasca que hem fet per al poble des 
'^'aquell 8 d'abril de fa tres anys i 
entengui que Llagostera Ràdio no és el 
somni d'estiu d'un vailet de quinze 
anys i ho tingui en compte. 

Canviant de tema us he de parlar 
^^\ darrer que hem fet a Llagostera 
Ràdio que ha estat produir l'espelacle 
Jís Kim Pianeila "Per art de màgia". Que 
L-lagostera Ràdio s'hagi decidit a tirar 
endavant un espectacle d'aquesta 
•Magnitud, es deu al fet que entenem 
•̂ Lie una emissora municipal ha d'estar 
al servei de la comunitat per la qual 
'''ebaila, recolzant i promocionant tota 
f^ena d'activitats artístiques i culturals 
q}Je d'alguna manera potenciïn les ini
ciatives que al seu voltant s'hi desen
volupen. Tot això, a més del recol
zament que des dels nostres Inicis ens 
^a donar' la nostra audiència, ha fet 
possible que Llagostera Ràdio tirés 
endavant aquest ambiciós projecte 
que per cert ens ha produït considera
ries pèrdues ja que la gent de !a vila no 
na respost com esperàvem i entre els 
assistents hi ha hagut més forasters 
^ue no pas gent de Llagostera, la qual 
•̂ osa ens ha sorprès a tots una mica. 

Aquesta situació la trobarem reflec
tida en la nostra Festa Major perquè 
ens hem quedat sense pressupost per 
sortir amb la ràdio o amb !a televisió al 
carrer, i només podrem oferir serveis 
de megafonia a diferents indrets de la 
nostra vila com ja veníem fent ets 
darrers anys. 

A partir d'ara ens tocarà treballar de 
valent per a recuperar, cosa que pen
sem fer sense cap mena de problema 
per la nostra part. De moment ja us puc 
avançar que a l'estiu és gairebé segur 
que tindrem la' nostra emissora enge
gada tot el dia, amb programació prò
pia als matins, tardes i vespres i co-
nectada amb Ràdio-4 a les nits. 

No voldria acomiadar-me sense dir-
vos que Llagostera Ràdio segueix 
tenint les seves portes obertes a tots 
aquells que es vulguin afegir a la nos
tra família i desitjar-vos que gaudiu 
d'una BONA FESTA fvlAJOR 1987, 
acompanyats com sempre per la 
nostra emissora. 

P I N T U R A 

I D E C O R A C I Ó 

Carrer Marina, 10, M - Telèfon 83 04 71 

LLAGOSTERA 

Xavier Ros i Blay 

r^ 

•S& 
4b 

carnisseria 

CODINA 
DESITJ/ MOLT ^p 

BOMA FESTA MAJOR 4% 

Carrer Gloiieta, 2 • Telèfon 83 01 91 

LLAGOSTERA 
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m\ Bodis 
Camprodon, 24 - Telèfon 83 02 10 

LLAGOSTERA/Girona 

Mercè 
ARTICLES ALIMENTICIS 

VINS I LICORS 

lli BONA FESTA MAJOR 

Carrer Camprodon, 21 - Telèfon 83 03 94 

LLAGOSTERA 

THOM 
:3 i 
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Novel·les, obres de teatre i poesia 
ingressades a la Biblioteca des del 
mes de gener al mes de juliol de 1986. 

—ALLEN, Woody. —Desplomats.— 
Barcelona: Columna, 1985.208 p. 

—ALONSO, Vicent. —Albes d'en
lloc.— Barcelona: Edicions 62, 1985. 
51 p. 

—ANDRÉS Estellés, Vicent. —Qua
derns de bonaire.— Barcelona: Empú
ries, 1985. 73 p. 

—BACH, Josep Ramon. —Trànsfu-
ga de la llum.— Sant Boi de Llogregat: 
Edicions del Mall, 1985. 73 p. 

—BAUDELAIRE, Charles. —Les 
flors del mai— Sant Boi de Llobregat: 
Edicions dels Mall. 1985. 452 p. 

-BENET- I JORNET. Josep M. 
—Dins la catedral (Josafat); seguit de 
Rosa 0 El Primer teatre.— Barcelona: 
Edicions 62,1985. 57p. 

—BERENGUEL, Xavier. —La Dama 
del parc i la meva ombra.— Sant Boi 
de Llobregat; Edicions dei Mall, 1984. 
213p. 

—BERNHARD. Thomas. —Historie
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Joan Cateura 
SORRES, ÀRIDS 

I TRANSPORTS EN GENERAL 

CA Constància, 9 - Tel. 83 09 15 

LLAGOSTERA 

:í^év^r'^· 

* Instal·lacions elèctriques 
en general. 

* Aigua, llum i gas. 
* Calefacció. 

TALLER: 

La Canyera Parc, 53 

Telèfon. 83 05 63 

Apartaf f- n. 24 

LLAGOSTERA 
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Telèfon 83.03.33 

Passeig Pompeu Fabra, 21 

LLAGOSTERA 

Hnos. i . MASFERRER 
• PINTURA 

• PLANXISTERIA 

Carrer Ganix, 50 (Davant Escoles) 

Telèfon 83 04 61 

LLAGOSTERA 

OBJECTES DE REGAL 

LLISTES DE NOCES 

CAN FULLA 
DOLORS MARQUÈS 

EL LLARG CAMÍ 
DE RETORN 

DE LA 

. Cares desconegudes esperant l'autobús línia Llagostera-Girona. Un grup 
de joves va de porta en porta, en un dels carrers més cèntrics de la nostra 
vila. :l·:!-íi:;;. 

Uns veïns truquen a una porta de vidre amb una tasseta plena de sucre. 
Potser tu els vas conèixer. 0 potser vas intercanviar bromes o impressions 
un vespre amb algun d'ells, tot tornant cap a Llagostera, després d'una 
cansada jornada. 

Estem parlant, efectivament dels joves de l'Associació el Patriarca, que 
van estar vivint unes quantes setmanes a Llagostera. •""'•"''•;';':":;:' •' 

Van ésser víctimes del botxí dels nostres temps. Sí, perquè malgrat la 
modernitat i tecnologia del segle XX, l'home encara pot caure en greus 
errors. La van provar per curiositat, o per sentir-se feliços, o per... 

El botxí no té pietat, i ja sabràs que, amb la droga no es juga. 
Amb esforços, ells han pogut sortir d'aquest món de patiment, i ara, 

desenvolupen una tasca digna d'admiració: la lluita perquè ningú no caigui 
al mateix forat on ells van caure. 

Es dediquen a passar de casa en casa, a organitzar interessants 
conferències, en definitiva, en."mouen" per quelcom urgent i real. 

Nosaltres ens vàrem arribar al carrer Lacustària, on s'ailotjaven i allà ens 
van acollir amablement. Tot prenent cafè, vàrem parlar de l'associació i del 
món de la droga. L'entrevista, va durar bona part de la tarda del diumenge, i 
va ésser la següent: .^ 

Cl. Alvarez, 9 - Telèfon 83 04 16 

LLAGOSTERA 

CONTRATISTA DE OBRAS 

Enrique 
Val!-llo vera 

P.iisaig Pompeu Fabra, 86 - Taf. 83 01 87 

LLAGOSTERA 

— Quins són els motius de la vostra 
vinguda a Llagostera? 

— Bé, el principal motiu és que ens 
semblava important de fer campanyes 
d'informació i prevenció per aquesta 
zona, feina que forma part d'una etapa 
dintre de la nostra rehabilitació, i per 
altra part Llagostera és un poble situat 
enmig de la costa i la capital, Girona, 
zones on és especialment convenient 
fer campanyes d'aquest tipus. 

— Com us respon la gent dins Lla
gostera ? i els veïns ? 

— Molt bé; ens ajuden molt amb tot 
el que necessitem. La gent de Llagos
tera fia estat molt receptiva, no hem 
tingut cap problema, al contrari, tot el 
que hem tingut han estat atencions. 

— S'interessa la gent pel tema ? 

— Doncs, hi ha de tol, fer prospec
cions i anar de porta en porta, de per
sona en persona, fa que trobis gent de 
tot tipus. Hi ha qui té Idees diferents 
per a la solució del problema, hi ha qui 
et contesta bé i d'altres maiament. Nor
malment la gent que més s'interessa i 
que més bé ens rep són les mares amb 
filis petits, els joves i evidentment la 
gent que ha patit el problema de prop. 
De totes maneres la gent té tendència 
a preocupar-se pel tema quan ja co
mencen a patir les conseqüències, 
una manera errada d'actuar, ja que és 
millor informar-se i per tant prevenir. 

— Sabem que una de les normes de 
l'associació és que en el període de 
rehabilitació es deixi de prendre 
qualsevol tipus de droga, es deixi de 
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beure alcohol / de visitar llocs com 
bars, pubs i discoteques. A vosaltres, 
com a joves que sou, no us ha estat 
difícil deixar aquests ambients tan 
normals per al Jovent? 

— No, nosaltres no ho trobem a 
faltar, sobretot perquè una discoteca o 
un pub en si no té res de doíent, és la 
gent de dintre qui l·io fa malbé, una dis
coteca en principi és un lloc on es 
balla, es beu i es parla amb la gent, 
però moltes vegades passa de ser 
això a ser un lloc on la gent balla com 
una tribu d'indis, on no es beu modera
dament i on no es pot parlar perquè no 
se sent res. 

/ esteu preparats per tornar a fer vida 
normal, en societat, torneu a la família 
o a casa vostra, o us quedeu fent 
ajudes i campanyes contra la droga als 
centres? 

— Mira, l'associació és una forma 
de viure, hi ha un tant per cent de per
sones, molt petit, que es prenen l'asso
ciació com a forma de vida i s'hi que
den. La majoria de gent però, quan aca
ben el seu procés de rehabilitació o al 
"X" temps, es plantegen la seva rein-
cersió en societat i tornen altre cop a 
casa seva. 

— És aquesta una qüestió delica
da, però tot i això en parlar d'aquest 

Roser i Amèlia 

PERRUQUERIA 

Carrer Nou, 27 - Telèfon 83 02 16 

LLAGOSTERA 

Elgrup de nois components de l'associació "ElPatriarca"que van visitar 
Llagostera i els pobles del voltant, amb un membre del collectiiL 

Carnisseria - Tocineria 

Passeig Tomàs de A. Boada, 12 

Telèfon 83 02 14 

LLAGOSTERA 

PEIXATERIA 

MARTA 
I MÒNICA 

BONA FESTA MAJOR l i ! 

Aleshores, quan nosaltres entrem a 
I associació complim una sèrie d'es
tructures preestablertes, però això no 
vol dir que taüen amb aquests am
bients, només que procurem evitar-los 
perquè no ens porten res bo i menys 
en un període de rehabilitació en què hi 
na molts alts i baixos en la persona, tot
hom en té i nosaltres també, som es
sencialment humans. Amb això volem 
dir que si estem deixant la droga i l'al
cohol i estem en contacte amb am
bients on estan presents i ens els re
corden contínuament, és més fàcil tor
nar a caure en un mal moment i això és 
precisament el que no desitgem. 

Després d'un cert temps a 
'associació, quan ja us heu rehabilitat 

tema hi ha pràcticament una obligació 
de preguntar què és el que us va 
impulsar a provar la droga, què és el 
que hi volíeu trobar? 

— De totes maneres és típic dir que 
la gent entra en contacte amb la droga 
per alguna causa en concret, quan 
això no és cert, no hi ha cap raó con
creta, uns ei diran que era per curiosi
tat, uns altres esnobisme, altres per
què tenien problemes d'iníroversió i 
l'única manera de poder-se expressar 
era, per exemple, consumint anfetami-
nes, un altre potser perquè era massa 
nerviós o extrovertit, parlava massa i 
l'única manera de frenar-se era pre
nent calmants, les causes són molt 
diverses però és molt més fàcil del que 

Carrer Joan Maragall, 19 

LLAGOSTERA 

Bar Mestres 
Les desea unas 
FEL/CES FIESTAS 
Especiaiidad en 
COM I DAS CASERAS 

Nos tiene a su servicio en: 

c/. Pau Casals, 2 
Telefono 83.05.22 

LLAGOSTERA 



Si voleu RETALLS a bon preu 

al carrer Nou els trobareu. 

m m • ^QH 

Marian 
Llanes a Pes 

Carrer Nou, 46 

L L A G O S T E RA 
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SERVEI DE GRUA PERMANENT 

Ctra. de Tossa, 13 
Telèfon 83 03 89 

LLAGOSTERA 

^ JOSÉ 
Ramírez 

Un moment de la xerrada amb els mateixos nois de la campanya anti-droga 
i un altre membre del Butlletí. 

[a gent pensa. A més, normalment, un 
drogaaddicte arriba a acceptar i ado
nar-se molt tard de què és un toxicò
man, quan ho accepta és quan ja està 
amb l'aigua al coll. 

— Un cop ficats dintre d'aquest 
cercle viciós que és la droga, havíeu 

d'aconseguir diners d'algun lloc, com 
us ho fèieu? 

— Els trèiem d'on podíem, de 
qualsevol manera, robant o prostituïnt-
nos 0 enganyant, o estafant, però 
l'aconseguíem perquè el necessitàvem 
més que res, el primer era la droga. 

Col·lectiu de Redacció 

ELLA 
Urbanización "Ca! Curt' 

Telèfon 83 02 26 LLAGOSTERA 

M. Deulofeu 
PLATS PREPARATS 

i POLLASTRES A L'AST 

Duiuellef,, 31 - TL- ;^ : ÍÜ9G2 

LLAGOSTbRA 

Estava preocupada, no, la veritat 
és que ELLA estava més aviat trista. 
Sabia que el seu amic, un dels seus 
múltiples amics, havia caigut en un 
forat negre, i no era pas el primer que 
la deixava per això mateix. Ja molts, 
abans, havien caigut en el mateix 
precipici, un precipici profund i perillós; 
la majoria no tornava a ella, aquest 
forat era la droga, una paraula sense 
importància per a molta gent i l'única 
pera d'altres. 

ELLA l'odiava, però davant seu se 
sentia impotent, no sabia què fer, tam
bé li tenia por, com tothom i aquesta 
mateixa por era la que feia que la 
rebutgés però que no fes res per arre
glar-la. Els amics que hi queien s'ana
ven apartant del seu costat i mai més 
no era capaç de tornar-los, se li esca
paven de les mans. 

ELLA, aquesta incògnita impotent i 
covarda, érem tots nosaltres, pensat-
ho, tu també. Era, la gran justiciera, el 
que sempre ha existit, i sempre, inúltil-
ment, existirà. 

ELLA, la perfecta, no era capaç de 
salvar el seu amic del buit, no el podia 
treure de la DROGA, no el podia treure 
de la mort. 

ELLA, era la societat. 

Montse. 



JOAQUIM 

COMAS 

CORRIUS s A 
CONSTRUCCIÓ 

D'OBRES 

Venda de cases, pisos, 
aparcaments 

i locals comercials 

AGENCIA 

Carrer Maiena, 15 
Telèfon (972) 83 02 06 

LLAGOSTERA 

\m 
ASSEGURANCES 

LLUÍS NOGUÉ I SERRA 

Agent Professional d'assegurances 

Col·legiat núm. 9608 

ASSEGURANCES GENERALS 

ASSESSORIA FISCAL 

Més de trenta anys 

d'experiència Asseguradora 

Consultin sense comprom*is 

LLAGOSTERA 

Carrer dets Almogàvers, 21 - Telèfon 83 01 3B 

GERONA 

Avenida Jaime I, 37, 2.°, 3.a 

FONT, S.L. 

Transports 

S E R V E I DE T A X I S 

Carrer Joan Maragall, 11 - Telèfon 83 00 05 

LLAGOSTERA 

ARTICLES PER AL NOU NAT 

JOGUINES 

Pilar Massa Ribas 

Barcelonete, 3 - Telèfon 83 03 13 

LLAGOSTERA 

,.^=--/ 

Mobles TALLER MECÀNIC 

<^«*/«vf«'·* IJOSEP 

EXPOSICIÓ 
I 

VENDA DE MOBLES 

Carrer de Tossa, 7 

Tel. 83.09.95 

LLAGOSTERA 

SERVEI OFICIAL 

Carrer Cantallops, 6 Telèfon 83 02 43 

LLAGOSTERA 

SERRALLERIA 
CARPINTERIA METÀL·LICA 
DECORACIÓ 

j£H!ü^Romo 
DISTRIBUÏDOR PER LA ZONA: 
Sistemes d'alumini 

TECHNAL 
SISTEMES DE SOSTRES 

;A) -mst rong 

Carrer Nou, 23 - Telèfon 83 02 16 

LLAGOSTERA 
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PETIT, s.A. 

Transports 

Internacionals i Nacionals 

Amb «volquetes» comercials per a 

TOTA CLASSE DE MERCADERIES 

Fa deu anys, diferents entitats i associacions de les comarques 
gironines es van unir en un clam comú: SALVEM LES GAVARRES! 
Malgrat les bones pai'aules de les institucions i del canvi socio-polí-
tic que ha sofert ei país, deu anys després les Gavarres continuen 
essent 350 qm^ de terreny abandonats a qualsevol foc d'estiu que 
coincideixi amb un dia de tramuntana. Amb tot, l'acció de! 1976 no 
va ser en va. S'aconseguí aturar l'aberrant plantació d'eucaliptus 
que promovia la paperera Torras Hostech i la mateixa Diputació, i 
es va posar fre a l'especulació urbanística. Des d'aleshores res 
més, fins que el novembre passat es constituïa a Romanyà, l'Asso
ciació d'Amics de les Gavarres i del Massís de les Cadiretes. 

En aquest extens dossier que oferim a continuació —que ha es
tat possible gràcies a l'aportació de materials dels Amics— es dóna 
una petita mostra de les riqueses naturals d'aquest massís, del qual 
també participa el terme municipal de Llagostera. Parlem de la im
portància de la vegetació de les Gavarres, del perill d'extinció de la 
fauna que les habita, de l'abandó dels nuclis de població, dels vells 
molins, dels carboners —"cerdans" i italians— dels originals pous 
de glaç, de la relació amb la indústria surera, de les repercussions 
de l'home en el medi natural,... 

El nostre poble està a dues passes de la muntanya i del mar. En 
aquest dossier parlem de les Gavarres, dels seus valors i problemà
tica, i deixem les Cadiretes, massís ben nostre, per una propera oca
sió. Fa unes dècades també havíem tingut mar, ara es tracta del 
futur d'unes muntanyes sobre les quals graviten.serioses amena
ces. Algunes difícilment evitables com és el foc; altres totalment in
necessàries com la variant de la N-il o el pseudo-projecte de l'aerò
drom de Panedes. Només amb la dotació dels recursos necessaris 
i la declaració de Parc Natural, podrem cridar: HEM SALVAT LES 
GAVARRES! 

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

Col·lectiu de Redacció 
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SITUACIÓ I RELLEU 

El massís es situa a l'acabament 
septentrional de la Serralada Litoral i la 
seva orientació és de Nord-Oest a Sud-
Est, amb una longitud aproximada de 
37 Km. entre Sarria de Ter i Cap Roig. 
La seva màxima amplada, de 17 Km., 
està situada entre el Torrent i Santa 
Cristina i la seva amplada mínima de 9 
Km., entre la Creueta i Madremanya. 

La seva superfície és de 350 Km^. 
El puig més considerable és el puig 
d'Arques (531 m), situat entre la línia O-
E de Cassà i Calonge; el segueix eis 
Àngels {485 m),·entre Quart i Madrema
nya, però l'alçada mitjana del massís 
és de 350 m. 

El relleu té una disposició perpen
dicular a la linia de la costa: d'un cos
tat agafa el vessant del Mediterrani en 
forma de penya-segaís que només tal
la la desembocadura de les rieres, i de 
l'altre s'uneix a la Serralada Pre-litoral 
per les Guillerles i la Serralada Trans
versal pel Rocacorba. 

El contacte amb l'Empordà 
Provoca un desnivell de 400 m i es 

tracta d'un salt de moviment de fajles 
molt important on es superposen els 
Sediments d'èpoques passades (l'eo-
cèielpliocè). 

Aquest desnivell es manté abrupte 
pel fet que iitològicament està format 
per pissarres, material molí sensible a 

• ''erosió vertical, i també a causa de ta 
força erosiva que confereix l'acció 
dels vents. .-—•• --r • 

El contacte amb la Selva 
El desnivell que separa el massís 

de les Gavarres de la Selva és menys 
marcat que el separa de l'Empordà. La 
Selva està enfonsada dins el Sistema 
Mediterrani, uneix les Guilleries amb 
les Gavarres i es troba a uns 100 m 
sobre el nivell del mar. Les formacions 
tectòniques més recents en aquest 
vessant han afavorit les fonts termals 
i carbóniques, que estan relacionades 
amb la línia de fractura. 

Pel que fa ais rius, són poc fre
qüents deguí al desnivell poc acusat i 
perquè es tracta d'una depressió sen
se sortida directa a! mar. Potser una 
causa d'aquesta suavitat depressiva 
sigui el granit, material molt sensible a 
l'acció dels fenòmens químics d'altera
ció que actuen sobre el terreny. 

La nostra vila, respecte a tes Gavar
res, està situada a la depressió Oest 
(mireu mapa}, fent com una mena d'en
trada cap a la costa litoral i resseguint 
el relleu de la serra. 

CLIMA 

Et gràdient altitudinal i la seva 
topografia fan que en el sector dels 
cims, on es reben més hores de sol, 
les amplituds anuals de les tempera
tures siguin més dèbils ja que, en rebre 
més fortament lembat dels vents i tam
bé més pluviositat, la varietat diürna 
de la temperatura és més gran. S'ha 
comprovat que els Àngels j a Romanyà 
la mitjana anual de pluges és més alta 
que en altres indrets de les Gavarres. 
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le ofrece la oportunidad de 
conseguir el permlso de conducir en 
sus diferentes clases: 

LICENCIA PARA CICLOMOTOR 
14 afíos 

A - 1 
16 anos 

A - 2 B- 1 B - 2 
18 anos 

0 - 1 
21 afios 

• Camión-

Consúltenos en: 

Narcís Monturiol, 30-Telèfon 85 05 46 

VIDRERAS 

Passeig Tomàs de A. Boada Borell, 10 

Telèfon 83 00 81 

LLAGOSTERA Els 
eucaliptus: 
lian ocupat 
moltes 
hectàrees 
al bosc 
autòcton 

VEGETACIÓ 

A grans trets, podem considerar la 
vegetació de" les Gavarres com un 
gran bosc de sureres amb predomini 
de caducifolis entre Girona i Celrà, a 
l'alçada de Sant Julià de Ramis, i amb 
característiques més meridionals i xe-
ròfites (plantes que viuen en ambients 
més secs) a la zona costanera de Pala
frugell i Calonge. 

Per la gran utilitat econòmica que 
ha esdevingut el pelegrí, podríem pen
sar que el suro fou introduït artificial
ment pel l'fiome, però s'han trobat argu
ments força vàlids que demostren el 
contrari: per dir-ne alguns, destaquem 
la presència de sureres abans de ía 
seva utilització industrial, la manca de 
plantacions de conreu i la fàcil regene
ració sexual d'aquest arbre. En defini
tiva, la intervenció espontània de la 
surera en el curs de l'evolució és un fet 
constatat. SÍ més a més hi posem un 
sòl'pobre, com és el granit, i mitjana
ment àcid (el HP) tenim que el suro és 
l'arbre perfecte per a aquesta zona. 

El vessant de la Selva 
A la part baixa s'hi instal.la un bosc 

amb predomini de roures i a un nivell 
més elevat la surera i després la pine
da (pi pinaster); en canvi, a la part més 
alta hi ha castanyers, alzines i roures. 

Els brucs, i'estepa borrera, l'estepa 
negra, la gatosa i l'arboç són els prin
cipals arbustos que acompanyen i hi 
formen un conjunt indisociable que és 
el bosc. L'erosió no és gaire forta, els 
vents són suaus i l'aigua cau amortida 
per les fulles dels diferents estrats 
d'arbres i arbustos. 

El vessant de l'Empordà 
Al començament de l'esplanada hi 

creix el pi blanc i una vegetació arbus
tiva de llentiscle, romaní, estepes i cos-
coll. Aquestes espeècies indiquen 
unes condicions climàtiques força se
ques i càlides. A la part alta hi ha la su
rera, però no tan ufanosa com a la Se
va ja que el substrat del sòl està cons
tituït per pissarres i també perquè el 
pendent és més acusat. A la part alta, 
mirant cap al Nord (obaga), hi ha alzina 
i surera encara que moltes han estat 
substituïdes per la cantanyeda. 
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La vegetació en els torrents 
OnT'aigua no hi manca gairabé mai 

és el lloc adient per al vern, l'om, la 
freixa, l'arbre blanc, e! pollancre, el 
trèmol, e! gatell o el salze, els quals es 
troben en una amplada de 10-15 m, a 
la vora de tots els torrents. 

L'home ha aprofitat els locs humits 
{el vessant Nord i les valls'tancades) 
per plantar-hi arbres més útils que el 
roure i sobretot de creixement més rà
pid, com ara el castanyer. 

A les zones seques el suro i l'alzina 
han estat substituïts pel pi —arbre de 
creixement també ràpid i, per tant, pro
ductiu— que és un arbre piròfií i que 
no està tan adaptat, ta! com ho demos
tra el propi estrat arbustiu, ja que no 
es desenvolupa tant en pinedes com 
en sureres. En el nostre país tenim 
quatre pins originaris de la conca 
Mediterrània: el pi pinyoner, el pi 
pinastre (marítim), el pi blanc i el pi 
negre (pinassa). Ara bé, degut a les 
exigències de producció s'han plantat 
pins d'origen americà (pi insigne) que, 
tot i que tenen un ràpid creixement, 
han afavorit la proliferació de la 
processonària. 

El bosc "net" 
—Al bosc "net" el sòl queda desco

bert davant els aixaragalls provocats 
per les pluges. 

—Després d'haver-s'hi calat foc, 
evinentment no hi queda res, però al 
cap de poc, una tres anys, neix un es
trat vegetarial que indica la regene
ració del bosc I conseqüentment la 
protecció de! sòl, i així s'evita l'erosió 
d'aquest. 

—Els camps abandonats tenen un 
efecte similar encara que és més prote
git —quan l'erosió—, degut a l'herbat-
ge que hi creix. • 

—Ais llocs dedicats a les activitats 
turístiques, (urbanitzacions) general
ment residències secundàries, la vege
tació espontània, quan n'hi ha, tendeix 
adesaperèixer. 

Plantacions d'eucaliptus 
Fa uns 12 anys a les comarques de 

Girona es va promoure la plantació 
d'eucaliptus, presentant-ho com el 

Serp inofensiva 

negoci del segle. Molts propietaris s'hi 
varen abocar de valent i ara en veiem 
els resultats: 

El fred d'ara fa 3 anys s'ha carregat 
les varietats més febles (en. això els 
tècnics no hi varen pensar). Es calcu
les en un 90% els eucaliptus afectats 
a les nostres comarques. 

L'estudi per a "La mejora forestal de 
la Sierra de las Gavarras", realitzat per 
la Torras Hostench, on volien demos
trar que aquests arbres salvarien el 
món, (i està clar que també la seva em
presa) no va tenir en compte per a res 
que: 

—el soíabosc desapareix allí on hi 
ha eucaliptus, 

—aquestes espècies són riques en 
essències volàtils i inflamables que 
afavoreixen el creixement de plantes 
piròfites, 

—el seu cultiu esgota molí el 
terreny i l'empobreix encara més —és 
el cas de la Gavarres— 

—les plantacions amb pendents fa
ciliten l'erosió del sòl, i les pèrdues son 
irreversibles. 

En definitiva, aquesta substitució 
per espècies forànies ha suposat un 
desequilibri ecològic paisatgístic. 

Així doncs, no podem entendre la 
substitució de boscos autòctons per la 
plantació de "boscos" d'eucaliptus. 
Potser seria una alternativa fer-ne un 
conreu industrial, com ho podria ser 
una plantació de pomeres. 

FAUNA 

A les Gavarres està clar que'̂ üri can
vi tan radical com e! de passar de ser 
un medi de vida a un medi d'esbarjo, 
canvi de què parlarem més endavant, 
ha repercutit en cert grau en la pobla
ció animal de la zona. 

Vegem-ho: ••• •••' ^ '^ 

Conills 
Una quantitat considerable de co

nills han desaparegut degut a la mixo-
matosi, enfermetat que vulgarment es 
diu "cap gros" provocada per l'home i 
també pels gossos acompanyants. Un 

'^f. FERROS FORJATS 

aJ Josep 

AIGUABELLA 

Serralleha 

Fusteria metàl·lica 
amb ferro i alumini 

Tancats amb tela 
metàl·lica 

cl. Tossa, 5 

Telèfon 83.02.70 

L L A G O S T E R A 

CARNS 

Porc senglar 

Carrer Almogàvers, 13 

Telèfon 83 02 99 

LLAGOSTERA 
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ASSEGURANCES 

Passeig Pompeu Fabra, 46 (entresol dreta) 

Telèfon 830901 

LLAGOSTERA 

Els hi desitja 

/Sona 7ü&tez M&jot 

i els hi ofereix els seus serveis de: 

ASSEGURANCES GENERALS: 
VEHICLES, COMBINAT DE LA 
LLAR, COMBINAT DEL CO
MERÇ, COMUNITATS, RESPON
SABILITAT CIVIL, PENSIONS, 
VIDA, etc. 

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 
(laboral, fiscal) 

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

- CONTABILITATS 

El gorjablanc, un animal de pi esa, molt apreciat per la seva pell, 
avui pràcticament extingit a la nostra comarca. 

altre factor pot haver estat els sen
glars, grans depredadors de caus conil
lers, malgrat que estan exempts de cul
pabilitat major. El fet que encara 
podem veure algun conill per les Gavar
res no és pas Insòlid deguí a la gran 
escampada de conilles domèstiques 
per part dels caçadors amb ganes de 
seguir caçant; això ha fet que ara un 
conill de bosc no sigui tan espavilat 
com els seus avantpassats. , 

Els porcs senglars 
La seva disminució és conseqüèn

cia evident de la modernització i preci
sió de les armes de foc dels caçadors,I 
de les grans carreteres transitables a 
causa de les urbanitzacions desmesu
rades que permeten anar d'un lloc a 
l'altre de les Gavarres. Paradoxalment 
cada any hi ha més senglars i els page
sos afectats per les xafades de con
reus d'aquests animals es queixen 
més. 

Una d'aquestes causes de prolifera
ció ós el creuament de races domèsti
ques, això ha fet que aquesta espècie 
necessiti o tingui més exigències ali
mentàries. Ara no solament s'alimen
ten de glans i rels, sinó també de blat' 
de moro, cereals i herbatges conreats. 

Una altra causa de proliferació ha es
tat la disminució d'aus de presa (àli
gues i faicònides) que són els princi
pals enemics. 

Aus 
Les àligues, els falcons, estors i 

esparvers han estat les víctimes princi
pals dels caçadors i de la taxidèrmia. 
Hem d'esperar que les lleis i sobretoc 
el civisme dels caçadors permetin la 
proliferació d'aquestes aus, que enca
ra es poden trobar en indrets molts 
ben buscats. Del que sí podem gaudir, 
per la seva nombrosa existència, és 
dels còrvids: garça, gaig i corb com a 
més corrents. 

Unes altres aus carents de bec,, 
amb fortes urpes però no menys agres
sives són els capcigranys i els botxins 
que gràcies als arns i esbarzers poden 
estripar les seves víctimes (insectes i 
petits rosegadors). 

Actualment amb la prohibició de dis
secar-los —potser l'única causa de la 
seva cacera— no es col.laborarà tant 
en lasevaexterminació injustificable. 

Unes aus que gairebé s'han extermi
nat indirectament per l'acció de l'ho
me, són les cardines o caderneres, de
gut als herbicides tirats als sembrats. 
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És un exsmple ciar de la fragilitat de 
l'Equilibri Ecològic! 

Les guilles (guineu) 
Les seva proliíeració tan ràpida ha 

ocasionat sortides de caçadors desti
nats només a aquest tipus d'espècie, 
s'han ideat trampes per agafar-les i 
giarebé són Infal·libles. f\^aigrat que és 
un animal de gran instint de supervi
vència, davant d'un atac com aquest 
sol sucumbir. És un transmissor de la 
ràbia salvatge {la pateixen els animals 
no-domèstics i per taní, impossible de 
vacunació). És Ixi controlar bé' la 
possible difusió d'aquesta enfermetat 
contagiosa. 

L'esquirol 
No es compren com encara —il·le

galment— es cacen aquests animals 
tan bonics i que tenen una cua tan 
bellugadissa. 

Rèptils 
Les serps que tenim a les Gavarres 

no són verinoses i més aviat fugen de 
l'home. Part de la seva extinció ve per 
una motivació dei subconscient que 
associa aquest animal amb un ésser 
disbòllc encara que científicament és 
tot el contrari ja que contribueix en 
gran part a l'equiübri de la proliferació 
dels Insectes (insecticides biològics). 

L'HOIVIE 
I EL MEDI NATURAL 

A les Gavarres l'explotació del medi 
és molí antiga i en determinades èp

oques ha estat molt intensa, però fins • 
no fa gaires anys, aproximadmaent 
fins el 1950, les interaccions als sis
temes naturals s'adaptaven a les con
dicions ecològiques i mantenien regula
des les poblacions i el medi ambient. 

Fem ara, através de les diferents 
construccions que podem trobar, un 
petit repàs històric de com s'han anat 
succeïnt les diferents formes d'utilitza
ció de l'espai per part de l'home. 

Edat antiga 

L'existència en aquesta muntanya 
de restes abundants de sepulcres me
galítics és testimoni d'una fase d'ex
plotació del tipus del recol·lector i del 
caçador que no modifica l'ecosistema 
ni deixa cap rastre apreciable en el pai
satge. Mostres d'interès d'aquestes 
construccions són la galeria coberta 
del "cementiri dels moros" (Torrent) o 
bé la "Cova d'en Daina". 

El cementiri dels moros presenta 
restes antropològiques que han per
mès confirmar la inhumació d'un nom
bre important d'individus. Hom suposa 
que quelcom semblant passava en els 
altres sepulcres megalítics importants 
on la composició del terreny no ha 
permès la conservació de restes que 
ho confirmin. 

A més de dòlmens també es troben 
cistes, construïdes igualment sobre la 
roca natural però utilitzant pedres de 
mida modesta, manejables per un o 
dos homes, Exemples d'aquestes són 
la de la "la carretera de Calonge" o la 
del "Cim del Clot del Lloret" (Fitor)". 

-£•/ castell de Qzmós (Sant Cebrià dels Alls) l'any 1913. La fotografia ens acosta 
a les formes de vida i treball d'un racó de les Gavarres avui abandonat. 

I 
CAIXA DK l>l;NS!ONS 



varietat eh tapes 

mmmK 

dr i l l (íapes 

a. Fivaller, 22 - Tel. 83.10.45 

^L·^osïersi 

BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA — 30 

DOSSIER: LES GAVARRES í ÍT^ÍJOO &b íBiihgmt í^S &h iab -alafRsx^ ou 3.: 

Les Gavarres estan plenes de nmssos abandonats com el de la fotografia. 

Naturalment en aquests indrets 
hom ha trobat també ceràmica, comp
tes de collaret, botons, eines, etc... 

Pobles i masos 
Les nombroses masies i la major 

pair de la fisonomia i organització ac
tual del paisatge, son degudes al sis
tema d'explotació agrària tradicional, 
que tot i que comporta una Incidència 
forta sobre els ecosistemes, manté 
l'estabilitat amb unes fluctuacions. 

Si bé les Gavarres no presenta alça
des considerables, la seva natura com
pacta fa que sigui difícil travessar-les i 
això dificulta les comunicacions eritre 
les comarques de la Selva i del Baix 
Empordà, que s'han de fer voltant el 
massís. Aquesta dificultat per a les co
municacions fa que les Gavarres sigui 
un indret sense cap nucli important al 
seu interior i amb poblament dispers. 
Un altre factor determinant per a la po
blació és que els conreus hi són escas
sos, limitats a les minúscules valls, 
als vessants més poc inclinats d'algu
na muntanya i a replans I esplanades. 
Aquest fet comporta una manca de 
recursos econòmics, poc treball, i per 
tant també, una baixa densitat de 
població. 

Els masos de la muntanya, fins al 
desenvolupament de la indústria sure
ra, eren força pobres. Més tard, en 
èpoques pròsperes, l'antiga consue-
íud de l'hereu ajudarà a la diversifica
ció de l'economia i de la societat; els 
fadristerns del mas seran homes de 
carrera, comerciants o artesans-íabri-
cants, 0 bé cobriran llocs de treball 
manual a les'urbs; seran e! proletariat 
de les viles i ciutats, la mà d'obra en 
els tallers artesanals. La institució de 
l'hereu dificulta l'excessiu trosseja
ment i dispersió de les terres del mas i 

impedeix que aquest esdevingui impro
ductiu, com va ocórrer en d'altres 
països. 

Els nuclis que hi ha a l'interior de la 
serralada són tots de població mo!t 
disseminada, sovint a l'entorn d'una 
antiquíssima església: Sant Cebrià del 
Alls (Camós), Sant Cebrià de Lledó 
(els Metges), Sant Mateu de Montn-
egre, Romanyà de la Selva, Bell-!loc 
d'Aro, Santa Pellaia, Sant Climent de 
Peralta, etc... 

Fitor és un d'aquests pobles més ca
racterístiques. Situat a l'antic camí de 
Girona a Palamós (un dels més antics 
de la costa), era lloc de pas per anar i 
venir de les famoses fires i mercats de 
la Bisbal. Indret on hi feien de les se
ves els contrabandistes, bandolers i 
lladres de camirrai; paratges plens 
d'amagalalls, de llegendes i contes... 

Quant a la diversitat de l'explotació 
d'aquest tipus de poblador de les Ga
varres que viu en pobles o masos, es 
manifesta avui en el paisatge, així, 
trobem ponts, forns, molins, eíc... 

Els molins de les Gavarres 
Tots sabem la importància que te

nien els molins anys enrera però segur 
que mai ens hem parat a pensar en el 
servei i ei valor que aquests edificis va
ren porporcionar als masos de les Ga
varres, on n'havien funcionat un gran 
nombre, especialment a tot ei vessant 
nord que és el que mira cap a ia Bisbal. 
A la Vall de Calonge també rí'hi havia 
molts; hi ha una riera que precismaent 
porta el nom de Riera dels Molins a 
causa del gran nombre de construc
cions d'aquesía mena que la voreja
ven. Eren molt nombrosos els que fun
cionaven en el curs alt del Daró, ai
gües amunt de la Bisbal, i arran d'al
gun dels seus recs i afluents (el Vilar i 
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Argel 

Secció d'una carbonera de les Gavarres. 

••mmm^ 
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Una pila carbonera cap a les acaballes de la seva combustió. 

e! Rissec principalment). Fins I tot en 
funcionaven alguns . que aprofitaven 
l'aigua de torrents i rieres menors, com 
ara ia Marqueta o la riera de can Cels. 

A Santa Pellaia l'aigua de! Daró mo
via antigament les moles de tres mo
lins situats a !a vora els uns dels al
tres: El molí d'en Boscà, el molí d'en 
Ribes i el molí d'en Frigola. De tots tres 
el que ens ha arribat més-ben conser
vat és el d'en Ribes, probablement per
què deixà de funcionar tot just fa uns 
seixanta anys. 

Els molins més grans solien tenir 
dos jocs de moíes que dedicaven a fer 
farina de blat l'una, i a moldre blat de 
moro, sègol o altres grans í'altre. 

Avui, toí i que fa molts anys que els 
molins han deixat de funcionar, és pos
sible descobrir les seves restes arquí-
íectòniques, un deis testimonis muts 
del funcionament deis masos de les 
Gavarres. 

Ejs carboners 
La gent que feia carbó a les Gavar-

''es eren o bé els masovers o la gent es
pecialitzada en ía seva obtenció. 

Aquest últim grup es formà per perso
nes molt diverses on també hi havia 
forans. La Cerdanya era la comarca 
que més "carboners de temporada" 
veia sortir en direcció a les Gavarres, 
els anomenats "cerdans". A part" 
d'aquests, altres colles de carboners 
eren immigrats italians, però Mussoíini 
els féu tornar al seu país. 

El millor carbó s'obtenia de les 
alzines, encara que se n'extreia també 
de roures, suros i pins. Un cop fets els 
tractes entre l'amo i el carboner, es 
tallaven les plantes assenyelades es
capçant primer les branques i després 
la soca i l'arrel. Els carboners feien 
caure l'arbre serrant-lo. Amb l'arbre 
tallat s'anava a fer llenya, després 
havien de passar 2 o 3 mesos, segons 
la planta i l'època, perquè es pogués 
carbonar. Quan estava en condicions 
la llenya s'ajustava, enfilant-se a car
bonar-la. 

Les carboneres s'encenien de ma
nera escalonada; feien foc fora de la 
pila i el llençaven des de l'ull de la xe
meneia a l'interior, després s'hi tiraven 
branquillons. A continuació la pila es 
bitllava i es tapava l'ull de la xemeneia. 

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

Apvuïiliï ríjvíiíi^nrp.s'íi ppf' 

Síiliit/ciríi fiíf.s e/s .S(̂ íis' 

rie.sífíciíirííís'-líi uim 

Bona Festa 

f Maior 

la Estación-
Servicio de 
Llagostera 
CCAPSAPAZA, S. A.) 

A\m)yvv\m la «ríis/ófi 

/Jíiïvj síilííí/íir íi HHUÍH 

Hi/.s íim/*íj).s y d/eiiíes, 

rff*STfílu/íj/è'.S' ífíïci 

Feliz Fiesta 

Mayor 
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MANUFACTURES DE SURO 

Carter Albartí, 8 
Teiàfon 83 01 93 

LLAGOSTERA 

ESPINET, DEU i TORRES 

Robes per la casa 

Confecció i CoUocació de Cortines 

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

LLAGOSTERA 

Sempre al seu servei amb llc^uer de 
peLlícules de vídeo 

Sistemes V.H.S. i BETA 

Àngel Guimerà, 21 LLAGOSTERA 

DOSSIER: LES GAVARRES 

El foc s'anava alimentant I es mantenia 
el més lent que es poíiia, però sense 
deixar-lo apagar. La referència que els 
carboners tenien per seguir-ne la mar
xa era el fum: si aquest sortia depres-
sa era senyal que cremava massa. 
Una pila necessitava cremar de 8 a 25 
dies. 

Les activitats dels carboners ha
vien estat molt importants i intenses 
en els boscos fins el 1918 qua va co
mençar el retrocés en la producció de 
carbó vegetal, el qual aniria essent 
substituït per altres productes fins a la 
seva desaparició. La indústria es va 
anar arraconant pel carbó de pedra 
procedent d'Anglaterra. Els comer
ciants catalans demanaven una i altra 
vegada que s'incrementessin els aran
zels d'entrada dels carbons vegetals 
estrangers. Però, tot i que es varen 
prendre mesures, la davallada en 
l'apreciació del producte va ser irre
versible. A partir dels anys 40 s'ana
ven encenent cada vegada menys 
carboneres I desapareixien així els tre
balls tradicionals per a la consecució 
del carbó vegetal. 

Els pous de glaç 
Els pous de glaç. un bonic exemple 

d'aprofitament del medi per part de 
l'home de les Gavarres, tenien forma 
cilíndrica i dimensions diverses. Al
guns tenen la part inferior excavada 
en la roca. Tots estan coberts d'una 
volta i a la part més alta, arran de terra 
la porta sobre la qual arrancava la 
volta. En el sòl hi havia una sortida per 
on s'hi escorrien les aigües provinents 
de la fosa del gel emmagatzemat. Un 
sistema de recs i de comportes els 
omplia fins el nivell. Un cop el gel hi 
adquiria el gruix desitgat, es procedia 
a serrar-lo com si fos fusta; aquesta 
però, és una manera molt moderna de 
treure'l. Aquest precés rebia el nom 
d'empovar. Abans el glaç es trinxava a 
les basses mateix picant-lo amb cor
des, bastons, tràmecs,... emprats en 
els treballs de l'interior del pou on els 
homes es feien llum amb espelmes, 

En el transport del glaç, tant a l'hora 
d'empovar-io com quan es duia a ven
dre, s'utilizaven diferents tipus de con
tenidors. El glaç s'aïllava de la tempe
ratura exterior en la mesura en què els 

.SÈSL» X Els pous de glaç van 
ser molt utilitzats 
al segle XVfïJ 
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era possible, utilitzant branques de 
bruc o d'altres plantes, sacs i sobretot 
el bol! sobrant dels treballs de l'era. 

El glaç que a partir del. s. XVII es 
desenvolupà i durant el s. XVIII cone
gué el seu gran moment, entrà en una 
etapa decadent a partir del s. XIX per 
acabar desapareixent a la nostra èpo
ca per la competència del producte ela
borat artificialment. 

La indústria surera 
Després de la segona meitat del se

gle XVIll l'explotació forestal ha tingut 
una importància considerable que cu
lmina a la darreria del segle XIX i al prin
cipi del XX, com a font de primera matè
ria de la indústria surera. Això ha fet 
que a les Gavarres es minimitzés l'ex
plotació agro-pastoral en favor de la 
subericültura i que el predomini del 
bosc en el paisage sigui molt acusat. 

No cal parlar de l'evolucionada des
tresa artesanal en què es fonamenta
va la indústria del suro: l'habilitat ma
nual a escairar, tallar, triar el tap... Fou 
així com l'excel·lent primera matèria 
manipulada per una mà d'obra de 
primera classe va fer que tingués lloc 
una gran expansió d'aquesta indústria. 
Molts nuclis principals de població: La 
Bisbal, Sí. Feliu, Cassà, Llagostera, 
Calonge, Palamós,... prosperaren grà
cies a la fabricació de taps, gairabé 
l'única producció d'acabats de suro. 

Avui dia l'aprofitament forestal, pel 
que fa a l'extracció de llenya i a la 
transformació d'aquesta en carbó ha 
acabat totalment i l'extracció del suro 
ha decaigut molt. Tanmateix, cal dir 
que modernament ha augmentat ei 
nombre de derivats de suro. Als taps 
de vi, de xampany o de disc, avui cal 
afegir-hi diverses classes de paper de 
suro, aglomerats de suro per a pavi
ment, suro de composició per a usos in

dustrials, suro de composició emprat 
en la indústria gràfica, o bé aglomerats 
de suro per a aïllament tèrmic o cústic. 

En definitiva, el suro de les Gavar
res segueix experimentant una gran de
manda atesa la seva excel·lent qua
litat. Malgrat els alts i baixos experi
mentats en la seva ja centenària histò
ria, es tracta d'una indústria que pot 
seguir donant vida i feina a moltes po
blacions de la nostra comarca, sempre 
que es disposí de la necessària ajuda 
per parí del govern. 

L'abandó de les Gavarres 
La conjuntura econòmica posterior 

al 1950 no permet la vida al mas tradi
cional i conseqüentment, aquest tipus 
d'explotació tendeix a desaperèíxer o 
a transformar-se en una empresa mo
derna destinada a criar-hi bestiar. De
sapareix així una gran part de la clàs
sica diversificació: la casa situada en 
un indret planer i voltada de camps de 
conreu, els altres aïllats en funció el 
poc pendent del terreny, la brolla 
dedicada a pastura i unagran massa 
forestal als vessants abruptes. 

Tanmateix a les Gavarres la tendèn
cia a l'abandó fou més acusada que la 
de la transformació segons la conjun
tura econòmica abans esmentada, a 
causa sobretot de la relativa poca im
portància de l'agronomia i a conseqijèn-
cia de la regressió soferta per la suberi
cültura, paral·lela a la que va experi
mentar la indústria suro-tapera. Però 
sobretit, l'èxode és condicionat per l'ini
ci i el desenvolupament espectacular 
del turisme que durant aquests anys 
ha conviat radicalment l'organització 
econòmica d'aquestes contrades i ha 
fet que molts comperols anessin cap a 
la costa a exercir altres activitats. 

Així augmenta el nombre de masos 
abondonats i també de pobles. 

Mascorf 
Bosch 

MERCERrfl 
CONFECCIONS INFANTILS 

I DIVERSOS 

Carrei Comte Guilré, 2 i 5 

LLAGOSTERA 

RELLOTGERSA 

JOIERIA 

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 

Les oliveres eren plantes fonamentals per a les niassies de les Gavarres. 
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Cistelleria 

Cistelleria - Esparteria - Cadiratge 

Oferim tota mena d'articles: 
Cadiratge de manila, castanyer i 
vimet, Cortines, persianes, bolsos 
i articles importats de la Xina. 

Vingui a visitar-nos 

iVliydia, 28 - LLAGOSTERA 

BACALLANERIA 

AÜMENTACIÓ 

Us desitja una 
BONA FESTA MAJOR 

St. Pere, 18 - Tel. 83.05.82 

LLAGOSTERA 

DOSSIER: LES GAVARRES 

El Cementiri dels Moros (Torrent). 

Un exemple d'aquests seria Sant 
Cebrià del Alls, conegut també com Ca
mós, situat a llevant i pròxim al Puig 
d'Arques. E! llogarret està format per 
l'església I dues masies; l'antiga rec
toria I el casal anomenat "el castell". 
La resta del poble el formaven les ma
sies escampades per totes aquelles 
contrades i que avui gairebé iotes es
tan també sense ningú. Per una aiíra 
banda, encara es poden admirar els 
dos magnífics portals adovellats de la 
façana principal del Castell i unes pe
tites espitlleres en els murs de llevant i 
de migdia. 

Amb tot i això els edificis de Sant-
Cebrià del Ails s'estan enrunant de tal 
manera que si no s'intenta conservar-
los, d'aquí poc no seran més que un 
piló de pedres. 

El turisme 
L'explotació actual que es fa de les 

Gavarres té, en gran part, finalitats re
creatives i només es busca un determi
nat espai apreciat que no té en compte 
l'adequació a la natura de la qual des
coneix tant el funcionament com les 
lleis elementals. Aquest canvi, pro
gressiu i que tendeix a extendre's i a 
ampliar-se des de les vores fins a l'Iníe-
rior del massís, afecta més Intensa
ment les àrees properes al mar i a les 
vies de comunicació. Els habitacles 
no estan situats en terren^^s adequats 
sinó que en la seva implantació obeeix 
a motivacions totalment alienes a les 
condicions estructurals i ecològiques. 
També la potent maquinària obre no
ves carreteres i fa que a passos de 
gegant vagin sucumbint nous indrets 
fins ara més o menys respectats per 
l'acció de l'home. 



Emili Roget 

SERVEI I VENDA 

onc5 

Ctra. Girona a St. Feliu Qm. 19,500 
Telèfon 83 01 67 

LLAGOSTERA 

mobles 

JOAN SOLER i RISSECH 

MOBLES D'ENCARREC 

CLÀSSICA 1 MODERNS 

Carrer Àngel Guimerà, 6 - Telèfon 83 00 44 

LLAGOSTERA 

PEIXOS 

DESITJA MOLT 

BOrJA FESTA MAJOR 

"mi 

Ç^íor* 

Plantes 

Tropicals 

Ocells 

Gàbies 
Aquaris 

Marins 

Peixos 

INSTAL.LACIONS 

AIGUA — GAS — ELECTRICITAT 

Carrer Sant Antoni, 5 • Telèfon 83 01 96 

^rrar Sant Criítòfol Colom, 7 -Telèfon 83 02 58 

LLAGOSTERA 

Si peix fresc voleu menjar 
' ben jerviti voleu quedar 
« P E I X A T E R I A PLANA heu d'anar 

TOSSA DE MAR 

Cairm U Gulnlla. M 

PLATJA DARÓ 

CBiat t t i dfl P)l«in6i, i /t i . 

Tarrés 
Catrar Comlfl Guifré, 21 

Tel. B3 03 21 
WJM 

UAGOSTERA • 
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A les 8 del vespre. 

A les 10 de !a nit 

A 2/4 de 12 de la nit 

Cercavila per les Majorettes, els gegants i els capgrossos. 
Inauguració de l'Exposició de Pintura d'en Josep Mayol a la 
Sala d'Exposicions del Casino Liagosterenc. 
Pregó de Festa Major, a ía Sala d'Actes de la Casa de la Vila, 
a càrrec d'en Jaume Gulllamet i Lloveras (Periodista i 
historiador) 
Gran repic de campanes. 
Ball a i'envelat amb el conjunt ÒXID. (Entrada gratuïta) 

A la 1 del migdia, — 

A les 4 de la tarda. 
A les 6 de la tarda. 

Inauguració de les exposicions de dibuix i pintura a les sales 
d'exposicions de "la Caixa" i treballs d'artesania a l'escola de 
Belles Arts de la Casa de les Vídues. 
Concurs infantil de dibuix. 
Al camp municipal d'esports, partit de futbol juvenil, entre 
Liagosterenc i Quart. 

A 2/4 de 12 de la nit — Ball a l'envelat amb: Orquestrina GALANA i Conjunt SLALOM 
Acabat el ball a l'envelat es farà un correfoc pels carrers del 
poble, acabant amb un ball-espectacle a la plaça del Castell, 
tot a càrrec del grup TRIPIJOC 

Diume 
A 2/4 de 10 del matí. 

A IQS 11 del matí. 
A les 12 del migdia. 

A ta 1 del rnigdia. — 

A les 3 de la tarda. — 
A 2/5 de 5 de la tarda. — 

A 2/4 de 7 de la tarda. — 

A les 7 de la tarda. — 

A les 11 de la nit — 

A 2/4 de 12 de la nit — 

%& 

Concurs local de tir al plat. 
Obertura Certamen Agrícola i Comercial. 
Lliurament de premis del Concurs Infantil de Dibuix. 
Ofici solemne a l'Església parroquial, amb la intervenció del 
Cor Parroquial 
Audició de Sardanes a la plaça de Catalunya a càrrec de 
LA PRINCIPAL DE LLAGOSTERA 
inauguració del primer Concurs-Exposició de Flors al Casino 
Liagosterenc. 
Concurs general de tir al plat. 
Al Camp Municipal d'Esports, partit de futbol entre 
C.P. Liagosterenc - Selecció de Veterans de Cassà. 
Partit de futbol infantil entre 
Liagosterenc - Penya Doble Set. 
Audició de Sardanes a la plaça de Catalunya a càrrec de 
LA PRINCIPAL DE LLAGOSTERA 
Concert al Teatre del Casino Liagosterenc a càrrec de 
l'orquestra ELS MONTGRINS 
Ball a l'envelat amb 
Orquestra ELS MONTGRINS I LOS CLAN 



Dilluns 

A la 1 del migdia. 

A les 7 de la tarda. 

A les 11 de la nit 

A 2/4 de 12 de la nit. 

dia 8 

— Audició de sardanes a la plaça Catalunya a càrrec de 1 
LA PRINCIPAL DE LLAGOSTERA 

— Audició de sardanes a la plaça de Catalunya a càrrec.de 1 
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 

— Concert al Teatre del Casino Llagosterenc a càrrec de 1 
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 

— Balla l'envelat amb: 
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL i MEL 1 MATÓ 

Dimarts cïia 9 
A 2/4 de 6 de la tarda. 

A les 8 de la tarda. 

Festival Infantil de "Rialles" a la plaça de Calalunya a càrrec 
del Grup SARAGATA, i gran xocolatada per a tots. 
Audició de Sardanes a la plaça de Catalunya a càrrec de 
LA PRINCIPAL DE LLAGOSTERA 
Actes de cloenda i lliurament de Trofeus del Primer Concurs-
Exposició de Flors al Casino Llagosterenc. 

A 2/4 d'11 de la nit.— Espectacle de fi de festa a l'en velat amb l'actuació de: 
J. LOUIS - RAMON - JULIO MADRID 
MIRIAM STRASS - LOS ATHENAS 
BALLET INTERNACIONAL 

otes 
•Abonaments: Matrimonis,3.000.- Ptes. 

Primer fili, 1.200.-Ptes. 
Resta familiars, 800.- Ptes. 
Individuals, 1.800.-Ptes. 

• Entrada a i'ehvelat: Dissabte, diumenge i dilluns, 600.- Ptes. 
Dimarts, 800.-Ptes. 

- Llotges: (Amb dret a utilitzar-la tots els dies), 3.600.- Ptes. 
- Llocs de venda d'abonaments: Oficines de l'Ajuntament 

Cambra Agrària Local 
Carme Ferrer (cala Llorença) 

- COL.LABOREU AMB L'AMBIENT DE FESTA MAJOR, 

POSEU DOMASSOS I SENYERES ALS BALCONS 
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Venda de 
llenyes 

Pompeu Fabra, 4 - Tel. 83 1093 

LLAGOSTERA 

ARDILLA 
LABORS MARTA 

Una maiCci campiona en el meicat 

amb els seus conesponenis trofeus 

pei la st!ua quai'tat ' el seu assoMi 
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M'iíi unies pei aii; mp'; pptittiri<i 

Carrer Consellers, 11 • Telèfon 83 04 07 
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IS, eucaliptus, incendis,.-,) 

La declaració de les Gavarres rau 
en la desfeta ecològica. Les urbanitza
cions proliferen sense ordre ni concert 
i fan perillar la massa vegetal i la inte
gritat dels boscos. També les planta
cions d'eucaliptus fan que el bosc 
s'estiguí perdem. En altres indrets la 
bardissa, mig verda mig seca és poten
cialment una mena de bomba incendià
ria a l'abasí del llumt mercenari alhora 
que fa el bosc inapreciable. 

També els masos, com a parí inte
grant del paisatge, romanen abando
nats, els molins, les ermites etc. s'es
tan enfonsant i perden amb ells el 
patrimoni heredat de les generacions 
passades. 

Margalef considera que l'espècie hu
mana és tan poderosa i té tanta capa
citat de control que, si en prescindin, 
no podem entendre el funcionament de 
la majoria dels ecosistemes; la seva 
activitat afecta toia la biosfera, ja que 
l'home explota la resta de la natura i, 
amb això, en determina la regressió, 
qe pot ésser més o menys intensa, 
reversible o irreversible. 

Cal doncs que la mateixa necessi
tat d'acostar-nos a la natura no en pro
voqui la destrucció I que no es 
repeteixi el cas de les Gavarres, un 
cas irreversible. 

Per això I considerant que: 

1 . — Ei paisatge és un bé comú 
de tots els ciutadans: 

'Les muntanyes i els boscos són 
indrets de quietud, de silenci i de 
tranquilitat en un món on tot això és 
escàs. 

*Els camins ombrejats i els racons 
3ls quals ens duen són indrets on es 
busquen bolets, cargols o espàrrecs 
que, un dia de tant en tant vesteixen 
de festa la vida quotidiana. 

*Els espais naturals tenen una 
funció compensadora de la pol.lució 
ambiental. 
2-— Ai paisatge iii tia escrita 
un apart de ia nostra història. 

* L'arquitectura dels masos i l'ordre 
que cercaven al seu voltant en feixes, 
pous, eres i horts expressa un període 
molt extens de la història del nostre 
país. 

*D'altres construccions com ara les 

rescloses, molins, fonts o pous de 
glaç, són també una crònica viva de la 
manera com moltes generacions han 
bastit la seva vida i han establert amb 
la terra una relació duradora i 
profitosa. 

'Les arts del bosc i de la cera, la 
ciència de les plantes i les llegendes 
mitjançant les quals d'intentava d'ex
plicar als més petits la forma de vida 
necessària a la coLlectivitat són tam
bé signes impresos encara en algunes 
formes de vida actual 
3.— L'explotació forestal pot 
ser una font de riquesa crei
xent I sostinguda: 

'Els boscos dits mediterranis no 
són, certament, d'alta productivitat, pe
rò és igualment cert que no ens hem 
donat encara l'oportunitat de plantejar-
nos l'explotació òptimament racional. 
4.— Cai un desenvoiupament 
equilibrat de la nostra socie
tat. 

*L'estratègia mundial de la conser
vació de la natura es basa a acon
seguir que en el màxim d'indrets, els 
homes fem de tes costes, dels rius, de 
les plantes, dels boscos i de les munta
nyes un ús que ens permeti de conti
nuar utilitzant-los sempre més. 

Un grup d'homes i dones dels" 
pobles que formen o circumden els 
massissos de les Gavarres i de 
Cadiretes (també dit Ardenya) o amics 
d'altres indrets que-s'estimen la nostra 
terra i que aspiren que tot el territori 
del nostre país rebi ei tractament mé^. 
respectuós possible, creuen que cal 
servar determinats espais que equili
brin el conjunt del territori. Per això 
manifesten, la seva voluntat que el 
massís de les Gavarres sigui declarat 
Parc Natural i que el massís de les 
Cadiretes sigui objecte d'un tracta
ment urbanístic I forestal que en deturi 
la degradació. Aquesta gent consti
tueix l'Associació d'Amics de les 
Gavarres i del Massís de les Cadiretes 
(Romanyà, 9 de novembre de 1986) 
amb l'objectiu anterior com a més inme-
diat. També es treballa per una sensi
bilització popular àmplia i per la realit
zació del estudis necessaris per a la 
concreció d'un pla de protecció. 

JOAQUIM 
MIQUEL í 
-ULTRAiVlARmS-

Pompeu Fabra, 6 - Tel. 83 00 03 '• 

LLAGOSTERA 

Sucursal de 

Per Q tot el Poble 
MOLT BONA FESTA 

Carrer Com te Guifré, 4 • Telèfon 83 03 74 

LLAGOSTERA 

^tops i ^tantes 

Carrer dels ConseMers, 24 Telèfon 83 05 24 
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LLAGOSTERA 
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CARBOilUES 
DOSSIER: LES GAVARRES 

im 
continuïtat en la venda, al servei de | 

Llagostera, de totes les marques de | 

begudes de primera quolitat 

Exciussives: 

Cervesa DAMM 

Productes RAM 

5ifons ELABORACIÓ PRÒPIA 

íAigua del REGAS 

|Àlgua FONT-VELLA 

Í̂ Àigua VICHY 

Aigua MALAVELLA 

Vermut MARTINI 

Gasosa LA REVOLTOSA 

i altres productes refrescants per: 

BARS. BOTIGUES I SUPERMERCATS 

Productes GUERRERO 

Estibes de suro de les Gavarres a punt d'iniciar el procés de fabricació dels taps. 

Diversos moments del procés de fabricació d'un tap. La planxa de suro s'ha anat 
tallant en Ilepies o llesques, de les quals se'n fan eïs carracs per a després treure'n ja 

el tap. També veiem una ganiveta com les emprades dels antics tapers. 
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En ei manifest que han fet "els 
amics" de !es nostres muntanyes es 
diu que aspiren al fet que tot el territori 
del nostre país rebi el tractament més 
respectuós possible, però mentre la 
nostra societat no arriba a transformar-
se per aconseguir-ho, creuen que cal 
preservar determinats espais que 
equilibren el conjunt del territori 

Per això. afirmen que és convenient 
que les muntanyes de les Gavarres 
rebin el tractament d'un Parc Natural i 
que el massís de Cadiretes sigui 
objecte d'una normativa urbanística i 
forestal més precisa. 

La llei d'Espais Naturals del Parla
ment de Catalunya afirma que els seus 
objectius són protegir, conservar, 
gestionar i, si s'escau, restaurar i millo
rar la riquesa i la productivitat dels 
espais naturals de Catalunya. I afe
geix que això ha de fer-se de manera 
compatible amb el desenvolupament i 
la utilització dels recursos naturals i 
ambientals i en el marc de la protecció 
del medi i de l'ordenació racional i equi
librada del territori 

En el cas de les Gavarres, la figura 
de protecció que s'escau millor a les 
característiques del massís és la de
claració de Parc Nartural, amb el de
senvolupament del corresponent pro
jecte de gestió natural, -econòmica i 
cultural. I que en el cas del massís de 
les Cadiretes allò escaient és la redac
ció d'una normativa urbanística i 
forestal específica orientada a deturar 
la degradació del massís, a racio
nalitzar-ne l'explotació i a preservar 
determinades singularitats molt carac
terístiques des del punt de vista bo
tànic i faunístíc. 

Per altra banda, diuen que cal tenir 
present que la Llei diu que l'Admi
nistració és responsable de la pro
tecció dels espais naturals, del mante
niment dels seus equilibris, de la 
defensa dels seus ecosistemes I re
cursos de totes les causes de 
degradació que els poden amenaçar. 
lògicament n'és responsable, amb 
molta més raó, en un espai protegit. 

També la declaració de Parc Natural 
revaloritza la zona que és objecte de 
protecció i comporta una preferència 
en l'atorgament d'ajuts oficials. Tan
mateix no es tracta únicament del fet 
que una zona protegida és una zona 
on s'hi realitzen inversions públiques. 
Es tracta, a més a més, del fet que la 
protecció d'una zona implica alguns 
canvis en les formes d'explotar-la, i 
això ha d'ésser recolzat per 
l'Administració. 

I conclouen amb dos perquès: 
—Perquè volem prendre part en un 

projecte de construcció del nostre 
país: la construcció d'un Parc Natural 
és un projecte que pot aplegar els 
interessos d'una varietat important de 
col.lectius; és un projecte que interes
sa els científics, els excursionistes, 
els caçadors, els planificadors, els 
propietaris forestals, els estudiosos... 

—Perquè volem construir el futur: la 
construcció d'un Parc Natural és un 
projecte portador de futur en el qual 
ens comprometem com a poble a 
respectar la terra que ens sosté, a 
usar-la assenyadament i a mantenir-la 
viva per a les generacions que han de 
seguir-nos. 

I de fet, ta! com deia la Marisa Moli-
nas, referint-se a les Gavarres: "Per 
conservar la naturalesa, les directrius 
que marquen els poders públics són 
fonamentals però sense la col·la
boració 0 en contra de la voluntat col-
lectiva' no es portarà a terme cap 
mesura. El seny, que no és més que 
un conjunt de petites decisions 
encertades, ha permès sobreviure ets 
pitjors errors dels governants". 

Però si nosaltres no tenim seny per 
les nostres muntanyes, qui en tindrà? 
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Dolors Grau i Ferrando, amb qui parlem en aquesta ocasió, és l'autora del llibre 
"Llagostera" que va ser presentat el passat 16 de maig al saló de l'Ajuníament, en un 
acíe en què assistí en Joaquim Ferrer, conseller de Cultura de la Generalitat, l'Albert 
Juanola, ponent de Cultura de la Diputació de Girona, un representant de la Caixa 
d'Estalvis Provincial i el batlle, Josep Puig entre altres. 

Llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1984, 
treballa actualment al Diari de Girona com a redactora de suplements. Ara fa un any li 
van oferir de fer el treball que avui comentem i que recull el llibre esmentat amb el qual 
ha treballat durant cinc mesos, l'últim dels quals amb dedicació exclusiva. El 
resultat? un llibre agradable i sucós per tenir a mà i llegir un capítol cada dia, i un cop 
acabat, tonar-lo a començar. Sobre aquest llibre es desenvolupa especialment la 
xerrada que transcrivim a continuació. 

— Comencem parlant de l'enfoca
ment del llibre. Sovint en un treball 
d'aquest tipus hi fia una presentació 
perpartde l'autor... 

— Sí, però és una norma d'aquests 
quaderns de monografies locals de la 
Revista de Girona que no sigui així. 

— Bé, però suposant que l'hagues
sin demanat una presentació, què hi 
hauries dit? 

— Doncs que és un llibre de divulga
ció històrica. Tanmateix també és ac
tual ja que hi ha una part d'història viva 
de Llagostera. Quant al tractament he 
volgut que fos rigorós encara que en 
l'època contemporània és molt difícil 
de mantenir aquest rigor per manca de 
documentació. 

— Parlant de documentació, quines 
fonts has utilitzat? 

— He treballat amb dades de l'Ajun
tament de Llagostera, de la Diputació 
de Girona, de l'Arxiu de la Corona d'Ara
gó i diversos llibres; també he recorre
gut a fonts orals. 

— A darrera hi has adjuntat una bi
bliografia, aquests deuen ser els lli
bres als quals et refereixes, no? 

— Sí també aquests, però sobretot 
d'altres. De fet aquesta bibliografia és 
una relació de diversos treballs divulga-
tlus que es proposen a algú que vulgui 
llegir altres coses. 

— Hi ha molta cosa inèdita en 
aquest llibre? 

— En principi es tracta d'un llibre de 
síntesi i per tant no n'hi hauria d'haver. 
De fet, això és una mica una entelè
quia ja que falta molt de material per fer 
aquest recull. Llavors, necessària
ment, he fet una part de recerca. 

— Quin percentatge estimatiu del 
conjunt representa aquest treball de 
recerca ? 

— No ho sé, és difícil dir algun nom
bre: un vint 0 un, trenta per cent? 

— Quina d'aquestes coses inèdites 
destacaries ? 

— L'afusellament de qui havia estat 
alcalde de Llagostera, l'Eugeni Gur-
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nés, quatre anys després d'acabada la 
guerra i després d'una amnistia. No en
tenc com mai no se n'havia escrit res i 
havia quedat com un record popular 
per a la gent més gran. D'altres fets: la 
constitució dels ajuntaments durant la 
guerra, les característiques de la socie
tat de Llagostera en e! 1935, el nombre 
de refugiats durant la guerra. Malgrat 
això és molt difícil dir què és totalment 
inèdit. 

— En el teu llibre es recullen llegen
des. Com s'articulen aquestes dins la 
història? 

— Bé, la llegenda sempre reflecteix 
algun component de ia realitat encara 
que no tot sigui veritat. Penso que es
tà bé que les coneguem com a íals; a 
més a més, són molt divertides. 

— Aquest llibre és un llibre essen
cialment temàtic, però segur que s'han 
quedat molts temes al tinter per manca 
d'espai tot i havent-hi dades com per 
escriure al respecte, no? 

— Sí, han quedat moltes coses per 
recollir. Del Sometent, per exemple, no 
se'n diu res iot i que en Rafael Mas ja 
n'havia parlat i en Peio Pascual té un lli
bre escrit pel cap dels sometents de 
Llagostera. Concretament aquest capí
tol ja l'havia fet, però a última hora no 
hi va cabre. Tampoc no s'ha parlat de 
!a Sanitat, amb metges tant importants 
com en Martínez Iborri o la mateixa 
família Pascual. Per altra banda, hi ha 
figures com les d'en Julià Cutillé i l'Abe-
lard Fàbregues que tenen prou impor
tància com per desenvolupar-les però 
que només les he citades... 

— / per falta de dades? què creus 
que hi falta? 

— La guerra civil, per exemple. A 
l'Ajuntament no hi ha una dada, a la Di
putació alguna coseta però no gaire 
res. Tanmateix jo penso que cap histo
riador no pot aspirar a fer una història 
de la guerra a Llagostera documenta
da. Les actes de l'Ajuntament han de
saparegut. Els republicants quan van 
marxar se'n van endur els llibres d'ac
tes, íal com posa en una. 

També la primera part dei s. XX, 
abans de la guerra, és fluix^. Jo parlo 
de la vida quotidiana, dels" oficis,... 
però no hi ha quasi res de ia política 
loca! 0 ben poca cosa. Aquest cas 
però, no és per falta de documentació; 
s'haurien de buidar les actes, però 
això ja és un altre tipus de feina. El que 
jo he fet ha estat anar a buscar unes 
dades ben concretes com per exemple 
els fets d'octubre del trenta-quatre. 

••'— Quan a la història més recent, en 
ÇUè tu també han participat, creus que 
ta teva vivència ha condicionat d'algu
na manera la teva exposició? 

— Totalment! Un libre d'història pot 

ser rigorós I científic però mai objectiu. 
Només en l'elecció dels temes ja mos
tres la teva subjectivitat, també en la 
forma de redactar, etc. 

— Quin tema dels exposats en el lli
bre resaltaríes per la seva importàn
cia? 

— Malgrat que sigui un tòpic, la in
dústria del suro. Va ser una revolució. 
Amb crisis i revifalles, que també n'hi 
va haver, la indústria surera va ser un 
veritable motor econòmic amb una cla
ra incidència social, urbanística, etc... 

— / quin aprofundiries més?. Ara 
des del punt de vista del teu gust i 
interès personal. 

— El segle XIX. D'aquest període 
és el paper que juguen els ajuntaments 
de l'època, totalment diferent a l'ac
tual, és molt interessant. 

— I problemes, n'has tingut gaires a 
l'hora de fer aquest treball? 

— Moltíssims! Ei primer ja és fer un 
llibre del teu poble. Elegir els temes és 
tot un conflicte, en canvi si fossis de 
fora no t'ho plantejaries tant, fas el que 
et diuen que és més important i ja eslà. 

La manca de documentació també 
és un problema, d'un altre tipus, com 
també la incertesa que et suposa fer 
servir fonts orals. Per altra banda els 
llibres també tenen errors, jo n'he tras
passat algun i no me n'he assabentat 
fins ara. Així per exemple, en el cas 
dels oficis, vaig transcriure d'un treball 
de la politècnica un tall que parlava 
dels molins de vent a les comarques 
de Girona on deia que l'Angel Canet, 
que fabricava molins de vent, també 
havia fet motors d'explosió i havia 
inventat un aparell per rescatar sub
marins enfonsats. Doncs resulta que 
els motors d'explosió els havia cons-
truïíen Pau Jacob (ara a can Casade
vall) i qui havia fer l'invent per als 
submarins va ser en Nadal amb l'Angel 
Canet; els aparells els havia fet també 
en Pau Jacob... a cada frase s'havia 
de buscar confirmació per altres 
vies... 

— Des de la teva visió històrica del 
poble de Llagostera creus que hi ha 
algun tret característic de la gent que 
es mantingui a través de les diferents 
èpoques? 

— No, Llagostera és un poble com, 
un altre i diferent de la resta com 
qualsevol altre, i prou. • . • 

— / la història de Llagostera ? 
— Des del punt de vista de la his

tòria tal com avui s'estén, destacaria 
la feina feta per en Narcís Soler en 
arqueologia i en Pere Solà sobre educa
ció, i també els temes concrets de la 
Cooperativa i el Casino, això pel que fa 
referència a la història científica i 
rigurosa. Tanmateix no s'ha d'oblidar 
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tota la gent que ha estat escrivint co
ses i rescatant fets puntuals del pas
sat que en el cas de Llagostera són 
força persones i ben conegudes per 
tothom. 

— Aquesta però és una afecció 
relativament recent, no? 

— No, no tant! A la bibliografia cito 
Girona Artística, de l'any 1928 on dife
rent geni de Llagostera escriu sobre 
aspectes històrics... 

També la premsa local s'ha anat 
fent ressò d'un cert interès per la histò
ria del poble i anava tocant diferents 
temes. . 

— Abans de continuar amb el llibre, 
que de fet és el motiu primer pel qual 
ara estem parlant, permet de satisfer 
una petita curiositat contestant el pri
mer que et passi pel cap en referència 
als conceptes que et direm pel cas de 
Llagostera: Comencem per una època. 

— Doncs, el segle XIX 
— Una construcció ? 
— La més tòpica i típica: el Casino. 
— Un fet històric? 
— Us en podria dir tants! però des

tacar-ne un... (pensa). Bé, en diré un 
que em va fer gràcia: la destitució de 
l'ajuntament, l'octubre del 1934, per 
encendre els llums de festa el dia de la 
proclamació de l'Estatut Català. 

Jc la plaça del Castell. 

— Un col·lectiu? 
— De tota la història llagosterenca? 

.{—Si 
— Doncs em quedo amb la Llagos

tera d'avui; Llagostera Ràdio. , 
— Un personatge? 
— A mi m'interessa molt en Jaume 

Roura. Se n'ha parlat molt però se'l co
neix molt poc. 

- ;•— / ja per acabar amb aquest joc, 
un lloc? 

— (Sense pensar-ho ni un momentj-
E! Ridaura. "':'^;A'i í̂ b V:;::;::̂ ^ ÍÍ.-;J _^.O 

— Tornem al llibre, concretament 
amb el que fa a la seva presentació. 
Creus que la part gràfica ha de tenir 
autonomia per ella mateixa o ha de 
complementar el text? 

— Les fotografies i la part gràfica 
en general és un complement del text, 
iot i que té un paper propi i molt impor
tant. A part que la imatge és imprescin
dible en la divulgació perquè fa el con
junt agradable i atractiu, també propor
ciona un element ambiental difícilment, 
susEituïble. Per exemple en la fotogra
fia de la primera pedra del Casino es 
pot veure la gran quantitat de gent que 
hi és present; d'aquí és fàcil deduir-ne 
que era un fet important per al poble. 
També et presenta la indumentària de 
la gent, els pentinats, etc... I recupera 
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imalgesdel passat desconegudes per 
a molts: els arbres de la carretera, la 
font de la plaça de la bomba, una con
figuració urbanísticadiferent... 

Altres vegades pot presentar coses 
que es volen destacar o que molta 
gent no coneix tot i que són actuals. 
Aquest és el cas d'una finestra gòtica 
que està en aquell petit carreró estret 
de ía plaça de la liibertat i que ben 
segur que molts no s'hi han fixat mai. 

— En total d'aquesta barreja de lle
tra, dibuix, fotografies, espai... se 
n'han fet2.000 exemplars, no? 

— Sí-
— Estàs contenta d'aquesta feina? 
Penso que és un llibre de bon llegir i-

agradable de presentació en el qual es 
parla de coses que poden interessar 
als llagosterencs. No hi havia res es 
aquest camp que articulés una mica el 
que es coneix de ia història de Llagos
tera i penso que és un primer pas cap a 
altres treballs que complementaran 
aquest i corregiran alguns errors que, 
iot i que he procurat no fer-los, es fan 
inevitables en tot trebal! d'aquest 
tipus. 

Tambp nosaltres ens alegrem de po
der tenir a les mans un treball d'aques
ta mena i confiem que tot vagi tal com 
tu dius. Gràcies. 

•KlJ3ís.ni ,£sv . 
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He llegit amb molta atenció el teu 
llibre d'història de la nostra població, 
editat dins ia Col.lecció dels Quaderns 
de ia Revista de Girona, i valoro molt 
positivament el teu esforç de recerca, 
recopilació i redacció de dades, que ha 
culminat amb la publicació de la teva 
obra. 

La història s'escriu diàriament a 
mesura que els fets es van succeint, 
siguin del caràcter que siguin: polítics, 
esportius, militars, locals, casolans, i 
de tota mena, que persones especia
litzades o afeccionades es dediquen a 
conservar, actualment, sigui amb imat
ges 0 amb lietra impresa. La teva histò
ria l'encetes amb unes notes cronolò
giques que s'inicien cent mil anys aC. i 
acaben l'any 1979. 

Al llarg d'aquests temps remots i no 
prou coneguts per nosaltres, segura
ment que s'havien comès molies faltes 
en les anotacions dels fets que la 
història escrita ens explica. Per la qual 
cosa, tant tu, que amb tanta paciència 
i voluntat has portat a terme la redac
ció del llibre que ens ocupa, com tots 
els que et llegim, hem de donar per 
bones les teves dades. La lletra impre
sa condiciona ia seva credibilitat i ta 
que una anotació equivocada, vagi 
passant de l'un a l'altre i que finalment, 
es prengui per certa, com la que vares 
extreure de l'ArxIu de la Diputació 
(plana 80 del llibre), en què figura • 
Josep Creus com a afiliat a la CNT. 
Doncs l'afiliació d'aquesta persona és 
errònia, ja que sempre va pertànyer a 
ERC.'^A la plana següent pots com
provar, amb la composició que publi
ques de l'Ajuntament, que els comptes 
no lliguen. 

A partir d'aquí I íoía vegada que per 
la meva persona és història viscuda, 
penso, no goso afirmar, que reflec
teixes algunes informacions equivoca
des. Per exemple, a les planes 66-67 
parles de "sabaters, amb el "Vermell", 
en Ruiz o en Rogelio". No crec que en 
Ruiz, en el cas que et refereixes al mú
sic, hagués exercit mai de sabater. 
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A la mateixa plana 67 parles d' "al
guns compositors, com els Martí Llo-
sent, pare i fill". El pare s'anomenava 
Sebastià i no és conegut com a com
positor. 

Plana 55. La societat Penya la Nau 
no va instal·lar el primer sonor a la vila. 
Et primer cine sonor el va instal·lar 
l'empresa Batalla i Regàs de Girona, 
arrendataris i reformadors de la Sala 
del Casino i varen començar la progra
mació sonora d'una manera continua
da amb la pel.ücula "La muchacha del 
Volga". El que es pot confondre és que 
un temps després varen començar el 
sonor al cinema Penya la Nau, amb ia 
projecció de la pel.lícula parlada en 
castellà "Del mismo barro", protagonit
zada per Joan Torena. El doblatge, tal 
com estem actualment acostumats, va 
tardar molt a fer-se. Les versions ve
nien impreses amb l'idioma original i 
subtitulades. 

Plana 81. Durant els Fets de Roses, 
no es varen detenir desenes de perso
nes. 

Plana 86. Parlant amb diversos exi
liats, cap no recorda que en Ricard Ca- • 
sademont marxés a França. 

Plana 89. L'Ajuntament de l'època 
no va organitzar cap cursa de torets 
{"novillos") l'any 52. Essent batlle Lean-
dre Calm, i d'una forma particular, es 
convertí en empresari taurí. La plaça 
no es va omplir de gom a gom, bon tros 
n'hi va faltar, i no es va trencar cap tan
ca. Els temps que corrien no permetien 
aquests tipus de manifestacions. 

Plana 56. Parlant del Casino, es
crius que "l'altre d'ordre estatuari, és 
que les dones no podien ésser sò
cies". L'estatut no preveia que les do
nes poguessin ésser sòcies, però tam
poc no els negava aquest dret. Puc 
afegir que existia un article en el Re
glament de referència que especifi
cava que per ésser soci havies de 
tenir quinze anys complerts, i en canvi 
tenim un convilatà que és soci de 
l'entitat des del dia del seu naixement 
Tots els imprevistos queden coberts 
per l'article 40. 

Escrius que "i'objectiu de tots els 
Casinos era el mateix, la instrucció i • 
l'esbarjo. El primer tan sols es complia 
amb la instal.lacló d'una biblioteca". 
Una Biblioteca que va servir, voldria 
afegir-hi, per completar i cultivar l'edu
cació elemental d'una bona quantitat 
de persones que s'havien d'incorporar 
a les indústries, en edat Infantil, per 
ajudar a les seves famílies en la sobre-
vivència. Tenim una eminència entre 
nosaltres, que no anomeno, que va 
estudiar part de la seva carrera a la 
Bilbioteca del Casino. 
• La instrucció no sols es va complir 

amb la instal.lació de la Biblioteca, si

nó que al llarg dels temps s'hi han aple
gat tot tipus d'activitats, d'àmbit artís
tic I cultural de tota mena. Seccions de 
teatre, sarsuela, i un cor del qual sola
ment queda el record d'unes partitu
res. La sala on tenen lloc les exposi
cions fou, durant molt de temps, una 
sala condicionada permanentment 
amb butaques i dedicada esclusiva-
ment a manifestacions culturals. 

Contràriament al que es pugui dir, el 
Casino no organitzava la Festa Major. 
A partir de t'any 1929, i tal com li mar
caven els Estatuts, la societat estava 
obligada a organitzar durant els esmen
tats dies uns festeigs extraordinaris 
per als socis i familiars. 

Afegeixes a la plana 57 que "Les 
sessions de cinema al Casino avui són 
escassíssimes". Les sessions de cine
ma potser estan faltades de públic, pe
rò jo diria més aviat que moltes, moltes 
vegades, són sobrades. 

Has de pensar, amiga Dolors, que el 
Casino ha aplegat durant cent anys la 
major part de la vida del poble. La vida 
que tu has descrit tan bé en el teu 
llibre i que, malgrat aquestes incorrec
cions o petits malentesos, que m'he 
atrevit a assenyalar-te, recomanaré a 
tothom que el llegeixi. 

Encoratjant-te en la teva tasca, cor
dialment et saluda 

J. Valls 
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LA NENA DEL V 

"...cada vegada que veig aquell cos Inert recordaré la beguda i quan vagi a 
un Bar la demanaré..." 

XARCUTERIA 

Anar pel carrer sense direcció úni
ca, conèixer noves sensacions, veure 
un cos ben fet I descobrir que tot això 
allunya els mals rutinaris, és un fet 
corrent entre la gent de poca voluntad. 
Sí, I quedar bocabadat davant unes 
mitges negres I foradades de manera 
escaient, amb dibuixos simètrics que 
donen la Impressió que allò que co
breixen es mou I ve cap atú, també. 

Penses: "ara és la meva, o ara o 
mai", I recordes aquell "play-boy" que 
empastifat de perfum cull el mocador i, 
així de fàcil, es lliga a una dona dins 
l'ascensor de l'Hotel. Però ara ja no hi 
ha temps de res. La tens ben a prop II 
pots tocar les faidllles, són estretes I 
de tacte fi. Uf! ja no pots més, quin 
deilrl més cruel! a més et correspon 
amb rapidesa; et mira I pica l'ullet. Llàs
tima que la cara estigui tant iluny, és 
imposible d'arribar-hl, doncs amb la 
teva mà tant sols II llisques el turmell. 

Res, oDserves que t'han estafat, és 
un rètol publicitari que ofereix vermut 
als vianants sense rumb. I la nena? La 
noia hi està de rebot, però tu ho reco
neixes, ja te la feies teva, és ben cert! 
te la volies emportar... Ara poses els 
peus a terra I te n'adones que no 
toques res, ni res d'allò tan llunyà es 
mou cap a íú. I dius: ~"bé, però de 
totes maneres, cada vegada que vegi 

l'ampolla d'aquell vi tan fi. dolç i de bon 
paladar, me'n recordaré d'aquella nena 
que em desperta els instints. O no, 
diguem-ho diferent, cada vegada que 
vegi aquell cos inert, recordaré la begu
da i quan vagi a un bar la demanaré i 
me la prendré amb gel, llimona i una 
oliva, i si pot ser amb la nena al meu 
costat. Sí, la nena que m'ha quedat 
grabada al llimb." 

Ho han aconseguit!, han assolit el 
que volien; despistar el personal. I és 
que un ja.no sap què demanar, si una 
dona ben parida o un vermut negre. 
Déu meu, quina confusió, potser tot 
alhora... seria massa. 

I ara, qui diu que hi ha poca volun
tad?. Passa que el coll de l'ampolla és 
massa estret per sortir d'aquest món 
aburgesat I conformista. Només hi ha 
dues opcions; o seguir jugant com tots 
dins l'engranatge, o bé trencar l'ampo
lla pel cul i així en sortim tols plegats, 
tant si és bo com si no. No seria mala 
idea, però això sí, que abans ens 
deixin acabar la beguda i acomiadar-
nos de la nena del vermut 

Pere Canigueral 

, ESPECIALITZATS EN 
EMBOTITS CASOLANS 

US DESITJA UNA 
BONA FESTA MAJOR 

Santiago Russinyol, 4 
Àngel Guimerà, 10 

Tel. 83.02.21 

LLAGOSTERA 
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A 

» 

J . Se lis 

ELS HI OFEREIX ELS SEUS 

SERVEIS AL MATEIX TEMPS 

QUE ELS HI DESITJA UNA 

BONA FESTA MAJOR 

Rigurosament és possible que no si
gui de l'estrip d'homes que han fet fami
liars les històries de ficció i seria aven
turar-se afirmar que es tracta d'un 
d'aquests Individus d'una sola peça, 
però en tot cas, això sí, és home de 
poques. 

Partidari dels plaers domèstics, de
fensor de les tradicions, el Sr. Cano-
vas practica una religiositat sense es
tridències, no és un devot dels que 
sembien romandre en estat d'eterna 
genoílexió però acompleix correcta
ment els manaments. 

És un prohom d'estil aristocràtic de 
qui és defícil recordar un mal pas o un 
instant de torbació. Aquest posat de 
fermesa és un atribut que els individus -
vot estimen I va ésser clau en la seva 
elecció com a màxima autoritat munici
pal. 

Però desenganyem-nos, des de l'as
ceta més obstinat a la monja clausu
rada més respectuosa passant pel 
sant-baró de més mèrit, senten el crit 
de la naturalesa, mantenen entre les 
vísceres la llavor de la sensualitat. No 
descobrim res afirmant que la carn és 
matèria voluble i vulnerable. 

El Sr. Cànovas té com qualsevol el 
seu taló d'AquIl.les, una fablesa tan 
oculta com Intensa, tan arrauxada 
com obsessiva. 

La va conèixer en un d'aquests mo
ments cinematogràfics que predis
posen l'esperit a viure situacions 
excepcionals. Essent benèvols amb 
l'edat del nostre pròcer podríem definir-

lo com un "boy meeís giri" clàssic. 
Haureu d'admetre que un viatge noc

turn, camí de casa, en l'univers tancat 
d'un compartiment de tren, composa 
l'atmosfera adequada. En aquell bres
sol immens tothom dormia llevat del 
Sr. Cànovas, abismat en el fil dels 
seus pensaments, massa consirós 
per advertir l'entrada de la jove esvelta 
que s'assegué al seu costat. L'atzaro
sa vida municipal el tenia capficat, la 
gestió a l'alcaldia no era una bassa 
d'oli; els opositors, encapçalats per i'ir-
ritent Roig, no perdien oportunitat de 
fer-li la traveta. La ment desbocada 
resseguia l'odi que destinava a aquest 
respecte quan notà un cotacte en el 
muscle. La seva veïna de compar
timent havia recolzat el cap vençuda 
per la tendència de la hori'zonlalitat 
que com és sabut predomina en eis 
individus adormits. Minuts més tard la 
inclinació s'accentua i el cap d'aqueíia 
jove mandrosa llisca pit avall fins 
reposar damunt els fèmurs de l'atònit 
Sr. Cànovas. 

Àdhuc per un gentil cavaller com ell, 
aquella exhibició d'indolència era into
lerable. L'educació és un valor primor
dial i en aquest aspecte ni el més pro
fund dels sons pot considerar-se un 
atenuant. 

— Decorum senyoreta —reconvení 
amb escasa convicció. Calia exigir un 
cert capteniment però tampoc era 
necessari despertar tot el tramvia i fer-
los partíceps d'aquella incòmoda i ves 
a saber si.. comprometedora com-
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posició. 
• No obtingué altra resposta que un 

gemec molest i una abraçada a la ca
ma. 

Es disposava a resultar més expedi
tiu quan advertí els delicats trels del 
seu rostre, la sensualitat dels llavis 
mig oberts, el setí d'una pell que calia 
molt tremp per no acaronar, í'auréola 
d'uns cabells eriçats i més obscrus 
que l'Africa Central. 

Passà la resta del viatge captivat, 
ullprès per aquell prodigi de la naturale
sa que li havia caigut a la falda. Ma;ica-
ven pocs minuts per arribar al seu des
tí, però per no desvetllar-la estava dis
posat a enllaçar amb el "Irans-siberà" i 
si calia anar a un frenopàtic per dissi
dents, hi aniria. 

No va ésser necessari. Tan adormi
da com s'havia inclinat es reincorporà 
instants abans de despertar-se. Ei 
tren s'aturà, somrigué amablement, 
baixà i es perdé entre la fosca. Aquella 
foscor era ia dels carrers del poble 
d'on era alcalde el Sr. Cànovas. 

No va donar-se un sol dia de des
cans fins que va conèixer qui era i no 
n'ha tingut cap més d'ençà que ho sap. 
Aquella criatura meravellosa la deessa 
de la Renfe, la bella dorment que no va 
tenir temps de desencisar —brutal 
atzar— era la companya d'en Roig, del 
seu enemic natural, del més vil dels 
homínids coneguts. 

El destí li havia clavat un directe a 
la mandíbula, passaven els mesos i ell 
vivia submergit en !es algues d'un 
amor impossible atiant dia a dia la fla
ma de l'odi aRoig. 

El seu rostre, abans fàcilment her
mètic, bregava per permanèlxer inex
pressiu, però la intensitat dels senti
ments el delataven. S'entendria com 
un adolescent enamorat quan recorda
va aquella criatura a qui havia vetllat el 
son i se li enverinava el gest quan sor
tia al pas del camí del seu pensament 
la cara burleta d'en Roig. 

Arribà el temps de carnavaL En 
aquella població el ball de màscares 
esdevé tot un aconteixement. Les dis
fresses es mantenen en el més abso
lut dels secrets. Fins per als mateixos 
membres d'una família és un misteri 
qualsevol que no sigui la pròpia. El lo
cal ple a vessar de sers anònims és 
una concessió anyal a la promisqüitat i 
permet a la imaginació un excitant 
exercici de vol lliure. 

A la recerca d'una elecció clandes
tina de disfressa, el Sr. Cànovas va di-
ngir-se a uns magatzems de Barcelo
na, on per un preu passador és pot llo
gar la pell d'en Napoleó, d'una empera-
tnu rusa o d'un aborigen australià, per 
citar tres cassos eminents de les múlti
ples possibilitats. L'obstinació d'un em

pleat excessivament sol.üciíat aconse
guí que el Sr. Cànovas provés, natural
ment sense el méss mínim compromís, 
la vestimenta del super-heroi-americà. 
Es trobava dins el provador valorant 
les dificultats de mantenir la dignitat 
amb aquell uniforme de salsitxa de 
frankfurt aèria. Apreciava la vessant 
cavalleresca, romàntica del personat
ge, però no 11 feia el pes la vestimenta • 
decididament ridícula, ni l'aire jovial, vi
gorós, d'optimista històric que cal man
tenir per representar-lo amb propietat. 

Novament l'atzar s'ocupà de cap
girar-li l'existència. El cor se li 
accelerà i tronava tan fort dins la caixa 
toràcica que hagués estat qüestió 
compromesa distingir-lo dels tams-
tams d'una tribu mandinga en plena 
Festa Major. 

En aquells magatzems d'una ciutat 
monstruosa, a cent quilòmetres del 
seu poble, hi havia entrat l'anatomia 
privilegiada de l'ésser que li tenia el 
cor robat. Des del provador, convertit 
en privilegiat mirador l'observà mentre 
esvelta com un gacel.Ia caminava 
desimbolta cap a un dels dependents 
que incomprensiblement no es des-
maià quan ella se li dirigí. Minuts des
prés li entregaven uns hàbits de 
monja; pagà i sortí amb la mateixa 
lleugeresa ingràvida, portant sota el 
braç una disfressa que ningú llevat 
d'ell havia de saber a qui encobría. 

Descartà qualsevol hipòtesi vincu
lada a la irreverència i es convencé 
que el propòsit d'aquells hàbits era la 
de comparèixer al ball de màscares 
convertida en la "Dona Inés" d'en Zor-
rilla. 

Es decidí ràpidament pel vestit de 
Don Joan i tornà al poble a esperar 
amb impaciència jovenil aquella nit que 
seria la seva gran nit. 

Hores abans del ball de màscares, 
ja transformat en Don Joan es sentia 
segur d'ell mateix. La seva gràcia 
natural i aquell uniforme de seductor, 
necessàriament havien de conduir-lo a 
l'èxit. 

•Zombis, pallassos, pirates, funàm-
buls, ballarines, omplien la sala; ju
gant, aventurar-se a identificacions ar
riscades, coquetejant a l'empar de 
l'anonimat. Era una partida on tot vol
tava a l'entorn del misteri. L'incògnií 
propi i aliè obre les portes a la permis-
sió. 

Si damunt la sala en ebullició s'alça
va un enorme interrogant, Don Joan 
des d'una llotja mirava aquells éssers 
amb la indiferència o potser arrogàn
cia, del que coneix totes les respos
tes. No les sabia totes, però sabia 
l'única que li interessava. 

Havia ja localitzat l'Agnès de la se
va ànima, només li calia no afluixar les 

òptiea 

MML·EXT 

Caldes de Malavella 

Cassà de la Selva 

Llagostera 

Tel. 47.00.29 

Tel. 46.12.03 

Tel. 83.05.99 

Anglès (C. indústria, s/n.) 
Tel. 42.21.20 
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H O R A R I : 

Matí : de 10 a 1 

Tarda: de 5 a 8 

Dil luns i festius tancat» 

US DESITJA 5 
BONA FESTA 

LLAGOSTERA 
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QUEVIURES 

CAN MADI 

Carrer Almogàvers, 8 - Telèfon 83 00 98 

LLAGOSTERA 

—Agnès, ànima de la meva ànima 
etern imant de ma vida 
perla sense petxina 
entre les algues de! mar 
voldries amb mi ballar 
0 vols deixar-me morir. 
Era una traducció casolana i lliure 

dels versos d'en Zorrilla que descapdel-
là, com aconsellen els cànons, genoll 
a terra i les mans sobre el pit contenit 
al cor a punt d'esclaíar. 

La bella Agnès, més esbelta que 
mai, potser tement que la veu la dela
tés, no va dir ni un mot, però li oferí el 
braç I l'acompanyà al mig de ía pista. 

Ballaren toia la nit encesos per la 
passió. Ella en silenci embruixada en
tre e! seu tòrax poderós, mentre el Sr. 
Cànonvas recitava la resta dels ver
sos traduïts pensant únicament en 
aquell amor arrauxat. 

—...Aquestes dues líquides perles 
que ara es desprenen tranquil·les - • 
de les refulgents pupil.les 
que em conviden a absorvir 
a no veure, a esvair 
i aquest abrandat color 
que en la meva faç no era 
no és veritat coloma meva 
que estan respirant amor? ••'•-
Ell tancava els ulls, ecomenant-se 

al "creixendo" d'aquella simfonia deli
rant. Havia esdevingui una brasa pen
sant en !a pelí de bvilut, els llavis de 
maduixa, les traces delicades del cos 
sublim que s'amagava sota els austers 
hàbits de monja i que una nit havia atre
sorat damunt !a faida. La besà, no po
gué contenir l'impuls del desig irrefle
xiu, s'idenficà i la besà abans d'acomia
dar-se. Va ésser només un frec, però 
un frec que recordaria mentre vivís. 

Tres dies després, asseritat en el 
cafè on convergeix tot e! poble, es sen
tia encara profundament feliç, vivia de 
les rendes de la nit del ball de màsca-
ras. 
brides dei corser de la seva impacièn
cia i esperar dos o tres peces abans 
de demosírar-li la seva destreça de bal
larí. Quan començà la tercera el desig 
enrunà l'aplom i el dirigí irreductible cap 
aquella deessa vestida de monja em
mascarada. 

Quan s'adonà que en Roig i aquell 
ésser celestial havien entrat en el lo
cal, novament esclatà en el seu tòrax 
eltam-íam africà. 
• Intentà enredar-se en eis misterio

sos utis negres d'ella, cercant l'íntima 
complicitat de les intenses hores pas
sades. Fruïa del plaer de l'amor corres
post, combinat, en un cocktail perfec
te, amb el dolç sabor de la venjança. 
Però quan va capturar el seu esguard 
l'angoixa li pujà a glopades inundant-li 
la gola d'amargor. Un pressentiment 
l'estremí. Ella el contestava amb un 

-somriure de compliment, de indiferèn--
eia, que no contenia ni un gram de com
plicitat. Semblava no recordar res, no 
haver viscut res. 

Desconcertat observà com en Roig 
se li acostava amb el llavis forçats per 
una rialla contenida, s'aturà davant 
seu i acompanyant-se de gestos des
proporcionats li recità: 

"no es veritat coloma meva ''•'''' 
que estem respirant amor?" 

Va acosíar-si encara més i a cau 
d'orella afegí: "va ésser el bes més 
púdic que he rebut en la meva vida". 
Esclatà a riure, incontenible, com un 
bàrbar. 

El Sr. Cànovas notà en el pit Ía 
ferida d'aqueiles paraules letals. Li 
acabaven de partir l'ànima. 

Enric Ramionet i Lloveras 
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CREU DE POR iff VI 

Ja des de molt petit el pariar de creu 
sempre m'ha impressionat moltíssim, i 
més encara si es tractava de creus si
tuades a les rodalies del poble, tant si 
les veia com si no. És com una supers
tició de mainada o una fantasia de 
nen. Parlar de la Creu d'en Joanillo, de 
la creu d'en Codolar o de l'antiga de 
ferro clavada a la paret d'una muralla 
del castell... 

Un dia que anàvem amb el meu pare 
a Creu de Por, a buscar un tamborellat 
de rajols (del meu record allà hi havia 
una rajolaria) jo vaig preguntar-li el per 
què allà en deien el nom estrany de 
Creu de Por, si per més insòlit no hi 
havia ni creu... 

—Ja ho preguntarem al rajoier quan 
hàgim carregat el tamborell; ell en deu 
saber alguna cosa. 

En efecte, quan ja estiguérem lles
tos i a punt de marxar, maigraí que te
níem pressa, e! pare digué al veli Pau: 

—Saps què em pregunta el borde-
gàs? 

—Qui sap... 
—Doncs, no és qualsevol cosa, car 

jo també m'ho he preguntat moltes ve
gades. 

—Què? 
—Doncs, com és que d'aquest in

dret en diguin Creu de Por, si no es 
veu cap creu enlloc. 

—Ah! bona pregunta, inteMigent i 
alhora inginyosa. Bé, la resposta pot 
venir per partida doble. Per una part, la 
que pot tenir més fonament, és que, jo 
tot just era un marrec, tot això estava 
mott poblat de suros, arbres i verns, 
tots a prop de la riera. En un 
d aquests, concretament en un suro, 

hi havia en la seva gran soca una creu 
de ferro forjat clavada a l'alcàrla d'un 
home. Però va succeir que com que el 
bosc era tan espès i ufanós, decidiren 
fer una tallada d'arbres per aclarir-lo. I 
resulta que varen tallar l'arbre, el suro, 
amb lacreu Ítot... .-

—I per què hi havia la creu? Vaig 
preguntar tot curiós. 

—Ah! fill meu... això no ho sé pas, 
jo amb prou feines me'n recordo del 
suro que tenia aquella creu clavada. 
Però la gent deia que en aquest fondal 
tan feréstec, de molt antic hi varen 
matar un home. La gent del poble des 
del mateix moment i fins ara li feia 
temença, basarda, de passar aquest 
bagueny, i per tan ía por tot i recordant 
la creu i la desgràcia que hi havia 
succeït. Veus qui una versió del per 
què hi ha quedat aquest nom de Creu" 

, de Por... 

—Però tal com t'he dit n'hi ha una 
altra, encara més llegendària. Diuen 
que en l'indret des de temps inmemo-
rial hi ha hagut l'encreuament de la car
retera o camí que procedia de Sant Fe
liu cap a Caldes amb el de Tossa-Sant 
Llorenç cap a Girona. Era un lloc estra
tègic, misteriós i ple de lladregots que 
atacaven i robaven fent tota mena de 
disbarats. Per tant no és estrany que 
per l'esmentat encruament de camins 
o per alguna creu posada per recordar 
la facècia, en diguin el pas de "Creu de 
Por"... 

ARTICLES DE CAÇA I PESCA 

ESQUERS VIUS 

GRAN ASSORTIT DE TROFEUS 

Carrer Calderers, 9 

Telèfon 83 06 18 

LLAGOSTERA 

(Girona) 

Restaurant 

Josep Calvet 

Cscuts 

Carretera de Girona a St Feliu, 
Km. 21 

Telèfon (972) 83.04.50 

LLAGOSTERA 
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Telèfon 83 04 62 

Ctra. Comarcal Qm. 25,7 

de Girona a St.Feliu de Guíxols 

LLAGOSTERA 
(Girona) 
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Salé de ^elUóa 
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Carrer Cristòfol Cotom, 6 - Telèfon 83 00 29 

LLAGOSTERA 

«OCASO» 
s. a. 

SEGUROS Y REASEGUROS 

VIDA 
ENFERMEDAD 
DECESOS 
CIRUGrA 
AVIACION 
INCENDIOS 
ACCIDENTES 
TRANSPORTES 
TOPO RIESGO DEL HOGAR 
MULTI-RIESGO DEL COMERCIO 
TODO RIESGO CONSTRUCCION 
PERDIDA BENEFICIÓS 
COSECHAS 
ROBO 
CRISTALES 
CRÉDITO Y CAUCiON 
CRÉDITO VIVIENDA 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
COMUNIDAOES 

EspeciQlistas en 
SEGUROS HOGAR 

Sucursal en Gerona: 
Aventda Jaime I, 29, 1.° 

Agencia en Llagostera: 

Carrer del Almogàvers, 21 • Telàfon 83 01 35 

Camacho Perruqueria 

GIMNÀS 
SAUNA 

MASSATGE 
Gimnàstica Femenina 

Gimnàstica Masculina 
Gimnàstica Correctiva 

Gimnàstica Esportiva 

Grups especials per a nens i nenes 

Culturisme (desenvolupament 
muscular) 

Massatge esportiu 
i vital corporal 

Sauna 
Tot això ho trobaràs al 

Passeig Romeu, 20 - LLAGOSTERA 

Per a informació adreceu-vos al mateix Gimnàs: 
Matí, de g 8 12 - Tarda, de 2/4 de 4 a les 9, 

- PINTURA DECORACIÓ 
• COL·LOCACIÓ DE PAPER PINTAT 
• ESTUCS 
• ROTULACIÓ 
• PINTURA EN GENERAL 

Carrer Uayana, 4-0 - Telifon B3 05 49 

LLAGOSTERA 

M:HELENA 

Us desitja una Bona 
Festa Major! 

Carrer Concepció 

TeL 83.10.27 

LLAGOSTERA 
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Fent volar i volar la imaginació fins al punt, de pensar, que: 
_ Si un bon dia sortint de l'escola, ens trobéssim una llàntia meravellosa i de 

dins ens sortís un Aladi, i ens digués! Hoola Maacol frega aquesta llàntia i 
demana tres desitjós, el que més d'agradi d'aquest món, I te'ls faré realitat. 
Què demanaries? 

I sou vosaltres gent menuda de segon i tercer els que ens contesteu 
d'aquesta manera tan graciosa i imaginativa. 

*M'agradana casar-me amb un noi mol t maco *Ésser molt ric 
*Esse feliç i rica *TenÍr un circ 
*Ésser de la revista *Ésser torero 

Aurora Sanchez ' 9 anys J u l i - 9 anys 

* U n castell mol t gran ,'.;.._. 
*Èsser mil ionari 
*Ésser un súper "heroe" 

Dani Camacho - 9 anys 

*E i cotxe més maco del món 
* U n castell protegit 
*Que jo fos un mag 

Josep Verdaguer - 9 anys 

*Tenir un hort mol t gran 
*Una botiga de llaminadures 

Molts i molts diners 
Albert - 9 anys 

Tenir molts diners 
Que no em morís mal de la vida 

*Que me sortís el " F ï l l p r l m " 
Montserrat Serrano - 8 anys 

Que els meus pares s'estimessin 
Que els negres visquin bé 
Que fes la comunió amb alegria í fel icitat 

Alícia - 8 anys 

^Tenír un xaiet amb una piscina 
^Tenlr molts jerseis macos 
*TenÍr una calculadora d'or 

Ester ' ? anys 

'Poder volar 
* Córrer a la velocitat de la l lum 
'^Poder ésser mestra 

••Una escopeta ae balins 
*Un germà 
* Molts de cèntims 

Josep A. - 9 anys 

*TenÍr un cotxe amb motos al darrera 
*Tenir una casa gran i mol t bonica 
'Tenir mol t d'or n;;, 

Albert Font - 9 anys 

'Diners, molts diners 
'Una bota de vidre 
'Una botiga de gelats 

Mariana Torrejón - 9 anys 

*Que la llàntia meravellosa fos veritat *Que m'anessin bé els estudis 
*Que pogués volar *Que tingués Un vaixell 
*Que to t el que hi ha a les botigues fos veritat *Que el meu pare fos el rel d'Espanya 

August Fuyà - 9 anys Albert Costa - 9 anys 

* n , . t u , - . , , . * Fer-ho to t més bé 
Que el pob e sigui fe iç * o * > K * 

* " .. . -^ ^ Que tot l a n y fos estiu 

ADOBS LfaUIDS 

^Que "el calda" donés més diners 
Que to thom es posi bo 

M.M. - 9 anys 

^Tenir tots els caramels del món 
^Dibuixar mol t i mol t bé 

Tenir molts de cèntims 
Jordi S. - 9 anys 

Que la gent no fos pobre 
Núria Clara - 9 anys 

'Tenir un cavall marró 
'Que em toqués una bona travessa 
*Tenir sempre bones notes 

Jaume Arbusé - 9 anys 

C/ Camprodon, 8 i 12 

Tels. 83.01.90-83.00.74 

17240 LLAGOSTERA 
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us desitja una BONA FESTA MAJOR 
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Montserrat Boadella 
(CASA CORTINA) 

Plaça Catalunya, 14 

Telèfon 83 05 46 
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La Natura 
Passeig, 46 

DIETÈTICA 

RÈGIM ^ 

CONSULTES NATURISTA 

Viatjant per la latitud sud del nostre planeta la imatge que te
nim del món arriba a distorcionar-se, o potser se'ns fa més 
real. 

L'Uruguai és un d'aquells racons del 
món on la dèria del materialisme euro
peu o nord-americà no ha arribat enca
ra i, guarda com tot Sudamèrica unes 
arrels que el sostenen com a identitat. 
Té poc de turístic, a l'excepció de Pun
ta del Este que podríem comparar amb 
Marbella o, les càlides platges de Mon
tevideo banyades pel riu de la Plata 
que desguacen en ei mar del mateix 
nom. Potser per això en sabem poc, 
gairebé és nu!.la la nostra informació. 
De l'escola n'aprenguérem la capital i, 
recentment a través dels "Mas Mèdia" 
hem sabut que ha sofert una dictadura 
que li ha robat onze anys i mig a una de 
les democràcies més ben consolida
des de llatinoamericà, que Sanguinetti 
del partit dretà Colorado n'és l'actual 
president i que no compta- amb més de 
tres milions d'habitants. 

Però hi ha molta altra informació: el 
mateix nom del país significa en guariní 
"riu del ocells colorejats". La seva capi
tal, Montevideo, no té més de dos-
dents anys i això és pot veure en les 
recents edificacions de tota la ciutat; 
encara que a la zona del port hi trobem 
edificis amb una certa antiguitat que mi-
rats des de l'antiga Europa no tenen 
massa valor històric. Però no sols Mon
tevideo és un lloc recent, tot el país es 
troba en la mateixa situació i sobretot 
si tenim en compte que gairebé desco
neixen la història d'abans de l'arribada 
del espanyols. En els museus d'histò
ria es guarden dels indis Charruas com 
a relíquia, pedres rodones (boleado-
res) que aquests llançaven per a caçar 
o defensar-se. De fet, els uruguaians, 
majoritàriament estan agraïtsal "poble 
espanyol" ja que consideren que les 
tribus indígenes que hi habitaven eren 
força endarrerides, incomplarables a 
les cultures Maia i Asteca. Possible
ment en aquesta opinió hi intervé el fet 
de què l'índex de població blanca és el 
més alt de tot el continent. Actualment 
d'indis no es queden, el general uru
guaià Ribera els acabà d'exterminar 
després de les matances organitzades 
pels espanyols. 

Però no volia entrar en la història. 
La meva intenció és la de donar una vi
sió general del país, basant-se en im

pressions del meu viatge, en dades i 
en aproximacions dels amics uruguai
ans. 

A Montevideo hi viu la meitat de la 
població total i és l'eix i l'ànima del 
país. L'origen del seu nom és incert, 
hom suposa popularment que en 
arribar per primera vegada un vaixell 
espanyo! ara fa uns dos-cents anys i 
veure un petit turó anomenat "el Gerro" 
algú cridà "Monte-Video" i d'aquesta 
en quedà batejat. D'altres asseguren 
que el petit turó fou el Vlè. que veié la 
flota espanyola i per error es barre
jaren les xifres amb les lletres de la se
güent manera: Monte VI deo. La cultu
ra popular és sempre molt rica en lle
gendes i dites. El que realment distin-
gueix Montevideo és l'enorme riu de la 
Plata barrejant-se amb les aigües 
atlàntiques. Les llarguíssimes platges, 
els barris residencials de Carrasco i 
Pocitos. Els verdissims parcs Rodó i 
Batlle... però també la misèria dels 
seus carrers, els venedors ambulants, 
els nens demanant caritat a cada 
casa, els cotxes d'abans de la segona 
Guerra Mundial, els vells abandonats 
a les escales de les esglésies. Les 
barriades pobres. La misèria de certes 
zones és impressionant, però no sols 
aquí, tot Sudamèrica pateix del mateix 
mal incurable. Diu Eduard Galeano, un 
escriptor uruguaià, en el seu llibre Las 
venas abiertas de Amèrica latina: "La 
cultura de la pobresa, l'economia de la 
subsistència i l'atràs són el preu que 
paga Sudamèrica a la colonització". 

Montevideo no té gaire indústria, 
les poques empreses existents estan 
finançades per capital extranger que 
aporta poc benefici al país, per això 
substitueix gràcies al sector terciari, 
a! contraban i a l'economia submer
gida. 

LA SUÏSSA 
SUDAMERICANA 

Les llargues distàncies que sepa
ren les ciutat, interminables, ens 
obres les parpelles a un país especial, 
gairebé verge. M'imagino comparable 
a Austràlia, però en petit. Per nosal
tres, els catalans, acostumats a guar-



BUTLLETÍ D E LLAGOSTERA —57 

El riu de la Plata al seu pas per Umguai 
; ] ..I 

dar en la nostra vista un horitzó atinat 
de muntanyes, l'Uruguai ens resulta in-
creiblement planer, del principi a la fi, i 
d'esquerra a dreta, en això compara
ble a l'Empordà. L'ópinió dels uruguai
ans difereix ja que consideren que 
viuen en terres ondulades. No conei
xen la neu, perquè les alçades són 
mínimes. El turó més important "Pan 
de Azucar" compte només amb 500 
metres d'altitud. 

Les aigües tranquil·les i a voltes ra
bioses que inunden ciutats ocupen tot 
el país. Els grans rius Uruguai i de la 
Plata no tenen res a veure amb els nos
tres. Les zones d'aiguamolls s'exte-
nen infrenables, als seus costats hi 
viu la verdor d'una Suïssa planera, 
com es deia antigament, la Suïssa 
Sudamericana. 

Els prats són aprofitats pel bestiar 
(boví i oví). Allí els animals viuen en 
completa llibertat i s'alimenten d'herba 
en les immenses extensions naturals 
sense necessitat de menjar addicio
nal. 

Aquelles terres són excel·lents pel 
bestiar; els animals s'hi reprodueixen 
amb facilitat degut a què tenen àm
plies zones per viure, pensem que ca
da deu mil m^. són ocupats per menys 
de 10 animals, normalment per xais, 
vaques i cavalls. El terreny, però, tam
poc no és gens car: una Ha {10.000 
m2.) oscil·la entre els 200$. 

La vertadera dèu de subsistència 
del país és l'obtenció de carn i pells 
dels animals. Realment no és una font 
de riquesa degut al bloqueig econòmic 

de la C.E.E. i de U.S.A. La C.E.E. 
adopta una política proteccionista en
vers els ramaders europeus i, els 
E.E.U.U. importen carn d'Autràlia per 
més del doble valor que pot costar una 
tona a l'Uruguai. Amb això s'aconse
gueix, com en tantes altres temptati
ves, encarir el preu de la carn que 
consumim, i els sudamericans produir 
excedents que no poden vendre en
lloc. 

Avui dia, però, explotant la produc
ció de cítrics i' en algunes zones del 
país í'agricultura reemplaça la ramade
ria. 

Quasi no hi ha boscos, la ramaderia 
no ho permet. Els pocs que trobem es 
componen d'arbres tan exòtics com "la 
oreja de negro", "ombú" o "seibó" o, 
simplement les plantacions rectangu
lars o quadrades d'eucaliptus al mig 
dels camps que serveixen de sopluig 
al bestiar els dies de pluja o de refugi 
en dies d'esquila. Els eucaliptus no 
són autòctons del país, però com a 
australià adquireixen dimensions ex
cepcionals. També trobem manades 
d'estruços i conills salvatges. 

El típic "gaucho" podem encara veu
re'l vestit amb l'atuend que ei caracte
ritza i montant en un alt cavall per a 
realitzar les tasques de ramader. Els 
preus dels cavalls són increïblement 
assequibles: per 15.000 o 20.000 pes
setes podríeu comprar el més bell ani
mal de la terra. 

La pobresa constatada general
ment a la capital es multiplica en el 

Josep 
r A ^ l ^ 

Cansaladeria 
Carnisseria 

Carrer Consellers, 2 - Telèfon 83 02 57 
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Vea nuestro amplia goma 

Nocional e Importacíón 

RIEGOS POR ASPERSION 
Jardineria, Goteo. 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
Sumergibles, Verticales. 
ENROLLADORES 

camp. Potser degut a què les carrete
res són dolentes, les distàncies llar
gues des de la capital i entre ciutats, i 
hi ha manca de treball, aquestes zo
nes sofreixen un endarreriment cultu
ral i econòmic. A Trinidad i a Salvador 
Brum i a a altres llocs, exceptuant les 
parts cèntriques de dites ciutats les 
cases són barraques de fusta i llautó, 
els carrers no estan asfaltats, hi ca
mina gent delcalça... 

Al final de la meva ruta per l'interior 
vaig aturar-me uns dies a la bella ciutat 
de Salto. Aquesta està banyada per un 
capdalós riu anomenat Uruguai que 
efectua de frontera natural amb l'Argen
tina. Salío té una vida cultural enveja
ble malgrat tots els impediments econò
mics. El color blau intens del cel, i les 
postes de sol dins del riu són, diuen, 
de les més belles del món. 

Salto es troba en ple camp uru
guaià. El camp, separant-lo dels proble
mes que pateix, perquè és impossible 
oblidar-los, és d'una riquesa cromàtica 
i d'una serenor transparent que pene
tra profundament en l'esperit. 

Potser són les terres planeres fins 
a l'horitzó, les aigües dels enormes 
rius, els animals domèstics en quasi 
absoluta llibertat i, el cel d'un blau in
tens els qui li donen al poble uruguaià 
una personalitat contemplativa, gene
rosa, pacífica, tranquil·la i demòcrata. 

divendres com les mares de la Plaça 
de Mayo a l'Argentina. 

Tupac Amaruc, el cap mestís direc
te descendent dels emperadors in
ques que lluità contra la corona espa
nyola en defensa de les llibertats del 
seu poble en una de les sublevacions 
més importants de la història de Suda-
mèrlca fou lligat de mans i peus a 
quatre cavalls a fi de desquartitzar-lo 
però no s'arribà a partir, a l'igual que e! 
poble uruguaià hagué d'aguantar tan
tes vegades les violacions dels drets 
humans; i com ell la resta de Sudamè-
rica. 

La democràcia arriba l'any 1984. Es 
constitueixen eleccions manipulades 
subtilment per l'invisible fil del govern. 
De fet, la condició per la qual acce
deixen finalment a abandonar és la de 
què surti qui surti escollit s'exclourà 
de la presidència el cap, si aquest és 
"Blanco" (centre) o del "Frente Amplio" 
(esquerres). 

Lentament tornen milers d'exiliats 
(quasi la meitat de la població fou en 
un moment determinat exiliada). Tor
nen a instituir-se certes llibertats, però 
el govern no fa cap esforç en cercar 
els responsables de la dictadura a fi 
de concedir-los un judici com cal. 

Llibreria 

LLIRINOS 

Fotografia 

Plaça Catalunya, 8 

Tei. 83.00.97 

LLAGOSTERA 

LA MALMESA 
DEMOCRÀCIA 

Després d'onze anys i mig d'inne
cessària dictadura, l'Uruguai se'n de
sempallega "pacíficament". La tradició 
demòcrata arrelada des del principi del 
segle resorgeix. Però, durant tot el 
temps en què s'apoderen del poder els 
successius generals, el poble discon? 
forme realitza diferents actes a guisa 
de contraatac. 

Neixen els "Tupamaros"; una orga
nització formada per intel·lectuals que 
copien informació, denuncien situa
cions injustes... Són recolzats pel 
poble. En un moment donat es vessa 
la sang i això motiva que no sols els 
"Tupamaros" siguin perseguits, sinó 
tot aquell qui n'és simpatitzant és 
interrogat, encarcellat, i a voltes desa
pareix. Comença l'època del terror. Del 
temps de la Dictadura en queda la 
ferida insanable de més de cinc mil 
torturats (violacions de l'esposa da
vant del marit, privació de la son, rotu-
ra de certs òrgans del cos...), tres-
cents morts, centenars de desapare
guts i milers d'exiliats. 

Avui encara les mares dels dissor
tats es manifesten a Montevideo cada Montevideo 
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El mes de desembre passat es va 
fer públic a través dels mitjans de co
municació que Sangulnetti (cap del 
partit dretà "colorado" actualment en el 
poder) aprovava fa llei de Punto Final. 
Aquesta nega tota possibilitat de revi
sar el passat, d'examinar la gestió 
dels responsables de la violència que 
causaren la mort de moltes vides en 
temps de la dictadura. 

La democràcia retallada d'un go
vern que no s'hi woï mullar per no sortir-
ne escaldat provoca manifestacions, 
cants de protesta multitudinaris, va
gues, protestes de diferents maneres 
a les universitats i descontent d'un am
pli sector de la societat. 

Cal per tant, una remodeiació del 
país, un sanejament. Els sous mínims 
hian de deixar de ser d'unes 12.000 
pessetes, els metges no en poden co
brar més de 25.000 i els mestres de 
12.000 a 20.000... la gent no ha 
d'estar apilonada en els hospitals, cap 
nen no ha de morirde desnutrició. 

"Com és que els uruguaians i en ge
neral els llatinoamericans veniu a viure 
a Europa?, vaig demanar un dia a un 
amic metge. Qualsevulla resposta era 
vàlida —"Fins d'aquí a vint anys no po
dré tenir cotxei." 

LLUITANT PERQUÈ 
EL ROSER FLOREIXI 

•'•' No podia acabar l'escrit sense men
cionar la importància que ha donat sem
pre el pais a l'educació bàsica, in-
termitja i universitària. Aquesta ve es
sent des de fa anys gratuïta fins la uni
versitat i laica i obligatòria en l'ense
nyament bàsic. 

Malgrat les deficiències materials 
l'Uruguai ha sabut donar al seu poble 
un nivell cultural superior a altres po
bles llatins. L'analfabetisme és molt 
reduït 0 pràcticament nul, i això es deu 
a què l'estat proporciona una quantitat 
determinada de subvenció familiar a 
tots aquells pares que envFín llurs fills 
a l'escola. 

Potser adobant la terra florirà per fi 
el roser. 

àOíTiB SÍS ,sq/nBí h^' dris. -í·iúíi i ínl 

•3::tmmm\zs 

Isabel Mestras 

El folklore popular fa creure, des de 
molts anys a la majoria de la gent que, 
en temps de la Santa Inquisició, els 
DOMERS de cada poble tenien, entre 
d'altres atribucions, el dret de jutjar 
tothom que fos sospitós d'heretgia i al 
mateix temps disposar del dret de 
cuixa, podent torturar en nom de Déu. 

L'ateisme fanàtic sempre ha fet pro
paganda contra el clergat, embolca
llant la història dels religiosos de gran 
misteri tètric; barrejant, a propòsit, els 
abusos dels terratinents i castlants (re
presentants del poder en l'edat medie
val) i els desviaments d'alguns repre
sentants de l'Església i els Monestirs, 
cosa fàcil, ja que moltes vegades 
guerrejaven entre ells, tenien exèrcits 
per defensar o conquerir més propie
tats i prebendes, i protagonitzaven al
guna vegada, persecucions, tortures i 
crims. A més, a les primeres. 
Creuades, els íemplers (frares 
guerrers), entre els anys 1190 i 1360, 
abusaven de llur poder d'armes i 
diners per anar contra els reis i bisbes. 
L'any 1370, encara hi havia algun 
reducte de templers als castells de 
Girona, i al de Sant Iscle de Vidreres. 

En realitat, el dret de cuixa a Llagos
tera fou abolit pel rei Jaume I, després 
de la conquesta de Mallorca i València 
quan va concedir al nostre poble i a 
tots els seus habitants, els famosos 
PRIVILEGIS de l'any 1240, que junta
ment amb molts drets que no es tenien 
abans perdonaren els MALS USOS 
(dret de cuixa) i molts impostos. 

oema 
pintura ••• decoració 

Josep Anglada 
CA Sant Feliu, 38 

Manel Molina 
C/. Músic Aguiló, 19 

Telèfon 83 06 21 

LLAcd 
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tot i així, amb ei temps, els amos de 
les terres, castells i masos amb false-
tats, recuperaren les seves antigues 
prebendes i els. masovers altra volta 
quedaren sotmesos, podent-los cas
tigar, torturar o matar, a ells o a qual
sevol familiar, sense judici de cap 
classe. Tenien prohibit, sota pena de 
mort, que qualsevol de la família del 
masover (avís, pares, dones, fills, 
néts) abandonés el treball de la terra 
d'aquell mas; amb el costum de què la 
filla del pagès, la nit abans de què es 
casés hiavia de passar-la ambj'amo. 

ELS REMENCES 

L'any 1250, el rei Jaume I, per fre
nar els abusos dels senyors, encarre
gà al jurista Pere Albert que escrivís la 
compilació del drets de les persones 
que s'anomenaven USATGES, on en
tre moltes altres coses s'autoritzava 
als masovers, pagant una quantitat re
glamentada i a llarg termini, abandonar 
l'amo o quedar-se amb el mas, deslli
gant-se així dels abusos del senyors i 
quedant lliures de totes les servituds. 
Els pagesos que s'acolliren a aquesta 
llei s'anomenaren REMENCES. E! rei 
autoritzà la formació dels GREfvllS 
artesans i també que es respectessin 
les consuetuds, els balls i cançons 
populars de Catalunya. Amb aquests 
avenços socials, Catalunya es va 
anticipar a iot el Món amb més d'un 
segle. 

Tot i havent-hii la llei escrita i la 
vigilància del rei, els terratinents, els 
casílants, els nobles i els monjos dels 
Monestirs, que també tenien grans 
propietats, continuaven abusant de la 
gent rasa, fins que a l'any 1485 el rei 
Ferran II va promoure la Sentència de 
Guadalupe. L'església, amb els bisbes 
i capellans, moltes vegades estava en 
contra dels abusos dels propietaris, 
dels nobles, dels templers i dels mon
jos; també, més tard, contra la Santa 
inquisició Nova, imposada pels Reis 
Catòlics, no solament per humanitat, 
sinó també perquè cobraven dels seus 
parroquians només diners o productes 
del camp, i quan aquests estaven mas
sa apretats pels abusos dels més po
derosos, el clergue no podia cobrar res 
i passava molia misèria. La mateixa 
noblesa catalana que estava a favor 
de la Generalitat de Barcelona, moltes 
vegades feia perseguir els que volien 
imposar la Inquisició. 

Per l'any 1317, l'església de Llagos
tera es regia per un reglament de drets 
i deures, autoritzat pel Bisbe de Giro
na, Martí, pel notari de Llagostera, 
Arnau de Boada, pel notari Bernat Fer

ran, en nom del rei Jaume íl de Catalu
nya, hereter del seu germà Alfons II, 
fill de Pere el Gran i nét de Jaume I, pel 
militar castlar Pere Galceran de Cruï
lles, com a Baró de Llagostera i del 
Castre de Cassà de la Selva, i,firmant 
com a testimonis quatre habitants de 
la Parròquia. 

ELS DOMERS DE 
LLAGOSTERA 

D'aquest document es desprèn que 
Llagostera tenia quatre DOMERS (assi
milats avui a vicaris), cadascun es feia 
càrrec d'un veïnal i al mateix temps es 
tornaven setmanalment a l'església 
principal. Als masos més importants hi 
havia una capella privada i en dies 
solemnes convidaven a la gent del 
barri a oir missa. Hi havia el Domar del 
Mas Serra, el del mas Pi, el de Lloreda 
0 Sant Llorenç, i el del mas Prats, que 
a més era Sagristà (rector) i tenia la 
màxima categoria en el poble. El del 
mas Serra era el CLAVER, que era el 
que tenia més treball i obligacions, ja 

que a més de fer tots els serveis religi
osos diàriament, havia d'obrir i netejar 
l'església, els objectes sagrats, els 
mobles i la roba d'ús, I també tocar les 
campanes seguint un reglament per 

. poder diferenciar cada toc: missa, 
ofici, bateig, enterrament, foc o so-
matent. A canvi rebia unes gratifica
cions per cada sevei, ja estipulat en el 
mateix document. 

Una confirmació d'aquest document 
està guardat al Bisbat de Girona, un 
particular d'Amer en té una còpia 1 a 
Can Llambí de Panedes en tenen una 
altra, ja que dintre les obligacions i 
beneficis del Cíaver també hi entrava 
els serveis religiosos de l'esglesiola i 
parròquia de Panedes. Analitzant el 
document, es veu clarament que els 
capellans i domers no tenien cap força 
coercitiva, i que solament cobraven 
llurs honoraris delmes, rebent a més al
guna voluntat del feligresos i dona
cions testamentals. 

A l'any 1668, Pontius Baiceta és 
abdomedàrius (domer principal) de 
l'església de Llagostera i a l'any 1681 
es construeix la seva casa a l'actual 
carrer de Concepció núm. 1, anomena
da ara "l'estanc de dalt". En aquell 
temps a Llagostera hi havia el Domer 
del veïnat de Mata, el,del veïnat de 
Serra, el de Lloreda, el de Ganix, el del 
Pi, el de Cantallops, el de Sac i el de 
l'Església. Algun dels domers tenia 
més d'un veïnat i vivia al poble; les se
ves cases s'anomenaven: Cal Domer 
Gros, Cal Domer Petit, el del Mas Sac, 
el de Can Caciques i el de Mata. 
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La balconada de pedra de granit de l'Estanc de Dalt; és un element 
arquitectònic únic a Llagostera. 

LES LLINDES 

Per l'any 1694, per herència, la ca
sa de cal domer gros d'en Galceta, 
passa a! Domer de Mata i Ganix, "Jau
me Codolar, que hi va fer ampliacions 
amb les pedres principals portades de 
Girona; en una llinda d'un balcó que 
mira a migdia, hi ha una inscripció en 
ilaíí que traduïda diu: QUALSEVOL 
COSA QUE MOSTREM AMB EL 
CONSELL DE FERRO AL MEU DO
MINI. PERQUÈ ÉS VERITAT, ES
DEVÉ DE DÉU AMB TOTA DO
NACIÓ. 

A l'any 1781 esteu una altra amplia
ció, segurament per la mateixa família* 
Codolar, ja que en una llinda d'un altre 
balcó, al costat del primer, diu també 
traduït del llatí, AMB AQUESTA SE
NYAL DE LA CREU VENCERÀS. 

Aquestes dues incripcions, d'inspi
ració religiosa-militarista, datades a 
i'any 1694 I 1781, són els únics vesti
gis que podrien fer suposar que l'edifi
ci hagués estat emprat per alguna clas
se de repressió; però es descarta 
aquesta hipòtesi ja que en aquest 
temps s'inclava el DECRET DE NOVA 
F'LANTA de l'any 1716, decretat per 
Felip V i ja en l'any 1711 els Ajunta

ments tenien jurisdicció pròpia, les 
Congregacions Religioses havien per
dut el dret de fer sentències, i el ma
teix Clergue estava sotmès a la Jus
tícia Dictatorial del nou Rei. Per altra 
part Europa estava en efervescència, 
i a França a l'any 1789 ja va començar 
la Revolució, que va influir molt en 
benefici del Drets Humans, canviant la 
mentalitat de tots els governants. Tot i 
així la Santa Inquisició no fou abolida 
fins l'any 1820, per Decret. 

Per l'any 1800, una filla d'en Codo
lar, Francesca Codolar i Gascons, es 
va casar amb Tomàs Gotarra i Mes^ 
tres, i viviren a Cal Domer; un gerrtià 
d'en Tomàs, Pere Gotarra i Mestres es 
va casar amb Magdalena Guinard, i 
construïren a l'any 1822 la seva casa 
al núm. 15 del carrer Major, anomena
da ara Can Parera. 

El primer matrimoni tingué set fills; a 
l'any 1825 va néixer en Jaume que es 
va casar amb Francesca Carbó i Llau
rador i anaren a viure al carrer de BaT-
celona núm. 20; a l'any 1827 va néixer 
en Domingo, que va ampliar la casa de 
Cal Domer adaptat-la a l'elaboració de 
taps (avui encara en conserva el perol 
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de bullir el suro); a l'any 1828 va néixer 
la Maria, que es va quedar a vuire a la 
casa del seu oncle; al 1829 va néixer 
en Pere, que fou advocat i llicenciat en 
filosofia i ciències, que a l'any 1842 va 
ésser el primer director de l'escola 
VIDA de Girona; al 1833 varen néixer 
dos bessons, en Josep i en Jaume, 
que foren eclesiàstics, presbíters i 
rectors de Parròquia; a l'any 1837 va 
néixer la Magdalena, que fou monja de! 
Sagrat Cor de Jesús. 

ANTIC HOSTAL 

Per l'any 1850, l'edifici de l'antiga 
Doma, fou més ampliat i transformat 
en hostal I quadres per a la DILIGÈN
CIA que venia de Barcelona, Girona i 
Caldes, cap a Sant Feüu de Guíxols i 
retorn (encara es conserven els esta
bles). 

En caducar les diligències per l'any 
1892, quan comença a funcionar el 
tren de Sant Feüu a Girona, l'edifici es 
va tornar a ampliar, fent dormitoris so
bre e! que iiavien estat les quadres pel 
costat estret (avui Santiago Rusinol) i 
s'instal.là un estanc que va subsistir 
fins l'any 1975. 

SUGGERIMENTS 

Avui encara la fantasia popular, en-
bolcallada de folklore, considera que 
l'edifici de Cal Domer s'ha emprat per 
presó, tortures i abusos sexuals. Ana
litzant la història, sembla que això no 
és cert, ja que solament era vivenda 
del domer de l'església del poble que 
no tenia ni volia jurisdicció criminal con
tra els llagosterencs, solament cobra
va les prebendes legalitzades, anome
nades beneficiats, delmes i princisies, 
d'acord amb un reglament autoritzat 
per les autoritats i el mateix rei. 

Encara que alguns veïns del poble 
voldrien conservar l'edifici, considerat 
d'interès històric, com si hagués estat 
presó de la Inquisició, es probable que 
això no ocorregués mai. Des de la vi
sió arquitectònica, té molt poc valor, ja 
que per tots costats està plena d'afe
gits i per la part del carrer estret ano
menat de Sota la Doma, tot l'interior 
del pis és de construcció moderna, 
inclús amb bigues de ferro. 

En les últimes Normes Subsidiàries, 
aprovades l'any 1982, va quedar des
carta la qualificació d'edifici protegit, 
permetent desmuntar tot l'edifici que 
és un gran destorb per poder ampliar 
un dels carrers de més trànsit rodat 
del poble, essent un gran perill diari 

per als vianants i vehicles. 
Pensant en la probabilitat de què 

l'edifici dintre de poc sigui venut pels 
hereters actuals, que són els néts de 
la família Gotarra-Codolar, Carme i An
na Peris, que viuen a Tarragona i Bar
celona, respectivament, seria aconse
llable que l'AJUNTAMENT DE LLA
GOSTERA RÀPIDAMENT EL COM
PRÉS, juntamefit amb el solar del 
costat i la casa de la família Roig que 
també fa nosa per ampliar un dels; 
carrers més importants del poble. 

A tot el terreny s'hi podria fer zona 
verda amb jardins i aparcaments, ser-; 
veis molt faltats en aquesta part de la] 
població. Com que l'espai és molt; 
considerable també s'hi podria edificar, 
el Gran Museu Municipal, aprofitant:; 
les pedres principals, o el Casal per, 
als de la tercera edat. 

Si es desmunta l'edifici, les tres úni-; 
ques llindes de pedra que tenen ins-;, 
cripcions històriques, 'es podrien que-, 
dar per al museu: La gran balconada.i 
de pedra rústega de granit també es' 
podria traslladar i muntar seguidament^, 
sobre la muralla, a! lloc on abans hi ; 
havia el passadís que comunicava e\\ 
Casal de l'Ajuntament amb el Castell'. 
de la presó, i així ompliria aquell buit de \ 
forma molt addient; ja que es respec-' 
taria l'estil medieval del conjunt de 
muralles, donant-li així més importàn
cia i majestat. 

Si l'Ajuntament compra ia finca i vol 
respectar el més antic de l'edifici, o si
gui, les balconeres i les portes amb les 
seves inscripcions llatines, juntament 
amb la llarga balconada de balustres 
rústecs de pedra de granit, amb les 
seves porxades d'arcs de rajols d'ar
tesania qe la sostenen, es podria des
muntar la paret, pisos i part del teulat 
que és modern que dóna al carrer es-. 
tret per eixamplar-lo, i la regona paret-• 
que està ai centre de la casa, quedaria 
com apart de façana. 

Així solament es treuria la crugia 
més nova de la casa, on el teulat amb 
cel-ras de guix i els forjats de pis són 
moderns, part en volta a la catalana i 
part en blguetes de ferro, que tenen 
molt poca història. La resta es podria 
restaurar per utilitzaria, amb el seu jar
dí, per Casal de la Tercera Edat. 

Emili Soler i Vicens 

Membre de la secció d'història 
del Museu Municipal. 
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En primer lloc volem aclarir, que re
coneixem i'esforç que està realitzant 
l'Emili Soler per reescriure la història 
en general i del poble en particular. El 
text de l'articie "Castlants, templers, 
inquisidors i domers" és molt interes
sant però en discrepem a l'hora dels 
suggeriments, i atès que en diverses 
ocasions ens hem manifestat sobre la 
casa de l'Estanc de Dalt, és un bon 
moment per insistir en un tema sobre 
el qual els diferents ajuntaments mai 
s'han volgut "mullar". 

No sabem quina és la fantasia po
pular que considera que l'edifici de Cal 
Domer s'ha emprat per presó, tortures 
i abusos sexuals. Però tampoc no 
està provat que el Domer es limités a 
cobrar prebendes i que a Llagostera 
no hi hagués Inquisició. 

Discrepem totalment de què l'edifici 
de l'Estanc de Dalt tingui poc valor ar
quitectònic. Lluís Pau, un prestigiós 
dissenyador de l'equip d'arquitectes 
Martorell - Bohigas - Mackay, afirmava 
no fa gaire al respecte de les restaura
cions "La preservació de la bar
reja és la història d'un poble". 
Abans, aclareix que és absurd conser
var tot allò ranci, i que el fet de què e! 
romàntic sigui una etapa molt impor
tant no vol pas dir que l'arquitectura 
d'altres èpoques ho sigui menys (nou
centisme, modernisme, etc). Con
seqüentment pensem que en principi 
—en el ben entès que s'han de fer es
tudis a fons de ies possibilitats de con
servació, habilitació i manteniment— 
ia casa de l'Estanc ha de conservar to
tes les característiques que presenta 
com un reflex important d'una part de 
la història del poble. 

se'ns explicarà de què serveix ampliar 
la Doma. 

Les propostes de l'Emili Soler, van 
des de crear una zona verda amb jar
dins i aparcaments a la creació del 
Gran Museu Municipal, o del Casal de 
la tercera edat, encara que aquesta 
opció sembla ser la més estimada per 
ell. 

La veritat, estem a favor de què la 
gent gran tingui una Llar com cal, i és 
un tema pendent, però, i només com 
exemple, la gent més jove tampoc te
nim cap local. Es més, el mateix Butlle
tí, després de peregrinar i haver hagut 
d'abandonar tots els locals que el mu
nicipi ens ha deixat, haurem d'acabar 
ananí de lloguer. 

Colndidim en què la Casa de l'Es
tanc pot ser Museu,- però especifi
quem: d'Etnologia. Algunes de les 
raons: situació en el casc antic; proxi
mitat amb el Museu Vila i el Museu 
d'Arqueologia, facilitant la creació d'un 
circuit museístic; un jardí per recollir 
tot allò que caracteritza les cases de 
pagès; espai per habilitar-hi locals per 
reproduir com era una sala d'una fà
brica de suro o dels diferents oficis ar-
tesanals del poble, etc. 

Al·lucinant, la idea de desmuntar 
l'edifici i traslladar la balconadade gra
nit a sobre la muralla. 

Les normes subsidiàries es poden 
modificar, només cal proposar-s'ho. 
Que i'Ajuntament ha de comprar és 
evident. Però, per si algú no ho sabia, 
recordem que la defensa de la casa de 
l'Estanc, fou iniciativa de l'Associació 
de Veïns —poc acceptada, tot sigui 
dit—, en presentar-se en un ple de 
l'Ajuntament pre-democràtic, el projec
te d'enderroc i construcció d'un bloc 
de pisos. Això si que quedaria bonic, 
veritat?. 
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És absurd dir que enderrocant la 
casa s'ampliaria un dels carrers més 
importants del poble. Suposem que la 
rnesura inclou l'enderroc d'una part de 
la casa de Can Montaner i les dues 
següents així com retallar tot el carrer 
Santiago RussinyoL D'altra manera, ja Col·lectiu de Redacció 
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Tothom, a la petita ciutat, trobà molt 
bé que Melània i Ricard es casessin. Si 
feien ían bona parella...! SI el futur 
se'ls presentava tan prometedor...! 
Ricard era alt, atlètic, exageradament 
bru. Un gran tipus d'home, doblement 
envejable per les fèmines, si es té en 
tompte aquell caràcter seu, tan obert i 
eternament rialler. Melània era petita, 
rosseta, perdudament romàntica i 
renovadament enamorada. 

Ja casats, Ricard, que treballava 
en un Empresa Exportadora de la gran 
capital, a no molts de quilòmetres 
lluny, passava moltes hores del dia, 
inevitablement, fora de casa. Tal cosa 
representava per Melània comptar ca
da hora i cada minut sense gaudir de ia 
companyia de l'estimat. 

Poc temps després, els pares 
d'ella, morien en un terrible accident de 
trànsit. Això obligà la parella a portar 
amb ells a Sònia, la germana petita. 
D'aquesta, es deia era la noia més boni
ca de la ciutat i contrades properes. I 
no s'exagerava. S'admiraven els seus 
ulls verdosos. Els llabls que incitaven 
la més ardent de les besades. Aquell 
seu cos de la més acurada faiçó escul
tural... I aquell gust exquisit emprat 
per eila en vestir-se... El misteriós re
toc que només fes dones boniques sa
ben donar-se, si posseeixen un as
pecte corporal arrauxat i zumzejant... 
Però, com sovint passa, tanta esplen-
dorositat física potser s'esvaïa quan 
hom comprovava una acusada tendèn
cia a l'orgull i als xamorlins. 

Les dues germanes, amb tot, sem
pre varen estimar-se molt. Si una, la 
Sònia, podia presumir del físic, l'altra 
podia fer-ho de la bondat de cor, que 
era a bastament reconegut. I el més 
important, el que més omplia a ella: Ri
card era seu. Ningú li prendria mai. 

Així, passaren uns anys. Sis, set... 
En el tercer d'aquests, Melània sofrí 
una greu malaltia que la mantingué alll-
tada molts mesos. Quan pogué resta
blir-se, la traïdora intermetat havia 
deixat en ella unes arrugues fondes. 
Un cabell amb prou de fils blancs. Uns 
ulls tristos, sense llum. Un cos, en fi, 
rebordallat. Quin contrast amb la im-

marcible bellesa de Sònia, que guanya
va amb els anys...! Ricard passava 
més hores fora que mai. Moltes nits te
lefonava a la dona que no l'esperessin 
ni a sopar, ni a dormir. I semblava que 
cada tres per dos, ho havia de fer, de 
quedar-se, amb prou i evident angoixa 
per part de Melània. 

• Una tarda, les dues germanes co-
sien soles. Sonà el telèfon. Sònia s'hi 
posà. Semblava seníir-se com una 
mena de forta discussió. Quan arribà 
al cosidor, la noia deixà caure, com si 
res: 
. — Ricard t'enganya. 

— Què dius, ara...?—féu Melània, 
indignada. 

— Mentre el teu home pariava, he 
sentit la veu d'una noia jove, propera a 
ell. 

— La secretària... 
"" — La secretària, si ho vols així, 
—afegí Sònia irònicament—. Si no 
saps entendre a què es deuen les ab
sències del teu marit, et felicito, noia. 

Tantes vegades que ho havia sos
pitat, Melània...! Tantes i tan amar
gues llàgrimes vessades ai llit mari
tal...! Tot i guardar-ho en el més rigo
rós secret...! Sense que mai, davant 
d'ell insinués el més petit retret. Ni la 
més minsa protesta que, evidentment, 
una dona pot inferir al marit suposa
dament infidel. Tot s'ho guardava per a 
ella. Si alguna vegada es mirava al 
mirall, amb el sentit crític que una dona 
sap jutjar-se, potser comprengués el 
constant apartament d'ell. Ricard enca
ra podia aparentar una certa jovenesa, 
un encant d'home madur capaç de 
temptar la més bonica de les noies. 
Era fort. Era encara desitjable. Ella, 
no. Estava envellida, trista, malaltis
sa. 

Poc temps després, però, Ricard 
donà un canvi radical. Davant la sor
presa de la pobra Melània, el marit, 
cada dia, després del diari treball, era 
a casa. Aquest retorn a la llar, fins i tot 
el canvi que notà amb les seves ama
bilitats, de veritat que la feien feliç. 
Una bona amiga l'aconsellà que s'arre
glés més. Que sàpigues defensar la 
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suggesíivitat que aquell retorn repre
sentava, premiant la nova reconci
liació amb una forta renovació del físic 
d'ella. 

Féu la prova. La destresa d'un bon 
professional que adobés quelcom, no 
molí, la seva ben minsa atracció perso
nal. En opinió d'alguns, —Sònia, per 
exemple,— el resultat era nul. Ella 
també ho pensava. Per aquest motiu, 
quan de nou Ricard tornà a les absèn
cies I a les excuses, tan infantils, a ve
gades, per tal de no arribar a casa, a 
les hores normals, Melània, amarga
ment, pensà en la poca traça del este-
ticlsta, I sempre, en el propi i ben poc 
desitjable atractiu. 

Així passaven les setmanes: llar
gues, sempre iguals... Però un, matí, • 
quan ja portava tres dies sense que el 
marit anés a casa, Sònia s'encarà 
furiosa a la germana: 

— Això no pot durar, Melània. Aviu 
mateix, quan arribi el teu marit, —ha 
avisat que seria a casa al voltat de les 
set,— ja que tu no t'atreveixes a parlar 
amb ell ho faré jo. I parlaré fort. Tu ets 
massa bona, noia. Tens acqstumat a 
Ricard a jugar amb tu. Ell s^embla no 
tenir-te el mínim respecte. Que si ja no 
t'estima, si et traeix amb qualsevol 
d'aquestes poca vergonyes que tan
tes en corren,... 

— Sònia...!—cridà la germana humi
liada... 

Semblava, en efecte, com si trobés 
un veritable goig a rebaixar la germa
na. Com si ella, sabent-se bonica, alti
va, envejable, s'imposés a la pobra 
desterra de dona en què els anys, les 
malalties i les malapteses del marit 
l'havien convertit. 

D'allò que passà aquell capvespre 
tardoral, a la llar de les germanes Me
lània i Sònia i el marit de la primera, 
poca cosa ningú pogué esbrinar-ne. 
Només el petit cercle de les més addic
tes amistats constataren que poc 
temps després, la més gran de les 
germanes hagué de ser hospitalitza
da, víctima, segons digueren d'un fort 
atac de nervis. Altres opinaren que la 
culpa de la malaltia, no fou res més 
que una depressió causada per la infi
delitat del seu marit, cosa que ja era 
pública des de moít de temps. 

La millor amiga de Melània, amb tot, 
volgué arribar al fons de la qüestió 
quan a l'Hospital informaren de la mol
ta gravetat de la malalta, Ben decidi
da, i preguntant al Director, s'informà 
de la poca vida que quedava a Melà
nia. Inútil representà voler parlar-li, 
però una infermera ja gran, pogué con-
fessar-li al|ò que ja sospitava: 

Horroritzada davant de tanta cana-
llada, prometé no dir-ho a ningú. Però, 
quan pocs mesos després de l'ente^ 
rrament de l'amiga, d'aquella parella 
que formaven la germari^ i el marit, 
se'n pregonà l'inminenf enllaç matri
monial, una ràbia intensa, abassaga-
dora, s'apoderà de la bona dona. 

Quan, setmanes després, el convit 
nuvial passava per davant d'ella, 
Sònia feliç i reptadora, Ricard, amb el 
més cínic dels somriures, pensant 
amb la morta, la bona amiga s'enfrontà 
a la núvia i dels seus llavis sortí el més 
terrible insult que pot escoltar una 
dona. 

barberia 

rANDREU 
TANCA PER JUBILACIÓ. 

GRÀCIES ATOTS ELS 
QUI DURANT AQUESTS ANYS, 

ENS HEU ATORGAT 
LA VOSTRA CONFIANÇA 

L'OXIGEN 

Gral. Alvarocdo Castro, 15 
Telefono 83 015S 

L L A G O S T E R A 

é^^^!^ 

P. Parés C. 

C/. Hortes, 4 - Tel. 20.04.93 
GIRONA 

Passeig Pompeu Fabra, 29 
Te). 83.00.73 

LLAGOSTERA 
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Els pares de Josep Vila 

M'ha agradat sempre i he estat un 
gran admirador dels homes intel.li-
gents, bondadoses i treballadors. 
Aquestes qualitats humanes d'espèci
men creatiu i d'honestatat em com
mouen l'esperit Per això ara que tinc 
lleure, em plau molt explicar d'una ma
nera succinta i subjectiva, aquesta 
crònica sagaç de destí que va viure el 
meu pare, el qual fou un veritable proto
tipus del que ara m'he decidit parlar. 

El meu pare abans de marxar de Sa
badell amb la meva mare i el meu ger
mà per instal.lar-se a Llagostera, féu 
en forma despiadada i cega totes les 
reflexions que s'havia imaginat i pen
sat amb ambició perquè ací poguessin 
durar llarg temps. Així tenim que l'any 
1908 hi va venir a montar una fàbrica 
petita d'aigües carbòniques. Torno a 
dir que aspirava que les coses que ha
via de fer-hi fossin duraderes d'anys. 
Aquesta finalitat l'aconseguí notable
ment perquè fou un home tenaç, labo
riós i treballador. Quan parlava tenia la 
virtut d'expedir una plena confiança a 
la gent. El do que el sobresortia era 
posar a prova, quan es trobava davant 

de possibles clients, els productes 
que elaborava. Elaborar un nou produc
te requereix enginy i mèrit, però realí-
zar-lo al mercat comercial perquè tin
gui èxit encara és més aíanyós. Per 
això ell, per poder obrir-se camí plausi
blement havia d'anar gairebé sempre 
als llocs on es dedicaven la compra 
dels seus productes. Hi anava amb el 
cor satisfet i sense oblidar-se mai 
d'emportar-se'n les mostres, que solia 
dur-les sota el braç. El seu lèxic de 
venedor preferent era concís, brillant i 
molt persuasiu. Es pot dir que ei seu 
sistema de presentació fou insupe
rable, ja que li era fàcil poder arrodonir 
moltes comandes. En aquest aspecte 
havia estat un home de composició 
excepcional. E! seu instint de nego
ciant es movia usant els camins trillats 
i segurs de la norma comercial, amb la 
idea fixa de ser un fidel continuador 
del seu.negoci. Per definició fou una 
persona que entenia perfectament el 
caràcter psicològic del botiguer i adro
guer. Com he assenyalat fou un gran 
viatjant dels gèneres que fabricà acu-
radamanet. Quan parlava amb el& 
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clients, molt sovint els feia quedar bo
cabadats de tan ben plantejades que 
els feia les ofertes. AI transcurs de 
pocs anys del seu procés d'actualitza
ció a Llagostera, ja va poder completar 
la seva acció de petit industrial, en 
una nova fàbrica de lleixiu. Al cap de 
poc temps, va ser la més important de 
les vuit que hi havia, de la nostra pro
víncia. L'èxit sorollós en aquell afer 
que l'ajudà molt, fou en saber innovar-
hi un obsequi: un got de vidre de vi per 
cada ampolla de lleixiu. Això acom
panyat d'aquella caraclerísíica que 
tenia arrelada de l'art pràctic en les 
vendes, era fabulós a mesura que pas
saven els anys. Per això més enda
vant va muntar la indústria de sabons, 
la qual ja fou de més envergadura que 
les altres esmentades. Fou en aquesta 
que 11 calgué esprémer encara més 
l'actuació de viatjant i promotor dels 
articles a la branca de la saboneria. El 
seu infalible lluïment fou comprovat, 
com vinc constatant, car era un indi
vidu afable, bondadós i clarivident pro
fund dels temes que li tocava emprar 
cada dia davant la clientela. I com n'és 
de cert que tenia a més a més, sim
patia i vitalitat! sense ni adonar-se'n 
anava engrandint els seus petits nego
cis progressivament. Gràcies a aquell 
dinamisme d'exaltació dominant, li va 
permetre vendre tot allò que és essen
cial i indispensable per poder progres
sar. I com que la seva inspiració anava 
tan ben ajustada al pla de treball 
ponderat, no fou gens estrany que el 
seu rastre per Llagostera esdevingués 
important. D'aquella manera i a poc a 
poc, va poder transformar unes petites 
indústries en unes de més grans, o 
sigui poder aconseguir una fecunda 
obra positiva. El més sorprenent fou 
crear indústries que ningú s'hi havia 
dedicat al poble. 

Una de les campanyes més difícils i 
memorables que portà a bon terme fou 
a la ciutat de Tarragona i-comarca. Allà 
s'hi hagué d'eníregar en un delin de 
passió i en una voluntat de treball infle
xible. L'inicià quan a la nostra provín
cia ja la tenia plena a vessar de clients • 
assidus i no podia rajar més. Cal dir 
que Catalunya era un país molt cobejat 
per les indústries de la saboneria, les 
quals hi compatien a desdir. Amb tot, 
recordo que el primer viatge, jo li vaig 
acompanyar a fomçntar aquella nova 
tasca enigmàtica i costosa. I vaig que-
cíar parat i meravellat en veure amb 
quina energia i dimensió de confiança 
emprengué el meu pare aquella nova 
introducció del sabons. Allí em vaig 
donar perfecte compte que el sistema 
utilitzant davant dels botiguers era 
impressionant, ja que gairebé tothom a 

qui vam oferir va comprar. I la majoria 
ho feren en quantitats molt aprecia
bles. Tant fou així, que per enviar-hi 
les caixes de sabó venudes aquell dia, 
hagué d'anar-hi el camió més gros de 
can Font per a poder dur les catorze 
tonalades fins a l'estació de Caldes de 
Malavella, on foren facturades fins al 
seu destí. Haig d'afegir als bons èxits 
esmentats del meu pare, que li foren 
possibles gràcies també al suport, es
forç i treball que hi dedicà la meva ma
re, la qual es cuidava de la càrrega de 
la llar, tot i que estava més satisfeta 
quan felnajava 10 hores a baix a la fà
brica. Inqüestionablement participava 
del pensament comú a les mares: la 
preocupació de pujar els fills i salvar la 
casal 

Però la seva fatalitat, com també 
passà a moltíssims individus íou en es
clatar la guerra "incivil" espanyola. La 
qual va tallar en sec les ales a la gent 
d'iniciativa i coratge. Per això tota 
aquella gran labor que estava tan ben 
orientada per poder fer ei gran salt 
amb grau superlatiu, malauradament, 
hagué d'aturar-se... "si ne dia" 

Per acabar d'arrodonir aquesta peti
ta crònica diré: que jo no he tingut la 
sort d'haver anat a estudiar amb els 
mestres senyors Cutiller i Fàbrega, els 
quals foren els millors que hi hagueren 
durant la meva infància i adolescèn
cia. Però sí que puc feücitar-me dels 
coneixements pràctics i tangibles que 
em va ensenyar tan profundament el 
meu pare, els quals m'han servit per 
comprendre millor el bon sentit humà 
en la vida quotidiana! 

Vidèo-Club 

de Maria Garcia i Mora 

C/Camprodon, 26 

17240 LLAGOSTERA 

Us desitja unes 
bones festes 

CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES 

FUSTERIA D'ALUMINI 

PORTES, BARANES I 

TANCAMENTS DE TERRASSES 

Sebastià 
Marco Güell 

TALLER: Ctra. Sant Llorenç, s/n. - Te!. 83 04 04 

LLAGOSTERA 

Cal vet-Ribas 

SI FLORS í CERÀMICA 
VOLEU COMPRAR 

A CAL-RI PODEU ANAR 

C/. Concepeiú, 4 - TeL 83:09^8 

LLAGOSTERA 
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Josep Vila i Soteres 
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PI. Mn. Bauditi Reixach, 18 
Tel. 83.71.65 

STA.CRISTINA D'ARO 

Donant seguidament el meu treball 
aparegut al anterior butlletí amb el nom 
de la "RENAIXENÇA CATALANA" faré 
ara, amb aquest darrer escrit, la con
clusió final de la meva explicada que 
amb el nom de "PARLEM DE CATA
LUNYA" s'ha vingut publicant desde el 
Butlletí núm. 38. 

Repressa precisament,' en els mo
ments que es debatia l'Estatut, dit de 
Núria i també de l'any 1931, a les Corts 
Constiíuients, fet que començà el 6 de 
maig de 1932. Per la meva satisfacció, 
no em privaré de dir que a Llagostera 
complirem com a bons catalans, cui-
dant que la votació local del plebiscit 
— t̂ràmit consignat per a l'obtenció de 
l'Autonomia— fós brillant. Publicàrem 
un extens butlletí local pro-estatut, 
que segurament molts de vosaltres 
haureu visí, quan se'n va fer una repro
ducció. També em plau recordar amb 
joia i contentació, un senzill acte que 
férem a! Centre Republicà, valorant la 
importància de ia votació d'quesí ple
biscit, acte que tenia la finalitat de què 
la gent anés a votar, com així va ser. 

La discussió per l'aprovació 
d'aquest Estatut a les Corts, es feu 
amb uns debats molt vius i molt renyits 
—cosa ja prevista^ doncs malgrat 
s'hagués estrenat un nou règim demo
cràtic, el secularisme espanyol surt 
sempre novament, quant es tracta de 
coses de Catalunya majorment si són 
coses de llibertat. Tot í això, malgrat 
haver passat 216 anys des de què 
Felip cinquè apliqués l'ominós Decret 
de Nova Planta que vetava e! dret de 
què Catalunya tornés a governar-se 
lliurament i que podés desenvolupar la 
seva pròpia cultura i la seva pròpia 
llengua. Finalment, gràcies a l'iníerès 
posat per capdavanters de la situació, 
destacant Aniceto Alcalà Zamora i Ma
nuel Azana i Diez, l'Estatuí íou apro
vat, després de fer-hi una bona retalla
da. 

Això s'esqueia el dia 9 de setembre 
del mateix any, arribant al 20 de no
vembre següent per celebrar les elec
cions del Parlament Català que van 
donar una forta majoria al partit de l'Es
querra Republicana de Catalunya, el 
partit de Macià í Companys. La sessió 
inagural d'aquest Parlament es féu el 

dia 6 de desembre, essent elegits Fran- • 
cesc Macià com a President de la Ge
neralitat i Lluís Companys com a pre
sident del Parlament. Pocs dies des
prés es designà el govern, nomenant 
Joan Lluhí i Vallescà com a Conseller 
Primer. Amb els altres nomenaments 
la Institució autonòmica ja era consti
tuïda i posada en marxa, desplegant-
se tot seguit un Intens trebail en la 
confecció de les primeres lleis. 

I així s'arribà al Nadal de l'any se
güent, 1933, amb el trist aconteixa-' 
ment de la mort del president Macià a 
conseqüència d'una malaltia. General 
consternació i a la vegada molts ho
nors, essent el seu enterrament una 
gran manifestació de tot un poble. 

El primer dia de l'any 1934 el Parla
ment elegí com a nou President de la 
Generalitat a Lluís Companys, home 
d'un gran idealisme i a la vegada lluita
dor, company de Francesc Layret, Sal
vador Seguí i Martí Barrera, tots ells 
destacats poítics del món del treball. 

Durant aquest període de temps vis
cut en República, fins arribar al 18 de 
juliol de 1936, data de l'aixecament mili
tar que generaria la guerra civil, es pro
duïren a Catalunya dos fets de gran im
portància històrica que és convenient 
remarcar: la llei de contractes de con
reu, i més tard, e! 6 d'octubre. El pri
mer, com a cosa pròpia d'un nou règim 
progressista amb tendència a afavorir 
la pagesia modificant les condicions 
abusives que pesaven damunt dels 
treballadors de la terra. Aquest fet aixe
cà la disconformitat de la part propietà
ria, que, organitzats amb el seu Insti
tuí de Sant Isidre, no dubtaven a por
tar !a qüestió a Madrid acompanyats 
per escarni de la seva dita catalanitat, 
de la "Lliga Regionalista" o sigui el 
partit de Prat de la Riba i de Cambó. 

• Aquesta acció fou una ferida moral 
pel govern català, que afegida a tota" 
l'actuació de govern de Madrid, Gil Ro-
bes-Lerroux, desvirtuant l'essència re
publicana, provocà un desencadena
ment de protesta i disconformitat del 
govern de la Generalitat, que proclamà 
l'Estat Català de la República Federal 
espanyola. Aquest fet ha quedat regis
trat a la història amb el nom del 6 d'oc
tubre de 1934. 

La reacció del govern de Madrid no 
íou altre que enfrontar-se amb aquest 
acte de rebeldia, encarregant al gene
ral Batet de fer-se amo de Catalunya i 
empresonar al Govern de la Generali
tat, cosa que aconseguí sense gaire 
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esforç. Com a cosa natural seguiren • 
els empresonaments i les destitucions 
a tot Catalunya, encara que el 25 de fe
brer següent són deixats en llibertat 
provisional els components de l'Ajunta
ment de Barcelona com també alguns 
altres de les comarques. 

Amb el temps, la situació política 
tendeix a normaliízar-se i s'autoritza 
als partits polítics la represa de les se
ves funcions. Conseqüència d'això 
l'Esquerra Republicana de Catalunya, 
partit de major representació, ja pot 
organitzar un acte públic el dia 22 de 
juliol del 35. També la diada de r i1 de 
setembre és festejada en mig d'un fer
vor intens i l'estàtua de Rafael de Ca
sanova i la tomba de Francesc Macià 
s'omplen de flors. 

A Madrid ja fa temps que les coses 
no marxen gaire bé, produint-se al
guns canvis de govern, per finalment 
constituir-se un de tendència neutra, 
presidit per Portela Valladares, amb la 
finalitat de celebrar eleccions lliures. 
El dia 16 de febrer de 1936 les urnes 
donen un brillant triomf de les esquer
res. Cinc dies després i quasi a corre-
culía surten de la presó els consellers 
de la Generalitat, essent acollits en el 
seu trajecte amb gran entusiasme i 
encara amb més fervor a Barcelona, a 
on s'hi concentrà tot Catalunya. 

A Madrid també d'una manera sem
blant obtenien les esquerres un gran 
triomf, seguit amb la formació d'un nou 
ministeri presidit per Manuel Azana, 
efectuant-se el dia 26 de març la 
reobertura del Parlament Català. 

La República seguia la seva vida 
governant en república, però estava ja 
condemnada per allò tan típic espa
nyol del "pronunciamlento" i així fou. 

militars discrepants ajudats per finan
cers de categoria, s'aixecarien en ter
res africanes contra la República, ge
nerant una guerra civil de tres anys de 
duració. El seu resultat va ser catas
tròfic, fins i tot per la parí guanyadora 
ja que els morts se sumaren a milers. 
Dels exiliats i de les pèrdues materials 
no cal parlar-ne, ei país es va sumir en 
la fam lla misèria. 

Els guanyadors d'aquesta contesa, 
s'afanyaren en el treball d'implantació 
d'una dictadura extremada, sobretot 
per Catalunya i el seu fet diferencial, ja 
que la seva voluntat era extlngulr-la. 
Ells confiaven amb els seus llargs 40 
anys de permanència, però fou ende
bades, ja que com molt bé diu la gran 
personalitat del doctor Trueta en el 
seu llibre "L'ESPERIT DE CATALU
NYA", Catalunya sempre torna. 

S'escau posar punt final a aquest 
intencionat treball de "PARLEM DE 
CATALUNYA". Permeteu-me però, aca
bar fent unes reflexions I uns precs, 
sobretot a la gent jove. 

Sigueu sabedors i tingueu conscièn
cia de què sou catalans i voleu portar-
vos com atals. —Apreneu bé la nostra 
llengua per poder sempre llegir 1 
escriure amb ella. —<íompreu i propa
gueu diaris catalans. —Procureu assi
milar amb nosaltres a tots els vinguts 
d'altres terres, fent-los catalans. —I 
serviu-vos del català en totes les vos
tres manifestacions, ja que això és 
qüestió de dignitat i estima. 

Pagarà poc a poc 

deixarà de pagar. 

Agent de vendes; 

MONTSERRAT PLENSE i SENDRA 

C/. Camprodon, 10 

Telèfon 83 05 28 

LLAGOSTERA 

Francesc Falivene 
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En el núm. 42 de novembre-desembre del 1.985 del Butlletí de Llagoste
ra fèiem una reflexió sobre l'impacte de la informàtica en el món científic, tèc
nic, econòmic, I en la nostra pròpia vida quotidiana. Avui volem reprendre ei 
tema amb una visió prospectiva més concreta, i amb una consideració 
ponderada sobre el seu abast i les seves possibles limitacions. 

Sembla que els trets essencials del 
desenvolupament de la informàtica, re
ferits a l'esdevenidor més proper, se
gons les tendències que es van perce
bent, seran els següents: s'espera 
que als 5 anys immediats, en el camp 
del "hardware" {constitució material 
dels ordinadors), en primer terme, un 
extraordinari progrés en la miniaturit-
zació dels components, arribant als 
microcomputadors continguts en un 
sol "xip"; per a l'emmagatzematge de 
dades hi haurà els nous dises- làser, i 
les memòries de bombolles magnèti
ques; i la presentació es farà amb pan
talles planes, que permetran una més 
gran superfície útil. Per l'aitra banda, 
els enormes superordinadors, que ja hi 
ha (GRAY-1, YBER 205,... ), seran 
perfeccionades fins a poder arribar als 
400 o 500 mil.lions d'operacions 
lògiques per segon. En el camp de 
"software" (programació, i interacció 
home-màquina) s'avançarà en la 
superació de la lògica clàssica, massa 
esquemàtica i allunyada de la manera 
real de raonar, amb l'aprofundiment de 
la "lògica difusa", més propera a les ca
racterístiques d'imprecisió i de defini
ció incompleta a què ens obliga la reali
tat, moltes vegades no tan clara i ro
tunda com voldríem. També es desen
voluparan nous llenguatges de progra
mació no imperatius, sinó més interac
tius i dialogants amb la màquina, i ca
da cop més acostats al llenguatge 
humà. 

Prenent un horitzó temporal més 
extens de 10 anys, es pot predir, en 
"hardware", l'arribada dels ordinadors 
de l'anomenada "5a. generació", que, 
en lloc d'efectuar les operacions se
qüencialment, és a dir, una darrera 
l'aitra com fins ara, les podran fer "en 
paral.lef, o sigui, moltes operacions si
multàniament, a causa d'estar inte

grats per centenars o milers d'unitats 
operatives en lloc d'una unitat opera
tiva central única: això els dotarà 
d'una enorme capacitat i velocitat. I 
més encara quan els circuits actuals 
siguin substituïts pels circuits òptics, I 
més tard, els bioxips entrin a formar 
part de l'estructura funcional de l'ordi
nador. 

Pel que fa al "sofware" es preveu un 
gran desenvolupament dels sistemes 
experts, que presentàvem en l'article 
citat, els quals podran arribar fins i tot 
a programar altres ordinadors i robots 
de tota mena, dotats d'un control com
plet del seu entorn, amb reconeixe
ment d'imatges I objectes. Quan el 
tractament de la informació, s'arribarà 
a la digitalítzació (reducció a xifres, i 
per tant, assimilables per l'ordinador)' 
de tota classe de senyals, procedents 
de tot tipus d'emissors (humans o no}. 

I de la Intel.ligència d'aquestes mà
quines, què en podríem dir? Tot reme
tent-nos a l'esmentat article, ara vol
dríem ampliar una mica l'esbós que allí 
fèiem, analitzant més acuradament els 
trets essencials que caracteritzen la 
intel.ligència. 

En un sentit general, podríem definir 
la iníel.ligència com la facultat d'un 
sistema per a ajustar-se adequada
ment a un món canviant. Els elements 
que la conformen són: 1r. possibilitat 
de captació de dades de l'exterior 
(sensacions); 2n. emmagatzamatge 
d'aquestes dades; 3r. velocitat de pro
cessament a què són sotmesos; 4L 
velocitat de modificació del "software". 
5è. eficiència del "software"; i 6è. esca
la (o camp d'abast) del "software). 

Aquestes característiques, llevat 
de la 4 i que no és indispensable, es 
troben, en un grau més o menys elevat 
en tots els sistemes qualificables d'in-
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tel.ligents. Christopher Evans e el seu 
famós llibre "El fabulós microprocessa-
dor", fixa una escala d'intel.ligència en 
la qual, donant a una persona normal 
un coeficient d'un milió, atorga els se- • 
güents valors aproximats als diferents 
éssers: 

Minerals i objectes inanimats, 0; te
nia i computadores de la 2a. generació 
(anys seixanta), 1.000; computadores 
de la 3a. generació {començament 
dels anys setanta), 3.000; abelles, 
5.000; peixos de 50.000 a 100.000; 
eriçons, fins a 200.000; gossos I gats, 
fins a 300.000; I micos, de 700.000 a 
900.000. 

Les computadores de la darrera ge
neració (per ara, la 4a.), gràcies als 
progressos introduïts fins el moment, i 
que ja comentàvem en l'esmentat arti
cle, ultrapassen ben segur el coefi
cient 900.000, i s'acosten cap al milió. 
N'hi ha prou per a confirmar-ho el fet 
d'haver aparegut, des de fa uns 10 
anys, programes d'ordinador capaços 
de vèncer, als escacs, ets jugadors 
corrents (fins i tot bons), encara que 
no els grans mestres. 

Aquest tipus de programes, anome
nats autoadaptables, capaços d'apren
dre a través dels errors comesos en 
l'execució, són per ara l'expressió 
més alta de la intel·ligència artificial. 
N'han sortit, en el camp de la matemà
tica, per a generar demostracions no
ves de Geometria. Un famós teorema, 
el dels "4 colors", impossible de demos
trar durant més d'un segle, fou demóç-
trat al 1977 per un programa d'aquestà 
mena compost per Appel i Haken, de la 
Universitat d'Illinois (E.U.A.) 

Tot això provoca l'optimisme d'al
guns científics, en el sentit que les mà
quines podran arribar a pensar, abans 
de l'any 2000. Així ho deia el gran 
matemàtic i lògic-anglès, Alan Turing 
ara ja desaparegut; així ho diu també 
l'esmentat Christopher Evans; i tenim 
ja en el vocabulari informàtic les U.I.M. 
(Ultra-lntelligent Machines) de I.J. 
Good, de les quals ja 1a. generació, a 
punt de néixer, assolirà el coeficient, 
1.000.000, i la 2a. una mica més tard, 
el coeficient 1.200.000, superior al de 
l'home mitjà. Segons tots ells, el pro-
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gres constatable és exponencial (és a 
dir, molt més ràpid que si fos proporcio
nal al temps transcorregut), i no té sos
tre: pot arribar a fites veritablement 
incalculables. Adrian Berry, en "La 
màquina superintel.ligent" presenta el 
panorama, ja al segle XXI, de la con
questa de la Via Làcíea per aquestes 
màquines, capaces a l'ensems de re
produir-se i engendrar una nova raça 
d'éssers. Douglas Hoffstadter prediu, 
com a conseqüència de l'estructura 
tan sofisticada dels futurs ordinadors, 
la possibilitat d' "emocions", suscita
des en ells a tall d'efecíes sobrepo-
sats i incontrolables durant l'execució 
dels programes; i la capacitat d'intros
pecció, que permetrà a la màquina de 
juíjar-se ella mateixa, en múltiples 
plans escalonats; tal com és propi de 
la persona: saber que sap, i saber que 
sap, que sap, i així successivament. 

Possibles limitacions? Abans hem 
dit que els programes d'escacs per a 
ordinadors poden vèncer un jugador 
corrent, fins i tot bo, però no un gran 
mestre. La causa no és evidentment 
defecte de domini de les regles de joc 
ni de possibilitat de la seva aplicació 
correcta. Hubert Dreyfus, en "Allò que 
no poden les computadores", ho atri
bueix a la manca de la intuïció sobtada 
que de cop inspira al campió el camí 
més encertat per a guanyar la partida. 
Aquesta intuïció, veritablement original 
i creadora, pròpia només de l'esperit 
humà, és la que, segons Dreyfus, no 
podran assolir mai els ordinadors, per 
més que la tècnica els apropi a una 
perfecció aparentment sense límits. Si 
així fóra, la preeminència de l'home 
sobre la màquina, clarament amena
çada, per tot el que hem dit ante
riorment, es mantindria encara. Potser 
d'aquí a pocs anys ja ho podrem saber. 

Tot per a 
Sa mainada 

Joguines 
Esports 
Bicicletes í recanvis 
Articles primera infància 
Camp i platja 

C/. Comte Guifré, 8 - Tel. 83.02.04 
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Fa uns mesos l'Ajuntament de Lla
gostera va repartir uns Impresos anun
ciant una sèrie de cursets —català co
mercial, informàtica, tall i confecció, 
etc-— dirigits a tots aquells veïns que 
suposadament volien ampliar els seus 
coneixements. El lloc d'inscripció era 
a la mateixa Casa de la Vila. Ei proble
ma era que anaves a demanar informa
ció, et deien que en realitat els cursets 
estaven organitzats a Cassà i que era 
a aquell Ajuntament on calia dirigir-se. 

La història podria quedar en una 
"simple patinada" si no fos pels vincles 
d'"amistat" que tradicionalment ens 
uneixen amb la població veïna. No vull 
trencar cap llança a favor de la belige-
rància, ja que sóc un convençut parti
dari de l'abolició de les fronteres i de la 
solidaritat entre tots els pobles. Però 
el fet que el Consistori llagosterenc es 
dediqui a promoure activitats d'un altre 
municipi, sense oferir una alternativa a 
casa, em sembla d'una falta de tacte 
evident. No em satisfà la resposta que 
ja es fan cursets de català o que se'n 
va intentar un de tapís i només s'hi va 
inscriure una persona. Abans d'organit
zar s'han de veure les necessitats 
reals i quant al català, considero que 
es fruit de la constància d'una sola per
sona. 

L'estratègia de CDC 

La sorpresa més grossa -m'ha arri
bat davant d'una altra iniciativa, que 
confirma la dependència que tenim 
amb els nostres "estimats" veïns. Con
vergència Democràtica de Catalunya 
(CDC), grup majoritari de govern a 
l'Ajuntament, ha hagut de recórrer a un 
restaurant del terme municipal de 
Cassà, per preparar l'estratègia de les 
properes municipals. 

Un bon nombre de ilagosterencs, 
les estadístiques diuen que més d'un 
centenar, van rebre una invitació de 
l'agrupació local de CDC (els d'Unió 
sembla que no existeixen a Llagoste
ra), per anar a una reunió del partit, 
convidats a cafè, copa i cigar al restau
rant de referència. El partit va portar-hi 
un historiador militant —tots els meus 
respectes per en Josep M. Ainaud de 
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Lasa'rte— per adoctrinar la concur-' 
rèncla sobre la conveniència que Con
vergència sigui el centre de l'univers 
històric de la política catalana. 

Entenc que sí un restaurador fa el 
gest d'oferir un pica-pica per la causa, 
s'accepti sense mirar si és blanc o és 
negre. Però si això vol dir que per "fer 
poble", ens hem de trobar a Cassà, 
malament anem, no us sembla? 

La finestreta 

Aquests dies m'ha sorprès anar a 
l'Ajuntament, i que després de pujar el 
carrer Concepció, el carrer Major, les 
escales de la plaça de la Llibertat i 
l'escalinata de l'edifici Consistorial, et 
trobis amb una porta tancada a pany i 
clau i haver de fer les peticions —igual
ment que tots els veïns— a través 
d'una finestreta. 

Els funcionaris/ries diuen que són 
ordres de "dalt", amb la raonada expli
cació que en poc espai es concentren 
els serveis tècnics, l'assistent social, 
el veterinari, etc. i que es feia necessa
ri posar un xic d'ordre. Que les depen
dències municipals són petites, és un 
fet innegable. Que els serveis tècnics 
no tenen despatx propi i que les hores 
de contracte amb l'Ajuntamení són to
talment insuficients, és una realitat 
que s'ha de plantejar com a primer ob
jectiu el Consistori que surti elegit al 
juny. Però que tornem a la "ventanilia" 
burocràtica és del tot Inacceptable. 

Si estem parlant de fer Catalunya, 
fer país 1 fer poble, el mínim que s'ha de 
fer és acostar l'administració al ciuta
dà i atorgar-li quantes més facilitats mi
llor, perquè pugui realitzar els seus trà
mits administratius. 

L'actual situació de les dependèn
cies municipals em semblen una greu 
falta d'atenció i respecte als veïns i 
una excel.lent manera d'augmentar el 
distanciament poble-Ajuntament. Com 
deia en Pla, tot plegat una collonada. 

Joan Ventura Brugulat 
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ELECTRÒbÒMÈStíCS 

VIDEG 

TV.C. 

Cl. Àngel Guimerà, 8 - Tel. 83.02.23 

LLAGOSTERA (Girona) 

Venda i Reparació de 

MOTOS - MOTOCULTORS 

MOTOSSÉRRES - BíCICLÉTES 

Passeig 

Tomàs de A. Boada Borrell , 10 

LLAGOSTERA 
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Xarop's 
us DESITJA UNA 

Bona Festa Major 

Campiodron, 52 - Tel. 83 11 82 
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Boutíque Infantil 

IRENE 
"La moda que es porta" 

Camprodon, 4 - Tel. 83.12.85 

LLAGOSTERA 

VÍDEO CLUB 
DISCS, CASSETTES, 

OBJECTES DE REGAL 

Carrer Cortiíe Guifré, 25 

LLAGOSTERA 

Perruquerío i Depilacíó 

us DESITJA UNA 

BONA FESTA MAJOR 

Passeig Pompeu Fabra, 46 
Teï. 83.10.76 
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1492-1992, d'aquí poc temps hauran 
passat cinc segles d'opressió I colonit
zació del continent "Americà", assis
tim perplexos als prolegòmens de la 
preparació d'una gran festa que pretén 
glorificar i celebrar el que, sens dubte, 
va ser un dels esdeveniments més Im
portants d'aquest darrer mil·lenari 
d'història: la invasió, destrucció i colo
nització dels territoris anomenats'Amè
rica; no podem pas, celebrar el seu 
"descobriment" perquè res s'havia de 
descobrir que no estigués ja desco
bert pels pobles i civilitzacions que h' 
vivien de feia més de 30.000 anys. 

La celebració del "Quinto Ceníena-
rio del Descubrimiento de Amèrica" legi
tima el genocidi i l'etnocidi per part del 
món occidental que des de la fatídica 
data de 1492 es llançà a l'espoli del ter
cer món, legitima l'actual situació de 
neocoiianisme que troba el seu suport 

en les estructures econòmiques i so
cials heretades de la colònia I que ca
racteritzen les relacions de dependèn? 
eia respecte al centre econòmic capita
lista. La magniíicació d'aquesta data 
històrica, sempre des del punt de vista 
occidental, constitueix un agravi més 
contra la dignitat del pobles i nacions 
que van ser esclavitzats i desarrelats 
de llurs terres: els esclaus africants i 
asiàtics. 

Per denunciar aquesta situació, per 
lluitar contra la celebració de! cinquè 
centenari i perquè aquesta coincidèn
cia cronològica serveixi per despertar 
en tots una forta solidaritat amb els po
bles indis d'Amèrica, ja s'ha creat la 
comissió contra la celebració del "V-
Centenario" la qual dóna el seu suport 
al Moviment d'alliberament indi i -que 
l'exposició feta aquí és a grans trets la 
denúncia que fa aquesta comissió. í 

SOBRE L'OBRA 
HUMANITÀRIA 

D'ESPANYA A AMÈRICA 

Xifres d'indis "desapareguts" 
Continent Americà 

Imperi Inca 

Zona minera de Potosí 
Mèxic Central 

Any 
1492 
1650 
1530 
1590 

1575-1585 
1519 
1548 
1580 
1605 • 

{Fonts: Darcy-Ribeiro, N. Wachel, Joseph, Sànchez 

• • 

Nombre 
70-80 milions 
3,5 milions 
8 milions 
1,3 milions 
100.000 Indis liquidats 
23,5 milions 
6,3 milions 
1,9 milions" 
1,0 milions 

Albornoz.) 

P. Pascual 
Març 87 
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