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Un canvi amb expectatives 

Començarem l'editorial del Butlletí de setem
bre parlant de la Festa Major. I parlar de la 

Festa és parlar del local polivalent com a substitut 
del tradicional envelat. Com a factor positiu, el 
poble es va estalviar el lloguer de l'envelat i va 
guanyar la comoditat de poder anar al lavabo sen
se haver de sortirà fora. Però la pregunta que ens 
fem és: quant va costat; engalanar-lo? I el que és 
més important, haurem d'esperar la propera festa 
per què s'hi torni a fer alguna cosa? 

El 13 de juny va haver-hi eleccions municipals. 
Els membres d'aquest col·lectiu no som analistes 
polítics per fer una valoració tècnica del que fou el 
resultat, però sí que ens agradaria comentar al
guns factors que, a la nostra manera de veure, 
potser van influir-hi. D'entrada. ía unió dels partits 
d'esquerra i independents, creada fonamentalment 
per acabar amb vint anys de govern convergent al 
consistori, ha donat els fruits que desitjaven. 

La lluita, teòricament a tres bandes, va 
ser només entre dos partits. El PP en 
cap moment va donar imatge de grup 
seriós ni preparat. CiU es va veure afec
tada per la gens clara desaparició 
de les seves files de l'antiga alcal
dessa Pilar Sancho i per l'aprova
ció de la línia d'alta tensió (que ha 
provocat un canvi en el tradicio
nal vot convergent de molts pa- -
gesos). Per altra banda, la seva 
campanya agressiva contrastava 
amb la de l'Entesa per Llagoste
ra, molt més infonnativa que com
petitiva, gràcies també a l'experi
ència de quatre anys del Sr. Lluís 
Postigo a l'Ajuntament. 

El resultat de tot plegat és un 
nou ajuntament amb molta gent 
nova que haurà de contrarestar amb 
il·lusió i ganes de treballar la poca 
experiència en tasques munici
pals. I tenint en compte l'ajus
tat desenllaç, els dos grups hau
rien de ser conscients que cal
drà fer un constant esfó'rç per evi
tar polèmiques i entendre's en 
benefici del poble. 

Les festes d'estiu han mantin
gut l'èxit d'altres anys. Els sopars i 

activitats a l'aire lliure agraden a la gent i és una 
bona manera de gaudir dels espais verds dels què 
disposa el poble. Volem mencionar la bona acolli
da dels concerts organitzats cada divendres pel 
Casino Llagosterenc a la plaça Catalunya. Consti
tueixen l'evidència que una programació estable 
de concerts, teatre... fa que s'adquireixi un hàbit, 
un s'acostumi a sortir i així es doni vida i riquesa 
cultural al poble. 

Per acabar volem fer una súplica: 
NO ES POT FER RES PER CONTROLAR LES IN

SUPORTABLES FRESSES DE LES MOTOS? 

Fins al proper Butlletí, que esperem poder-lo 
editar des del nou local que ens han promès, abans 
CiU i ara l'Entesa. 

El Col·lectiu de Redacció 
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Un nou 
alcalde per 
Llagosleia 
Les eleccions municipals del passat 13 
de juny es van celebrar al nostre 
municipi sense cap incidència 
remarcable. Només la pluja de mitja 
tarda les va aigualir una mica, però tot 
va transcórrer com era previst Durant 
tot el dia, tres mil vint-i-dos 
llagosterencs dels quatre mil quatre-
cents vuitanta-sis amb dret a vot, van 
dipositar els seus vots a les urnes. 
Potser només una diferència destacable 
respecte les passades eleccions: El 
resultat Per primera vegada en vint 
anySf la formació política de CiU, no 
només no va conseguir la majoria 
absoluta, sinó que va perdre la majoria 
absoluta. 
El nou partit Entesa per Llagostera va 
assolir ei seu objectiu i va desbancar a 
CiU per més de cent vots. Segurament, 
tothom n'Iia fet les valoracions 
oportunes i n'ha tret les seves 
conclusions. El que sí és cert, és que el 
poble de Llagostera ha expressat la seva 
voluntat i ha apostat per un canvL El nou 
alcalde ens ho explica a l'entrevista que 
segueix-
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Entrevista a Lluís Postigo 

A les 10 de ta nit del passat 13 de juny, després d'unes eleccions passades per aigua, acabaven 20 anys de 
Convergència i Unió a Llagostera. Lluís Postigo Garcia, advocat de 32 any passa ha ser el nou alcalde de 
Llagostera en substitució de Pilar Sancho i, si no passa res d'extraordinari, ho serà com a mínim durant els 
propers quatre anys. Postigo encapçalava la llista del nou partit Entesa per Llagostera i es disputava l'alcaldia 
am6 Josep Comas (CiU) i Gabriel Sànchez (PP), 

Llagostera ha viscut potser una de 
les campanyes més intenses dels 
últims anys. Deixant de banda la 
campanya del Partit Popular, CíU ha 
optat per fer una campanya molt 
diferent de la realitzada per Ente
sa per Llagostera. Quina valoració 
en fa? 

Crec que realment ha estat una 
campanya intensa. Almenys així és 
com l'hem sentida nosaltres, els que 

l'hem viscut de ben a prop. El que no 
sé és si el poble l'ha viscuda com una 
campanya més o si realment ha tin
gut la sensació de viure alguna cosa 
especial. Jo crec que sí, que com a 
mínim bona part de la gent deu haver 
considerat aquesta campanya electo
ral com a diferent. 

Penso que potser és la primera ve
gada durant aquests últims 20 anys 
en què es plantejava una proposta o 
alternativa amb possibilitats de sortir 
elegida, o més ben dit, amb la pre
tensió de guanyar. Per posar un exem
ple, en les eleccions del 95, els inte
grants del grup d'Iniciativa-Els verds 
érem molt conscients de les nostres 
limitacions i anàvem a buscar el que 
vam obtenir: dos regidors. Amb això 
vull dir simplement que no teníem pre

tensions de guanyar. Pel 
que fa a la meva valoració 
de com s'ha dut ia campa
nya... Considero que des 
de l'Entesa per Llagostera 
s'ha enfocat la campanya 
tal i com la volíem fer des 
de bon començament. Els 
regidors de Iniciativa, PSC 
i ERC comptàvem amb l'ex
periència de la campanya 
de les eleccions del 95. 
Potser en aquell moment 
vam tenir una actitud més 
bel·ligerant i CiU, tot i que 
també tenia una actitud 
purament de campanya en 
el sentit pejoratiu, eren una 
mica més hàbils. Narcís 
Casas era un home amb 
molta experiència i deter
minades paraules dites per 
boca seva. sonaven molt 
diferent del que poden so

nar ara en boca de Josep Comas. 
Amb aquesta experiència, Entesa 

per Llagostera es va plantejar una 
campanya electoral informativa, que 
expliqués el que nosaltres volíem fer 
sense entrar en el joc de les desqua
lificacions. Aquest era el nostre ob
jectiu, explicar les coses i contrastar

ies. D'aquí la nostra predisposició a 
fer el debat amb totes les forces polí
tiques, on CiU no va assistir. 

Pel que fa a la campanya que ha 
realitzat CiU, crec que han fet tot el 
possible i de forma involuntària han 
provocat els resultats finals. En altres 
paraules, si abans de les eleccions ens 
haguessin preguntat com ens agrada
ria que CiU fes la campanya per tal 
que ens beneficiés a nosaltres, segu
rament ens hauríem quedat curts per
què ho han superat en tots els sen
tits. 

O sigui que Entesa per Llagostera 
no ha guanyat sinó que ha perdut 
CiU? 

! • • 

A veure, això sempre té dues lec
tures. Jo simplement penso que no
saltres hem fet la campanya que ha
víem de fer i, a més, hem fet les co
ses de forma correcta. Per contra, l'al-
tra cara de la moneda és que CiU ho 
ha fet malament, molt malament. Ara 
bé, no vull entrar a valorar si la culpa 
d'aquesta campanya equivocada és 
dels que anaven a dins de la llista o 
dels que han organitzat la campanya. 
Sobre el resultat de les eleccions tam
bé hi poden haver influït factors de 
caire extern, com ara la influència de 
la Pilar Sancho, la famosa línia d'alta 
tensió... Suposo que tot hi ha jugat 
una mica. 

Recollint aquest darrer comenta
ri, vostè mateix va declarar des
prés de les eleccions en el diari 
El Punt, que si CiU hagués pre
senta t a Pilar Sancho com a 
alcaldable, segurament haurien 
guanyat. 
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Hagués estat diferent. Vist ara, 
pots arribar a pensar això. Crec que 
és molt més difícil treure a una perso
na que ja és alcalde, en aquest cas 
alcaldessa, que no pas guanyar a algú 
que es presenta per primer cop. Sim
plement crec que si CiU hagués pre
sentat a la Pilar haurien tingut més 
punts per guanyar. La Pilar és una 
dona coneguda, treballadora, amb dos 
anys d'alcaldia i amb experiència. Su
poso que el votant de CiU estava con
tent amb ella. 

Creus que la Pilar Sancho ha fet 
una contracampanya personal en 
contra de CiU? 

La veritat és que no ho sé. Aquella 
polèmica que va sortir a la premsa en 
la qual la Pilar feia unes manifestaci
ons dient que CiU l'havia fet fora del 
partit i el rumor que corria pel poble 
que la Pilar volia presentar una llista 
com a alternativa a CiU, sincerament 
no crec que els hagi beneficiat gens, 
sinó que més aviat els ha dividit. Ara 
bé, si la Pilar ha dut a terme una cam
panya en contra dels convergents, ho 
desconec totalment. 

El que sí es cert és que a mida 
que anava avançant la campanya, 
gent de Convergència s'apropava a no
saltres i ens deien: no sou del nostre 
partit però els que es presenten per 
els nostres colors no els volem votar i 
segurament us votarem a vosaltres. 
Amb això vull dir que no sé qui ha fet 
més campanya en contra d'ells, si la 
Pilar Sancho o els mateixos conver
gents. 

Sincerament, Entesa per Llagoste
ra esperava aquest resultats? 

La meva aposta particular era un 
6, 6, 1 , una aposta que crec que era 
una mica generalitzada pertot el po
ble. Si més no, es veia o s'intuïa que 
la cosa seha ajustada. De fet, si el 
partit popular hagués fet una campa

nya una mica diferent 
el resultat potser s'ha
gués acostat més al 6, 
6, 1 . 

A favor de CiU? 

Nosaltres hauríem 
guanyat per vots. 

Acaben 2 0 anys de 
CiU a Llagostera i 
s'obre un nou cicle 
polític. Com notarà 
ei ciutadà de Llagos
tera aquest canvi 
o... no es notarà? 

Ara per ara supo
so que tothom està a 
l'expectativa. Hi hau
rà canvis i es notaran, però, evident
ment, se'ns ha de donar un cert mar
ge de temps perquè ens situem, per 
entrar en el dia a dia i així anar canvi
ant les coses a poc a poc. El que es 
notarà sobretot és la manera de fer 
les coses. El nostre objectiu primer és 
tenir més en compte a tothom del po
ble. 

El vostre programa electoral es ti
tulava "50 propostes per afrontar 
el futur". No són moltes "prome
ses" per complir? 

Sí, són moltes per fer en 4 anys. 
Durant les xerrades que es van fer en 
la campanya per explicar aquestes 
propostes -que podrien ser moltes 
més-, ja es va explicar que el nostre 
programa electoral era molt ambiciós 
i pensat a llarg termini. No sé quan
tes de les 50 propostes es podran 
acabar amb èxit durant aquest pròxim 
mandat, però sí que d'alguna manera 
0 altre es començaran totes. 

El logotip de l'Entesa per Llagoste
ra és un trèvol de quatre fulles. 
Sempre s'ha dit que aquests trè
vols porten sort. Creus que ha po
gut influir en la victòria final? 

De fet, el trèvol de quatre fulles re
presentava launió de quatre grups di
ferents. Qui sap, potser sí que ha in
fluït en ei resultat final. Al comença
ment hi havia gent que se'n reia i ens 
deien perquè no hi posàvem dos daus 
de póker... (riu). 

Ha canviat la teva vida el fet de ser 
el nou alcalde del poble? 

Les primeres setmanes molt. Hi ha 
moltíssima feina a fer. A l'oposició es
tàvem completament enganyats. Saps 
que hi ha coses que no funcionen però 
un cop entres a governar veus que hi 
ha moltíssimes coses que funcionen 
precàriament, per no utilitzar un altre 
adjectiu. Hi ha molta feina a fer... 

Doncs... pleguem i et deixem tre
ballar. Gràcies una altra vegada. 

Sílvia Cortés 
Gustau Montero 

Marc Sureda 
Jaume Viüas 
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Eleccions municipals a Llagostera. Any 1995 
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La majoria de les Comunitats Autònomes 
reben el que els correspon. 

Els ciutadans de Catalunya 
mereixen un tracte fiscal just. 

Totes les comunitats autònomes han d'aportar diners al conjunt 

de l'Estat, Les comunitats més riques n'aporten més que les 

altres. Els ciutadans de Catalunya aporten un 24% més de 

diners que la mitjana de les Comunitats Autònomes per al 

runcionament de l'Estat i per a la solidaritat amb altres territoris. 

Ara bé, quan l'Estat retorna a les Comunitats Autònomes una 

part d'aquests ingressos, unes comunitats reben els que els 

correspon i Catalunya un 12% menys. Això suposa un desequilibrí 

global d'uns 36 punts. Aquest desequilibri fiscal representa 

entre BOO.OOO milions de pessetes i 1,2 bilions de pessetes 

cada any, és a dir 500.000 pessetes per cada família. SI tornés 

a Catalunya una part d'aquests diners millorarien la nostra 

economia i el benestar i la cohesiú social de tots els catalans. 

HI hauria més escoles, més hospitais, més residències. 

En definitiva, més infraestructurea i millors serveis públics. 

Aquest tracte fiscal injust que Catalunya pateix limita les seves 

capacitats de modernització, creixement i benestar, tant dins 

d'Espanya com dins d'Europa. Ha arribat el moment d'acon

seguir un tracte més Just per als ciutadans de Cataiunya. 

HI estem d'acord, oi? 

m 

Generalitat de Catalunya 
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Can Massó'/'Trobem a faltar 
la tranquil·litat d'abans..." 

No es queixen de tot et que ei progrés ha portat al mas, però tampoc s'estan de remarcar que, "abans no hi 
havia fressa. D'aquí a l'altre costat de riera, ens sentíem, tothom cantava... La gent se n'anava a llaurar amb 
uns cants..!" Amb tot, però, estan més que contents de viure on viuen i tot i que en alguna ocasió han pensat 
de plegar, ara no hi pensen pas...ans al contrari. 

" a casa de Can Massó es troba si 
tuada al límit mateix del terme mu

nicipal de Llagostera, a tocar amb la 
fàbrica de la Hurre, a la Bruguera Alta, 
36. Hi viuen dos matrimonis; el for
mat per en Josep Boadella Alsina i la 
Rosa Castelló Virgili, i el del nebot, 
Jordi Cros Castelló i la Núria Lloveras 
Fors, amb dues filles, la Gemma i la 
Roser. 

en la seva estructura principal no ha 
canviat gens; "s'ha anat reformant, 
però no s'ha tocat l'estructura per res. 
Abans hi havia cairats de fusta, i ara 
hi tia bigues...La part de baix de la 
casa eren les quadres i ara és l'entra
da i la cuina...Lestructura, però, és la 
mateixa." 

El nom de Can Massó no se sap 
del cert d'on prové, malgrat que es té 
constància que la casa data del 1830-
32.En Josep i la seva família en són 
propietaris des del 1936, l'any en què 
s'inicià la Guerra Civil. La casa fou 
comprada pel pare i l'avi d'en Josep a 
una família de Cassà. Una casa que , 

L'activitat econòmica del mas gira 
entorn de les vaques lleteres. "Sem-

_pre s'ha mantingut el mateix tipus de 
bestiar...És de les cases de tota la vida, 
una casa de pagès on s'hi ha fet sem
pre llet". Els caps de bestiar de què 
disposen a Can Massó són, actual
ment, uns 120 caps, entre vaques lle

teres i vedells. Tot per assegurar una 
quota de producció d'uns 300.000 
quilos de llet. Tot i tenir 30 hectàrees 
pròpies de camps i bosc, i 50 vessa-
nes llogades, encara es fa indispen
sable haver de comprar segons quin 
tipus de menja; "Tampoc en comprem 
tant de menjar, però sempre cal anar 
a buscar subproductes per les vaques. 
El menjar que comprem és, bà

sicament, pinso pera ve
dell s." El conreu propi es 
limita gairebé al rei-gras i 
al blat de moro, és a dir, 
al farratge. 

Quan els parlem de les 
diferències de fa uns anys 
a l'actualitat, com remar
càvem al principi, tant la 
Rosa com en Josep són 
clars; "quan vam arribar 
aquí, no teníem' ni llum, 
ni telèfon, anàvem a bus
car l'aigua al pou amb 
una corda i una 
galleda...Vaques..., quan 
en teníem més, en tení
em 7 o 8. I un parell de 
bous per anar a llaurar. 
També és cert que, 
abans, sense gaires co
moditats, tampoc tenies 
tantes despeses i amb 

.,,.,, I.,,: ; poques vaques ja passa
ves". Avui dia cal molta 

maquinària per poder portar una gran
ja amb unes mínimes condicions. Un 
parell o tres de tractors, l'unifit, el sis
tema per munyir,..."És clar que avui 
dia hi ha molta maquinària..., i s'ha 
de mantenir. S'ha guanyat molt en 
comoditats, però al cap i a la fi, per 
guanyar el mateix. I el que dèiem, que 
avui dia treballes amb més ner\'is. 
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sempre patint per la maquinària, pel 
bestiar,...Ara tot funciona i potser 
demà ja no. Abans tot era molt més 
tranquil." 

Aquest fet dels nervis i la tranquil--
litat, queda molt ben caracteritzat 
quan en Josep ens comenta com ana
ven a llaurar abans, I com ho fan ara; 
'Abans hi dedicaves el mateix temps 
que ara. però amb molts menys ner
vis. Avui dia, tothom va a treballar pre
ocupat..., ningú canta. Anàvem a llau
rar amb un animal, i aquells cants 
que se sentien, aquelles recargola
des, aquells xiulets...!! Ara no, si no 
és amb una ràdio penjant aquí o alià, 
no sents ningú que canti". Ara bé, 
"tornar enrera tampoc, eh! Hi ha 
moltes comoditats, aigua, llum, ca
lefacció, telèfon,... que quan no les 
tens es troben molt a faltar". 

En Josep i la Rosa tenen clar que 
avui dia de la feina de pagès, se'n 
pot viure bé. Cal treballar fort i obli
dar les festes que hi ha al calendari, 
perquè el més difícil d'acceptar de la 
feina al camp són els horaris. Uns 
horaris molt esclavit2ants,.."Al·'u/ dia 
costa molt trobar gent, i més impor
tant encara, trobar jovent que vulgui 
viure i treballar a pagès. Nosaltres 
vam tenir sort que al nebot, en Jordi, 
li agradés la feina. Si no fos per ell, a 
la casa ja no hi hauria cap vaca..." 
Se'ls veu contents amb aquest fet, i 

. ^ ^ 

recorden temps en què en Josep ha
via anat a la fàbrica, pensant que pot
ser hauria de plegar de treballar al 
camp. Destaquen que per continuar 
a pagès és important el fet de ser els 
amos de la casa i de la producció del 
mas. No és una feina on cada dia s'hagi 
de fer el mateix, i calen, en ocasions, 
improvisacions sobre la man<a. impro
visacions que signifiquen molts cops uns 
quants calés... 

Com a anècdotes de la casa. n'ex
pliquen força, i totes relacionades amb 
la guerra. Tot just fa un parell de me
sos que en Josep va trobar un obús en 

CARLES SOLER 

un camp, just a tocar de la casa. No 
ha estat el primer que ha trobat. La 
situació de la casa, molt propera a la 
carretera i al carrilet, a les xaoíes de 
comunicació més importants al temps 
de la guerra, va fer de la casa un lloc 
força perillós... En Josep encara es 
recorda d'un obús que va caure (tot i 
que no va esclatar), al 36, a l'estable 
que actualment hi ha al costat de la 
cuina de la casa... Són els ensurts de 
Can Massó. 

Jordi Moll i Casamitjana 
Jordi Plà i Comas 

3<^^ 
i,cr^^ J J%ç ,̂ 9> 

Els dimrts, preu especial pera jubilats. 

C.Migdia, 28 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 83 06 40 (Girona) 

RECADER 
J O À N X I R G L J C I L R A N À 

Recaderia i paqueferia 
de dilluns a divendres. 

matí i tarda 
Agències a Girona; 

Cooperativa de Recaders 
Agència Sureda 
Centre de Recaders 

A Llagostera: 

Cy Concepció, 45 

Tel. 23 39 6 i 
Tel. 23 or 38 
Tel. 20 38 i 3 

Tel. 83 01 57 
Mòbil: 630 07 33 07 
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Preguntes 

1. Breument, podria explicar-nos en què es diferencia l'amanida 
catalana de l'entremès? 
2. Pensant en el nombre de regidors, quins resultats es van registrar 
les passades eleccions municipals? 
3. Què ens urgeix més, un camió de les escombraries adequat als 
carrers de Llagostera o carrers de Llagostera més adients al camió de 
les escombraries? 
4. Quin sant no ha pogut celebrar aquest estiu a Llagostera? 

5. ... i per acabar, cuixa o "petxuga"? 

• Raquel Sanchez 
• 17anys 

• Estudiant (2n de Batx) 

»Mercè Salvadó 
> 53 anys 

•Agent d'assegurances j 
i 

1. A l'entremès només hi ha embotit i una mica d'enci
am, i a l'amanida catalana hi ha més verd... 

2. No en tinc ni idea... 
3. Que el camió de les escombraries s'adapti als carrers, 

em sembla que és més fàcil. 
4. Potser cap..., o potser encara en queda algun! 
5. Cuixa. 

Uordi Fossas 

»68 anys 

t Marxant 

1 . Queunssónd'aqui i els altres d'allà... Una bona amani
da catalana, sempre! 

2. Ni idea, no en tinc ni idea. 
3. La gent del poble, en primer lloc, ha de ser més neta 

Després, que la gent que treballa a l'Ajuntament funci
oni, així com el servei de neteja... 

4. No sóc home de sants... Sóc home de persones, ho 
mes, dones,... 

5. La cuixa està molt bona, sempre... però una bona 
"petxuga" a la brasa amb all i oli, també està molt bé! 

1 . Lamanida catalana és a base d'hortalisses i embotits i 
l'entremès és una variació de diferents embotits i altres 
menges. 

2. 7 a 6. 
3. És més fàcil que el camió s'adeqüi al poble de Llagoste

ra. 
4. Sant Esteve... 
5. Cuixa! 

üúsep Rodríguez 

75 anys 

Jubilat 

1 . L'amanida catalana és bona perquè és feta al país... És 
diferent, perquè els castellans mengen d'una manera i 
els catalans d'una altra... 

2. De política, no en sé res de res. 
3. El camió ja està bé, el problema són els conductors que 

aparquen on volen. 
4. No vaig gaire a l'església, i no sé res de sants... tot i 

que els respecto molt. 
5. La cuixa, i que estigui ben feta! 
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• Pilar Ramos 

• 4 5 anys 

•Confeció 

1. Que a l'amanida catalana hi ha enciam i a l'entremès no. 
2. No ho sé, de política en sé ben poc... 
3. El millor seria que la gent fos conscient que el camió de 

les escombraries ha de passar... 
4. Els podré celebrar tots! Seré tot l'estiu aquí i no per 

gust... 
5. Jo. cuixa... 

• Pilar Bufí 
• 55 anys 
•Transformació de 

plàstics 

1. L'amanida catalana és amanida amb embotit i l'entre
mès no té amanida, és gairebé tot embotit. 

2. 6 a 7. 
3. Potser serà més fàcil de fer el camió a mida dels car

rers... 
4. Doncs no ho sé!, però jo celebro tots els que puc. 
5. Home!, jo cuixa... ni del pollastre no vull la "petxuga"! 

• Ruth Vert 
• 39 anys 

I Mestra 

1. A l'amanida en lloc d'ensalada russa hi ha enciam. 
2. 7 a 6. 
3. Potser el camió de les escombraries s'hauria d'adequar, 

no només als carrers, sinó a recollir altres coses. 
4. Jo és que, de fet, no celebro sants... Ah sí!, Sant Este

ve! 
5. Cuixa. 

gr^ 
1. L'amanida catalana no sol portar embotit... 
2. Ni idea... 
3. Que facin el camió més petit, no??? 
4. Sant Llorenç. 
5. "Petxuga"!!! 

f 'Josefa Cuenca 
• 56 anys 
•Transfomacló de 

plàstics „^|„, 

1 . Ara sí que m'has fotut! Em sembla que a l'amanida 
catalana hi ha molt més verd... 

2. La política, fill meu..!, res de res. 
3. Que facin els carrers més grans, que així hi haurà més 

feina. 
4. Santa Maria, que estava treballant. 
5. A mi m'agrada la cuixa. 

• Robert Ortiz. ' 
• 20 anys ; 
• "socorrista municipal"! 

1. Que una es diu amanida catalana i l'altre entremès. 
2. 7 a 6. 
3. Que facin el camió a mida del poble, que si no, anirem 

malament... 
4. No en podré celebrar gairebé cap, perquè estaré treba

llant... 
5. La cuixa. 

Papu Press 
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COLLA GEGANTERA 

Llarga vida als gegantsH r 

Quan la il·lusió i l'empenta s'ajunten, no hi ha projecte impossible i això és 
el que la Colla Gegantera de Llagostera ha demostrat^ dissenyant^ fabricant i 
finançant els nous gegants del poble: en Zenó de Montagut i l'Eleina de Ridaura, 
dos antics pobladors de Llagostera, que provinents de /'època iber, substituiran 
als tradicionals gegants, en Trencanúvols i l'Elionor^ a les sortides de la Colla. 

CARLES OLIVERAS CARLES OUVERAS 

":; 

F " ' ' ~ 

• ^ 

^à 
'^^n^H 

wi^^^^^P 

"^^ ''^•'^L 
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Durant el darrer any, ta CoUa ha treballat intensament en la confecció dels nous gegants. 
Pel camí han hagut de superar molts obstacles, han patit moments d'alegria f de desànim, fins 
arribar a l'extrem d'haver de fer els gegants dues vegades, però la seva 'tossuderia' ha estat 
més forta que els entrebancs i per fi, el diumenge de la Festa Major d'enguany, van fer la 
presentació en societat de l'Eleina i en Zenó. 

Una anècdota curiosa, que constata la gran tasca que han dut a terme, és que moltes 
colles foranes els hi pregunten sorpresos si de debò els gegants els han fet ells. Fins i tot ens 
han explicat que algunes colles n'han arribat a dubtar. 

Aquest reportatge vol explicar el procés de fabricació dels gegants i també retre un petit 
homenatge a tothom que ha col·laborat en aquest projecte, especialment a la Colla Gegantera 
que en pocs anys de funcionament s'ha mostrat com una de les entitats més actives i represen
tatives de Llagostera i s'ha fet un nom entre les colles gironines i d'arreu. 
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Ibers del 2000 

Benvolguts amics i amigues, per fi Uagostera ja té uns nous vilatans de gran alçada, estem paríant dels nous 
gegants, l'Eleina de Ridaura i en Zenó de Montagut. Una realitat que des de fa mateixa colla es veia llunyana i 
costosa, però gràcies a l'ajuda i el treball en equip ha donat els seus fruits. 
La construcció de les figures ha estat llarga, més d'un any. Per satisfer la intriga dels curiosos citarem de 
manera breu els passos de la seva creació. 

P rimer de tot com que no sabí
em en què ens havíem d'inspi

rar, vàrem demanar idees als alum
nes i pares de les escoles. D'idees en 
varen sorgir moltes, però finalment ens 
vàrem quedar amb la proposta de la 
parella d'ibers, que van ser els primers 
pobladors d'aquestes contrades. 

Un cop fets els dibuixos amb les 
alçades i proporcions, vàrem acudir a 
l'ajuda indispensable d'un escultor, per 
a moldejar les figures de fang. Aques
ta part del procés va durar quasi un 
mes, ja que per cada figura es van uti
litzar 500 kg. de fang. 

De mica en mica, vàrem anar co
brint la base amb 'porexpan' i filferro 
- f i g . l - . Tot seguit, donant-li forma al 
fang, sorgiren per primer cop les figu
res tal i com són en l'actualitat-fig.2. 

Un cop aconseguides les figures 
amb fang, vam fer els motlles d'es-
caiola. Vàrem posar un partió al llarg 
de la figura, i primer en un costat -
f ig.3- i un cop sec a l'altre - f ig .4 - van 
cobrir la figura amb escaiola. Això va 
donar resultat a un sarcòfag d'escaio-

la - f ig .5- per sobre del fang. Un cop 
tot sec, ajudant-nos del partió vàrem 
obrir els motlles, tot seguit vam retirar 
tot el fang que quedava entre totes 
les 'firmes' dels motlles, 

A continuació, amb els motlles nets 
i parafinats els vàrem començar a 
omplir amb fibra de vidre entrellaçada 
amb resina. Aconseguirem tenir una 
de les parts definitives dels gegants. 
-Fins al moment tenim una rèplica 
exacta de les figures amb fang i amb 
fibra de vidre-. 

Per obtenir les figures de fibra, vam 
trencar els motlles d'escaiola. Segui
dament vam ajuntar les dues parts de 
fibra de vidre per poder tenir altra ve
gada les dues parts enganxades, això 
s'aconsegueix fent agafar forma de 
falca a les dues parts i tornant-les a 
ajuntar amb les tires de fibra - f ig .6- . 

Un cop acabat aquest pas. ja vè
iem de nou la figura tota sencera i la 
veritat és que feia molta il·lusió - f ig .7-
Representava un gran pas cap al fi
nal, però encara s'havien de massillar 
i aparellar per donar-los un acabat de 

més qualitat. Però. el poc encert per 
part nostra i pecant d'inexperiència, va 
arribar l'hora de thar la fibra. Doncs 
resulta que ens vam equivocar, la bàs
cula no enganyava i els gegants pesa
ven massa. Després de meditar-ho 
molt i amb el temps que se'ns tirava a 
sobre, vam decidir posar-hi el coll i tor
nar-los a fer de nou. Vam utilitzar els 
gegants que ja teníem fets de fibra 
com a peces originals, i aquest cop 
els motlles els vam fer de silicona, més 
resistents i lleugers. 

I així. amb la Festa Major cada cop 
més a prop, vam tornar a enllestir les 
figures. Finalment els hi vam donar 
vida pintant-los, vam col·locar-hi els 
cavallets de fusta, els vam vestir i 
engarlanar - f i g . 8 - i definitivament 
aconseguirem fer realitat una idea pi
onera a la nostra vila. 

Des de la Colla Gegantera volem 
reiterar l'agraïment a totes les perso
nes que han col·laborat a fer realitat 
aquest projecte. 

Colia Gegantera 

Procés 
d'elaboració 
de rEleina 
de Ridaura^ 
la nova geganta, 
"sex símbol" 
del món 
geganter. 

l·luslfacFÓ Xavier Ventura i Mont 

Cití n. rr,tí R Ríf 7 R^.6 
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RAMON R.TünRUBIAkO 

L'escultor Francesc Delgado davant la 
figura de fang esculpit amb el partió 

incoporat per a fer el motlle 

Membres de la Colla desmotllant la peça de fibra de vidre 
La peça que estiren és el motlle de silicona 

Fase de pintat d'en Zenó 
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ALBERT 

Albert Mallorquí i Guich 

Ctra. Tossa, íl5 
Tel. 6053 09 17240 UAGOSIERA 

Transports 

Sen/ei diari a Barcelona 

c/Cantallops, 2 
Tel. (972) 83 02 56 
17240 LLAGOSTERA 

a Barcelona: Tel (93) 300 2914-98 
ESCAPA,SA -C/Alaba,51 
Agrupats: C/Bolívia, 46-52 

FERROS FORJATS 

JOSEP AIGUABELLA 
CARPINTERIA METAL.LICA 

AMB FERRO I ALUMINI 

TANCATS DE TELA METAL.LICA 

* * * 

Carrer Tossa, 5 
Tel. (972)63 02 70 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona] 

Mobles Cateura 
• MOBLES EN GENERAL I A MIDA 

• MOBLES DE CUINA 

• TAPISSERIA 

Exposició i Venda 

Carretera de Tossa, 7 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 83 09 95 (Girona) 

® MOI^TIEL 
Assessoria Laboral, Fiscal i Jurídica 

Administració de Finques 
Assegurances Generals 

O Caderers. 5 

rax 80 523C 

Tel. (972) 83 ce S2 

172dC LLAGOSTERA 

C/.Taulera.39 

Faid: 83 75 T'J 

Tel. (972) B3 71 65 

172^6 SAr>n"A CRISTIMA DARÓ 

M^ Carme Valentí 
PERRUQUERIA 

Passeig Pompeu Fabra, 36 
Telèfon 972 83 06 20 

7240 LLAGOSTERA 
Girona 

LAMPISTERIA 

J. FA 
Es fan instal·lacions de gas i les 

revisions obligatòries 

Passeig Pompeu Fabra, 49 - Tel, [972] 83 03 ó4 
LIAGOSTERA 

Seryel de pneumàtics 
Nacionals I d'imporlociú 

Llantss d'Alumini 

Cargols Anti Robatori 

Recautxúlals 

TeL8ÇL5g_85 

C/. Ramal, s.'n 

CASA ^ B L A N C A 
C.i.F.e-17217686 

17240 LLAGOSTERA (Girona! 
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J.FA SALVADOR CLOTAS 

Proves del vestit sobre la primera versió de la geganta Primera sortida després de la presentació en societat, 
a la trobada de Campdevànoi-Viia Gegantera-. 

SAi,>/A'JOt!L:L0r.lS 

Presa de relleu, 
el diumenge de la 
Festa Major d'enguany 
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Entrevistes a persones vinculades 
a la Colla Gegantera 

1. Quins motius Vtian portat a formar part o a vincuiar-te amb la Colla Gegantera? 
Què significa per tú? 

2. Que et semblen els nous gegants? 
3. Fa un any et podries imaginar que formaries part d'un projecte de la 

construcció d'un gegants? 
4. Què és el que Vagrada més i el que menys dels nous gegants? 

Aurora Miquel 
Ha col·laborat en el brodat del vestit d'en Zenó 

"Per mi e/ fetd'traver 
col·laborat amb !a Colla 
Gegantera m'ha apropat a 
una colla de nois i noies 
molt macos i que tian estat 
moít atents amb mi. Els tinc 
molt d'apreci. La Colla ens 
ha vinculat molt." 

1. A través de la meva amiga, la Núria Cateura. Em va 
comentar que buscaven algú que els brodés la finestreta 
que porten els gegants. Jo no sé brodar a màquina, però a 
mà si. Així que vaig decidir acceptar la proposta. 
2. Molt macos! Els tinc en una foto enmarcada. 
3. No. I a resultat un feina que m'ha fet molta il·lusió. 
4. Tot m'agrada molt!!! 

Ramon Torrubíano 
Membre fundador de la Colla Gegantera. Portador 

"Mai hauria pensat que 
acabéssim amb tan 
poc temps els 
nous gegants" 

1. El fet d'estar molt lligat amb les entitats del poble i 
gràcies a uns amics que m'ho van proposar, em vaig ani
mar a formar-ne part. 
2. Collonuts!!!. 
3. S\, perquè era un projecte que ens el plentajàvem des 
del principi i estàbem molt animats a tirar-ho endavant... 
m'ha fet molta il·lusió. 
4. llu creus que em poden desagradar havent-los fet no
saltres mateixos? 

Marc Torrubíano i Lluís Santamaría 
Membres de la Colla. 'Xanquer' i 'tamborista" 

1. Lluís: La meva mare es va informar perquè a ella també 
volia ser de la Colla i m'ho va dir a mi. 

Marc: A través d'uns amics i del meu pare. 
2. Lluís i Marc: Ens agraden molt!!! 
3. LL i M.:No ens ho haguéssim pensat mal. Ens fa molta 
il·lusió. 
4. LL: M'agrada molt l'espasa d'en Zenó i el gerro de 
l'Eleina, 

M.:Ami m'agrada a l'espasa i l'escut d'en Zenó i també 
el gerro de l'Eleina. 

Jordi Molí 
Ramon Soler 
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Farmàcia Saurí 

FOTOS VALL-LLOSERA 

Una foto feta el 8 d'octubre de 1972 es mostra com era el taulell de l'antiga farmàcia 

La família Saurí va lligada a la far 
màcia des de fa 74 anys. 
Al 1925 Joan Saurí i Vilar, origi

nari de Breda, compra la farmàcia al 
Sr. Davesa, la qual estava situada a la 
Plaça de la Llibertat i funda així la far
màcia Saurí. 

Set anys després, Joan Saurí es 
casa amb Carme fvlasó i Domènech 
i decideix canviar d'ubicació la farmà
cia, situant-la a la Plaça Catalunya. 

D'aquesta unió neixen tres fills, 
Joan (1933), Lluís (1935) i Montserrat 
(1941) Saurí i Masó. 

En aquell moment, al poble hi ha
via una altra farmàcia propietat del Sr. 
Adroher, s i tuada al carrer Joan 
Maragall. El Sr. Adroher, la traspassa 
al Sr. Pagès l'any 1 9 3 1 . 

Entre els anys 47 i 48 Joan Saurí 
compra la farmàcia al Sr. Pagès em
parant-se en una llei de l'any 1944 
que permetia l'absorció de farmàcies 
dins d'una mateixa localitat. 

El 27 de desembre de 1960 mor 
Joan Saurí Vilar. Aquest fet ocasiona 
que des del 1 9 6 1 fins al 1 9 7 1 la fa
mília Saurí no estès al capdavant de 
la farmàcia. Aquest buit el cobri ren dos 
fa rmacèu t i cs regents , Antonio 
Magrenys i Cons ( 1 9 6 1 - 1967) i 
Xavier Oms i Basals (1967-1971). 
Aleshores es permetia consen/ar la lli
cència farmacèutica per part d'una 
mateixa família sempre i quan un d'ells 
estigués estudiant la carrera. 

Lluís Saurí es casa amb Pilar 
Masgrau Pallí l'any 1963. D'aquesta 

unió neixen els seus dos fills Joan i 
Magda Saurí Masgrau als anys 65 i 
69 respectivament. Seguint la tradi
ció familiar, els dos germans també 
han estudiat la carrera de Farmàcia, 
per tant, la successió queda coberta. 

Al juny de 1 9 7 1 Lluís Saurí i Masó 
acaba la carrera, però per problemes 
burocràtics no és fins a l'octubre del 
72 que pren possessió de la farmàcia 
i decideix canviar-la d'ubicació, pas
sant al carrer Consellers, ja que el lo
cal no era seu i no podia fer-hi canvis 
ni expandir-lo. 

El 13 d'abril del 92 fan l'últim tras
llat al numero 13 del carrer Pau Ca
sals. Aquest es produeix pel poc es
pai disponible, per donar millor servei 
i per estar més a prop del dispensari. 
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L'antiga llei de l'any 44 establia que 
en una zona rural correspongués una 
oficina farmacèutica per cada 4000 
habitans. Un annex de la llei també 
deia que: 

Si existeix un accident natural (riu, 
riera, tren o carratera) que divideix 
aquesta població i al nucli separat hi 
ha dos mil habitans, en aquell lloc pot 
instal·lar-se una aítra oficina farma
cèutica. 

A l'any 1991 surt la nova llei d'or
denació farmacèutica de Catalunya, 
un cop traspassades les competènci
es sanitàries a la Generalitat de 
Catalunya (Llei 31 , 1991, de 13 de 
desembre). La nova llei divideix el ter
ritori en Àreas bàsiques de Salut. Lla
gostera pertany a l'Àrea Bàsica de 
Cassà de la Selva, que engloba els 
municipis de Caldes de Malavella, 
Campllong, Cassà de la Selva, Llagos
tera, Llambilles, Quart, Riudellots de 
la Selva i Sant Andreu Salou. 

Per l'ordenació farmacèutica s'aga
fa el nombre d'habitants de tota l'Àrea 
Bàsica, es divideix per2500 habitants 
i el resultat es el número de llicències 
farmacèutiques per àrea. 

La llei d'ordenació farmacèutica 
preveu que dins d'una mateixa pobla

ció on ja hi ha una oficina de farmàcia 
no pot instalar-se'n una altra fins que 
el número d'habitants no sigui igual a 
6001. 

Com a anècdotes cal destacar la 
d'un senyor que va confondre els 
Gelocatils per supositoris o bé la del 
Sr. Lluís Saurí i Masó que, quan era 
petit, la guia el va portar a menjar vuit 
Laxan Busto (laxants amb gust a xo
colata). 

Els productes farmacèutics més 
venuts actualment són els Gelocatils i 
les Aspirines. 

La funció del farmacèutic ha can
viat al llarg dels anys. Abans ells ma
teixos preparaven els xarops, medici
nes, pomades, etc... Com a més im
portants i característics de l'època 
caldria destacar la llimonada purgant 
{per anar de ventre) o bé la fórmula 
del vòmit 1 i 2. Actualment només es 
fabriquen cremes i pomades relacio
nades amb la dermatologia. 

Lluís Saurí creu que l'automedica-
ció és causada per la gran allau de 
publicitat i que només s'hi ha de re
córrer en cas d'urgència i sempre 
aconsellat per un farmacèutic. 

Sobre la polèmica 'que hi ha entre 
els laboratoris i el Ministeri de Sanitat 

pel que fa als productes genèrics, la 
família Saurí creu que és molt aviat 
per treure'n conclusions i que fins al 
setembre, que és quan sortiran els 
preus tipificats, no hi haurà res clar. 

Líuís Saurí ens comenta que "a les 
farmàcies, el fet de tenir productes 
genèrics produirà un augment consi
derable del seu stock, ja que ara per 
un sol medicament n'hi haurà tants 
com laboratoris el fabriquin. 

També creu que hi haurà proble
mes ja que la Seguretat Social es re
girà pels preus dels productes genè
rics i al receptar un producte que no 
ho sigui s'haurà de pagar la diferèn
cia. 

*EI Ministeri de Sanitat vol 
disminuir el cost que represen ta per a 
l'estat el consum de productes farma
cèutics, posant al mercat els produc
tes genèrics. Productes que no tenen 
marca i que són més barats. 

Vista de la façana de l'actual farmàcia al 
carrer Pau Casals, inaugurada el 13 
d'abril de 1992 

Pilar Ventura 
Quim ventura 

Gustau M.Castellana 
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UNA VIDA DEDICADA A LA MEDICINA 

Entrevista a Pompeu Pascual 

D'entre tots els oficis que es poden exercir va triar ser metge; o més aviat la seva vocació el va triar a ell i el 
va fer néixer en una família consagrada a la medicina. Forma part d'una nissaga que ve d'antic i ha dedicat la 
vida als seus convilatans, que alhora han estat pacients seus. "La feina del metge de poble o metge rural és 
molt dura", diu el doctor Pascual o "en Peio" -que és com prefereix que li diguin-. "Són hores de no dormir, 
anar a fer visites a mitjanit i ser a primera línia de foc". Malgrat això, ara que U ha arribat la jubilació assegura 
que ha estat forçada: "M'han jubilat, jo no m'he jubilat", diu, i hi afegeix que tot i que tindrà més temps per 
cultivar les seves aficions -la pintura, la conversa i la literatura com a escriptor i com a lector- continua estant 
al servei de qui el necessití. Això, sense cap mena de dubte, és vocació. 

Quan i per què va decidir que seria 
metge? 

Vaig començar a estudiar Medici
na perquè m'agradava I perquè la vaig 
viure des de petit. Quan era molt jove, 
devia tenir set o vuit anys, ja 
acompanyava el meu pare 
a fer visites a les cases 
de pagès de Llagoste
ra. Més endavant em 
va venir el moment 
d'estudiar i vaig fer el 
batxillerat per després 
estudiar la carrera de 
Medicina. 

De fet, ve d'una nis
saga de metges. 

Sí. ala meva família hi ha 
metges des de l'any 1830 i això, en
cara que no vulguis, et condiciona i 
t'imprimeix una manera de fer. De ve
gades penso que si en comptes d'ha
ver-nos dedicat a la medicina ens ha
guéssim dedicat a fer cava ara seríem 
una d'aquelles caves com Codorniu o 
Freixenet, i amb els anys haurien sor
tit diferents caves; uns més bons que 
d'altres... de totes les talles. 

Recordo que quan era petit i juga
va al carrer amb els altres nens del 
poble teníem interessos comuns, però 
després et vas fent gran i cadascú tria 
el seu camí i comença a fer la seva 
feina. En aquell temps qui tenia una 
botiga continuava la tradició familiar, i 
així amb tots els oficis, perquè no tot
hom podia estudiar. Si jo vaig fer la 
carrera de Medicina va ser perquè a 
casa sempre es padava d'això. I és 

normal; el meu pare era metge, el meu 
avi farmacèutic, el meu besavi met
ge, el germà del meu besavi també 
era metge, el meu rebesavi era met
ge... i d'aquí va sortir tota la cadena. 
Hi ha hagut moments en què hi havia 

dotze metges a la família en di
ferents zones de la comarca 

del Gironès. Si a casa teva 
només es parla de medi
cina és normal que 
t'acabi interessant, i ar
riba un moment que et 
fa la sensació que tu 
també has de ser met
ge encara que no t'ho 
imposin. Però això de

pèn de molts factors. Jo, 
per exemple, tinc sis fills i 

tots s'han dedicat a altres 
coses. 

Vostè va rellevar el seu pare com a 
metge de poble a Llagostera. Avui 
en dia, això és gairebé impensa
ble. 

Sí, malgrat els antecedents famili
ars, la medicina no passa de pares a 
fills i s'ha d'estudiar de valent. Per fer 
Medicina necessites una puntuació, 
per triar plaça has de superar oposici
ons I és molt difícil ser metge del po
ble on has nascut. Jo vaig quedar-me 
a Llagostera i aquí sempre seré en 
Pelo; no seré el doctor Pascual, per
què la gent em tracta com una perso
na més del poble i això m'agrada. Al 
cap i a la f i , jo no sóc doctor, sóc 
metge, un doctor és qui té el docto
rat. De cada cent metges potser no
més n'hi ha sis que són doctors. 

Què representa per a vostè la jubi
lació després de tants anys d'exer
cir la medicina? 

M'he dedicat a la medicina perquè 
m'ha agradat i m'agrada. I he de dir 
que m'han jubi lat, perquè jo sóc 
antijubilació. Jo estic col·legiat igual
ment al Col·legi de Metges i continuo 
al sen/ei de la gent que em necessiti. 

Encara que hagis treballat cent 
anys, quan et retires, al cap de qua
tre dies la gent ja no et recorda tant; 
però de tota' manera entenc i trobo 
lògic i normal que la gent no vulgui 
pagar les medecines, perquè per això 
cotitza a la Seguretat Social. M'he ju
bilat, però tinc clar que la vida conti
nua i aqu; a Llagostera també hi ha 
altres bons professionals. 

Com ha evolucionat la medicina 
des del temps en què va començar 
a dedicar-s'hi? 

La medicina ha evolucionat moltís-
sim. Al principi de segle, per exemple, 
hi havia dotze especialitats; al principi 
dels anys cinquanta trenta-dues, i 
actualment ja n'hi ha clnquanta-qua-
tre i d'altres que aviat s'hi inclouran. 
Això vol dir que la medicina canvia 
constantment. Entre altres coses, hi 
ha més infraestructures hospitalàries. 

I com ha canviat la figura del met
ge de poble? 

El metge de poble, metge rural o 
metge de família, corn se li vulgui dir, 
es considera metge de medicina ge
neral. Rns l'any 45 o 50, després de 
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la Segona Guerra Mundial, de la Guer
ra Civil i de la postguerra, que encara 
va ser més difícil perquè hi havia mol
ta pobresa, la sanitat estava molt 
malament, sota mínims. No era com 
ara, que pots anar al dispensari a fer 
anàlisis i proves, o enviar els pacients 
a l'especialista. Ara tenim els grans 
hospitals de Girona, Figueres, Olot, 
Blanes.-, la infraestructura mèdica ha 
canviat totalment, però abans el met
ge rural havia d'assumir tota la feina. 
No podiacomptarambl'ambulància, 
ni amb la policia... només amb el que 
havia après i pel que s'havia preparat 
durant anys i anys. És evident que es 
feien coses ben fetes i coses mal fe
tes, però tot i així es curava la gent. 

El metge rural ara ho té més fàcil 
perquè hi ha autovies, autopistes, 
ambulàncies ben preparades, helicòp
ters.,, el malalt es pot traslladar als 
centres mèdics amb molta rapidesa. 
Abans els camins de pagès estaven 
molt pitjor que ara; els pagesos teni
en carros i l'únic que tenia cotxe era 
el metge, que sovint es quedava "em
barrancat" anant a les masies. Ara el 
metge s'asseu al despatx , però so
vint no coneix la família, de què fa ia 
mare o l'avi... i això també és medici-' 
na. Aquesta comunicació que hi ha
via està desapareixent, s'enllesteix 
ràpid i de seguida s'envia la gent a 
Girona. És una medicina més còmo
da. Abans, el sereno venia a cndar el 
metge a la nit i aquest marxava sol a 
l'altra punta de poble, a la farmàcia... 
i si el malalt estava greu s'estava al 
seu costat tota la nit. Ara s'avisa l'am
bulància i es torna a dormir tranquil. 
El metge de poble treballava 24 ho
res al dia. Havia d'estar disponible 

sempre i no tenia 
ni vacances ni 
res, a l'època del 
meu pare. Si ha
vien de curar un 
os trencat ho fe- ,^,.. _̂ . 
ien, si havien de íUii5ii:ï^^h:^ 
fer el seguiment 
d'un part també ,,..-:...-.ÍÍ:J 
i, si calia, assistí- ^k-tíiljjiin^iM. 

en un atac de lili·T îrhliür.i,^-
cor. La gent es ·;;a?i;4··':S^̂ iÍ-. 
mona per qualse
vol malaltia. No 
hi havia tants ài|gïifeiii:^^ 
mitjans i el met- B îíJiftt̂ O^?;! 
ge feia el que po- Ŝ '̂ Vd-iüiV;;:;:]:V; 
dia. Avui dia tot íïU^·iií·iúir'ri· 
ha canviat í per 
això també ha 
pujat Tesperança 
de vida. 

Quan va comen
çar a funcionar 
la Seguretat 
Social? 

Va començar a funcionar cap a 
Tany 45, però a una escala molt peti
ta. Va ser llavors quan es van comen
çar a construir els grans hospitals -
com el Josep Trueta de Girona-. 
Aquells primers centres tenien molts 
menys llits dels que hi ha ara, evident
ment, però ja hi havia algunes espe
cialitats, que amb el temps es van anar 
ampliant, i també hi havia petites clí
niques privades. El metge de poble va 
deixar de fer segons quines coses; va 
començar a respirar una mica i va 
perdre cert protagonisme; es va ado
nar que no ho havia de fer tot i que 

podia passar malalts als altres cen
tres. Podríem dir que la medicina ru
ral gairebé es va acabar quah va mo
rir el meu pare, l'any 1969. El metge 
de capçalera perdia punts, a causa de 
les especialitats. En aquells inicis, 
però, molta gent encara no tenia la 
cartilla de la Seguretat Social. També 
va ser durant aquesta època que la 
gent es va començar a medicar més 
amb antibiòtics, amb penicil·lina -que 
era caríssima-, i es van començar a 
veure resultats positius. Els antibiò
tics tenien una força tremenda, cura
ven moltes coses que abans signifi
caven la mort. L'antibiòtic es va con-

Pompeu Pascual Coris 
Data de naixement: 31 de maig de 1929, al carrer Migdia de Llagostera. 
Especialitat, professió i vocació: urologia i medicina de família. 
Aficions: entre d'altres, la pintura, la literatura, els escacs, la conversa i el col·leccio
nisme -col·lecciona quadres i exemplars d 'El Quixot. 
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vertir en una gran eina per al metge. 
Els nous nnedicaments, les vacunaci
ons-per exemple contra la poliomieli-
tis- van fer desaparèixer moltes ma
lalties. Avui dia, en canvi, en surten 
d'altres malalties, com la sida, i tor
nem a tenir una medicina antiquada 
que no pot curar segons quines co
ses. Amb l'evolució de la societat i els 
nous ritmes de vida sempre van sor
gint mals nous com l'Alzheimer, per 
exemple, que ha sortit perquè la gent 
viu més anys. 

Tornem a parlar de vostè. Hi ha 
molta gent que segurament no sap 
que és uròleg. 

Vaig acabar la carrera l'any 1956, 
i l'any 1959 vaig fer l'especialitat 
d'urologia a Barcelona. Jo havia estat 
a la residència a Girona i també al que 
avui seria el Güell, que abans era el 
Santa Clara. Tenia pacients de Llagos
tera que em demanaven que els envi
és a l'especialista per una infecció 
d'orina, per exemple, perquè no es 
creien que jo ho fos, i llavors anaven 
a Girona i em trobaven a mi. L'any 59 
a Girona només hi havia dos uròlegs, 
el meu cosí I jo. Vaig ser el segon de 
la província. 

A nivell personal, què ha suposat 
per a vostè ser metge rural? 

Si hagués de tornar a ser metge 
no seria metge de poble, això segur. 

Què el va fer decidir, doncs? 

El meu pare. Sempre ha estat el 
meu líder i l'exemple a seguir en esti
mació i professionalitat. Li tinc una 
mena de veneració i encara avui con
tinuo pensant què faria ell en les situ
acions de la vida diària en què em tro
bo. Quan vaig acabar l'especialitat 
d'urologia, com ja he explicat, treba
llava a Girona i pensava quedar-me 
allà. De fet, ja començava a treballar 
amb un cirurgià que feia anys que 

"El metge ruraf ha de 
tenir criteri i ha de reac
cionar ràpidament. És a 
primera línia de foc. No 
té temps d'estudiar la 
situació com fan els 
metges dels centres 
hospitalaris o els arqui
tectes, que tenen mesos 
per estudiar els plànols. 
La gent vol saber què té 
de seguida..." 

operava. Jo m'hauria dedicat a la ci
rurgia de ronyó, però el meu pare em 
va demanar que vingués a viure a Lla
gostera. A mi la Idea no m'acabava 
de convèncer, perquè veia el que su
posava ser metge rural; desplaça
ments a peu, sense horaris... El met
ge rural vivia molt sol i angoixat. No hi 
havia cap centre sanitari i les circum
stàncies eren difícils des del punt de 
vista mèdic i humà. És molt dur, per 
exemple, fer tot el possible per una 
persona I que s'acabi morint. Normal
ment no es carreguen les culpes a 
ningú, però si algú se les carrega sem
pre és el metge, i això és difícil. Jo 
sempre dic que un metge rural és qui 
ha estat quaranta anys servint en un 
poble, no una persona que fa dos anys 
que exerceix, perquè encara no pot 
saber el que representa. 

Com avalua tots aquests anys de 
servei? 

La meva aspiració és anar a dor
mir tranquil cada dia. Poder dir que 
he fet la feina que havia de fer i que 
crec que l'he fet ben feta. Penso que 
sempre tens al costat la gent que ve
ritablement t'estima i t'aprecia, i que 
no pots demanar a la gent que et di
gui que ho has fet molt bé. La medici
na rural és una feina de tu mateix, de 
poder viure tranquil, de fer les coses 
com les has de fer, d'ajudar la gent 

per molts motius, també des d'un punt 
de vista econòmic, indirectament La 
gent potser no sempre ho valora. 

Però si hagués de tornar a ser 
metge, com he dit, no seha metge 
rural. Faria una altra cosa, bàsicament 
per la meva família, sobretot per la 
meva esposa, perquè el paper de la 
dona del metge també entra dins la 
medicina rural d'una manera espan
tosa. Moltes vegades la gran onada, 
el gran escàndol, no el rebo jo, sinó 
ella, i això no és just. 

El metge rural ha de tenir criteri i 
ha de reaccionar ràpidament. És a 
primera línia de foc. No té temps d'es
tudiar la situació com fan els metges 
dels centres hospitalaris o els arqui
tectes, que tenen mesos per estudiar 
els plànols. La gent vol saber què té 
de seguida, però no som déus i tot
hom s'ha de morir un dia o altre. 

De tota manera, el metge rural 
s'ha acabat. Ara es fa un altre tipus 
de medicina, segurament més efecti
va, però potser menys humana, menys 
dolça, més mecànica, amb menys 
comunicació. 

I ara que l'han jubilat, què farà? 

Jo sóc com un vailet de quinze 
anys. Em falta testosterona, però em 
sento jove i tinc la mateixa capacitat 
de treball que tenia als trenta anys. 
Em desperto a quarts de vuit i em poso 
a llegir. Primer m'empassola Vanguar-
dia i després -jalg a veure algun ma
lalt que encara vaig seguint. És nor
mal que, si tinc el cap clar, continuï 
fent de metge i ajudi a resoldre els 
problemes de la gent. També em de
dico a escriure, a llegir i a pintar, fer 
ceràmiques, comprar quadres... i 
m'encanta parlar amb els joves com 
vosaltres i conversar amb els bons 
amics, que en tinc uns quants. 

Jordi Comas 
Sílvia Cortés 

Sònia Genoher 
Dani Moll 
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40 anys de metge 
de capçalera 
Hi ha moltes professions impor

tants, dignes i útils per a la 
societat. La de metge ocupa un 
lloc destacat perquè tracta de la 
salut de ies persones, que evident
ment és una de ies qüestions que 
més ens preocupen a tots. Per 
això, l'exercici de la medicina hau
ria de requerir, en tots els casos, 
unes especials dots personals per 
portar-lo a terme. 

Quan hem d'establir una rela
ció amb una institució pública del 
tipus que sigui, tots desitgem ser 
atesos amb correcció i certa ama
bilitat. Si es tracta de qüestions 
de salut, amb més motiu necessi
tem rebre un tracte humà, ama
ble i afectuós que ens ajudi a su
perar les preocupacions que el 
nostre estat ens provoca. En cap 
altra classe de relació la persona 
agraeix tant un tracte així com en 
les qüestions que tenen relació 
amb el nostre estat de salut men
tal i física. 

Durant quaranta anys, el Dr. 
Pompeio Pascual ha exercit inin
terrompudament la seva funció de 
metge de la nostra comunitat, i du

rant tot aquest temps ha estat el 
metge de capçalera, expressió 
molt ben trobada perquè vol re
flectir la realitat de la funció tradi
cional del metge de família. El Dr. 
Pascual ha encarnat perfectament 
les característiques i qualitats que 
ha de posseir el metge rural, que 
tantes persones i malalties ha de 
tractar. I ha pogut ser aixi perquè 
és una persona dotada d'una gran 
sensibilitat. Es diu encertadament 
que tots som polièdrics en el sen
tit dels aspectes morals, intel·
lectuals i personals que posseïm, 
però la notable sensibilitat huma
na que en el tracte amb els altres 
ha tingut en Pompeio Pascual du
rant tota la seva vida professional, 
és una absoluta realitat. I aquesta 
és la primera qualitat que ha de 
posseir el metge, juntament amb 
la dedicació personal, que tampoc 
li ha faltat en cap moment. 

Per tot això, en el moment de 
la seva jubilació oficial, hem de 
reiterar-li el nostre reconeixement 
i la nostra consideració. 

Joan Pinsach Arché 

Carta d'un amic 

Des del Butlletí hem volgut transcriure 
una poesia del mateix Pompeu Pascual 
que ens ha semblat adient per il·lustrar 
el que és un metge de família. 

SÓC al llit, 
sento la pluja, 
petita llum, 
estic bé... 
El llapis escriu petites notes, 
penso en els meus amics desapareguts, 
penso en e/s meus amics estimats. 

(Mes de desembre) 
Tinc malalts greus, 
alguns ja són morts, 
altres estan en molt mai estat; 
la ciència no té força 
per continuar que visquin. 
Sóc l'últim metge del final 
d'aquests éssers estimats. 
Sempre em passa el mateix: 
s'acaba la vida 
i entro a l'última part 
de la funció teatral. 
Quan dels cirurgians internistes 
ja no se'n parla, • 
necessita la família 
aquest petit consol 
del metge de família: 

Paraules delicades 
amb llàgrimes als ulls dels seus familiars, 
i paraules de tendresa, 
poca ciència (falsa ciència) 
ajuda i consol. 

Pompeu Pascual i Coris. 

" ' ^ m b motiu deia recent jubilació del 
ATmeu amic Pompeu Pascual i Coris 
com a metge de Llagostera, no vull 
que hi faltin unes ratlles meves de co
mentari. Com a no resident a la vila 
des dels dinou anys, no puc parlar di
rectament ni personalment de la seva 
actuació professional, ja que no m'ha 
estat possible de rebre-la. En canvi, 
puc fer-ho de manera indirecta, recor
dant l'agraïment que la meva mare va 
sentir sempre envers ell, mentre va 
viure a Llagostera, per la bona aten
ció mèdica que en rebé quan la va 
necessitar. 

En això, en Pompeu ha estat un 
bon hereu de la nissaga dels Pascual, 

que des del segle XVIIlè han encarnat 
una tradició assistencial de metges i 
farmacèutics que encara és present a 
la nostra comarca. Tradició impregna
da de profund sentit humà i exercida 
amb eficàcia, sense lesionar mai la 
dignitat del pacient. 

Evidentment, els aspectes artístics 
de la personalitat d'en Pompeu -pin
tura, ceràmica i poesia- arrelen i es 
nodreixen en bona part de les vivènci
es generades per l'activitat professio
nal. Com que aquestes dedicacions 
no han tingut jubilació encara -i que 
tinguin molts anys- no les comentaré 
aqui. Ho he fet anteriorment a Llagos
tera i a Girona, juntament amb perso

nes més autoritzades que jo, amb 
motiu de les presentacions dels seus 
llibres de poesia. 

No vull deixar, però, de banda en 
ei meu cas particular l'aspecte perso
nal i íntim de l'amistat fraterna que 
ens uneix des que érem encara molt 
joves, i que mai no s'ha trencat. Crec 
sincerament que aquesta amistat ens 
ha enriquit a tots dos. Sobretot per a 
mi és inoblidable el seu gest generós, 
l'hivern del 1952, de donar sang al 
meu pare per a una transfusió en el 
curs d'una greu malaltia que més tard, 
malauradament, va acabar amb la 
seva vida. 

Joaquim Gelabertó 
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A 20 anys del triomf de la 
victòria sandinista 

"N unca es mas oscuro que antes de amanecer" diu ei 
Popol Vuh, el llibre sagrat dels quitxés. però dins 

d'aquesta foscor, dins d'aquesta llarga i negra nit de la 
dictadura somocista, un petit grup de gent, la majoria jo
ves estudiants, va començar a somiar en una nova 
Nicaragua, en una nova pàtria, la mateixa que "un niho en 
Niquinchomo soiïo."(l} 

I recordant la figura i el pensament de Sandino i 
reelaborant-lo per a la realitat històrica del moment, varen 
anar encomanant a tot el poble aquest somni. I varen de
cidir que tots junts empenyent el Sol arribaria abans la 
matinada. (2} 

I el 19 de juliol de 1979 fou el dia en què els somnis es 
feren realitat. 

Aquesta dècada (1979-1989) serà recordada com la 
dècada dels somnis, de la poesia, de la justícia social, dels 
rius de llet i mel (3), de la reforma agrària, de la Sobirania 
Nacional, de l'alfabetització, dels "cachorros", però també 
de la Contra, de la C.I.A., del bloqueig, d'en Reagan, etc. 

També des de fa 9 anys, però, hi ha intents per destruir 
el que el poble i la Revolució popular Sandinista realitzà
rem; però la memòria de l'experiència revolucionaària és 
massa intensa per oblidar. I els valors i les actituds de 
rebel·lia estic segur que encara són vius en la majoria del 
poble "nica". 

Finalment, un record per als que es varen quedar en el 
camí i, generosos, ens van regalar el somni. "Una dècada 
para colmar toda la vida", com va escriure una vegada 
Sergio Ramírez, escriptor nicaragüenc. 

Peio Pascual, juliol de 1999. 

(1). Vers de la cançó "Yo soy de un pueblo pequeiïo", 
de Luís Enrique Mejia Godoy, que fa referència a Augusto 
C. Sandino. 

i 

(2). Paràfrasi de la cançó "El sombrero azul" d'Ali Pri
mera. 

(3). Vers de l'himne del'FSLN. 
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Mirall entelat 
Ir premi del Concurs Literari Sant Jordi'99. Categoria Adults 

PRÒLEG 

La Cèlia Drassanes va arribar, com sempre que hi ana
va, una hora més tard de l'iiora que havia dit que hi 

aniria. La senyora Pujals, la seva amiga de tota la vida, 
va obrir la porta i va somriure. Petonet aquí, petonet allà, 
La Cèlia va entrar a poc a poc, com buscant a a)gú, amb 
un altivesa ridícula i postissa. Es va asseure com si fos a 
casa seva, a la vora de la llar, arreplegant el diari i fent 
veure un interès fals per l'actualitat del món. Llavors va 
parlar. Va parlar amb aquella veu reposada, lleument 
irritant i amanerada. La senyora Pujals la contemplava 
amb l'admiració que infonen les persones que han vis
cut la vida amb intensitat 

La Cèlia Drassanes no era guapa però tenia l'atractiu 
d 'un físic original: aquells ulls d'ocellot, que miraven es-
batanats sense parpellejar; aquell rostre maltractat per 
la vida, estripat, empastifat de maquillatge car; aquell 
somriure esculpit a cops d'escarpa, postís, perenne; 
aquell cabell ros, tenyit, amb blens curtets per sobre el 
front petit solcat d'arrugues, com camins; aquelles celles 
malèfiques, de dimoniet de "pastorets", alçant-se quan 
algú li parlava; aquell cosset petit i remenut, vestit sem
pre amb roba de marca, impecable i ben planxada; aque
lla insistència en mostrar un fals interès per les coses que 
ella considerava intel·ligents; aquell aire senyorívol i 
eternament anacrònic; aquell posat de gran senyora que 
pretén fer música de cada moviment i...en fi, aquell alè 
de vida morta rosegada per tants anys de desgràcies i 
opulències. 

La Cèlia es va casar molt jove amb Thereu de can Dras
sanes. El festeig va durar molt poc. Les xafarderes de 
carrer deien que aprofitaven qualsevol racó per fer-se 
petons als llavis, furtius, ràpids, com si tinguessin por 
de quedar enganxats per sempre més. En un poble petit, 
qualsevol esdeveniment intranscendent provoca tertúli
es interminables als cafès i calúmnies sorprenents a les 
perruqueries. La dona de l'alcalde deia que ella no agra
dava al pare d'ell perquè tenia els pits petits i no podria 
criar als fills. La senyora de veterinari, tota una autoritat 
en assumptes de societat, assegurava mentre li treien els 
"rulos" que aquell matrimoni no tenia futur perquè ella 
era camacurta. La senyora Bufarull, que tenia un gran 
èxit amb els homes madurs, havia sentit de fonts fide
dignes que ella havia encantat al pobre jove amb bruixe
ries i obscenitats. La dona del sergent estava convençu
da que un matrimoni tan desigual no podia anar bé de 
cap manera; "ell és un pinxo i ella una garsa". Fins i tot 
alguna vella lloca va anunciar estirant-se dels cabells que 
la Cèlia no arribava verge a l'altar. Al cap d'uns mesos 
del casament, amb un fill a les entranyes, la Cèlia va 
emmalaltir. A les peixateries es deia que havia avortat 

perquè no desitjava ser mare i això era el pecat més gran 
que se li podia atribuir a una dona. Es deia que la Cèlia 
era una donota i el seu marit un sant baró. L'amor, si és 
que n'hi havia hagut mai, va desaparèixer. En Joan va 
començar a viatjar i la Cèlia es va quedar sola. 

De tant en tant, el seu marit tornava al poble. Tothom 
se'l mirava com si fos una estrella del cinema. A ell li 
agradava aquesta popularitat i es passejava sovint per la 
plaça, net, impecable, elegant, amb la camisa blanca em-
midonada, l'americana negra, la corbata virolada i les 
sabates de xarol, Alguna vegada, quan li venia el ram
pell, obligava a la Cèlia a fer-se veure amb ell per lluir 
matrimoni. Agafats de bracet, vestits amb roba de diu
menge, mostraven el seu esplendor de capital a un po
ble de pagesos. Tal com havia arribat se n'anava; sense 
dir res a ningú, fins a la propera visita. 

La notícia de la mort d'en Joan Drassanes va causar 
sensació a tota la comarca. "Un accident terrible; no cal 
que ho digui; i al pic de la vida, pobret". Van portar el 
cadàver des qui sap on amb un taüt de roure ple de flors 
de colors trencats. Era novembre; plovia. El difunt tenia 
moltes amistats i també molts enemics. Tots es van unir 
per dir-li adéu per sempre més. Els cotxes de luxe van 
atapeir la plaça de l'església. Tothom plorava o feia veu
re que plorava. Tothom menys la Cèlia. Tancada en la 
immensitat de l'església, ofegada pel vestit negre, la Cèlia 
no sentia ni pena ni dolor. Quan la missa es va acabar, 
mentre la gent sortia apoca poc i obria els paraigües, les 
campanes van tocarà mort i el poble va saber que la Cèlia 
era rica. A la casa gran dels Drassanes, la cua del condol 
va donar la volta a tres cantonades. 

Al cap d'un mes la Cèlia es va treure el dol. Deia que 
li feia calor. Va visitar la senyora Pujals, la seva amiga 
de tota la vida, per dir-li que se n'anava. Fugia. Havia 
cridat l'advocat i arreglat tots els papers del seu marit. 
Marxava a Testranger. La Cèlia va besar a la senyora 
Pujals a la galta on íi regalimava la llàgrima i la senyora 
Pujals la va abraçar. "Me'n vaig lluny Lluïsa, me'n vaig". 

Va tornar envellida, arrugada, amb la cara encarto-
nada, els cabells tenyits d'i.m ros oxigenat, arrissats i es
calonats de manera extravagant. Havien passat quinze 
anys però semblava com si ella n'hagués viscut trenta. 
Va visitar a les antigues amistats. La senyora Pujals la va 
rebre com si només haguessin passat unes hores des de 
la darrera vegada que es van veure. Van prendre el te i 
la Cèlia va dir que es volia establir al poble i viure 
tranquil·la, que ja havia fet prou el tabalot. La senyora 
Pujals va confessar que havia resat cada dia per ella; la 
Cèlia la va abraçar com quinze anys enrera. 

El poble la va rebre fredament. Es comentava que s'ha
via gastat tots els diners en vicis i que ara s'hauria d'acos
tumar al viure de pobre. 
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L a Cèlia es passava els dissabtes a casa seva, llegint o 
mirant la televisió. Li agradava ajeure's al sofà amb 

el comandament a distància en una mà i un llibre a l'al-
tra. Mai havia estat una gran lectora i els llibres els llegia 
pel dibuix de la portada o per l'índex de vendes. Era del 
parer de saltar-se les pàgines de palla per arribar al "mar
ro" i eren poques les vegades que aconseguia acabar-
se'n un. De la televisió només l'interessaven les pe l -
lícules, sobretot les d'amor; s'iii fonia. 

Aquell dissabte, però, havia decidit sortir. La Lluïsa 
Pujals l'havia convidat a prendre el te i a comentar el 
futur enllaç d'una Insulsa infanta europea. ''De passada 
veuràs a l'Enric". 

Es va llevar tard, com sempre. Li agradava ronsejar i 
desfer tot el llit abans d'aixecar-se. Va esmorzar un got 
de llet desnatada amb galetes integrals. Es va dutxar. 
Mentre s'arrebossava amb el barnús va sentií' la imperi
osa necessitat de mirar-se nua ai mirall, com quan era 
jove. No es va agradar, es veia vella. Va obrir l'armari i, 
com cada dia, es va passar mitja hora contemplant, to
cant i emprovant-se vestits. Es va decidir per una brusa 
blanca amb puntes de gitana al bell mig en vertical, a 
banda i banda dels botons; una faldilla relativament cur
ta, a l'alçada del genoll, d'un color indefinit tirant a gra
nat; una americana del mateix color, unes mitges claretes 
i unes sabates de taló baix, gens extremades. La Cèlia es 
va tomarà mirar al mirall, ara d'un cantó, ara d'un altre. 
"Faig força goig". Es va entortolligar un mocador al coll 
amb estampats italians i pintant-se suaument els llavis 
amb un color tènue va sortir de casa, carrer avall. 

Va arribar una hora més tard de l'hora que havia dit 
que hi aniria. Va saludar, va entrar i es va asseure com si 
fos a casa seva. "I l'Enric?". La senyora Pujals portava 
una safata amb el joc de te vell i atrotinat que encara 
tenia del casament. "Ha anat a córrer. Ja coneixes al jo
vent, volen estar en forma". La Cèlia va fer un petit gest 
de contrarietat. Tenia ganes de veure l'Enric. Quan era 
petit se l'havia estimat molt, imaginant-se moltes vega
des que era el fill que no va poder tenir. Amb els anys, la 
seva amiga va anar portant nens al món però cap va ser 
com l'Enric. 

Durant la seva estada a l'estranger, la Cèlia va pen
sar sovint en la família Pujals. L'amistat de la Lluïsa i la 
carona d'angelet de l'Enric formaven part dels escassos 
records que la van ajudar a combatre la soledat durant 
els dies més difícils. 'Tosa'm una mica de llet. Sí, sense 
sucre". En Francesc Pujals va passar pel menjador, va 
saludar amb cara de pomes agres i va anunciar a la seva 
dona que s'enduia als nens a fer un tomb, que tornaria a 
l'hora de sopar. En Francesc sabia que la presència de la 

Cèlia significava, com a mínim, un retard de mitja hora 
del sopar, i això l'emprenyava molt. 

La Cèlia i la seva amiga van prendre el te. Conversa
ven animosament i miraven revistes, Es començava a fer 
fosc però feia una temperatura agradable, potser encara 
massa xafogosa. El "pam" de la porta va desfer les con
fidències de les dues amigues. "Hola, sóc jo", Es van sen
tir unes passes i la Cèlia va veure a l'Enric Pujals traient 
el cap per la porta. La Cèlia es va aixecar. Va notar com 
les cames li tremolaven, L'Enric s'havia fet un home i 
amb la seva presència es va adonar de manera abassega
dora que ella s'havia fet vella. L'Enric tenia els ulls plens 
d'aigua de mar. Els protegien unes celles finíssimes, quasi 
dibuixades. Tenia una cara prima, angulosa, amb uns pò
muls sortits i una barbeta geomètrica, on sobresortien 
uns llavis molsuts, impropis d'un home. El nas era im
perceptible, esborrat. Alt, corpulent, amb les cames ex
cessivament fornides i un pèl tortes; cabell negre, arris
sat; les mans grans i les ungles menjades, 

"Mira Enric, te'n recordes de la Cèlia?". L'Enric va 
mirar amb aquells ulls d'aigua a la dona que tenia al 
davant La Cèlia va esquinçar la boca i va mantenir el 
somriure més postís de la seva col·lecció, "Sí, carai, em 
portava molts regals quan era petit". L'Enric s'hi va acos
tar, es va mig ajupir i la Cèlia, posant-se de puntetes, li 
va fer un petó a cada galta. Estava suat i feia una olor 
forta, intensa. "Que gran que s'ha fet. Tan pedt que era". 
La Cèlia se'l va tornar a mirar i li va agafar la samarreta 
molla amb les puntes dels dits, com comprovant si havia 
suat niolt. "I que guapo que és". La Cèlia recordava al 
nen que va estimar tant i el comparava amb el jove d'ulls 
de mar que tenia al davant. A la Cèlia li semblava que 
ella també havia començat a suar. L'Enric va dir que 
s'anava a dutxar i va preguntar a la seva mare si queda
ven iogurts naturals. La Cèlia va pensar que la veu de 
l'Enric era de vellut. 

Al cap d'una estona, mentre la senyora Pujals parla
va d'un tema sense importància, la Cèlia sentia lluny, al 
final del passadís, un xipolleig d'aigua de mar i una veu 
de vellut taral·lejant una melodia confusa. La Cèlia es va 
mossegar amb suavitat el llavi i tancant els ulls lenta
ment es va sentir quinze anys més jove. 

II 

Aquell vespre, la Cèlia es va passar molta estona pen 
sant a les fosques. S'havia anat fent fosc i la obscu

ritat de la seva habitació era quasi absoluta. Li agradava 
la obscuritat, li permetia imaginar-se les coses amb més 
claredat. A la Cèlia li agradava imaginar-se coses. Esta
va asseguda al llit, repapant-se amb el coixí rebregat. Pel 
seu cap passaven imatges desordenades, com flashos de 
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llum de finestres d'un tren que no s'atura mai. Va aclu
car els ulls un instant per imaginar-se encara més bé allò 
que estava pensant i va somriure de manera imprecisa. 
"No tinc son, no tinc gana, no tinc ganes de fer res". I es 
va estirar al llit amb els braços estirats i els palmells de 
les mans ben oberts. 

Es va aixecar d'una revolada fent un petit esbií-
fec. Senüa unes ganes irreprimibles de fumar. Quan era 
jovCj. quan era maca, havia fumat molt, però va deixar 
de tenir-ne necessitat. No havia comprès mai com la gent 
no podia deixar de fumar de cap manera. 

Va buscar pels calaixos del menjador i per les caixetes 
de cigars plenes de pols del seu marit. Sense obrir el ilum, 
a les palpentes, va buscar per les habitacions, la cuina i 
fins i tot a la cambra de bany. Va entrar un altre cop a la 
seva habitació per regirar els calaixos de la tauleta de 
nit. Començava a sentir-se acalorada. Es va passar la mà 
per la cara intentant asserenar-se, va respirar profunda
ment i ja més tranquil·la es va asseure a la butaca on dei
xava la roba quan es despullava. "Com pot ser que no hi 
hagi un sol cigarret a tota la casa". 

Eren les dotze. La Cèlia va decidir que volia fu
mar i que res li'n privaria. Es va calçar les primeres es
pardenyes que va trobar i palpant-se el cabell esbullat 
va sortir al carrer. La Cèlia sabia on li vendrien tabac a 
aquelles hores, en un bar de nit, a cinc minuts de casa 
seva. Caminava amb fúria, amb la vista fixada endavant. 
Fins que no va ser davant del bar no es va adonar del 
que estava fent. Va examinar el seu aspecte. "Semblo una 
vella boja". A l'interior del bar hi havia quatre vells ju
gant a cartes i un parell de mosses assegudes a la barra, 
La Cèlia volia fumar. Va entrar obrint la porta amb una 
estrebada. Sense mirar a ningú va demanar tabac. El cam
brer se la va mirar mentre assenyalava la màquina que 
hi havia darrera laCèlia amb un cop decap. Una màqui
na de tabac. La Cèlia va introduir els diners a la màqui
na. Va fixar-se molt bé en els dibuixos dels paquets. No 
sabia quina marca triar. Feia poc que havia vist un anim-
ci de tabac en una revista que li havia agradat molt però 
no en recordava ïa marca. Va prémer el botó del mes car. 
Quan va caure el paquet, el va arreplegar i obrint amb 
violència la porta va fugir carrer amunt. El cambrer, fent 
que no amb el cap, es va dirigir lentament a la màquina 
dé tabac per recollir el canvi que la Cèlia s'havia deixat. 

La Cèlia va tancar la porta de casa seva i es va 
adonar que estava suant. Esbufegava, havia vingut molt 
de pressa. Va pujar les escales agafant-se a la barana de 
roure i sense obrir cap llum va entrar a la seva habitació. 
Es va despullar . Es va posar la bata de seda. La seda li 
acariciava !a pell com si fos la mà d'un home. Encara 
respirava amb dificultat. Estava xopa, feia una nit calo
rosa. Va dirigir-se cap a la cuma per beure un got d'ai

gua, "Què carai, avui és un dia especial; beuré una copeta 
de whisky". La Cèlia tenia calor. Va obrir l'armari-bar i 
va començar a remenar ampolles, buscant el v/hisky més 
bo. La Cèlia no hi entenia, d'alcohol. Va arreplegar l'am
polla amb Tetiqueta més estrident, la va destapar i, tot 
flairant-lo, va esclatar a riure com una boja. "Ai Cèlia, 
que això et farà mal". 1 no parava de riure. 

Va tornar a la cuina a buscar la caixa de llumins i 
un got. Corria per la casa quasi de puntetes, descalça, 
esperitada, amb la bata mig oberta. Va entrar a la seva 
habitació i fent un saltiró es va ajeure a llit amb l'ampo
lla en una mà i la caixa de llumins i el got a l'altra. Rient 
per sota el nas, va obrir l'ampolla. Se'n va omplir el got. 
Feia una olor molt forta. Va beure un glop petit i després 
un de més gran. Li agradava. Es va acabar el got i lle
pant-se els llavis el va tornar a omplir. La Cèlia notava 
que el cor li anava cada cop més de pressa. Va obrir de 
manera maldestra el paquet de tabac, Els dits H tremola
ven mentre en treia un cigarret. Se'l va penjar del llavi. 
Amb la punta de la llengua va llepar el broquet i en va 
notar el gust, amarg. Feia molt temps que no fumava. Va 
encendre un llumí i se'l va acostar al cigarret mentre 
xuclava amb força. Va aspirar profundament. Al cap 
d'uns segons va deixar anar el fum amb violència, quasi 
bufant. "Això de fumar no s'oblida". 

La Cèlia bevia un glop i feia una calada. Estava 
estirada al llit, amb la bata oberta, fumant i bevent. "Si 
fos quinze anys més jove". La Cèlia va tornar a riure so
rollosament, com per trencar el silenci. Ella sabia que 
aquell i-iure no era autèntic, que era un riure de boja, de 
vella, d'amargada. "Si fos quinze anys més jove". Va tor
nar a fer un glop i va fer una calada molt intensa. Ja no 
suava. Es va treure la bata i es va quedar completament 
nua, estirada a sobre al llit, a les fosques. "Tan sols quin
ze anys". Amb la mà tremolosa va començar a acariciar-
se el coll. Va sentir una esgarrifança; tenia els dits gelats. 
Un altre glop i una altra calada. El fum li va entrar a l'ull 
i no va poder reprimir una llàgrima. Però ella continua
va acariciant-se aquella pell consumida per les hores. La 
Cèlia es va passar els dits de l'altra mà per la llengua, 
untant-los de saliva calenta. La llàgrima va arribar a la 
boca i la Cèlia en va assaborir el seu gust salat Instinti
vament, quasi d'esma, va obrir les cames, tibant els mús
culs, notant-se humida. Com un llampec, va passar per 
la pantalla de les seves parpelles tancades la imatge in
definida d'un noi jove. Una de les mans s'havia pres la 
llibertat de baixar fins al melic i el ventre. Els dits gelats 
s'havien escalfat una mica i ja tenien tacte. La Cèlia res
pirava de pressa. Notava cadascuna de les fibres del seu 
COS. Sentia coses, coses amagades dins una gàbia amb 
grans barrots rovellats. Tenia el cap abandonat, a la de
riva. Buscava aire però no n'hi havia. La respiració se li 
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tallava, Es va passar la llengua pels llavis secs i va 
tornar a tenir una esgarrifança. Movia les cames arrosse-
gant-les per sobre el llit, estirant-les i arronsant-les. Amb 
un petit xiscle es va mossegar el nus del dit i tancant 
amb força les cames hi va deixar la mà empresonada. 

Va encendre un altre cigarret. La Cèlia jeia a sobre 
el llit nua, a les fosques, amb un got buit en una mà i el 
cigarret a l'altra. S'havia acabat el whisky. La Cèlia va 
fer una calada i el fum li va tornar a entrar a l'ull. Aquest 
cop, però, no va plorar. Allargant el braç va buscar Tín-
terruptori va obrir el llum, L'babitacióseli va aparèixer 
de cop, gran, plena de coses que no reconeixia. Amb els 
ulls ferits per la claror va anar resseguint els angles del 
sostre. Es va aturar a la finestra; feia una nit molt fosca. 
Va fer una calada i va provar de treure el fum en cercles, 
com quan era jove. No ho aconseguia. La Cèlia es va mirar 
a ella mateixa, de dalt a baix. Estava marejada de tant 
beure. Es va mirar els peus, les cames, els genolls, els 
malucs, el ventre, els pits, els braços, els colzes. Es va 
estirarels cabells per veure-se'ls més bé. La Cèlia va llen
çar el cigarret al cendrer, es va aixecar amb dificultat i, 
bandejant d 'un costat a l'altre, ensopegant amb les saba
tilles i amb el tamboret verd de pell de préssec, va entrar 
al lavabo on va vomitar la seva joventut fins que es va 
fer de dia. 

in 

La Cèlia es va adormir quan el sol ja havia sortit. Esta 
va molt cansada; tenia l'estómac regirat. Els muscles 

de tot el cos li feien ptmxades i el cap li ballava una dan
sa russa: havia estat una nit eterna. Es va adormir en 
mala posició, amb el cos arraulit, tapada amb la vànova 
verda comprada a Viena. 

Es va despertar a mitja tarda, amb el cap enterbolit i 
la llengua d'espart. Tenia la impressió d'haver dormit 
un son de moltes hores, un son carregat de somnis es
tranys que ja no recordava. Es va calçar les sabadlles 
mentre es fregava els ulls amb el tou de la mà. Notava 
fiblades intenssíssimes als polsos i la boca pastosa. Va 
badallar i filets de saliva amargant es van tensar entre 
les dents. 

Se sentia bruta. Es va aixecar i mig trontollant es va 
dirigir a la cambra de bany, va obrir l'aixeta de l'aigua 
calenta i en va omplir la banyera. "Calenta; molt calen
ta". La Cèlia mirava l'aigua fumejant asseguda al tam
boret folrat de rus blau, immòbil, amb por de fer qualse
vol moviment. Quan la banyera va estar plena va tirar-
hi sals de bany i, primer un peu i després un altre, amb 
cura de no relliscar, s'hi va submergirà poca poc, per no 
cremar-se. Li agradava banyar-se amb l'aigua ben calen
ta, que li deixés la pell rogenca. Això la relaxava. Es va 

ensabonar bé amb el gel i el xampú. La Cèlia era una 
dona que necessitava fer olor. 

Al sortir de la banyera es va mirar al mirall. Estava 
entelat. La Cèlia va voler passar-hi la mà per aclarir la 
imatge però no es va atrevir. "M'estimo més no veure'm". 

Els diumenges, la Cèlia solia anar al cine. No es tro
bava bé i li feien mal les cames però el que no volia de 
cap manera era quedar-se a casa tot el sant dia rosegada 
pels seus pensaments. Va baixar l'escala i obrint la porta 
del carrer amb cura va estirar el diari que era allí des del 
matí. Amb la rapidesa que porta la força de la costum va 
obrir-lo per la pàgina de la cartellera i resseguint els ci
nemes amb l'ungla es va aturar a la pel·lícula que li va 
fermés patxoca. 

"Avui no em posaré sostenidors". La Cèlia no tenia 
ganes de vestir-se. Va mirar sense interès un parell de 
bruses i es va decidir per una molt vella, antigament blan
ca, ara groguenca. Es va posar uns pantalons de pinces 
que li feien el cul gros i una americana prima, negra, a 
conjunt amb els pantalons. Va regirar el calaix dels mo
cadors i se'n va embolicar un barroerament, amb un di
buix indefinit blanc, blau i marró. Es va calçar unes sa
bates de sola plana de goma, de color gris amb els cor
dons blancs. Eren ben noves: noies duia mai. Va entrar 
al lavabo i es va recollir el cabell amb una cua. No es va 
agradar. Semblava una vella xiruca que volia aparentar 
quinze anys menys. Es va pentinar com sempre, amb el 
cabell arrissat deixat anar, com una bruixa. Va agafar 
aquell maquillatge que tant anunciaven a les revistes i 
se'n va untar la cara. Cadascuna de les seves arrugues 
explicaven clarament les alegries i els desenganys d'una 
vida. Mentre es pintava els ulls amb un rimmel excessiu 
i els llavis amb un carmí passió la Cèlia va pensar que el 
seu aspecte era repulsiu. "Sembla estrany que només tin
gui quaranta-sis anys". 

La Cèlia Drassanes es va treure el carnet de conduir 
un any abans de la mort del seu marit. Va ser de les una 
de les primeres dones del poble en tenir-!o i molta gent 
va recelar d'aquesta mena d'em.ancipació. En aquell 
temps, les dones del poble no treballaven, no pensaven 
i, per suposat, no conduïen. La Cèlia, però, va veure el 
carnet i el cotxe com una manera de sortir de casa i de les 
parets que se li tiraven a sobre. Va començar a anar al 
cine a Girona i al cap de dos anys va marxar a veure 
món. Potser si no hagués après a conduir no s'hagués 
atrevit a viatjar. r • '̂  -y^-

Va treure el cotxe del garatge i va enfilar cap a la ciu
tat. Feia poc que s'havia comprat un cotxet blanc de se
gona mà, no massa ràpid, petit però esportiu. Es conei
xia molt bé la carretera i conduïa d'esma, "M'anirà bé 
anar al cine". Feia estona que el sol havia desaparegut 
deixant el cel tenyit de roig butà, preciós. La Cèlia va 
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posar les llums curtes. Estava arribant. Va posar l'inter
mitent i va girar per una drecera que coneixia de feia 
anys. Canviant de marxes d'una manera frenètica, bai
xant per una avinguda plena d'arbres en direcció a uns 
aparcaments que normalment eren buits, molt a prop del 
cinema, la Cèlia va girar In darrera cantonada a l'esquer
ra i va aparcar sense mirar-s'hi gaire. Ja era negra nit i 
feia una fresqueta agradable. EI cinema quedava a dos 
carrers. La Cèlia anava justa de temps, com sempre. Va 
accelerar el pas fent petits saltirons, iniciant l'acció de 
córrer però sense consumar-la. 

El cinenia era ple. La Cèlia caminava pel passadís de 
la sala, cncatifat de vellut vermell. Esbufegava i li feien 
mal els bessons de les cames de tant esforç. Els llums es 
van apagar i la pantalla es va encendre al mateix temps 
que una explosió de crispetes mastegades a ritme de sal
sa. Feien els anuncis. Al veure's a les fosques es va ata
balar i va buscar a les palpentes el respatller de les buta
ques. Sense voler, va tocar un parell de caps anònims 
que es van girar entre sorpresos i molestos. Quan els ulls 
se li van acostumar a la foscor va anar caminant a poc a 
poc, seguint la filera de seients, buscant l'acomodador, 
lluny, a l'altra punta de sala, amb la llanterna a la mà. La 
pel·lícula va començar. Els títols de crèdit sobre fons clar 
van il·luminar l'obscuritat del cinema. La Cèlia va veure 
llavors un seient buit, força escairat i en una filera molt a 
la vora de la pantalla. Va fer aixecar a tots els especta
dors que ja havien trobat la posició idònia i va arribar al 
seient buit. Els títols de crèdit havien acabat. La Cèlia, 
sense veure ben bé qui era, va preguntar per cortesia si 
el seient estava ocupat. Li van dir 'que no i la Cèlia va 
pensar que aquella veu era de vellut. Traient-se l'ameri
cana i desant-la sobre els genolls, la Cèlia es va asseure 
ja més tranquil·la, alleugerida perquè ja no havia de 
molestar a ningú més. "El proper dia haig de mirar d'ar
ribar més aviat". 

Era una pel·lícula d'amor però no era prou melodra
màtica com per fondre el glaç de les llàgrimes de la Cèlia. 
Va recolzar el cap al respatller de la butaca. Era tou, era 
suau. Va estirar les cames i com que les tenia curtes va 
quedar mig ajaguda. La pel·lícula li interessava cada 
vegada menys. S'adormia i va decidir canviar de posi
ció. Va recolzar el braç dret al posa-braços del costat però 
el va trobar ocupat per un altre braç. El va enretirar de 
seguida i girant-se lleument com per demanar perdó va 
veure dos ulls blaus i sense fons que la miraven. La pe l -
lícula feia una llum intermitent. La Cèlia tan aviat el veia 
com no el veia. L'Enric Pujals l'havia reconeguda i va 
esbossar un somriure forçat, tot girant els ulls vers la 
pantalla. A la Cèlia li semblava que sentia la seva olor. 
Li semblava que veia aquells ulls de mar sense fons on 
tan fàcil era perdre-s'hí. La Cèlia tenia al costat a aquell 

nen que tant havia estimat, aquell nen que ella hagués 
volgut com a filL aquell home que la feia desfer per dins. 

Sense apartar la vista de la pantalla, la Cèlia va co
mençar a imaginar-se coses. No veia la pel·lícula. Sentia 
el seu alè a ran d'orella, fent-li pessigolles a tota l'esque
na, eriçant-li els pèls del braç. Percebia la seva presèn
cia, els seus llavis, la seva pell, els seus dits. Va moure la 
cama cap a la dreta lentament, arrossegant el peu per 
terra, buscant la cama d'ell. "Només un frec, només un 
frec...". Ell es va girar però la Cèlia va continuar amb els 
ulls fixats endavant. Sabia que l'estava mirant i tot i que 
ella es volia girar va tenir por de morir-s'hi. L'aterraven 
aquells ulls. L'Enric es va tornar a girar fent un petit sos
pir i la Cèlia va poder deixar anar l'aire que feia segles 
que s'aguantava. Sentia l'escalfor del seu cos tant a prop 
que va començar a suar. La Cèlia estava molt excitada. 
Es marejava. Va decidir concentrar-se en la respiració 
per poder asserenar-se. De cop, els llums es van obrir i la 
Cèlia va mirar encegada d'un costat a l'altre. La pel·lícula 
s'havia acabat. "Hola, quina casualitat, no?. Què, li ha 
agradat la pel·lícula?". La Cèlia va contestar que sí auto
màticament, sense ni mirar-se'l, amb veu de plàstic. L'En
ric es va acomiadar molt amablement i va marxar amb 
uns amics. La Cèlia va desar la mà tremolosa al seient on 
feia pocs segons hi havia estat ell i en va sentir l'escalfor. 
Mentre sonaven les notes de la banda sonora, la Cèlia va 
esclatar a plorar amb la cara amagada entre les mans. 

IV 

La Cèlia es va passar una setmana o bé tancada a casa 
o bé donant volts amb el cotxe. No contestava al te

lèfon ni visitava a les amistats. Menjava poc i mirava molt 
la televisió: s'ho empassava tot. Dormia molt, encara que 
a hores intempestives, ara de dia, ara de nit, sense ordre 
ni concert. La Cèlia sempre havia estat una dona de dor
mir i, incomprensiblement, quan una cosa més l'amoï
nava més son tenia. 

El dimarts a la nit va tomar al cinema. Es va as
seure al lloc on s'havia assegut ell. Ho recordava perfec
tament, amb una clarividència excitant. Buscant raons 
convincents, la Cèlia va apel·lar al sentit comú i va arri
bar a la conclusió que aquella atracció per l'Enric Pujals 
era malaltissa, que l'havia d'allunyar de la seva vida. Va 
decidir oblidar i concentrar-se a viure la vida que li per
tocava a una senyora de la seva edat. Mentre tornava 
del cinema amb la finestra del cotxe baixada va treure el 
nas i va respirar l'aire fresc de la nit-

L'endemà es va aixecar aviat. Es va vestir d'una es
garrapada, d'esport, amb un xandall discret, i se'n va 
anar a la muntanya d'excursió. Pel camí es va comprar 
esmorzar: tenia gana. Feia esforços per no recordar el 
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que volia oblidar. Cada cop que li venia al cap el més 
lleu indici de l'Enric Pujals s'espolsava el cervell, foragi
tant aquella mena de malaltia que li oprimia l'estómac. 
Va pensar per un moment que li hagués agradat ser 
d'aquelles persones que confessen les penes als amics 
per alliberar-se'n. Ella no ho havia fet mai i alguna cosa 
dintre seu li impedia fer-ho. Aquell problema, com tots 
els que havia tingut durant la seva vida, l'havia de resol
dre per ella mateixa. 

La Cèlia va comprar embotits, formatges i pa, va pu
jar muntanyes, va respirar l'aire net i dolorós de les alça
des i abans que el sol declinés va enfilar carretera avall, 
amb la radio del cotxe ben forta i amb una estranya ale
gria, l'alegria de qui se sent curada. 

El dijous es va aixecar molt tard. Feia núvol i amena 
cava pluja. Sense vestir-se, amb pijama i bata, es va 

asseure al sofà amb un llibre a la mà i el comandament 
de la televisió a l'altre. El llibre tenia una portada preci
osa d'una pintura flamenca exuberant. Tenia ganes de 
llegir. Es sentia el cap clar i net, amb ganes d'omplir-lo 
amb la lectura. La televisió emetia un concurs terrible
ment simple, especialment indicat per persones com la 
Cèlia. Ella però, llegia. El llibre explicava l'estranya his
tòria d'una dona que intentava sortir del pou de la seva 
vida a través cie l'art. La Cèlia ho va trobar romàntic. 
Ella no hi havia entès mai d'art, però inconscientment es 
va identificar en cos i ànima amb aquell personatge de 
paper. No va dinar, ni sopar, i a pocs minuts de la mitja
nit va girar la última pàgina. "Qui fos protagonista d'un 
llibre i no una merda d'ésser humà". Va somriure amb 
amargor i va deixar el llibre al primer prestatge que va 
trobar. Va anar cap a la cuina a rebuscar alguna cosa a la 
nevera. Va agafar un iogurt natural. La lectura li havia 
despertat, com fa l'aigua de mar, una gana voraç. 

L'endemà va ploure tot el dia. La gent deia que ja 
era hora, que convenia molt. La Cèlia mai sabia què con
venia i què no. Es va aixecar tard i va esmorzar una bona 
llesca de pa amb tomàquet i un parell de talls de pernil 
salat tallats ben fins. "Se m'ha acabat la llet; n'haig d'anar 
a comprar". Va entrar al lavabo i es va dutxar amb aigua 
ben calenta. Li agradava dutxar-se quan plovia. S'ima
ginava que estava al carrer parant la pluja i cantant les 
seves alegries a les inclemències meteorològiques, com 
en una vella pel·lícula de Hollywood. Es va embolicar 
amb el barnús i amb les puntes dels cabells degotant es 
va parar davant del mirall. Estava entelat. Hi va passar 
la mà vàries vegades fent un dibuix indefinit on hi va 
aparèixer ella. Es va espolsar el cabell com si fos un gos. 
Va tornar a passar la mà per la superfície plana i freda 

del mirall. L'estava mirant una dona de quaranta-sis anys 
amb aspecte de cinquanta cinc, amb uns ulls oberts en
cerclats d'arrugues, amb uns llavis que podrien ser sen
suals i una cara que podria ser atractiva. La Cèlia es va 
obrir la bata i va quedar nua davant del mirall. El vapor 
havia tornat a entelar-lo. La Cèlia es va observar a través 
de la boira i es va agradar. "Avui em veig força guapa, 
deu ser de dormir tant". 1 amb un somriure dibuixat va 
enretirar un pensament boig del cap. 

Encara plovia. La Cèlia es va preparar sopa de ver
dures i una hamburguesa amb amanida i patates fregi
des. "De tant en tant ve bé, el menjar aniericà". S'ho va 
menjar mentre mirava la televisió, les notícies. A la Cèlia 
li interessaven molt poc les coses que passaven al món 
però sempre mirava d'estar al dia per fer veure davant 
la gent que ella era una dona de món. Sense voler-ho li 
va tornar el p e n s a m e n t boig . "Potser si do rmís 
e te rnament se 'm veuria sempre guapa" . Va r iure 
estrepitosament amb aquell riure de la gent que viu sola, 
fort, sense por de que les senti ningú. "Aniré a veure la 
Lluïsa. Es deu pensar que m'he mort o que he desapare
gut del món". 

V I -

Davant de la casa dels Pujals era plena de cotxes mal 
aparcats. La Cèlia va intuir que havia passat una 

cosa greu. No parava d'entrar i sortir gent i per un mo
ment li va semblar veure de lluny en Francesc Pujals aco
miadant a dues senyores vestides de negre. La Cèlia va 
dubtar. No sabia si acostar-s'hi o mirar una mica més en 
l'anonimat de la distància. L'aterraven les desgràcies i 
aquella casa feia un tuf de mort eixordador. Va sortir la 
dona del veterinari fent dringar els collarets a cada mo
viment de maluc. La Cèlia es va decidir, s'hi va atansar i 
li va preguntar què havia passat. La dona del veterinari 
va esclatar a plorar com si s'hi sentís obligada. "Ai, po
bra dona. Era una santa. Els ha deixats ben sols. Tot ha 
anat tan ràpid...m'hagués agradat acomiadar-me'n". La 
dona del veterinari es va allunyar fent tentines i somi
cant cada vegada més sorollosament. La Cèlia va que
dar paralitzada. Per primera vegada després de tants 
anys la mort l'havia col·lapsada. Va fer un esforç irrepri
mible per no plorar. Va pensar que estava maleïda i que 
aquell poble era un infern. "Ara recordo perquè vaig 
marxar". Va intentar esgarrapar de la memòria alguna 
cosa agradable de la seva vida que l'ancorés al present. 
L'artifici, aquella arma que sempre havia emprat en els 
moments difícils, no tenia la força suficient per abatre 
aquella amargor. Veia la seva vida fotograma a fotogra
ma, misèria a misèria. En els darrers temps, des que ha
via tornat enyorada, havia pensat fermament que podria 
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construir-se una nova existència pels anys que li queda-
\'en, però la realitat havia esclafat les seves il·lusions. La 
mort de la seva millor amiga l'havia afectada més que 
qualsevol mort de qualsevol altra persona estimada. Els 
ulls se li van entelar. No podia ser forta, no volia. Va 
començar a plorar palplantada a la vorera de davant la 
casa dels Pujals, sense valor per fer cap moviment. L'únic 
indici que demostrava que la Cèlia no estava feta de cera 
eren les llàgrimes calentes que s'esclafaven una a una 
sobre el paviment. 

Pel seu cap passaven totes les hores que havia estat 
amb la Lluïsa Pujals, amb els seus minuts i segons, amb 
una claredat esgarrifosa. "La Lluïsa no es mereixia mo
rir. M'hauria d'haver mort jo en el seu lloc". La sensació 
que la sang de les verres se li glaçava la va espantar. El 
seu enteniment va començarà conjurar barbaritats. Pen
sava que potser podria ajudar a la família durant un 
temps. Pensava que potser podria fer de mare als fills de 
la morta. Va sentir una aclaparadora excitació morbosa 
en pensar que podria ocupar el lloc de la Lluïsa en el llit 
matrimoniali, sobretot, en imaginar-se la possibilitat de 
veure cada dia a l'Enric. De cop, va sentir tàcitament la 
naturalesa demencial dels seus pensaments. Un silenci 
diàfan la va envoltar, opressiu i caritatiu alhora. Obrint 
molt els ulls va fer un crit esfereïdor, trencant per sem
pre més el lligam amb l'essència humana. Una senyora 
gran amb veu esquerdada li va preguntar si es trobava 
bé. La Cèlia li va clavar una mirada tan buida que la se
nyora es va espantar i va fugir fent-se el senyal de la 
creu. La Cèlia va començar a caminar esmaperduda, ar
rossegant aquelles cametes de vella que li tremolaven a 
cada pas. 

Va arribar a casa seva. Se la va mirar de cialt a baix 
resseguint els angles de les finestres i dels balcons, però 
no la reconeixia. Va mirar d'obrir-la amb les claus del 
cotxe. El seu cervell malalt s'havia assecat. La certesa de 

•la seva pròpia bogeria havia enderrocat el poc que que
dava del mur del seny. A la fi va poder obrir la porta. 
Notava com els ulls se li eixugaven. Havia gastat totes 
les llàgrimes. 

Feia quasi mig any de la mort de la Sra. Pujals. Una 
veïna de la Cèlia va avisar als municipals perquè havia 
vist entrar rates a la casa gran dels Drassanes. Van haver 
d'esbotzar la porta perquè estava tancada per dins amb 
clau i balda. A l'interior es van trobar el paisatge desola
dor de la mort. La fortor era devastadora. No van haver 
de buscar gaire per trobar el cos de la Cèlia, nu i rosegat 
per les rates. Al seu voltant hi havia escampades burilles 
de tabac ros i ampolles de whisky buicies. El forense va 
dir que segurainent s'havia mort de gana. 

L'Enric Pujals no va poder assistir a l'enterrament per
què era d'excursió amb els amics. El cementiri era ple de 
dones endolades que resaven ostentosament per gua
nyar-se el cel. Van posar les despulles de la Cèlia en un 
nínxol petit i asfixiant mentre els assistents hi deixaven 
corones de crisantems. Algú va pensar que el record de 
la Cèlia Drassanes, aquella dona mal vista i de decència 
dubtosa, es pansiria més aviat que aquelles flors. Algú 
va pensar que la Cèlia havia tingut el final que li corres
ponia a la seva vida d'escàndols. 1 mentre el capellà 
mormolava paraules buides que intentaven consolar els 
esperits, ningú va poder reprimir dins el racó més pro
fund de l'àninia un esglai assedegat de v i d a . . ^ 

Jordi Pinsach Estanyol 

EPÍLEG 

La casa semblava una cort de porcs. L'aire era espès i 
feia pudor, una pudor semblant als capolls de cuc 

de seda. Els homes t]ue havien forçat la porta s'havien 
de tapar el nas amb un mocador xop de perfum. La pols 
s'havia apoderat de tots els racons i els mobles i les pa
rets tenien el color que agafen les coses quan fa temps 
que no els toca la llum del sol. 
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"Que ens deixin en pau, que ens deixin viure" 

Selim Sheríffí 
Un albanès-liosovar de Llagostera 

Fa gairebé catorze anys que va sortir de Mitrovica, una ciutat a tot just 38 quilòmetres de Pristina. Volia anar 
a voltar Europa, a conèixer món... Estava vivint i treballant a Alemanya quan vingué de vacances a Lloret. Així 
fou com va conèixer a la que actualment és la seva esposa, la Fuensanta, veïna de Llagostera, amb la qual en 
Selim ha tingut un fill; l'Alban. Ara ja fa més de quatre anys que viu i treballa a Llagostera. Concretament ara 
és als paviments, però amb l'esperança que li donin el títol de traductor, ja que entén i parla perfectament set 
idiomes. Practica l'handbol, un dels seus entreteniments quan no treballa. L'altre, jugar amb el seu fill. De fet, 
si no fos per ell i la seva dona, segurament fa temps que seria amb l'UCK, l'exèrcit d'alliberament de Kosova, 
lluitant per defensar als seus... 

Per què deixes Mitrovica, el teu poble, i decideixes 
marxar per Europa? 

No ho sé. Gairebé era un nen, encara no tenia setze 
anys. M'agradava la idea de vi
atjar i conèixer Europa. Vaig 
deixar als meus germans, pa
res, avis... Hi ha dos d'aquests 
germans que no els he tornat 
a veure més. Mai no havia tor
nat a la meva terra fins ara; no 
podria dir concretament per
què, però és així... 

Com comentes, ara amb el 
conflicte hi has tornat... 

No, a Kosova no hi he tor
nat. Vaig anar a Albània a bus
car els meus pares, avis, on
cles,... Vaig trobar a tota la fa
mília menys els dos germans 
que et deia abans. Ningú de la 
família no sap res d'ells. Fa tot 
just dos dies que vaig trucar a 
la Creu Roja d'Albània, on 
periòdicament surten llistes de 
presoners, desapareguts i 
morts. Però res, no en sabien 
res. La meva família sempre 
havia viscut a Mitrovica. Ara hi 
han tornat, però no són a casa 
seva, sinó a casa dels meus 
avis. A la casa hi havien viscut 
tres paramilitarsserbis. Ara, no 
hi pot viure ningú. No queda res... 

La primera guerra als Balcans, al 1 9 9 1 , com la vius? 
En aquella època jo ja no estic a Kosova i la visc força 

lluny. Malgrat això, ja veig el que passarà al meu país. Tot 
i això, cal dir que el problema de Kosova és diferent del de 
Bosnia, Croàcia o Eslovènia. Nosaltres, els albanesos, i els 
serbis portem molts, molts anys de problemes. Linici del 
conflicte actual cal buscar-lo al 1981 , quan els albanesos 

CARLES SOLER 

demanem de separar-nos de Sèrbia. Tot acaba amb estu
diants morts per gasos mortals a les universitats... El pro
blema és que els serbis, tot i ser només el 8% de la pobla

c ió, sempre han manat a 
Kosova. Aquests serbis són 
tots originahs de Rússia. No
saltres fa que som a Kosova, 
com a mínim, set segles, si no 
més. Aquest és el problema. 

I tot just fa uns mesos quan 
els serbis tornen a mostrar 
el seu poder. Per què la per
secució, només perquè sou 
albanesos? 

Sí, és clar que sí. Imagi
na't que jo sóc serbi, vinc a 
casa teva i et dic: "Tu, alba
nès, dóna'm tot el que tinguis 
i marxa sí no vols que et 
mati". És així. Aquesta ma
nera de fer ja va començar al 
1989, quan van començar a 
treure els albanesos dels seus 
llocs de treball, de les empre
ses, per posar-hi els serbis. 
També al 89 , ja tancaven rà
dios, diaris, televisions... 

Aquest esperit, diguem-ne, 
t r iomfal is ta dels serbis, 
d'exaltació de l'orgull naci
onal, d'on prové? 

No, no... No tenen cap mena de triomfalisme. No te
nen res, ni orgull nacional, ni cor... Res de res. Per a mi 
són uns perdedors. Ells això ho saben. Els dirigents dels 
exèrcits serbis ho saben, i envien els voluntaris i els sol
dats a lluitar drogats. Tots van al front. Els prometen de 
tot; muntanyes, cases, rius... Tot. Però al final no tenen 
res. Bé sí, tenen tot el que han robat i saquejat als albane
sos. Això no és orgull ni res que s'hi assembli. Per a mi i 
per a tots els albanesos. 



42 ENTREVISTA 

En parlar de l'origen del conflicte, trobem dues versi
ons. Luna, la majoritària dels mitjans de comunica
ció, és la de l'odi que sorgeix d'aquest sentiment ser-
bi que parlàvem, i l'altra potser seria que tot el pro
blema arrenca de la geopolítica de la zona; una geo
grafia molt difícil, confluència de diferents ètnies, 
cultures i, sobretot, religions... 

Certament que això és una mica així. Milosevic tenia un 
somni que anava de dalt, Eslovènia, a baix, fins a Kosova i 
Macedònia. 1 aquest somni tenia un nom: la Gran SèrbJa. 
I per a ell tot acabava aqui. No existeix cap més religió, 
ètnia o cultura que no sigui aquesta, la Gran Sèrbia. És un 
home malalt. Tota la seva família, germans, oncles, avis... 
han mort en circumstàncies estranyes, bàsicament pel 
suïcidi. Ell també morirà així. Està boig, malalt. Totes les 
guerres que ha fet les ha perdut; Eslovènia, Croàcia, 
Bosnia... I aquesta, també la perdrà. 

I allò que els principals centres religiosos ortodoxos 
són al centre de Kosova... 

Sí, però això no és cap excusa per justificar res del que 
està passant. Quan vols governar un país és normal que 
busquis i parlis dels centres religiosos més importants. Tu 
has de prometre algunes coses a tots aquells que lluitaran 
per tu. Milosevic ha de prometre alguna cosa al poble ser-
bi que lluita per ell. Però no és cap motiu vàlid per explicar 
tot això... 

Què ha aconseguit Milosevic amb tot això? 
Res. Ni per a ell ni per a ningú. Ha arruïnat tot el país 

sencer. Aquest era un país molt bonic, preciós... També 
econòmicament era un país sa. Fi- JORDIPINSACH 
xa't que per exemple, al 89, un al
banès que vivia a Kosova guanyava 
250-300.000 pessetes al mes. Tota 
Iugoslàvia era molt bonica. Era, se
gur, un dels dos o tres països més 
bonics d'Europa. I ara no hi ha res... 

Creus que si Kosova, i to ta 
l'exlugoslàvia, estigués situada 
en un lloc geogràficament per
dut, per exemple al bell mig de 
Sibèria, avui potser no seríem 
aqui parlant del conflicte? 

{...) Mira, abans no ens coneixia 
ningú. Ni a Europa, ni a Rússia, en
lloc. Potser alguna cosa d'això hi ha, 
potser, no ho sé... Som un territori 
geogràficament molt estratègic. El 
cert és que a la fi hem tingut l'ajuda 
d'Europa, dels americans. Dic a la 

fi, perquè penso que tot s'hagués pogut arreglar molt temps 
abans. Quan va passar la guerra de Bòsnia, totaixò es 
podia preveure. Europa i tot el món sabia que això passa
ria a Kosova. I el proper lloc on arribarà la tragèdia serà 
Montenegro. 

Que els Estats Units i la Unió Europea ajudessin eco
nòmicament l'oposició sèrbia de Milosevic, et sem
blaria una solució perquè la propera barbàrie no sigui 
a Montenegro? 

Aquesta només seria una solució per als serbis de la 
capital, Belgrad, i rodalies. Però per als pobles que hi ha a 
tot Sèrbia, per als camperols, no seria una solució, ja que 
segurament ni en tindrien notícia. Mira què està passant 
amb els serbis que fugen de Kosova. On poden anar? A 
Belgrad no els volen ni veure. Han rebut ajuda dels seus 
germans de Belgrad? No. Res de res. Tota l'ajuda que han 
rebut ha estat de l'OTAN i d'ACNUR. 

Explica una mica l'experiència que vas viure als camps 
de refugiats, quan vas anar-hi per buscar els teus fa
miliars... I 

...uf. Va ser... El que vaig veure allí no podré oblidar-ho 
mai de la vida. Primer el retrobament amb els meus fami
liars. I després, que mai m'hagués imaginat el que vaig 
trobar-me, les condicions en què estaven els refugiats. Era 
terrible. Cada dia escoltaves les mateixes històries de ro
batoris, violacions, saquejos... Quan vaig tornar aquí, ha
via perdut set quilos en un parell de setmanes. No podia 
menjar... Seia a menjar amb ells, però no podia. Pensava 
que ho necessitaven més ells que no jo, que jo ja podria 
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menjar quan tomés. Donava el menjar a qui tenia al cos
tat. On hi havia eís meus avis, a Durres, Albània, hi havia 
unes 170-180 tendes de campanya amb 10, 1 2 , 1 5 per
sones a cada una. (...) El que em sap més greu de tot és el 
comportament del govern. No he rebut cap ajuda per a 
res. Jo he volgut des d'un inici portar ais meus familiars 
aquí. He arreglat tots els papers que calien, tot, però res 
de res. Actualment encara estic esperant resposta del go
vern a les meves peticions... 

Si haguessis estat a Albània o a Kosova, on fos.., t'hau
ries afegit a la lluita armada amb l'UCK? 

Sí, és clar. Hagués man<at d'aquí per anar a l'exèrcit de 
l'UCK, però hi ha la meva muller I el meu fill. És el més 
important que tinc. Són la meva vida. Ells van ser la única 
cosa que va fer que no anés a la lluita. Quan vaig anar a 
Albània als camps de refugiats, només al vaixell en què 
anava, hi havia 180 soldats de l'UCK que venien de Suïs
sa. Quan era a Albània, vaig anar dos dies a la frontera 
amb l'exèrcit d'alliberament, per veure si trobava els meus 
dos germans...{...) Esperono haverd'anar mai a l'exèrcit. 
L'UCK no son terroristes com es diu en alguns mitjans de 
comunicació. Hi ha metges, professors, enginyers... Ca
dascú defensa els seus interessos. Cadascú fa el que pot. 
Si has de tenir cura d'una família...per això Jo no vaig 
anara l'exèrcit. El que faig és enviar diners a la meva 
família a Kosova cada mes. 

podia concentrar-me ni en l'handbol, ni en el treball, ni en 
res de res... 

La teva família sabia que aniries a buscar-los, quan 
vas arribar a allà? 

Sí, ho sabien, però creien que arnbaha un altre dia. Ells 
pensaven que dilluns sortina d'aquí, i jo dilluns ja era 
allà... 

(silenci esfereïdor) 

...l'allau d'imatges que cada dia surten a la televisió 
ens fa immunes, insensibles al dolor, a la barbàrie? 

D'una banda sí, perquè t'asseus al sofà, mires la tele i 
veus 30, 50, 60 cadàvers, i sí, la gent es cansa. I pensa 
que això és normal. Però d'altra banda, que hi hagi tele 
està bé, ja que no ho diu tot però com a mínim saps algu
na cosa. Sense ella hauries d'estar tot el dia pendent del 
telèfon. Com a mínim saps alguna cosa. 

I ara mateix, que sembla que ja no passi res a Kosova... 
Ara estàs com perdut. Moltes vegades penso, tant de 

temps parlant i parlant i ara, de cop, res. Hi ha molta gent 
que es pensa que ja s'ha signat la pau. Però això no és 
així. Ara, sí no passa res molt excepcional, ja no és notícia. 

JORDI PINSACH 

Aquests diners que envies, estàs segur que arri
ben als teus familiars? 

Sí, segur. Una altra cosa són, per exemple, les 
ajudes humanitàries que s'envien des de diferents 
països. Quan arriben al port de Durres, a Albània, la 
meitat de coses no passen. Això és així, segur. A mi 
m'ha passat. He estat amb tots els papers en regla a 
la aduana un parell de dies retingut. Em deien que si 
volia passar havia de pagar 80.000 pessetes. Vaig 
dir que no els donaria ni un duro; si havia entrat tam
bé havia de sortir. 

Quan comença el conflicte, pots comunicar-te de 
seguida amb els teus pares? 

Vaig parlar amb el meu pare i li vaig preguntar 
com estaven les coses de seguida que vaig poder. 
Em va dir que estaven molt malament i ja no vaig 
saber res més d'ell ni de la meva família. Vaig perdre 
toia la comunicació amb ells. (...) El meu pare em va 
dir que hi havia anat la policia, i que els havien pres 
els diners i tot el que tenien. Cada dia estava pen
dent del telèfon intentant localitzar-los. No sabia res 
d'ells. Estava jugant a handbol i ho vaig deixar. No 
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Encara que passi cada dia. Ara, per exemple, no és notícia 
el que passa a Kosova, què fa la gent, sinó què fan i com 
estan els soldats que hi ha de cada país. 

Com veus el futur? 
Si Kosova no se separa de Sèrbia, no hi ha futur. Pas

sat un temps hi hauria una altra guerra, segur. Ens diuen 
que podem tornar a casa, però arribes i no tens res, ni 
casa, ni veïns, ni poble, res de res. A més, com pots viure 
amb tot el que han fet? Com viuràs amb ells? Amb el teu 
propi veí, que abans era bo, amic teu, i que ara ha robat i 
ha cremat... com pots viure amb ell? 

Ara mateix no hi ha cap altra solució que la indepen
dència, com Croàcia, com Eslovènia... 

Com vius tot això des d'aquí, des de la distància? 
Fatal, fatal, bastant malament. Més o menys sé que la 

meva família està bé. Però dels meus dos germans, no en 
sé res. Ni ningú de la família en sap res. Tot plegat és molt 
difícil de portar. Amb els dos germans m'han destrossat 
aquí...{es posa la mà al pit). Són molts anys sense veu
re'ls, però és que són els teus germans. Com a mínim tinc 
l'esperança que encara no han aparegut en cap llista de 
cadàvers. M'agradaha que fossin vius i poder portar-los 
aquí, amb els meus familiars. Potser algun dia... 

Què desitges a tota la gent que està a allà, que està 
al mig del conflicte? 

Que surtin tots el serbis del meu país i que només sigui 
per als albanesos, que Kosova sigui dels albanesos. I que 
ens deixin en pau, que ens deixin viure...Nosaltres també 
tenim dret a viure. Sempre ens han torturat, humiliat, al 
8 1 , 89, 9 1 , i nosaltres no hem aixecat mai un dit. Quanta 
gent ha mort demanant només la pau? 

Com veus la situació a l'interior del govern de Prístí-
na? Creus que hi ha unió? 

Home, penso que estan força d'acord. Em sembla que 
ara parlen que la independència no serà una realitat fins 
d'aquí tres anys. Durant aquest temps hi haurà una mena 
d'autonomia. Crec que algun dia arribarà la independèn
cia, però que tardarà molts anys. 

Abans ja has qualificat Milosevic de malalt... 
Sí, és un boig. És més, per a mi és un psicòpata. Si no 

se suïcida com els seus familiars, el mataran els seus, 
aquells a qui Milosevic els ho havia promès tot i als quals 
no ha pogut satisfer. Fins ara no ha tingut ningú en con
tra. Però ha arruïnat el país... 

I després de Milosevic? 
La meva esperança és que arribi la independència, i 

així hi haurà fronteres entre nosaltres i els serbis. Si no 
tens passaport ni visat, no pots passar per la frontera. 

I tu què faràs, et quedaràs aquí? 
Jo? El somni que tinc ara mateix és trobar els meus 

germans, i intentaréfertot el que pugui per portar-los aquí. 
Però tornar a allà, no. Porto molt temps fora del meu país. 
Sóc molt europeu. I una altra cosa és que tinc la meva 
família, la meva dona i el meu fill, aquí. No crec que torni, 
hi ha un 99,9 % de possibilitats que no tomi més. 

Jordi Pinsach 
Jordi Plà Comas 

Marc Sureda 

Per adornar la llar, postals, llibres, revelat i material fotogràfic, escolar i d'oficina. 
Per papers i objectes regal, marcs, fotografies carnet, fotocòpies, diaris, revistes... 

SadaJImmói de Pilar Sureda Torrent 

Plaça Catalunya, 8 LLAGOSTERA Telèfon 83 00 97 
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p l e g a r certes evidències sovint es fa difícil. Afirmar-les 

I V i no voler entrar en polèmica encara ho és més. Però 

a vegades és necessari. 

No podem obviar aquells fets que són inqüestiona

bles i que només amb una mica de memòria ens adonem 

que han succeït. Ens trobem davant d'un cas que fins a 

cert punt podem tractar fugint de polèmica i opinions. Es 

tracta del canvi d'imatge del Saló-Café del Casino 

Llagosterenc. Un canvi que només cal veure amb la nete

dat, ordre i il·luminació del local, trets que, a simple vista, 

hom pot detectar. Evidentment aquests tres factors són 

Indiscutibles i acompleixen perfectament amb unes nor

mes de convivència imposades per una societat 

mínimament respectuosa. 

Una tasca que convenia, I que se suma a les activitats 
que durant aquest darrer any ha organitzat l'entitat. Tot 
plegat fa pensar que hi ha una voluntat de revifar un símbol 
de Llagostera. 

Ei Col·lectiu de Redacció 
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Fusteria 
ROIBa S.L 

M nu 
MOBILIARI DE CUINA I BANY 

C/ Llevant, 1 - Tel, 83 08 20 - Fax; 80 52 69 

1 7240 LLAGOSTERA 

VÏAGOSTER^^ 

TOT TIPUS DE CARNETS 

1 7 2 4 0 LLAGOSTERA 
Passeig Tomàs Boada, 10 . Tel. 83 00 81 

Fax 83 03 42 
17411 VIDRERES 
Narcís M o n t u r i o l , 3 0 . Tel. 85 05 46 

1 7 4 5 5 CALDES DE MALAVELLA 
Russinyol, s /n 

VILANOVA 

QA GESTORIA 
^ ASSESSORAMENT 

ADMINISTRATIU-COMPTABLE 
FISCAL-LABORAL-FINANCER 

FINQUES mm 
Col·legiat 204 

Col·legi núm. 134 

<|^j ASSEGURANCES 
JAUME VILANOVA I FONT - Reg. E.D.G.S. Clau F. 1.176 

Tels. 972 / 83 02 29 - Fax 972 / 80 57 22 
Apartat de Correus, 60 -C/Alvarez, 10 
17240 LLAGOSTERA 

%in(^ 
SERVEIS TÈCNICS DE 

REPARACIÓ 

HITACHI 
Herramientas Eléctricas 

@ K » R C H E R 

<S>Melabo 
BFELISATTI 

l·-l·Jd:H^^ 

C/ Gavarres, 24 
17240 LLAGOSTERA 

Tel. i Fax 83 09 73 
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Què hi falta i què hi sobra a 
Llagostera 

Qaè Ui fa l ta? 

/ M é s s e n s i M i t a t p e l ^ e d r 
ambient. 

/ un a. .e es tanc .na aura f a . . à c . . 

/M.-..orare.s accessos a.pob.e. 

variat. , . . s . n . . e . . - - e ^ ^ e . . 

/ M é s arbres <,uefac.non,..aa.aP 

"'• .,anesdetrebaMarpe.poMe. 
/Gent amb ga"e=* 

Qaè ïü sobrat 

. -n i t terrorífic i cn·sP^""''''^ 
/ L'esf^P'**^' es nits d'est.u. íes motos a i*?̂  

, -=, rfp la poíicia mu-

^^pirc-ra-''^^"""'"'"" 
acústica. 

, , " de gos en els diferents 
• "Caques 0^6^. 

•^ parcs del poble. 

/cotxes n.al aparcats. 

„^ d'escombraries 

^:'!:s"ca:tS^^-'^"-^"^^'^ 

del pobíe. 

ten la circulació. 
Envieu-nos les vostres suggerències a l'Apartat 76 de Llagostera, o bé a la següent adreça: 
Cl migdia, 40 -17240 LLAGOSTERA 
Si ho preferiu, podeu deixar el missatge al contestador (972.83.12.10) o enviar-lo per e-mail (elbutlleti@grn.es) 

Can IVleri ^^ 
Restaurant & C@fè Internet i j 

^830180 
Obert tot l'any 
de 9 matia 12 nit 

Plats per E m p o r t a r 

http://www.ctv.es/can mcrí 
Almogàvers 17 - Llagostera 

RED O'INSTAL.LADORS 

SeAm&Mia, 

CASTELLÓ - MARTÍ, S.L. 
CARPINTERIA METÀL·LICA EN FERRO I ALUMINI 

I ALUMINI AMB RUPTURA DE PONT TÈRMIC 

C/Indúslria, 10 (sector CAVISA) 
Tel. (972) 83 06 27 
Fax (972) 83 10 65 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

mailto:elbutlleti@grn.es
http://www.ctv.es/can
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Un any més... la Festa Major 

El dissabte 22 de maig es va celebrar un dels actes amb més "solera" de la 
Festa Major: el Campionat de Botifarra. A primera hora de la tarda el cafè 
del Casino Llagosterenc va acollir els concursants, tant veïns del poble com 
jugadors vinguts d'arreu, per participar en aquesta edició del campionat, 
organitzat per la Unió Esportiva Llagostera. 

CARLES OLIVERAS 

ifirivrif • 

Apunts de la festa 
La Festa Major d'enguany ha estat la primera en substituir l'envelat pel local polivalent. Dels concerts i balls que s'hi 

van celebrar destacaríem el concert de rock del divendres amb els "Sopa de Cabra" i un grup no gaire conegut per la 
nostra zona que es fa dir "Los Mejores", i que realment fa honor al seu nom. 
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El mateix dissabte a les quatre de la tarda els més menuts van ser els 
protagonistes. El Concurs Infantil de Dibuix arribava aquest any a la trentena 
edició (una fita remarcable atribuïble a ia constància del G.E. Bell Matí). Els 
nens i nenes de Llagostera van omplir places i carrers amb els seus blocs 
per donar-nos diverses visions de la festa a través dels seus dibuixos. 

CARLES OLIVERAS 

CARLES OLIVERAS 

-=5^ - jap^^ íp - -
w _ 

Apunts de la festa 
El dissabte, ball amb "La Salseta", aposta segura {tot i que poc original). El correfoc programat aquella matinada va 

haver de ser anul·latja que els "Amics de la Pólvora" no es van presentar degut a un malentès. En definitiva, el programa 
es va veure alterat per una falta de coordinació que en properes edicions no s'hauria de repetir. 
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TALLER MECÀNIC 

I FILLS S.L. 
Servei de Grua Permanent 

] 7240-LLAGOSTERA 
Crta. de Tossa, 13 
Tels.: (972) Part. 83 03 89 - Taller SO 56 84 

D^s,kl952 

{Oatné^^àies^ 

Matança pròpia 
Embotits Casolawi 

Plats Cuinats 

Passeig Tomàs A. Boada, 12 
] 7240 Llagostera ( Girona } 

Tel. 972 83 02 14 

e-moil: cesteve@grn.es 

m 

Camprodon, 24 
Tel. i Fax : 83 02 10 

LLAGOSTERA 

RECUPERACIONS 

MARCEL NAVARRO I FILLS. S. L. 

RECICLATGE 
CARTRÓ I FERRALLA 
Seruei da Contenidors 

TEL 83 10 bB • PAX 83 04 33 

Veinal Bruguera 23 • Apartal 12 

17240 L L A G 0 3 I FRA íGironal 

^(Ómmen Q/Kedteó ofiaem 
BAR MESTRES 

C. Pau Casals. n.° 2 
Tel. 8305 22 

17240 LLAGOSTERA 
{Girona) 

ALIMENTACIÓ 
VENDES A L'ENGRÒS 

ffi 
Comercial 
MESTRES, S.A. 

C/Fivaller,9-161,830295 Fax 831101 
17240 LLAGOSTERA 

C/ PAU CASALS. 5-7 - TEL. 972 83 01 66 
17240 LLAGOSTERA 

mailto:cesteve@grn.es
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La plaça Catalunya va tor
nar a rebre gegants i gegan
tes d'arreu de les nostres 
contrades el diumenge 23 de 
maig per tercer any conse
cutiu. Després de la planta
da de gegants al parc de l'es
tació, una gran cercavila va 
recórrer els principals carrers 
del nostre poble fins arribar 
a les vuit del vespre a la pla
ça. Allí la Colla Gegantera de 
Llagostera va exercir 
d'amfitriona de la trobada, i 
els gegants i capgrossos van 
obsequiar els assistents amb 
les seves danses. La plaça, 
plena de gom a gom i expectant davant l'aparició 
dels nous gegants llagosterencs, va aplaudir l'ar
ribada d'Eleina de Ridaura i Zenó de Montagut, 
que rellevaran Trencanúvols i Elionor -ja molt velis-
en la compromesa tasca de representar Llagos
tera a tot arreu on vagin. 

CARLES OLiVERAS 

CARLES OLIVERAS 

CARLES OLIVERAS 

Apunts de la festa 
Potser aquest any el que va fallar va ser "La Carpa". La idea és bona, però es podrien millorar els concerts. Amb això 

no volem dir que no s'hagi de donar una oportunitat als grups que comencen, però per assegurar l'èxit potser caldria 
arrodonir les nits amb altres actuacions, com ara la de màgia, que va estar molt bé. D'altra banda, potser s'hauria de 
replantejar-ne l'organització i seria positiu que les entitats locals s'animessin a participar-hi. 
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fi 

Els alumnes de l'Escola de Belles Arts 
de Llagostera van fer particeps als 
veïns de la vila de les seves obres a 
través d'una exposició que es va fer a 
la mateixa seu de l'escola. Durant els 
dies de la festa també es van poder 
veure altres exposicions en diferents 
sales: a l'arxiu, al local social de La 
Caixa, al Casino j a Can Salades. 

Els infants també van trobar el 
seu lloc a la festa amb diverses 

activitats pensades per a ells. El 
divendres, després de la cercavi

la d'inauguració, van poder 
passar-s'ho d'allò més bé amb la 

Gran Xeringada del grup "El 
Singlot". Dissabte hi va haver 

animació amb el grup "La 
Mascarada" i dimarts un festival 

infantil seguit de la xocolatada 
popular. 

CARLES OUVERAS 

Els 
llagosterencs 
van tornar a 
engalanar els 
carrers per la 
festa amb 
motius molt 
alegres. 

ivt.::v. trhín) 

ïTïTiTTrrri * «1 JTirnTï 4 . ^ w 

Apunts de la festa 
L'espai alternatiu muntat per Llagostera Ràdio estava ubicat a la pista pojiesportiva, però passava inadvertit per 

gairebé tota la gent que passejava per la fira. Quedava enclotat i la música es veia ofegada per la que provenia de les 
parades. És una llàstima que iniciatives d'aquest tipus no acabin de funcionar i més tenint en compte l'esforç que va fer 
la gent de la ràdio per participar a la festa ampliant l'ofedia de concerts. 
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El trenet va tornar a ser protagonista de les anades i vingudes de la plaça a la fira. 
Aquesta bona pensada per ajudar els llagosterencs en els seus desplaçaments que, a 
més, afavoreix la prevenció dels col·lapses de trànsit, va tornar a ser un èxit. En 
gairebé tots els seus viatges el trenet va fer un bon servei i va apropar, un any més, la 
festa ais veïns. 

CARLES OLWERAS 

La carpa de l'avinguda de l'Esport va ser 
el dissabte l'escenari del campionat de 
dards de la festa. La competició d'aquest 
esport, que a Llagostera té represen
tants reconeguts arreu del món, va 
desenvolupar-se des de les cinc de la 
tarda. 

m ri • ri ti • tr f rm 
Apunts de la festa 

Els concerts a la plaça Catalunya -"Big Mama" i "Santi Vendrell"- van tenir una afluència de públic moderada, res 
d'estrany al nostre poble. També va haver-hi sardanes, habituals en qualsevol Festa Majortot i que els joves no s'apunten 
a la tradició. En el costat oposat i com a innovació hi va haver el videoespectacle "Perpetrat", un muntatge sorprenent 
però que va acabar animant a la concurrència. Les visites guiades a la muralla van penjar cada dia el cartell de "complet". 
Sembla que ha crescut l'interès per la història del poble i especialment per les muralles que no vam saber conservar. 
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Esparts P^a/ràs 

Estel Martí 

Pg. Potnpeu Fabra, 40 - Tel. (972) 80 51 12 

I 7240 LLAGOSTERA (GIRONA) 

Y 

BAR MUSICAL CAFÈ * _ \ 

Llagostera 83 01 17 

Quart 46 80 10 

RENAULT 

Ramon Gurnés Vail·liosera 

Ctra. Tossa, s/n LLAGOSTERA 

83 09 07 
80 54 03 

Fax 83 10 66 

Obres Hospital SI . 

Carrer Pocafarina, 47 
Telèfon (972) 83 09 45 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
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Un poble solidari 

Llagostera és un poble solidari, i ho ha demostrat un cop més amb la reco
llida de material per als damnificats per la guerra de Kosovo. La Campanya 6x2, 
promoguda per la Generalitat amb la col·laboració de l'Ajuntament, es va portar 
a terme del 19 al 25 d'abril i va recollir carn en llauna, oli, llegums, llet en pols, 
cacau en pols, sucs de fruites, compreses, bolquers i mantes. Així mateix, es va 
obrir un número de compte per a fer aportacions econòmiques. 

La campanya es va iniciar després que un ple de l'Ajuntament acordés con
demnar la violació dels drets humans a Kosovo í demostrar la solidaritat del 
municipi vers el poble kosovar, així com promoure mesures de sensibilització i 
una recollida de material per enviar als afectats. 

Un dels locals on es van emmagatzemar les caixes de material. 

Música al Casino 
Els divendres de les nits d'es

tiu a Llagostera aquest any han 
estat diferents gràcies a una ini
ciativa del Casino Llagosterenc. 

Jazz, blues.country, rock, co
bla, música celta i música tradi
cional són alguns dels estils que 
s'han sentit a la fresca de la ter
rassa de la seu de l'entitat, que 
des de fa un temps està gestio
nada per una nova junta i un nou 
conserge. 

A la foto, un dels grups que han 
actuat en els concerts. 

S'obre al tràn
sit la nova car
retera de Tossa 

La carretera GI-681 -més conegu
da com la carretera de Tossa- es va 
obrir a la circulació el passat 26 de 
juny totalment remodelada després 
d'haver estat tancada durant set me
sos a causa de les obres que s'hi han 
fet. La intervenció, pressupostada en 
667 milions de pessetes, és la sego
na fase de les obres d'ampliació del 
vial, que l'any passat ja va veure am
pliat el tram més proper a Tossa de 
iVlar. L'encarregat d'inaugurar el nou 
tram va ser el conseller de Política Ter
ritorial i Obres Públiques, Pere fVlacias, 
que va destacar la importància que té 
l'arranjament d'aquest accés. 

Un dels aspectes que s'ha tingut 
en compte-en el projecte d'arranja
ment, consistent en ampliar la calça
da, renovar el ferm i treure revolts, és 
el respecte pel medi ambient, molt 
present en les al·legacions fetes al 
projecte per diversos grups polítics i 
naturalistes. Limpacte s'ha minimit
zat construint un túnel artificial de 64 
metres, adequant passos per a la fau
na i recuperant part de l'antiga carre
tera abandonada. A part de rapidesa 
i proximitat amb Tossa, la carretera ha 
guanyat seguretat, ja que era un punt 
negre de la xarxa viària pel seu mal 
estat i per les seves característiques. 
Ara el vial disposa de dos carhls de 
3,5 metres i dos vorals de mig metre. 

Per després de la temporada tu
rística s'ha deixat el condicionament 
de la capa superior de l'aglomerat as
fàltic i l'aplicació d'algunes mesures 
correctores i elements d'acabament. 
El pas elevat que s'ha de construir a 
la cruïlla entre la carretera de Tossa i 
la C-253 -que va de Vidreres a la cos
ta d'Alou- ja ha sortit a licitació pres
supostat en 220 milions de pessetes 
i està previst que les obres per 
construir-lo comencin l'octubre vinent. 
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Sant Cristòfol 

A dalt, mossèn Josep M. Jordà durant la benedicció d'un dels 
cotxes participants i a la dreta, el guardonat amb el primer 
premi del concurs de vehicles engalanats. 

El patró dels conductors, Sant Cristòfol, va beneir un any 
més els vehicles de la població el passat 10 de juliol en el 
decurs de la festa que organitza Llagostera Competició. La 
diada va començar amb una cercavila encapçalada per la 
imatge del Sant i seguida pels cotxes bojos, vehicles engala
nats, motos, tractors i camions, que van recórrer els princi
pals carrers. La vetllada es va cloure amb un sopar de ger
manor i ball al Parc de la Torre durant el qual es va fer l'entrega 
de premis als cotxes millor guarnits. En definitiva, una bona 
manera de celebrar una de les festes amb més concurrèn
cia de les que se celebren a l'estiu a Llagostera. 
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CORTÈS 
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C a r n s i elaboració 

d E m b o t i t s i Dl preparats 
Casolans 

CODINA 
Plaça Catalunya, 13 - Tel. 83 01 91 

Llagostera 

RiiFf 
R e s t r u d i s s.i. 

CALEFACCIÓ « AIGUA » LLUM « CLIMATITZACIÓ 

TV-VIDEO-HIFI-ANTENES 5AT 
C/ Jaume I, 12 - 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 80 SO 91 - 972 S3 11 76 

Fax 972 80 53 07 

Zi CATALANA 
OCCIDENT 

Gent Segura \/\oQ^^ 
,\a^ eô ® ,'ns. 

MERCÈ SALVADÓ BERENGUER 

Àngel Guimerà, 21 - bis 
Tel, 80 53 70 - R 83 04 45 
1 7240 - LLAGOSTERA 

IJoGma 
pintura -•• decoració 

JOSEP ANGLADA 
MANEL MOLINA 

LLAGOSTERA 

Tel 80 52 08 - 46 35 78 

Tel. (972) 83 0141 LIAGOSTERA 
(Girona) 

LLIBRERIA 
PAPERERIA 

MALLORQUÍ 
FOTOCOPIES 

OBJECTES DE REGAL 
I JOGUINES 

Passeig Pompeu Fabra, 21 

Telèfon 83 03 33 

LLAGOSTERA 

projecció 
decoració 

reforma 
de 

local c 

comercials 

IMPRESSOS EN GENERAL 

A més a més, 
fotocòpies, 

M «-^ £Z^»m^ —\ enquadernacions. 

njaçàQÇt 

Migdia, 15 baixos - TelF. i Fax (972) 16 50 03 
MAÇANET DE LA SELVA 
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Inauguració del local 
polivalent 

El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 
Pere Macias, va visitar Llagostera per inaugurar el nou 
local polivalent, que es va estrenar per la Festa Major, i 
l'edifici dei Jutjat de Pau, on també hi ha instal·lada 
l'emissora municipal Llagostera Ràdio. Durant l'acte es 
van fer diversos parlaments i el grup de sardanistes lo
cals va puntejar unes sardanes dedicades als assistents. 

A dalt, el mo
ment de descobrir 
la placa comme
morativa. A baix, 
Pere Macias i Pi
lar Sancho amb 
els petits dansai
res de Llagostera. 

LAplec de Panedes 
Tal i com mana la tradició des de ja fa molts 

anys, el veïnat de Panedes es va tornar a vestir de 
festa per celebrar el seu aplec. 

Una vegada més es va celebrar la diada amb 
una missa a l'ermita de Panedes, un dinar de ger
manor en un dels paratges del veïnat i jocs de cuca-
nya perquè tothom passés una bona estona. 

L'estirada d6 corda és un dels 
jocs que es van organitzar a 
l'Aplec de Panedes. 

CARLES OLIVEfWS 
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La caixa miraculosa 

Havia refrescat molt, aquella nit. La 
fredor de l'hivern havia acabat en 

qualsevol soroll de l'hostal. Tot resta
va tranquil. Mirava els pocs clients que 
quedaven; era un lloc phvilegíat, el 
meu. De la finestra estant podia con
trolar tota la planta baixa de l'hostal, 
passant gairebé desapercebuda. 

Sentia la veu ronca del Ferrer res
sonant al fons del menjador. Devia 
haver tornat a perdre. Venia cada ves
pre per jugar a les cartes amb el se
nyor Mossèn. Quan s'enfadava se li 
inflaven les galtes vermelles d'una 
manera molt còmica. A mi em feia 
especial gràcia aquell homenet baix i 
rabassut. Sobretot quan s'emborrat
xava, es tornava estúpidament diver
tit. Jo suposo que, en realitat, ja s'ha
via resignat a no guanyar mai el se
nyor Mossèn. I és que el nostre Mos
sèn era un expert jugant a les cartes. 
Crec que ningú del poble havia acon
seguit guanyar-lo. A vegades, d'ama
gat del pare, havia vist com se'ls afe
gien un grapat d'homes a baix del 
menjador, i es jugaven molts diners a 
les cartes. Però aleshores, no era tan 
divertit, de seguida s'enfadaven i aca
baven escridassant-se els uns als al-^ 
tres. 

Des del racó també podia mig veu
re la parella de joves asseguda prop 
de la llar de foc. Venien de la ciutat. 
Ella reia escandalosament i tenia una 
xerrameca buida que a mi em posava 
nerviosa. Sempre portava vestits pro
vocadors i uns escots que feien enro-
jolar al pare d'una manera molt graci
osa. El seu marit era una poqueta cosa 
d'home, amb ulleres de cul de got i 
posat d'insípid, anava sempre darrera 
d'ella. 

Veia el perfil nassut del meu pare. 
Sempre tan treballador. Des que ha
via mort la mare s'havia dedicat ex
clusivament a la feina. Ara seia, com 
sempre, a la vella butaca del mostra
dor, enterrat entre la paperassa. S'ha
via tornat a oblidar que era massa tard 
perquè encara rondés per allà. De fet, 
començava a estar cansada. Aquell 

fred em feia desitjar sentir l'escalfor 
de les mantes pesades. 

A fora era negra nit. Els carrers de 
Llagostera estaven més foscos que 
mai. Aleshores vaig veure un home 
que s'aturava davant l'hostal. No l'ha
via vist mai abans. Segur que era fo
raster. Anava amunt i avall del carrer 
sense acabar de decidir-se. Final
ment, va obrir la porta de l'hostal. Amb 
ell va entrar una bafarada d'aire fred 
que em va posar la pell de gallina. 
Tenia aspecte d'haver-se estat una 
bona estona rondant pel carrer. Era 
alt i gros. No devia tenir massa diners, 
ja que portava una vestimenta tota 
cuhosa feta a base de draps cosits. 
Tenia una barba molt llarga, grisosa, 
que li arnbava almenys fins al melic. 
No havia vist mai una barba com aque
lla. Si fos home també me'n deixaria 
créixer una. És clar que necessitaria 
anys i anys per aconseguir-ho. Em fal
taria paciència. 

El foraster només portava una cai
xa de fusta; unes mans grosses i pe
ludes l'aguantaven amb força. Es va 
acostar a poc a poc cap al meu pare, 
que amb prou feines s'havia adonat 
de l'arribada del nou client. Volia un 
lloc per dormir. Sense diners no hi 
havia tracte que valgués, va replicar 
el pare mentre es tornava endinsar en 
la paperassa. El foraster se'l va mirar 
amb calma. Va agafar la caixa de fus
ta i la va posar al cim del mostrador. 
Aleshores, amb veu alta i to solemne 
va començar a explicar-nos una his-
tòha molt estranya. Deia que la caixa 
de fusta tenia poders màgics; s'obri-
ria a les dotze en punt i com un 
d'aquells jutges de toga llarga esbri-
naha si havies estat una bona perso
na. Si així era, et promouha salut I 
bons dies. Però si carregaves amb al
gun pecat, la mala sort menaria la teva 
vida. 

Ens vam quedartots de pedra. Una 
caixa màgica! Mai n'havia vist cap. No 
m'imaginava com podia ser. Ningú es 
movia ni s'atrevia a dir res. Només el 
nure escandalós de la Hora ciutat va 

trencar per uns moments el silenci. 
Pobre home, el meu pare, no sabia si 
riure o plorar Finalment, va aconse
guir esbossar una cara d'incredulitat 
d'aquelles forçades per sortir del pas. 
Vaig mirar el rellotge que penjava de 
la paret. Faltava poc per les dotze. El 
Ferrer i el senyor Mossèn havien dei
xat de jugar a cartes. Tothom es mira
va esperant que algú reaccionés. Fi
nalment, la dona de ciutat, es va ai
xecar, i abans que ningú pogués pre
guntar res ja enfilava escales amunt 
seguida del seu mant. Era una histò
ria massa emocionant per algú de ciu
tat. No hi havia estat mai, allà, però 
els referents que en tenia no eren 
massa atractius. 

Aleshores, el foraster va fer una 
mena de ganyota estranya que, vaig 
deduir després, era un somriure. Vaig 
notar com el Ferrer també li havia vist 
les dents negres. Es devia espantar, 
perquè a partir d'aquell moment va 
mantenir la mirada clavada al fons del 
got. Es va incorporar temorosament, i 
es va dingir cap cot cap a la porta. 
Amb el company fora d'escena, el se
nyor Mossèn es va posar nerviós. Des 
del racó podia veure com li queien go
tes de suor. Remenava inquiet la ba
ralla de cartes, i clavava cops d'ull dis
simulats al foraster, que continuava 
dempeus davant del mostrador. De 
cop, semblava atabalat. Es va posar a 
parlar de misses, escolanets i malalts 
que encara no havia visitat. No se l'en
tenia massa. Després d'ensopegar 
diverses vegades de camí a la porta, 
va acabar marxant. 

El meu pare, que havia estat tota 
l'estona en silenci, va mirar el foras
ter amb cansament. Sense més ex
plicacions li va senyalar la catifa de 
davant de la llar de foc, i va retirar-se 
a dormir. NI tan sols es va fixar que jo 
encara estava asseguda al repeu de 
la finestra, Ara ja només quedàvem el 
foraster i jo. Vaig veure com s'ajeia 
pausadament sobre la catifa del men
jador Va deixar la caixa al terra, i des
prés d'improvIsar-se un coixí amb qua-
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tre draps, es va endormiscar. Però si 
aviat serien les dotze! No era moment 
de dormir ara! Vaig acostar-me poca 
poc a aquell home, i vaig asseure'm 
davant la caixa de fusta. Podia sentir 
la seva respiració pesada. De sobte, 
es va despertar. Em mirava amb uns 
ulls grossos i rodons. Estava espanta
da. Aquelles mans peludes van tornar 
a agafar la caixeta amb força. D'en
trada semblava una capsa ben nor
mal, era decebedor. Quan van comen
çar a tocar les dotze, el foraster me la 
va posar entre les mans. Jo tremola
va. Ell em mirava divertit. Em va fer 
una d'aquelles ganyotes seves, 
d'aquelles que en realitat són somriu
res. I després, va obrir la caixa. Van 
començar a sonar els primers acords 
del que seria una llarga i dolça peça 
de música. 

Ara ja no em feien por les seves 
dents negres. Jo també somreia. Pot
ser sí que era, doncs, una caixa màgi
ca de debò. 

Gustau M. Castellana 
Maria M. Castellana 

*Plats combinats 
*Tapes variades 
í entrepans 
*Bon ambient 

...Un lloc diferent 
per anar 

C. Àngel Quimera, 29 
"ANTIC DOnnDO'' 

TeL 972 830664 
LUÏQOSTERn 
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TOT PER LA TEVA MOTO 
RECANVIS, ACCESORIS 
i COMPLEMENTS. 
VENDA i REPARACIÓ DE 
MOTOS DE 2Í4TEMPS. 

Passeig Romeu, 20 
Tel / fax(972) 83 14 53 
17240 LLAGOSTERA (Girona; 

PUB L'ENRENOU 
Llagostera 
Tel. 80 53 97 
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Inicien els tràmits per desdoblar la C-
253 des de Llagostera a Vidreres. 
(Diari de Girona, 4/5/99) 

L'alcaldessa de Llagostera descarta f i 
nalment fer una llista independent al 
marge de CiU. 
(El Punt, 5/5/99) 

Llistes del PP a Cassà i Llagostera. 
(El Punt, 19/5/99) 

Lesquerra s'uneix contra CiU. 
(Diari de Girona, 22/5/99) 

Llagostera bateja Eleina de Ridaura i 
Zenó de Montagut, els nous gegants. 
(El Punt, 24/5/99) 

Presenten a Girona el llibre "Les mura
lles de Llagostera". 
(El Punt, 27/5/99) 

Llagostera fa un cens d'animals domès
tics i de companyia. 
(Diari de Girona, 10/6/99) 

CiU no assisteix al debat de Llagostera 
perquè no s'adiu amb la seva campa
nya. 
(El Punt, 11/6/99) 

Un centenar de vots donen la victòria a 
l'Entesa per Llagostera. 
(Diari de Girona, 14/6/99) 

Legalitzen la urbanització Fontbona de 
Llagostera 25 anys després de fer-se. 
(Diari de Girona, 14/6/99) 

Ensenyament licita la redacció de les 
obres dels nous centres de Llagostera 
i Figueres. 
(Diari de Girona, 16/6/99) 

LAudiència dóna llum verd a la línia d'al
ta tensió de les Gavarres en el tram 
Cassà-Llagostera. 
(El Punt, 3/7/99) 

L'Entesa governarà en solitari a Llagos
tera i CiU queda a l'oposició. 
(Diari de Girona, 4/7/99) 

Veïns de Sant Llorenç a Llagostera rei
vindiquen un nou accés. 
(Diari de Girona, 12/7/99) 

Els nous Ajuntaments de Cassà i Lla
gostera faran f ron t comú amb els 
antilínia contra Enher. 
(el Punt, 13/7/99) 

El nou govern de Llagostera ofereix 
delegacions a CiU, que les troba insu
f icients. 
(El Punt, 23/7/99) 

SARFA reprèn la línia regular des de 
Tossa a Llagostera. 
(Diari de Girona, 30/7/99) 

Gustau Montero 
Jordi Comas 
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EMBOTITS ARTESANS 

C/ Almogàvers, 13 - Tel. (972) 83 02 99 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

DISC-MUSIC 
VÍDEO CLUB 

Sònia 

COMTE GUIFRÉ, 27 - TEL. 80 52 56 - LLAGOSTERA 

\^è^, 

i 
CAN MADÍ 

C / A t n n o g à v o r s , S - T e l . ( S T ^ ) 8 3 o o 9 S 
1 7 2 4 0 L L A C S O S T E F t A 

niobles 
ulà 

Us desitja 

Bona Festa Major! 

Carretera C-250 Km. 24 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 83 06 60 - Fax 831374 (Girona) 

TABACS 
MONTSE PLENSE SENDRA 

N.I.F. 40167215-S TLF. 972-83 05 28 
C/Camprodon, n° 10 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 

^ • 

5 A T PC 
9 7 2 83 IS \B 

C/Consellers. II haixos 

PAQUITA mmiEÍ 

Cl. íA com, 1 
TEL: 972-S3 06 3S 

FLECA 
MONTIEL 

17240 LlAGOSrm 

(GIRONA) 

Perruqueria MARTA 

C/ Consellers, 3 baixos - Tel. 83 12 86 

1 7240 LLAGOSTERA 



ENTITATS 

Arxiu Obert 

9 ACTIVITATS 
Beca de recerca Esteve Fa Tolsanas 
Es convoca la segona Beca de recerca Esteve Fa Tolsanas amb la finali
tat de fomentar la recerca i contribuir al coneixement de la realitat actual 
i històrica del poble. Els díptics amb les bases són a la disposició dels 
interessats a les oficines i dependències municipals. 

DARRERS INGRESSOS 
Donacions 

•Programes electorals per a les eleccions municipals (1983-1984), 
Còpia del manifest del Grup Catalanista Republicà de Llagostera (1932), 
un díptic de l'exposició Ex/// / Deportació organitzada per l'Amical de 
Mauthausen (1984), un programa de la inauguració del Monument His
tòric a Jaume I (1983), un exemplar de la revista Usted, cedit per Jose
fina Solà Llirinós 

•10 exemplars de la publicació de l'entitat G.E. Bell-Mati (1976-1986). 
2 exemplars de La Veu (núm. 1, 5,), Fulls informatius del Casal Parro
quial Llagosterenc, de I' Ajuntament de Llagostera, del Patronat Munici
pal Hospital Residència Josep Bauüda i del Patronat Municipal d'esport; 
Fulla parroquial (núm. 27-482); programes i propaganda electoral (1982-
1991); col·lecció cartells (1984-1995); cedit per Ramon Brugulat Pagès. 

Documentació cedida per fer-ne còpia 
•Fons documental de Can Poch de Santa Ceclina (1269 - 1893 ) 

cedit per Anton Maria Mundet (microfilmat) 
•Una fotografia del Sometent de Llagostera a !a PI. Llibertat, cedit 

per David Esteve Comas 

TREBALLS 
S'han incorporat a la secció d'estudis inèdits els treballs següents: 

•Turon Llagostera, Carles 
Buidatge del Cadastre de Llagostera de 1716 
Buidatge del Cadastre de Llagostera de 1733 

. Buidatge del Cadastre de Llagostera de 1807 i 1819 
Llagostera segons e/s seus catíasfres (1716-1819) Les estructures 

socioecònomiques del municipi en el segle XVIII. 

•Montserrat Varas i Boada 
Caldes-Llagostera 1150-1240. Una evolució vers ia llibertat? 

BREUS 
Les muralles de Llagostera 

• L'excel·lent acollida d'aquest treball ha fet necessari fer-ne una reim
pressió, que està a la venda des del mes d'agost a les llibreries. 

MILLORES EN LEQUIPAMENT 
S'ha augementat la capacitat de la sala de consulta. Les 4 places de 

què disposàvem fins ara eren insuficients per atendre correctament als 
usuahs, de manera que s'ha canviat el mobiliari i ara disposem de 8 
places. 
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BIBLIOTECA 
Aquestes són les darreres publica

cions incorporades a la biblioteca de 
consulta de Tarxiu, en les quals es fa 
referència a algun aspecte de la his
tòria de Llagostera: 

FLORENSA I JAUMANDREU, Joan, 
LArdenya en escrits i documents d'al
tres temps, recull d'articles apareguts 
a la revista Àncora entre 1997 i 1999 

CLARA, Josep, El partit únic. La Fa
lange i el Movimiento a Girona(1935-
1977JCEHS, Girona, 1999 

OLIVA LLORENS, Jordi. El cost 
humà de la Guerra Civil a les comar
ques gironines. Combatents morts i 
víctimes del material bèl·lic abando
nat, El Punt, Girona, 1999 

MERINO ! SERRA, Jordi, Cassà de 
la Selva i els seus orígens, Ajuntament 
de Cassà de la Selva, 1998 

SEGÚ ROYA, Josep M.. La Salle 
1892-1992 Centenari de la Província 
de Catalunya, Sarna, 1992 

ROQUER PAU, Carles i PALLÍ BUXÓ, 
Lluís "Geologia de l'Ardenya i formes 
granítiques associades" dins Estudis 
del Baix Empordà, 17, 1998 

RUSCALLEDA GALLART, Sebastià, 
"La guerra del Francès a Tossa, Sant 
Feliu de Guíxols i Palamós. Una crò
nica italiana" dins Quaderns de la 
Selva, 10. Centre d'Estudis Selvatans, 
1998 

Marta Alba i Espinet 
Arxivera Municipal 
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Cl C o m t e Gu i f r é . 1 - Te l . 83 OI 6 3 
L L A G O S T E R A 

LLIBRERIA 
MATERIAL ESCOLAR 

RAMONA FRIGOLA 

C/Ganix,14 Telèfon 83 03 84 
Llagostera (Girona) 

JOSEP JORDI 

COMAS / CIRERA 

TALLER D'ARQUITECTURA TEL. I FAX 972 / 83 15 61 

CARRER MIGDIA, 36 BAIXOS. ESQ LLAGOSTERA 17240 (GIRONA) 

PINTURA 

A. PUIG 
LLAGOSriíRA 

RUANI, S.L. 

0. Albertí, 20 
Tel. 972 83 09 13 
17240 LLAGOSTERA 

Dietètica. Productes de règim 
l-ierboristeria. Cosmètica natural. 

Consulta naturista 

\^^ ^^^^^^^AAAA^^^ 

Passeig Pompeu Fabra, 46 

Telèfon 80 56 13 - 83 10 39 

LLAGOSTERA 

JL·àtma ml' au 
Composicions Florals 

Rams de núvia-Ceràmiques 
Servei a domicili 

C/Concepció, 4 

17240 LLAGOSTERA 

TL: 83 09 88 

•^.' Assmfoíó Jíiokí 

Centre d'Estètica 

C, Almogàvers, 22 
Tel. 83 0147 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

DROGUERIA 
FRIGOLA 

C./ Àngel Guimerà, 27 
LLAGOSTERA 
TEL 972 83 06 42 
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La biblioteca a la xarxa 
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BibLo Icca Jt i l ià CutiUé 

Uagoslcia 

àpR^l 

Des de fa un temps 
la biblioteca té pre

sència a la xarxa 
Internet amb un Web, 
des del qual podeu ac
cedir a tota una sèrie de 
serveis que us detallem 
a continuació. L'adreça 
és: http://www.ddgi.es/ 
s lpgi /b ib l io teques/ 
biblla.htm 

Primer de tot troba
reu una animació en ví
deo de diverses imatges 
de la biblioteca, des
prés uns enllaços {links) 
que ens donen accés al 
Sistema de Lectura Pú
blica de Girona, on ens 
expliquen qui són i què 
fan; alNFOGI, l'agenda 
d'activitats a les comar
ques de Girona, i a la 
Llista de Biblioteques de 
la Província, amb accés a tots els seus 
IVeò. 

Podreu accedir, també, a uns ser
veis de correu electrònic gratuïts 
(Hotmail, Mixmail...), als quals per 
poder gaudir-ne només heu de donar-
vos d'alta; i seguidament trobareu un 
enllaç a la UOC (Universitat Oberta de 
Catalunya), que us donarà accés a la 
seva pàgina web. 

A més a més hi ha un apartat ano
menat Buscadors en català, on tro
bareu l'accés a diferents enginys o 
motors de recerca d'informació a 
Internet, amb les seves característi
ques, utilitats, els avantatges i incon
venients. Des d'aquí tindreu accés a 
buscadors (ordinadors que registren 
periòdicament Internet, i emmagatze
men determinada informació de les 
adreces: Altavista, Whowhere...); di
rectoris ( bases de dades d'adreces 
d'Internet confeccionades manual-

i f ïB ib l i a l eca Ju l i à CuliJIò - Ne tscaoe 

Et»Bt Edito MEUBlitia Vés o Communicami ójuda 

Occò 
^' y' 3 ^ 

EndariHc . ' i •,• Aduaüia Inici 

.J'P·rlnt, ^LJocc)eIa|lnii>//«v,t 

5J Internet i j Butuí ^ N<n«daÍHnlei 'M KoíiMÍ 

Si 
Guú 

3 a 
Impiineii SeguMat 

n M 
ddgi fJ:ipgi/ht*ii:íía'J^--^liti i'nt • 3 ( T ^ ' Sndsi 

Buscadots on r.itnt.i 

Slt leni i i de \.-i I e m i m Piiblica do Gliun.i ~J 
Agenda d'adwlals a les comarques gironines, INFQGI ^ 5 ; 

P^e^unles mes (reauent? a les biblioleques J%í 

Setveis de corrgg gleçUpnit Molmail. Mmmail.) | | | y 
llnJvpi^Hai Oberta de Catalunya " ' » 

com buscar 3 Inlempt i_a Biblioteca Julià Culillé forma part del Sislema d ; la Lectura Pública de Catalunya 1 és gestionada per l'Ajunlamenl ds 
Llagostera, amb el suport tfel Servei de Biblioteques 1 Patrimoni Bibliogràlic de la Oengíatilal ij? Catalunya 1 la Diriulació de 

buscadors. directnii^ Girona 
I mullibüsrarinrtL 

La Biblioleca es va inaugurar el 28 de novembre de 1982,1 ocupa l'edifici conerjul com 'Casa de les Vídues' 
rreclons esneciali;;j}|^ 

I oeonràlir^ Qiiò pots fer.1 b Biblioteca? 

Iiuremenl tols els documents de què disposem (més de 16.D00) buscadors d'adrereij Pols consi i l t j i I 
de correu elpflinnir 

Si a la Biblioteca no trobes la informació que necessites, pots consulta' el calalei,' col tecliu per saber or es lioba el 
buscadors de documenl que l'mleiessa (recorda les dades pnncipals del llibre, com l'autor 1 el tilol. 1 la biblioteca on es troba) Si ho 

EiaHianifS' ^l 'eis demanes, la Biblioteca farà las gestions perquè el document airibi en préstec inlerbibliolecan 

També podeu consultar els catàlegs de l^s gib|ip|gq|jes Publiques de l^slal (BPEJ, que depenen del I 
0 el catàleg rnl lecim r;le l e ; biblioteques uorversiianes catalanes (CCUC) 

julià cutillé 

eibiiottcj Juiíicutiiit 
PI dl l i u i t . i i j i f n Pots endurle en préstec rja I de la biblioleca, només cal que linguis el carnet de soci 

. [DKIÍ»» . lil 

ment i organitzades per temes: Yahoo, 
Olé...); i me tabuscadors o 
multibuscadors ( enginys que fan la 
recerca a diferents buscadors i direc
toris alhora: Metacrawier...). També hi 
ha un enllaç a directoris especialit
zats (només tenen informació sobre 
uns temes determinats: art, cinema, 
automobilisme, dret...) i geogràfics 
(dins l'àmbit espanyol, per comunitats 
autònomes) i per últim a buscadors 
d'adreces de correu electrònic( una 
mena de guies telefòniques: Es-Mail, 
Lístin...); directoris de llistes de dis
tribució i de notícies (Rediris, 
Dejànews ...) i buscadors de progra
mes informàtics, els quals es poden 
fer baixar per Internet de manera gra
tuïta (Dov/nload, Tucows...) 

A part d'aquests serveis propis 
d'Internet, a través del nostre Web 
també teniu informació de la bibliote
ca i tots els serveis que us ofereix. Amb 
l'adreça, horari, adreça de correu elec
trònic i un enllaç al nostre catàleg dins 

el Catàleg Col·lectiu de les Bibliote
ques Públiques Catalanes. 

A més, trobareu un enllaç als ca
tàlegs de les Biblioteques Públiques 
de l'Estat (BPE), que depenen del Mi
nisteri de Cultura, i un altre al Catàleg 
de les Biblioteques Universitàries 
(CCUC). 

Esperem que aquesta informació 
us sigui útil i que ens visiteu dins la 
xarxa. 

Pilar Cortés 
Olga Pascual 

http://www.ddgi.es/
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Granja 

Especialitats en: 
Xocolates, Cremes, Entrepans 

Dolors Carreras 

Joan Maragall.lO 
Telèfon 80 54 37 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

L OVERAS 
OBRES i CONSTRUCCIONS S.L 

Tels. 80 52 98 
609 36 32 30 
610 25 63 82 

súper 

FRUITES 
PUIG 

El n o m d e l s b o n s a l i n n e n t s ! 

CAN MUNTANER 

"^das Vaíirílosem 

Carrer Sant Feliu. 22 
Telf. (972) 83 03 IS 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

' f l ^ m a . K a d ^ · r w i - a . m 

DROGUERIA i FERRETER/A 

Carrer Nou, 7 
Telèfon (972) 83 CW 57 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

Gabinet Terapèutic 

o 

o a 
TERÀPIES MANUALS 

RECUPERACIÓ FUNCIONAL 
QUIROMASSATGE DIPLOMAT 

QUIROPRÀXIA DIPLOMAT 
DRENATGE LIMFÀTIG 

RENART - PONT 
C/ Mas Sec, 53 - 17240 LLAGOSTERA 
Tel. 972 - 83 10 07 - Fax 972 - 83 13 67 

farmàcia 

lluís saurí 
paucasals, 13-tel. 805599 

üiiHíiHBllagostera 
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Ano I. 

Dicicmbre 
de 1948 

Número 9 

RECERCA DE LA HISTÒRIA DE L'ESPORT A LLAGOSTERA 

La meva inquietud vers l'esport liagosterenc, ha portat a marcar-me l'objectiu de deixar escrita el 
més fidel possible la història de l'esport a la nostra vila. 

Les primeres reminiscències es remunten al Futbol, la qual cosa em va fer posar fil a l'agulla per 
recercartota mena dedocuments, escrits, fotografies, etc..., fidedignes i classificar-1 os per així d'aquesta 
manera, deixar constància dels esdeveniments perquè les paraules se les emporta el vent i els escrits 
romanen si es cuiden. 

Quan em varen proposar de fer aquesta ressenya i donar a conèixer als meus convilatans aquest 
fet, tot explicant en quatre paraules aquesta inquietud personal, em va fer molta il·lusió ja que així 
podrem engrescar a altres persones que ens poden aportar noves dades. 

Confeccionar un bon escrit fidedigne al nostre poble, la veritat és que m'ha resultat impossible, 
perquè com un pot imaginar reflectir en poques paraules la història d'una entitat (UE.Llagostera) que 
possiblement és la segona en antiguitat i que segueix encara viva tot i el pas del temps, explicant les 
vicissituds de la seva llarga i dilatada història, no és fàcil, ja que comporta ressenyar a moltes perso
nes i personatges que desgraciadament ja no els tenim entre nosaltres i que en el seu moment també 
van treballar per fer gran aquesta decana entitat esportiva. 

Acabo, donant les gràcies a totes les persones que fins ara m'han aportat una valuosa ajuda i que 
sense elles m'hauria estat pràcticament impossible la classificació dels documents que ja tinc. Espe
ro, també que a partir d'ara quan tothom tingui constància d'aquest projecte s'hi afegeixin noves 
persones amb més dades i aportacions que ens ajudin a fer més gran i valuós el passat esportiu que 
volem transmetre a les nostres futures generacions. 

Francesc Cortés 

Nota: La gent que disposi de documentació o qualsevol dada que pugui ser d'interès i vulgui facilitar-la, pot 
dirigir-se al telèfon 972 80 53 84 (Pavelló Municipal d'Esports). 

Joi o i e n a Rel lotp 'er ia 

Taller Propi 

Dissenys Exclusius 

Àngel Guimerà, 7 17240 LLAGOSTERA 
Telèfon 972 80 52 90 (Girona) 

<X>M C O M E R C I A L 

ON I S E 
* P. RABASEDAS • IVl. BOADELLA. C,B. 

K03AD^CA3A 
P l a ç a C a t a í u n y a , 1 - L o c a l A 

T e l . ( 9 7 2 ) 3 3 0 5 4 6 
1 7 2 4 0 L L A G O S T E R A 
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TALLER R. COROMINAS 
Telf.: 972.83.05.78 - LLAGOSTERA 

j 
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"Perquè busques alguna cosa més rr 

EMMA 
PERFUIVIERÍA 

ESTÈTICA 

C O M p l E M E N T S 

ÀNQEI quiMERÀ, 2 8 - TEL/FAX ( 9 7 2 ) 8 5 1 5 8 2 
1 7 2 4 0 ' lUqosTERA ( Ç Í R O N A ) 
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Del notari Manuel Gualsa. Llibre 439, de l'any 1710. 

"Die 2 de Octubre 1710 a! Castell de Llagostera, diòcesi de Gerona. 
Miquel Buada jove pagès del terme del Castell de Llagostera, bisbat de Gerona, edat segons ha dit de vinty s/s anys 

complerts y Maria Buada donsella, filla de Felip Buada. pagès de dit terme y de Maria, muller sua, vivints, de edat segons 
ha dit de vint y sinch anys complerts, mediant jurament que sobre deu y sos Sís. quatre Evangelis corporaiment tocats, 
extrajudicialment han prestat en ma y poder del notari devall escrit, presents instants y requirits los honorables Llorens 
Codolar, Narcis Tarreferrer y Garau Barceló, io present y corrent any jurats de la Universitat de dit Castell y terme de 
Llagostera y presents també los testimonis devall escrits. 

Han attestaty attestar han dit en fe y testimoni de veritat, que io die de dimarts prop passat que comptàvem als trenta 
dies del mes de Setembre prop passat, a la que se ponia la claror del die, veren que el Capità de Infantaria Palatina del 
Regiment del Sr. Coronel Dn. Lluïs Greber, qui estava y està vuy allotjat en la casa de dit Felip Buada son pare, venint com 
venia de envers lo dit Castell de Llagostera, ohiren digué moltes vegades Cuyonch y entrant com entrà luego dins la dita 
casa, ab un de sos criats digué moltas paraules en sa llengua, las quals ab lo modo comprenian y comprengueren ells 
dits attestants que lo dit Sr. Capità ho deya ab meliscia, si be noi entenian per no entendrer la llengua sua y luego veren 
ells, dits attestants, un llampech de foch dins de la entrada de la casa de dit Buada, ahont aleshores se trobava dita 
Maria, en lo portal de la cuina y en continent de vist lo llampech del foch ohiren ells dits attestants, un tir de arma de foch 
que fou de una pistola que dit Sr. Capità aportava en las suas mans, y luego que dita Maria veu y ohi respectivament lo 
tiry llampech del foch, se apartà un poch per a que dit Sr. Capità no la matas y luego de això, veu dita Maria que dit Sr. 
Capità ab una altre pistola que aportava armada en las mans, isque fora la casa de son pare anant envers ahont era dit 
Miquel Buada, son germà assentat, ohint com ohiren ells dits attestants que dit Sr Capità deya differents cosas que no 
comprenian per ésser de altre llengua, però segons las demostracions de dit Sr. Capità obrava ab maliscia y a vista de 
això ell dit Miquel attestant, luego se posà a fugir perquè dit Sr Capità noi matas y se posà a cridar Viafora, Sucorro en 
casa den Buada y luego passà lo crit per dit terme y Castell y arribat a ohidos del Sr. Batlle de ditCasteíl, comparagué el 
Sr. Batlle juntament ab altres, luego en la casa de son pare, per veurer que novetat hi havia y en continent acomodaren 
a dit Sr Capità, qui volia matar al pera de ells dits attestants y altres de sa casa. 

Testimonis, Guerau y Joan Borrell, pare y fill, sastres del Castell de Llagostera." 

Comentari. 
Altra vegada la prepotència dels militars sobre la gent civil. 
A part del sacrifici que representava per als pobres vilatans el fet d'estar obligats a allotjar, subministrar o cuinar els 

aliments estipulats pels estaments corresponents de la soldadesca, també havien de sotmetre's i suportar la seva 
rancúnia. Segons el document, no era per prendre-s'ho de broma, atès que el capità sembla que anava amb la intenció 
de matar-los. Un capità els motius del qual ignorem. 

Vocaibl/ /ar/; VIAFORA: Ajuda, auxili. Crit de socors. « * ' - , i . • « . 
^ Josep Canto i Antoni Mascort 

Font: A.H.G. Notaria Caldes-Llagostera 

PRODUCTOSDECO OMERADOS.A. 

Carrer Lleida, s/n 

Telèfon 83 00 20 

LLAGOSTERA 

L'ESTIL 

Ens Trobareu a: 
Plaça Cata lunya, 16 

Telèfon 83 09 08 LLAGOSTERA 
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Venda i reparació de 

MOTOS - DICICl€T€S 
i nCCCSSORIS 

motos 
jormo - 7 

Jordi Rusinol 

Passeig Romeu, 13 
Tel. 83 08 12 
LLRGOSTeRfl 

Bar Restaurant 
Can PANEDES 

J/eAxte^ I 966 L^uXíXO/ 

Carretera de Sant Feliu, 5 
Tel. (972) 83 03 56 

LLAGOSTERA (Girona) 

Construcció de piscines 

Servei tècnic i manteniment 
Productes químics i 
tractament d'aigües 

Descaicificadors 
Jacuzzis construïts a mida 

Pistes poliesportives 

17240 LLAGOSTERA - Pau, 6 
Tel i Fax: 80 57 08 

Mas Maiensa 
Vivers i Jardiner ia 

V. de Bruguera, 7 - Tel-fax: 83 07 45 
17240 LLAGOSTERA 
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Naixements 
5-4- 1999 Ingrid Blariau Suros 
14-4-1999 Cristina Rubio Bayer 
21-4-1999 Aleix Torres IVIerino 
29-4-1999 Aminata Drammeli Hydara 
2- 5- 1999 Laura Reina Paradeda 
7- 5- 1999 Dauda Clnatty Tanjang 
10-5-1999 Paula Rodríguez Millan 
10-5-1999 Clara Gusó Amat 
22-5-1999 Thalía Delgado Sanchís 
23-6-1999 Maria Ayach Porcell 
24-6-1999 Dembo Ceesay Sumaray 
26-6-1999 Sanaa Aabbada Zoubaa 
4- 7- 1999 Badredene Yassin El Hadi 
6- 7- 1999 Mounir Ezzaki Barmou 
7- 7- 1999 Judit Duran Dalmau 
8- 7- 1999 Younes El GhaddarChkadri 
14-7-1999 Albert Rovira Juanola 
22-7-1999 Laura Casermeiro Miquel 

Albert Rovira Badredene Yassin 

Judith Duran Laura Reina 

Matrimonis 

24-4-1999 Rafael Balaguer Rosa i Roser Soler Pérez 
25-4-1999 Gregorio Carballo Herbella i M^-Dolores Flores Escartín 
7-5-1999 Daniel Diéguez Juandó i Lourdes Gurnés Selis 
8-5-1999 Bartolomé Anoll Gil i Franciscà Pérez Delgado 
8-5-1999 Manuel García Femàndez i Juana-María Benito Alfonso 
9-5-1999 Joaquim Vendrell Deulofeu i Isabel Vila Fusté 
19-6-1999 Javier Jiménez López i Maite Font Ruano 
19-6-1999 Alejandro Ramon Riba i Maria Dolores Calvo Ramírez 
3-7-1999 Josep Molero Puig i María-Teresa Grau Ferrando 
18-7-1999 Joan Pagès Masó i Silvia Colomer Payet 
24-7-1999 David Prim Dllmer I Esther Carrillo Pulido 
24-7-1999 Juan López García i Núria Ramírez Pérez 

Defuncions 

25-4-1999 Pedró Fugueras Clopés 
8-5-1999 Leandro Calm Figueras 
4-6-1999 Maria Casolas Carreras 
8-6-1999 Natividad Puig Vinas 
9-6-1999 Jaime Soler Salellas 
13-6-1999 Manuel Ortiz Canamero 
25-6-1999 Encarnación Miquel Esteba 
10-7-1999 Elisabeth Sahetapy 
30-7-1999 José Antonio Mateo Rodríguez 

Paula Rodríguez 
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El món vegetal 

F h pocs dies, el meu fill Ramon em 
preguntava: "Mama, tenen 

intel·ligència les plantes ?" Jo li vaig 
contestar que em semblava que no 
en tenien perquè, si encara no s'ha 
descobert el cervell de les plantes, 
com és que poden pensar i ser intel·
ligents? A en Ramon, la resposta no li 
va agradar. Jo ja pensava que una 
pregunta de cinc paraules no podia 
tenir una resposta fàcil. Per tant, vam 
parlar una estona que, de totes ma
neres, de sentits sí que en tenen i que 
es fan entendre per una mena de mí
mica especial. 

Les plantes ens expliquen quan te
nen fam perquè demostren les dife
rents carències per canvis de colora
ció a les seves fulles. Per exemple: es 
tornen groguenques per falta de ni
trogen, si els cal ferro les fulles es 
tornen també grogues i les venes es 
veuen verdes, en canvi si els falta fòs
for es van tornant les fulles vermelio-
ses i si no les alimentem amb un fer
tilitzant complert es poden morir. 

Una altra manera de demostrar-
nos que tenen set és perdent la seva 
lluentor i desprès la seva turgència; 
les fulles queden plegades cap avall 
es van tornant grogues, marrons i al 
final cauen. Si la defoliació no és moít 
important i les reguem es poden re
cuperar, tornaran a brotar i sobreviuran. 

Sovint les plantes i les persones 
no ens entenem; resulta que les re
guem sovint, les adobem i continua 
semblant que tenen set. De sobte, un 
dia queden totes les fulles penjant, es 
tornen marrons i es moren. Altre cop 
el mateix, ja ens hem passat regant; 
les pobres arrels es que
den sense oxigen no 
poden respirar per
què tots els porus 
de la terra estan 
ocupats paraigua 
i no hi ha lloc per 
l'oxigen. Doncs 
no val desanimar-
se, caldrà tornarà 
provar-ho i enten
dre's millor. 

En canvi, quan 
fa molt vent les 
fulles es cargolen 
i no transpiren, 
així es defensen 
de la deshidrata
ció I poden sobre
viure períodes de 
sequera. I, quan 
els insectes o els 
fongs les ataquen 
ens ensenyen ta
ques de diferents 
menes. 

En Ramon, cansat de tanta expli
cació va dir-me que eren molt 
intel·ligents i que potser caldrà des
cobrir el cervell perquè potser està 
molt amagat. Segurament, té raó, 
però... on s'amaga ?. 

Teresa Puértolas L 

mobles 
JOAN SOLER I RISSECH 

SOLER 
Mobles d'encàrrec 
clàssics i moderns 

C. Àngel Guimerà, 6 - Tei· 83 00 44 

LLAGOSTERA 

C/. Bon Aire, 1 - B 
Tel. (972)80 50 51 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
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Ginebró (Juniperus comunis) 

El Ginebró ha estat des de fa molts 
anys una part molt important dins 

el món de la fitoteràpia. Popularment 
les baies seques d'aquest arbust s'han 
fet servir com a remei segur i eficaç 
contra moltes malalties 
simplement empassant-
les com si fossin píndo
les. 

També s'han aprofi
tat i es continuen apro
fitant per a l'elaboració 
de licors i també en la 
producció de la ginebra. 

Si mirem però la part 
medicinal, podem veure 
que la seva eficàcia està 
centrada en: ei sistema 
nerviós, sistema digestiu 
i amb menys eficàcia en 
el sistema respiratori. 

És un excel·lent diü-
rètic degut als seus olis 

essencials i als àcids que conté. L'efec
te que produeix és molt ràpid i es fa 
servir per: Litiasi renal (formació de 
pedres al ronyó), ollgúria (secreció 
deficient d'orina),uricèmia (presència 

d'àcid úric a l'orina), 
gota, c is t i t is . . . La 
seva acció diürètica 
la fa molt aconsella
ble també en el trac
tament de la hiper
tensió. 

Aquesta planta és 
un bon coadjuvant en 
ei tractament del reu-
matisme, l'artritis i 
l'artrosi. 

En el sistema di
gestiu es fa servir 
com a aperitiu i tònic 
contra la falta de 
gana i la dispèpsia. El 
Ginebró fa augmen

tar el peristaltisme intestinal (movi
ments dels intestins), per tant també 
s'utilitza contra el restrenyiment i a 
més a més facilita les digestions len
tes i pesades. 

Pel que fa al sistema respiratori, el 
Ginebró és un bon expectorant que es 
pot fer servir en un constipat comú, 
també s'utilitza per prevenir i evitar 
complicacions bronquials en estats 
gripals. 

Externament s'utilitza com a cal
mant contra afectacions neuro-mus-
culars, tendinitis i esquinços. També 
es fa servir per a lumbàlgies, dolors 
reumàtics, molèsties articulars, artri
tis i gota. Aquesta planta relaxa, cal
ma i tonifica la musculatura, afegida 
a la banyera relaxa la musculatura i 
protegeix la pell de la micosi. 

Sílvia Cortés 

FITXA RESUM 

PRINCIPIS ACTIUS 
- Oli essencial 
- Glúcids 
- Àcid glicèric i glicòlic 

PART UTILITZADA 
Fruites, fulles i escorça 

PROPIETATS 
Internes 
- Diürètic 
- Digestiu 
- Depuratiu 
- Hipotensor 
- Tònic 
- Expectorant 
Externes 
- Calmant 
- Antiinflamatori 
- Fungicida 
- Bactericida 
- Relaxant muscular 

INDICACIONS 

Internes 
- Edemes 
- Oliguria 
- Cistitis 
- Artritis 
• Hipertensió 
- Dispèpsia 
- Litiasi renal 
- Uricèmia 
-Gota 
- Prostatitis 
Externes 
- Dolors reumàtics 
- Tendinitis 
- Afectacions neuro-

musculars 
- Micosi 
- Lumbàlgies 

DOSIFICACIONS 
Internes 
- Infusió: 20gr de fruita per litre, deixar reposar 
10 minuts, prendre 3 vegades al dia ( com a di
gestiu abans de menjar). 
- Extracte fluid: 10 a 20 gotes, 3 cops al dia. 
- Oli essencial: 1 o 2 gotes dissoltes amb líquid. 
Externes 

- Decocció: 20 a 30 grams/ litre, bullir 10 minuts 
i aplicar-ho en forma de compreses. 

EFECTES SECUNDARIS 
No se n'han descrit en dosis terapèutiques i en 
períodes de temps adequats (6 setmanes com a 
màxim) 

CONTRAINDICACIONS 
Està contraindicat en les nefritis, en l'embaràs i 
en la insuficiència renal. Si el tractament és molt 
llarg pot produir albuminúria ( presència de 
proteïnes a l'orina) 
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Horòscop per Madame Merduix 

ÀRIES del 22 /3 al 2 0 / 4 
Amor: Se t'acosten molt bones 

perspectives en el terreny amorós, ja 
que gaudiràs d'una història d'amor 
tendre i molt dolça. 

Feina: A la feina seràs tu qui posi 
pau entre els teus companys, cosa no 
gaire habitual perquè ets tu normal
ment qui fa la guerra. 

Salut: Júpiter a ia teva casa IV farà 
que et sentis en plena forma, tant que 
quedaràs parat. 

TAURE del 2 1 / 4 al 21 /5 
Amor: Vés amb molt de compte 

que la teva independència no sigui 
confosa com una desconsideració cap 
a la teva parella. 

Feina: No t'Infravalorls i no pen
sis que la teva capacitat per a la feina 
no és bona i fes-te valorar. 

Salut: Aconseguiràs aquella figu
ra que sempre has desitjat i això farà 
que et sentis molt bé amb tu mateix/ 
a. 

BESSONS del 22 /5 al 21 /6 
Amor: A partir d'ara notaràs que 

el teu encant personal està de moda, 
aprofita-ho. 

Feina: Tens facilitat per als idio
mes i això et serà d'una gran utilitat 
per aconseguir la feina que sempre 
has somiat. 

Salut: Pot ser que després d'un 
estiu tan mogut et sentis una mica 
decaigut, procura descansar més. 

CRANC del 22 /6 al 23 /7 
Amor: La teva vida amorosa pas

sarà per uns moments d'estabilitat, 
però no per això serà menys sorpre
nent. 

Feina: Començaràs nous projec
tes amb molta il·lusió, però has de 
tenir molt clar que els començaments 
sempre són difícils. 

Salut: Tantes festes a l'estiu t'han 
deixat fet pols, però pensa que enca
ra no s'han acabat. Dosifica les teves 
energies!!! 

LLEÓ del 24 /7 al 23 /8 
Amor: Viuràs moments de molta 

felicitat, aprofita-ho!! 
Feina: Tot el que fa referència al 

món laboral, estarà una mica estan
cat, però no et deprimeixis, més en
davant se t'obriran noves possibilitats. 

Salut: Has de cuidar-te més I mi
rar de fer més esport. 

VERGE del 24 /8 al 23 /9 
Amor: Sortir de tant en tant no fa 

mal a ningú, i a més a més pots co
nèixer gent molt interessant. 

Feina: Et sens poc motivat a la 
feina, però no defalleixis, perquè tot 
canviarà. 

Salut: No et carreguis tots els pro
blemes dels altres o acabaràs 
estressat!! 

BALANÇA del 2 4 / 9 al 2 3 / 1 0 
Amor: Amb la teva parella passa

reu uns moments no gaire bons, pro
cura ser optimista i no ho engeguis 
tot a rodar. 

Feina: Aquells projectes tan somi
ats podrien veure's realitzats. 

Salut: Vigila tot el que menges, 
alguna cosa podria estar en mal es
tat, i podries patir una lleu urticària. 

ESCORPIÓ del 24 /10 al 2 2 / 1 1 
Amor: No et deixis portar massa 

per les primeres impressions, perquè 
no sempre són les que valen. 

Feina: Estàs en uns moments no 
gaire bons per a la teva carrera, mira 
de prendre't les coses amb molt d'op
timisme. 

Salut: No et forcis massa a l'hora 
de fer esport, podries patir alguna le
sió. 

SAGITARI del 2 3 / 1 1 al 2 2 / 1 2 
Amor: La teva vida de parella serà 

una bassa d'oli. No-has d'amoïnar-te 
per res!!! '^^^•'. ^ 

Feina: Pensa que no només el 
món del treball és el que compta, tam
bé són importants els estudis. 

Salut: Intenta no posar-te tan ner
viós/a, les teves cervicals ho agrairan. 

CAPRICORN del 23 /12 al 2 0 / 1 
Amor: No t'obsessionis per trobar 

parella, aquestes coses passen quan 
menys te les esperes. 

Feina: En aquest terreny les co
ses t'aniran molt millor, ja que podri
es aconseguir un lloc molt important 
dins ia teva empresa. 

Salut: Passaràs uns dies amb 
molts nervis, procura no estressar-te, 
i pren-te les coses amb més calma. 

AQUARI del 2 i y i al 19 /2 
Amor: Estàs matador/a aprofita al 

màxim el teu moment per conèixer 
moltes persones diferents. 

Feina: Per fi!!! ara és el moment 
per demanar un augment de sou, se
gur que no te'l poden denegar. 

Salut: Mira de no menjar 
compulsivament, podries patir un em-
patx. 

PEIXOS del 20 /2 al 21 /3 
Amor: Sembla que les coses et van 

molt bé, la teva parella és una perso
na "estupenda"!!! 

Feina: Començaràs a pensar que 
ja fa massa temps que treballes allà 
mateix, però ara no és un bon mo
ment per pensar a canviar de feina. 

Salut: Si continues amb aquest 
ritme tan frenètic, acabaràs malament 
i molt, molt cansat. 
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La nit del dia en que va 
inaugurar-se el Polivalent 

f a nit d'aquell dia, hores després 
de la inauguració d'aquest monu

ment a la superfluïtat que. amb el 
temps i la vitalitat col·lectiva, haurà 
d'acabar per esdevenir absolutament 
necessari, a la sala d'exposicions del 
Casino va celebrar-se un acte de na
turalesa infinitament més humil però 
a la vegada considerablement més 
cosmopol i ta. Davant d'un públic 
majoritàriament d'origen magrebí i 
amb una migrada representació de 
llagosterencs nadius, diversos confe
renciants van descriure la història i la 
situació actual de la llengua dels 
tamazighs. Succesivament en català, 
espanyol, francès i tamazigh, els po
nents explicaren que aquest poble 
(també conegut com berber} habita
va el Nord d'Àfrica abans de la invasió 
àrab del segle Vil, que la seva llen
gua, el tamaz igh, és encara 
importantíssima al Marroc i a Algèria i 
que és, majoritàriament, la que par
len els membres de ia seixantena de 
famílies marroquines que viuen a Lla
gostera. 

Aquella nit, els assitents a un acte 
modest però intens que formava part 
de la III Setmana Intercultural de Lla
gostera, vàrem participar en una ceri
mònia d'alt contingut emotiu. Més 
enllà de la vindicació d'una llengua 
marginada per l'oficialitat, qüestió 
aquesta que afecta la nostra 
sensiiblitat de catalans de manera 
comprensible, més enllà de la vehe
mència encomanadissa d'algun dels 
conferenciants, l'emotivitat s'entén, 
fonamentalment, perquè era un acte 
d'emigrants. I les cançons que pos
teriorment es varen interpretar, 
els poemes recitats per un 
parell d'espontanis que 
el públic va seguir 
amb reverència re
ligiosa i fins i tot 
el mateix te de 
menta que es 
va oferir als as

sistents, tot plegat, estava travessat 
per la nostàlgia, tenyit de la malenco
nia que envaeix els que són lluny de 
les terres de la seva infància. 

La sala,considerant les seves mag
nituds, ja era suficientment plena, 
però hagués estat bé que per unes 
hores, vulnerant les estrictes normes 
de les lleis naturals, s'hi hagués en
cabit tot Llagostera, i tot Banyoles i 
Terrassa i Manlleu, per exemple, i que 
en la composició mental que fem dels 
immigrants del sud s'hi incloguessin 
aquells moments. Es tendeix amb 
mol ta més fac i l i ta t a témer o 
demonitzar allò que desconeixem i 
convé constatar que al capdavall uns 
i altres estem fets de la mateixa ma
tèria i comprovar que la música i la 
poesia també ablaneixen les faccions 
endurides i colrades per una realitat 
desfavorable. Convé que ens adonem 
que els rostres que amb un cop d'ull 
superficial reduïm a una màscara tam
bé exhibeixen la capacitat de commou
re's. 

A Llagostera hi ha locals que no 
accepten magribins i bars en els quals 
se'is cobra una tarifa superior. Se'ls 
considera una clientela molesta, no 
perquè generin conflictes, cosa força 
inhabitual, sinó perquè imposen al lo
cal un caràcter no desitjat i dissua
deixen, afirmen, a la resta de la po
tencial clientela aborigen. No descar
to que sigui cert. La seva és una cul
tura que en molts aspectes ens sor
prèn i en molts ens desplau i, en efec
te, compartim de moment poquíssims 
territoris comuns. Però haurem d'en
tendre i acceptar que les migracions 
són inevitables i que res podrà conte
nir les onades de joves coratjosos a la 
recerca d'una oportunitat, i reconèi
xer humilment que en part els devem 
la nostra prosperitat; i que el nostre 
sistema econòmic, el mateix que 
expolia 0 abandona els seus països, 
els atrau perquè els necessita. Si han 
de recollir les nombroses escombrari
es que aquesta societat genera i tre
ballar en els nostres camps sota un 
sol de justícia i alçar el maons amb 
els qual es construeixen les cases que 
hem d'habitar, no podem allunyar-los 
de les nostres escoles , ni del nostre 
veïnat, ni dels nostres bars, sense en
golir una amarga dosi de mesquinitat 

Haurem de corregir la tendència a 
esdevenir refractaris, i buscar la ma
nera de comunicar-nos, i exercitar la 
solidaritat i la relativitat cultural i allò 
que tan discutiblement s'anomena 
tolerància; els haurem d'atorgar 
l'estatus de ciutadà i tractar-los com 
a individus i no com a un problema; 
si no ho fem, temo que res impedirà 
que se'ls sumeixi en la marginalitat i 
la seva desesperació, la seva rancú
nia contra una societat hostil, acabi 
per envaïr i desestabilitzar el nostre 
oasi de benestar. 

Enric Ramionet 
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Draps bruts 

El passat, passat està. Un rudimen
tari joc de paraules per aclarir que 

no es pot canviar el temps pretèrit. 
En canvi, reivindico el dret a la me
mòria, som el que som per tot el que 
hem viscut fins ara. I per no oblidar, 
farem bugada d'una sèrie de fets que 
es van produir durant la passada cam
panya electoral, en els quals m'hi vaig 
trobar involuntàriament implicat i que 
no em van agradar. Es va embrutir molt 
i sense cap raó objectiva que ho justi
fiqués, 0 potser, simplement eren ac
tituds premonitòries que la victòria 
cantada esdevindria dolorosa derrota. 

Durant la Diada de Sant Jordi, un 
veterà dirigent local de CDC em va dir 
que m'havia excedit en un article al 
Butlletí, quan recollia una conversa en 
la qual es feia un paral·lelisme entre 
els vint anys de mandat convergent i 
els quaranta anys de franquisme. Va 
ser una trobada espontània i cordial, i 
recordant- la penso que en tots 
aquests anys, he passat d'una postu
ra força bel·ligerant amb els primers 
ajuntaments -tots plegats n'havíem 
d'aprendre molt-, a aplaudir el pacte 
entre en Casas i el PSC al 87, a qües
tionar els Independents el 9 1 , i a 
mantenir una postura entre escèptica 
i distant des d'aleshores. Però l'únic 
carnet que tenia i t inc com a 
llagosterenc és el de soci del Casino, 

i per aquí començarem a omplir el 
safareig. 

El Casino, entitat centenària i la 
més important del poble, va organit
zar el primer debat de candidats i em 
va dir si volia ésser-ne el moderador. 
Com sempre que se m'ha demanat 
alguna cosa i he pogut fer-ho vaig con
testar afirmativament. Es va fer saber 
als candidats, es van imprimir els pro
grames i just cinc minuts abans de 
començar, el candidat de CiU Josep 
Comas va telefonar als organitzadors 
i els va dir que no hi assistiria perquè 
Tacte no estava ben preparat (anava 
lligat amb una pel·lícula i per raons 
d'uns assaigs teatrals es va haver de 
traslladar al diumenge al vespre) i, 
també, va afegir, perquè no creia que 
el moderador fos imparcial. El debat 
es va fer amb tres candidats del PP i 
dos de l'Entesa, i als resultats electo
rals em remeto. 

Em va sorprendre (sóc un inno
cent) que aquestes alçades algú po
gués vetar un moderador, i més que 
això em pugui passar en el meu po
ble. Però em va emprenyar que es tin
gués tanta poca consideració a una 
entitat com el Casino, que fa un 
sobreesforç per sortir d'aquesta llar
ga crisi a la que es veuen 
irremeiablement abocades les entitats 

que van néixer en una època que no 
té res a veure amb l'actual. La qües
tió és: qui em vetava? Convergència? 
el candidat Josep Comas? o les di-
recthus d'aquesta llarga ombra que 
tutelava el poder? No ho sé perquè 
ningú me n'ha donat cap explicació. 

Sàpiguen els interessats, que tinc 
molt clares les funcions d'un modera
dor; a causa de la meva feina és un 
paper que m'ha tocat realitzar moltes 
vegades i en actes i poblacions molt 
diverses, i que m'hagués comportat 
tant imparcialment com crec ho vaig 
fer. 

Carbassa a Llagostera 
Ràdio 

Després també es va dir que atès 
que inicialment s'havia parlat amb en 
Joan Carles Bohigas, director de Lla
gostera Ràdio, com a possible mode
rador, podria ésser aquesta la causa. 
Els organitzadors en previsió que 
l'emissora municipal ja en celebraria 
un, van optar per mi. I el cas és que 
quan Llagostera Ràdio va voler orga
nitzar el debat és va trobar també a 
l'estacada. En aquest cas tant o més 
greu que el Casino, perquè estem 
parlant de l'emissora municipal! 

Finalment vaig veure la llum i em 
vaig sentir alleujat al veure que tot ple-

LAOOSTERA 

1 05.7 f m s te reo 
emissora municipa 
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gat era un equívoc, no m'havien fet 
cap lleig, simplement el que hi havia 
era un autèntic canguelo a fer el de
bat. Participar-hi o no és una decisió 
lliure, ningú té obligació de sotmetre's 
a un debat d'idees o de programes 
(encara que un polític sovint oblida 
que es deu als seus electors) però no 
calia marejar tant la perdiu. Dient'no' 
d'entrada s'haurien estalviat molts 
mals entesos. 

Per acabar-ho d'adobar l'episodi de 
reservar el local del Casino el mateix 
dia que en Bohigas havia programat 
el debat. Aquesta va ser una jugada 
incomprens ib le , que de t an t 
maquiavèl·lica era maliciosament in
fantil. No se m'acut que carai es pre
tenia amb aquesta acció; si sé la res
posta que va rebre del públic que hi 
havia al Casino, i no cal que ens hi 
estenem més. 

Ara penso que aquests cent vots 
que separen la victòria de la derrota, 
són simplement la torna d'aquestes 
accions estúpides i incongruents i més 
venint de membres d'un partit que ha 
governat e! poble durant vint anys, i 
que em fan recordar la conversa que 
citava al començament. Sostenir que 
els ajuntaments convergents han es
tat una extensió del franquisme és una 
aberració, però també és cert que 
aquesta campanya s'ha jugat brut com 
mai. 

cQuè significa la frase que es va 
dir al míting de CiU: "No hem de con
sentir que a Llagostera hi hagi un al
calde comunista!"? Que jo sàpiga en 
Lluís Postigo només ha militat a Inici
ativa per Catalunya-Els Verds. Quan 
van haver-hi les primeres eleccions de
mocràtiques tenia 12 anys, i quan va 
caure el mur de Berlín, n'havia fet 22. 
Però, i en el supòsit que tingués el 
cor comunista, què passa? El siste
ma comunista ha fracassat, no tant 
pel missatge sinó per l'aplicació que 
n'han fet els missatgers (podríem fer 
uns quants paral·lelismes amb la reli
gió) , però algú creu que ha triomfat el 
capitalisme? Només cal mirar com 

La sala de plens de l'Ajuntament, plena de gom a gom el dia de la presa de possessió 
de i'alcaldia, celebrada el passat 3 de juliol. 

malviu bona part de la humanitat. En 
qualsevol cas, en Postigo ha concor
regut en unes eleccions encapçalant 
una candidatura plural formada per 
persones de diferent pensament i ten
dència política, i 1.434 vots els han 
refrendat. Estarem d'acord que la de
mocràcia és el millor sistema polític 
conegut, i les seves essències es tro
ben en la igualtat de totes les perso
nes a l'hora d'exercir el dret a vot. Qui 
no vulgui entendre això és senzillament 
un totalitari, altrament dit feixista. 

També m'agradaria saber perquè 
es van fer accions impròpies d'un partit 
demòcrata -sens dubte Convergència 
ho és-, com va ser arrencar cartells 
anunciant el debat i els de l'Entesa, o 
tant poc ètiques com intentar convèn
cer el candidat popular perquè no as
sistís a l'últim debat. Ara hi ha quatre 
anys per valorar la feina del nou Ajun
tament, tant de l'equip de govern com 
la de l'oposició. Jo he fet la meva bu
gada, que tothom faci la seva, si ho 
creu convenient, és clar. 

RD.: En un anterior escrit sostenia 
que els problemes de Pilar Sancho 
amb el partit, s'havien iniciat des del 

moment que no es va entendre amb 
els dos homes forts a l'Ajuntament, 
en Fermí Santamaría i en Fèlix 
Pallarols. En Fermí em va trucar per 
desmentir-ho i em va assegurar que 
la seva relació amb l'exalcaldessa sem
pre ha estat molt cordial. I per tercers, 
també m'ha arribat que en Fèlix opina 
el mateix. Doncs, que consti. 

Joan Ventura Brugulat 
Agost 99 



La majoria de les Comunitats 
Autònomes reben el que els correspon. 

Els ciutadans de Catalunya 
mereixen un tracte fiscal just. 

Totes les comunitats han d'aportar diners al conjunt de 

l'Estat. És iò^c que les comunitats més riques hagin d'aportar 

més que les altres. Els ciutadans de Catalunya aporten un 

24% més de diners que la mitjana de les Comunitats 

Autònomes per al funcionament de l'Estat i per a la solidaritat 

amb altres territoris. El que ja no és lògic és que, quan 

l'Estat retorna a les Comunitats Autònomes una part d'aquests 

ingressos, unes comunitats rebin els que els corresponen 

i Catalunya, no. Catalunya rep un 12% rhenys de diners del 

que reben de mitjana les altres Comunitats Autònomes. 

I això comporta un desequilibri negatiu global d'uns 36 punts. 

15,4%Catatunya_B 19.4% Catalunya • 22,7% Calalunyo 

84,6% 
lesta Espanya 

80,6% 
resta Espanya 

77,3% 
testa Espanya 

Quants som Quant produïm Quant paguem 

Amb aquest fort desequilibri, Catalunya pateix un tracte 

injust que limita les seves capacitats de modernització, 

creixement i benestar, tant dins d'Espanya com dins d'Europa. 

Ha arribat el moment d'aconseguir un tracte més just 

per als ciutadans de Catalunya. Hi estem d'acord, oi? 

Generalitat de Catalunya 
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ïscola Graduada de nois 
Any 1935) 
•oto cedida per Josep Blanch 

1.- Joan Menció 
2.- Ginés 
3.- Col! 
4.- Rodríguez 
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6.- Ayach 
7.- Benet 
8.- Guinó 
9.- Ponce 

14.-MallorqLií 
15.-Pe!acaula 
16.-Vergés 
17.-R. Sabarí 
18.-Pere Raurich 
19.-Mai-sa 
20.-Joan Fulla 
21.-Pere Sureda 
22.-Font 

27.-Joan Tiir 
28.-Rafel Lluís 
29.-Sàbat 
30.-Martín Balmanya 
31.-Mascort 
32.-Joan Rigau 
33.-Josep Garcia 
34.-Francesc Masvidal 
35.-Lluís Vidal 

lO.-Josep Planas 23.-Josep Blanch 
ll.-AIbertí 24.-Pere Calvet 
12.-Gener 25.-Costabella 
13.- Piella 26.- Rodríguez 

Secció coordinada per Núria Capdevila 

Per fer aquesta secció ens cal la teva ajuda. Si tens alguna foto antiga de gent del poble 
ser interessant, truqueu-nos al 83 12 10. El Butlletí en farà una còpia i us retornarà l'original. 

que creguis que pot 
Gràcies. 




