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Tot just vam comenc;ar a repartir el n2
O de la "Cabanera" i se·n va comenc;ar a
parlar; aixó ens fa suposar que hem
encer"tat en e1 1lanc;ament d'aquesta
revista que és tan vostra com nostra;
desitgem que sigui més vostra que
nostra.
Que ningú busqui en el nom de la
"Cabanera" significats extranys. Per
un
medi
nosaltres
vol
esser
que
temps
enrrera
d'tnformactó
realttzaven els pastors al pujar o
baixar per les "cabaneres" que en
definitiva, eren un vincle d'unió.
El realment lmportant de la revista és
que aviat pugui ésser un marc on tots
puguem llegir i escriure, les nostres
op!nions, pensaments i neures, a part ·
d'una miss10 informativa. No us
entretingueu a pensar si el nom de la
revista, la enquadernació, ó les
,
' .
lletretes son de I vostre agrat, perque
no és' el realment important.

Ooinió: Proposta de rutur per Pac.
Cultura o cultureta?

.

.

.

Out arribara primer, els Reis Mags o
TVJ?

auan 1a eabanera era e 1 que era ·

Partlc1peu a renquesta del nostre
redac_tor polítlcl

Si no vol que · un ctau rovettat li
·amargui ta vida... IPtlf/ll[QC 114)

BON NADAL

La Czeu Roja de Blla,quer tiradx a la l)Oblaci6 del mumci~ d'Aiet la seva col.llborad6 económica amb aquesta entitati
recctdarque si hi ha 11.{(I mesintetesw, pot uar al'ajuntamem.
Q u i ~ i.ntetessat ei1 f erun. curset d'inform.1'iica1)ot ~ - s e a laredacció d'aquestarevista-per obteairinfotmaci6

Jiualmeatels~en~ aball1tsardenesf)Odea~-seal1redacci6
Al JltOP« Atunero de la revista hi haud un. apertat destiJW a la publicitat. La seva f1Jl.8.litat #JI ajudar a les despeses
econbmiquesd' aquestarevista.
·

El tr01)ef día 2 de Genet es flri la iiresenttd6 del llibre d' esi Josep Uldonou "LI Guilleumota d' A¡cr" . L'tcte tindrt lloc
ala Sala d'actes de 1' Ajuntament

Les persones ~$1des en realitzar el corset de Manipuladon d'Aliment! poden puur per 1'Ajuntament a i.nfarmarse i
acadiralairoperareun:i6 que es!ri el día 14 deGeneta2quarts de deu 11 mlteixlloc.

Ens hem de congratular_ que s·endegui la
publicació d'una revista d'ambit local i que
sigui la joventut la seva . impulsora. car
demostra d'una banda inquietut cultural i
d'altra Que és ella la més lnteressada en
que el poble tlrl endavant. Ho hem de dlr
amb claretat. una publlcació d'aquesta mena
pot ésser. o slmplement el portaveu oficial
-merament informatiu- d'una determinada
. institucló. o • una tribuna de ·critica
constructiva impulsora a la vegada de
. cultura; entenent que la paraula cultura cal
. pendre-la en el seu sentit més ampli. sense·
caure en alJó que molts cops s'ha definit
. com "cultureta". El sol fet de la publlcacló
; ja és fer cultura. puix tot conreu del
: pensament -modulador d'idees- s'engloba en
la seva - praxi i fomenta la maduració i
: llibertat Individual deis esperits.
\ Una comun i tat 11 i ~re i madura és 1a que té
: oplnló própla per ·governar-se I progressar
f en eJs aspectes humans i económics d'una
: rorma organitzada i unitaria. És la que sap
; eJegi_r als seus dirigents i exigir- los-hl les
; próples
responsabi 1i tats. -· denunciant
i obertament el que esta bé o malament -i
' defugint tot interes particular en pro déls
interessos col.lectius. Nosaltres crelm molt
fermament que aquesta publicació que
: s·endega pot ésser cultural. impotencia i _
és
: obertament destructiva i corrossiva.
Al costat del concepte de modernitat s'hí ha
: col.local sovint el de progres, no sempre
¡ ben en tés. Ho hem vist. eI progres de I mon
¡ modern i de la tecnologia té aspectes .
negatius que )a nova cultura urbana va
· introduint arreu, car a través de 1s medis de
comunicació i el nou cosumisme han arribat
. f i ns i tot a1 mon rural. Aspectes

¡

.negatius referits especialment alS' valor -·
humans. Hem de . parlar d'una creixent
deshumanització que cal parar, p~rque no
ateny solament a la del mig ambient. Es
perd el sentlt natural I amb ell s'lnlcla la
crelxent degradacló que al.ludlm.
A través del conreu de la cultura en el
sentlt ampll que hem raonat, pot assollr-se
també el sentlt de progres ;autentic; el que
es basa en . la millora económica sense
perdre · els valors humans I respectant el
propl medi ambient de la degradació, és un
pensament ·¡ una praxi totalment humanista,
car valora primerament l'individu i potencia
aquell sentlt natural que era flns fa pocs
anys la milJor salvaguarda del .medi
ambient.
Ho hem vist en molts pobles. El progres
económic molts cops ha suposat una lluita
disgragadora i rival entre els membres de
la comunitat, que se sltua ·en la dlnamlca de
deshumanitzacló que expressavem. 1 alxo és
negatiu. Cal superar-ho o avitar caure-hi.
per poder tirar endavant com grup social
lllure 1 madur. El factor económic no es pot
defugir, car ajuda al progrés social i huma.
co·m deiem, peró cal que sigui ben entés i
harmonitzat tant amb la propia comunitat
com amb la natura.
·Nosaltres, des d'aquestes fulles intentarem
servir a la terra sempre amb aquest sentit
que aquí hem volgut palesar: Denunciant alió
que · considerem injust o
insuficient o
.
senzillament aportant aquell saber que
humilment tinguem i cre_iem útil pera tots.
.

F. Fité

Al número 1 de la revista hem cregul oporlú de realllzar
111 primera entrevisl.a 111 nostre ballle Xa~er Sagarra.
Volem agrair, dones, l'alenció .- - dispensada .
Senyor Ballle:
l'obra que es construeix al bancal de Sanl Joan, de
quines parls consl.a?
Dons consl■
de c ■ s ■ I
d"Hpl ■ i.
mini:residinci ■ • en ■ d■ I metge. consullori. 1 ■ I
solerr■ni centre def jovenl.
El pressuposl, a quant ascendeix?
Tol. 111enys el ~•ntre de jovenl. ■scendeix ■ -46
milions. Per ■ quesl hi h ■ un mllió i mia més de
sultvHCié.
·

la ca!5a vella del Negre, comprada per l'Ajunlamenl, tenia~
quelcom pensil per la seva ulllizació?
L ■ c ■s■ es vil comprar par fer 1 ■ llar de jubil ■ ls
i 1 ■ CHI del m■ lg■• pero degul • . l'obr ■ que ■ re
es re ■ lilzai moll més complerl■• hem deix ■ l
sense eíecle el noslr ■ projecle primlllu. 1 de
mom■nl no ti un■ fin■ lil■ l concreta.
Tenlm ent.b que a Aoer no hi ha cap pla d'ordenact6. SI és
ahcí, no es moll imporl.anl de fer-ne un?
For■ moll lnleres■nt. pero .. _-no cree que nbi
h■gl c■p en aquesta leglsl ■ lur■.
Creu que la carretera de Monl-rebei sera un fel?
Cree que no ■sU perduda. ■ns ■I conlr■ri. El PI ■

En aquest.a rase, fins on s'arribara?

General d■ C■rr■ leres on sºinclou ■quesl■ esli

Es fari lota reslruclur■ de l"edifici fins
leul ■r-lo i de l"inlerior s•■ceb■ri 1 ■ c■s■ del
melf• 1 el consullorl.

mides. i el

Entre l'edificl esmenal i casa Xalels hl ha un carrlol, ara

sembla un evocador d'escombraries, com quedare
finalmenl?
Al centre de jovenl h ■ d11 ■verahi un ■ sorlid ■
d"em■rgenci ■ .
p■ss■dís.
un■ r ■mp ■

Aquesl■

on degul

■I

sorlid■

dón ■

seu desnivell slti
o unes escales.

■proval. - T■nl

is

■ixi

diss■bl■

que

■r ■

di ■

7

s11i

esl■n

prenenl

v■ig ■ssislir ■

una

nuni6 per parlar del uma.
S'acabar■n de pavimentar els carrers que manquen?
Sf. peri degul al gel no han pogut continuar
hem p■r■lilz ■ l les obres.
L■ s obr■ s previsles son:

■I
í■ri

Ara 85 fa la biblioteca o arxlu. Teninten compt.e que la
sala és de I Bisbal, quines són les condicions siguades?
Bh. les condlcions són 30 ■nys prorrogables
mealre hi h ■gi biblioteca. ts • dir. mentres
linguem bibllolec ■ ens podrem g ■ udir sempre
del loc ■ I.
Des~ de l.anl lemps de 111 reunió de poble de TV3 ja
veiem la torre montada. Veurem per n la lelevlsl6
catalana per Nadal?
Confiem que si. pero ... m ■ lgr■ l lols ■Is
cetnenl■ ris sobre TV3 j ■ ens ven anunci ■r que
puj ■rien el 3 ó ◄ de Decembre a montar les
anlenes; no cal dir que si ■ra no h ■ guessim
lingul I ■ torre munl■ da sb■ gués pogul
relr ■ss■ r moll més lemps. Els lecnics ens h■ n
dil que ho munl■rieu ■b ■ ns de N■ d ■ I. pero degul
a I ■ feina ■ cumulad ■ per aquestes restes no ens
ho h■ n pogul ■ ssegur ■ r.

- des del corral de ·xinco• fins ■ I comen~amenl
d■ I p ■ ll de _les escoles.
- d■s del 'diposil de l"aigu■ fins • la pl ■cela del

·Punto•.
-

·

" d■

d■

casa •rorres• fins ■ I c·amf que
·cument· 1 ■ 1 Camping.

v■ ■ 1 corr ■ I

les posprecclon!5 d'algua han donal resullal?
Fins ara no. pero els lecnics lorn■ran. El nostre
proj ■cle ar ■ porl■r-1 ■
des del ll ■ c de Corti
pero r■sull■ m■ssa c ■r. i per aixo la 6eneralil■ t
_ens h ■ 1nvi1l uns lecnlcs per cercar un ■ solució

mh

■dlenl.

M.P.
J.M.M.

LA T~ANSttUMANCIA
Cttalan.a

No ~ si és llfOU
aquesta flti'luli: si cm ve a
1'esment és def{Ut al .nom de larevista que huartit de
poc. Aquesta és la via que transitaren les besties en
does diteccions oposades; una al més de Maii i l 'altn
a mi¡ Novembre. Ara d~ al tnnsit rodat i J)er' .o.o
ttob1t homes de pena .no ens donem co.mi,te que la
transhuminciK:Ontinua.
.
Quan la ~ona quinzena de Maii pujatefl d'Utl{ell
les ramades, a !'enfilar 11 drecera d'A,qer (pi cami
roma), rosonaren les esquetlles de les ovelles, co.m si
anesin a contratemps els trues i .mitianesque l)O('taven
e1s ~oos (bestiar de més anys i estatura); feien Wl

concerttantatractiuquequasitocalamain.ada_comcncap a 1'aturador1 lloc 011 paraven a menjar, ment.re
que u.o. deis homes que anaven per conduir aquell
~ de c:eotes de besties emrava al poble peicominr queviures. L't¡UtZil d'aquell temps, més
que aprofitat, feia anar al seu fill a cobrar el que ·es
deia el ~ e , aleshores venien les contravérsies de
si en portaven mil, dos mil o mil ciJlc-cema cape. El
majoral de la ramada, home breiat d'amtJ)er' aquests
mons de Déu, catrej[ats de msntes, sarrons i amb
sabates fanades, u.o.es als peus i u.o.es altres al co11 de

recanvi, ja que es tractava de moltes jomades,
dimttiaacaloradamentamb el vailet, quedolentco.m
11111malacosa anavaal(W1& ve¡adaala Gutrdia Civil
per lt'l'ej(lar-ho. Aquell ramat tan ll'OS. de bestles
cm.J)tenia tct sefl!it cam1 en dirccci6 al Montsec i u.o.a
ve,rada pamt el convcn s'estenien coni Wl ventall
banc &.fi de poder meniar fw enftlar el Clf'2ol _de
~•- El que 110 sabiem la mti.o.ada 6s que aquell
vespre més d'un vei deis que tenia 11 tetra • Mont!ec
pujara a_sopar amb a1s putots i els rodoliatota la nit

perqu~ pares.,in a la seva f111ca, la qual ~laren
amb el fem, i lixi feien bona collita depatates.
Malarat !os bo.nic i quui [nlklOricval molt mes que
allb .110 torni, jaque ere.n WlS temps d'escla~e.
Aqlli en auqests indrets, si el terreny ho permitia, la
Cabuera tema 60 pesses d'amplada, senyalada amb
UDS Mootom de pedres. Tamb~ tulC ~ que
aliu.o.es poblacions i,u.wen aquestes vies pe1 mii,
sent u.o. enronon J)el tlinsit. Moltissim.es coses més
podriem enumerar~de la Cabuera, perb tinc
i,arque n.o serien de llfOU i.nteres i liD acabo aquest

esborrany.
Je«n Bttldoml. .t- Jlo n tardt t

Prevenctd
A¡ltofitaM 1'aparici6 d'aquesa revista voldria

J)l[ticil)lr co.menta.nt una série de q"ttestions l)l"Opies
~ la meva feina. S6n pctites coses que moltes
~ades he comentat, pero sempre individualment.
Avai ~ del T~usihofft d'unaforma ~ ;
- E.1 llJl miaoorganisme que es trobt molt e:xtem en
la terrailafcm.tadeb animales.
.
- Penetra di.ns del cos huma a través de les ferides,
tem.at m& possibilitats de viure si aquestes s6n .
bnites o irofnndes.
- Dintre del cos humt produeix una smwicia toxica
que ataca el mtemt.nervi6s.
- D'un 35 a 409' de les persones que patcixen Ja
malaltia more.n per ¡roblemes respiratoris
prulcipalmcnt.
- La vtCU.11&Ci6 .a.dcquada dóna una f,t'OteCci6 del
1009'.

Pet liJ::b, comen el .nosttc mcdi un Rt'l1l ~ e
de icat treballa la tetra, cal que tota persona en

aquestes condicionsvinaui a la consulta J)er' aplicar-li

lavacww:i.6.

.

C.G.G.

El r,as.,at dla 20 de Novembre es cum.pliren 1Oa.nys
de la mort d'en Francisco Franco (Caudillo de
E.,pafta).

A deu anys vista caldria l)lantejar-nos una série de
qttestions:
-.Estem.millor o pitjorque aleshores?

.;. Estem en una demoaicia formal b tan sois e.n un
projecte?
.
- N'hi ha irou amb les competéncies que té la
· Ge.ncralitat, ocaldriumpli1t-les?
- Ens io1eres.u estar a la C. E. E. i a1'0fAN?
Queden encara moltes q"ttestions com aquestes
· pendems, pcrovaldriala pena que amb aquestes cinc
~ . la aent ~ i,arés a pensar u.o. :ric en els
dat'ffl1 uys i en el tri.mit de la dictadura a la
dcm.octaciaqucs'anomcna.
I...L.A

f

N~

Un nou Nada! s'atama a la teva vida.
•
Tot, al teu voltant ho ~ona. a aits. E1s carrers estan m~ a.nimats que mai, lilil.lumina.cio es intensa, e1s motius
nada lenes es veuen pcr tot arreu ... I a casa teva, eJ.s mes petits, desen:polseft el .neixt.mcnt i treuen a la llum les 11iti2Ues
fiauretes de ~cioses evocacions de coses ~ e s . Han estat dormides les nenes am.b la seva nina i el nerui amb la pilota
que bavien deml.Mt als Macs. ·
Pero tá, no com¡,erteixes les seves esperan.~, la seva ale,{ri.a. Th, a1s teus trema, ciAc¡uanta o vuitanta uys et sem una
persona ml!Sa.rran pet compartir la sevail.111Slb, la seva in(enlJltat.
·
·

¡r·

Seme pensat", que el marave116s arractiu d'aquestes testes resideix tnicam.eat en el j[l'&Jl poder que tenen de fer-nos més

senzills, més.bumans, méspetits. Mésacce.,iblesalarialla, al'il.111Slb, alafeamb elsbomes.
F.m se.m.bla perfecte que la teva lnima sapi9111 compendre tata la ~ t a t del Nadal i es compenetri amb el Misten que
aquets dies ~ p e r o ~ !l'e:xcmple d'Aquell que va valer fer-se petit pcr arrh' a nosaltres, res-te t)etit pcr
ltanar-te aFJ1.

l

Fes eJ.s 1)0Sibles 1)ef' a compartir l'al.l~a. l'i.npllltat deis més petits. Que aquest n.eiJ.rment de flftf i de suro, es
coavertem per a tu en la viva representa.ció d'Aquell altre que va mer -ponaiiat mmt la Nova Uum. I comparteix ¡
tam.b~. la seva il.lusió pema.nt en els Macs, en aquells pcrsomt¡es que semJ)te.!eil]ira.n vivinten el m6n, me.ntre
existe:in.n en ell persones interessades en dibllixar llfl. somriure en e1J llavis d'un. i.nfant o e.n esbomr un.a 11~• en els
ulls d'u.n home.
Penseu poca poc. I després, viu aqutes dies amb im:ensitat, amb recollimeitt inclm, abarcmbota la fl('Ofwiditat, pero viu
tamb~ amb il. li!iO, sapiien atttcíar 1' encant del rostic .neix!mcnt coHocat en un. lloc 911atsevol de la nostrallar i aftt.Der a
espetar am.b il.lusio 1' arribada deis Macs, mentres col.toques damunt de la t.aula o en les parts més boniques de la teva llar
¡ unes boles de diferents colats, que adornes amb fulles d'un. vertme.ravellbs ...

!
l

Rosa-Mari Mdana

