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En aquest darrer número del primer any de la
nostra revista, hem volgut recullir i fer-nos
ressó de la celebració del bicentenari de la
mort de Gaspar de Portole. Denunciar
obertament la marginació oficial soferta per
la nostra vna, que ha volgut celebrar també
l'aconteixement i honorar a l'il. lustre
militar. dedicant una placa a la seva memoria.
En part, per reivindicar els seus vincles i els
de la seva familia amb el nostre poble, no
podent demostrar i també reivindicar, la vila
d'Ager, com el lloc de la seva naixenc;a, que la
tradició l i otorga.
Fa anys ja, que tenim la polemice amb
Balaguer sobre aquest afer i fins als inicis
dels anys setanta . l'opinió, sostinguda per
l'il.lustre historiador Fra Pere Sanahuja,
s·1nc11nava perdonar un mejor suporta Ager.
Fou erran de la celebració del descubriment i
exp loració de Ca1ifórnia per Gaspar de
Portola, que se celebra l'any 1.970 i amb
moti u del qual, un balagueri, el Dr. Boneu
(metge), edita un llibre biografic sobre ell,
que l'opinió es comem;a a ~cantar oficialment
a favor de Balaguer, sense cap fonamentació
histórica. Aquí ho volem denunciar, perque la
historia ho tingui en compte i Gaspar de
Porto la segueixi essent considerat, mentre no
aparegui la partida de naixement, com natural

d'Ager i Balaguer. 1 ha volem denunciar, perqe
el Sr. Boneu utilitza com base fonamental de la ·
seva obra -sovint gairebé plagi- un estudi
publicat a principis dels anys cinquanta pel
pare Sanahuja, en el qual argumentava i
apoiava la possible filiació d'Ager com lloc de
naixenqa de Gaspar de Portola i on donava
noticia també del famós document de
Simances, que serví el Dr. Boneu per apoiar
la postura balaguerina. No vol~m treure
merits a la tasca duta a ter me pel Sr. Boneu,
peró si manifestar que és del tot intolerable
convertir una opinió particular en afirmació
histórica. La historia deu ésser sempre
objectiva i basar tates les afirmacions en
argumentacions
demostrables
i
clocumentables; cosa que en aquest cas concret
no feu el or. Boneu i sorprenentment, cosa
que denunciem també, d'aleshores enc;a ha
prevalgut la seva opinió per sobre de
l'objectivitat que argumentavem, apareixent a
l'Enciclopedia Catalana, per· exemple, com fill
de Balaguer.
Arran d'aquesta celebració fou convocat per
l'ajuntament un premi literari en relació a la
figura de Gaspar de Portola, els articles del
qual, que han estat guárdonats, publiquem en
aquest mateix número ele la revista.
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~Celebració del Bicentenari de la mort de
~Gaspar de Portola i inauguració d'una plai;a al
l.seu nom ( _
1 1/10/86).
~ lnauguració del consultori i la casa del metge
~pel president de la Diputació Ramon Villalta
I ( 2/ 11 /86).
~L'Associació "Guerau de Cabrera" ha rebut la
l.subvenció de 75.000 pts., com suport
~económic, del Departament de Cultura de la
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Actflvfl tlw

~Finalització de les obres del camí dels Masos
/de Milla.
~ Engrava! _i arreglo ~el cami _de_C?rsa..
I.Reparac10 dels camms de M11la 1 la Regala.

~

Gene~alitat de Catalunya.
~
El patrimoni "Defensors de ~t. Pere" ha rebut ~
el suport generic d'un milió de pessetes, per f.
part de la Generalitat, per a la restauració de~
la teulada de l'església de St. Vicenf;. .
~
S'han finalitzat les obres de la nova biblioteca. -,
~1 dia 2 de -novembre es celebra la diada deis ~
avis amb distints actes i coincidint amb l'acte f.
d'inauguració del consultori i casa del metge. ~
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Millares del camí o pista del Montsec d;Ares ~
Actuació estraordinaria del Grup Coral Ager la~
diada de Nadal
~
· f.
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El vent s'emporta les fulles i groguegen els els aspectes, economics, socials, culturals, no
arbres abans de deixar que el fred els despulli té espera. És una necessitat punyent que
els brancatges. Els boscats de la Vall es. treballem tots, sense exclusións de cap mena,
tenyeixen de porpra, de subtilissims daurats, en aqueixa tasca col. lectiva. Un dels grans
de taronja, · d'or, que la llum densa i blava de merits del regi,m democ:ratic, rau en el fet
tardar difumina en la quietesa o;, la tarde.
d'afavarir la participació de tata la comunitat
Amb la festa de Tot-Sants, sense ac:tonar-nos, en les tasques de la seva propia vida diaria i,
hem penetrat altre cap en la tardar. Hem deixat alhora , per la mateixa llibertat, ens converteix
la bullanga de l'istiu, la caliclesa dels vespres, en responsables del Tuncionament de les nostras
la serenar dels capvespres i hem retornat al
institucions o corporacions loc:als, en el si ele
somnieig silenciós d'hivernada; á l'estació de les quals hem de participar activament, donant
jorns de curta durada i llargues nits estelades.
suport o denunciant obertament allo que
La tardar, evocada pels pintors, els músics, els considerem malfet o millorable.
poetes ·1 els mistics, · sempre fou un temps de Aquesta revista, que nasqué amb voluntat de
meditació, de silenci i de retir; potser per la servei , ho repetim , és una de les vies que podeu
palidesa dels seus colors 0·1a fugacttat de la seva emprar amb aquesta finalitat; és , o vol ésser,
bellesa, explaiada aqui i alla, com toes d'una una tri.huna oberta a la nostra comuriitat, que
habflfss1ma paleta, en els fullatges dels orons, denunciara tot _allo que cons1der1 denunciable,
dels pollancres, les rouredes, els saücs,. els ria salament pal que fa als que regeixen les
púdiols o les nogueres , que crefxen en les nostres institucions , ans també, si s·escau, a la
obagues i en les profunditats del torrents. ·
vostra actuació. Cal que deixeu els egoi'smes, els
D'ern;a el més d'agost , com llarg parentesi, hem particularismes i interessos mesquins
i
defxat que el temps passés, no retornant nns treballeu pel nostre poble, per la nostra van.
avui al discurs, a l'audiencia d'aquests fulls. La tardar insondable ele la nostra terra, que es
Des aleshores han succeit coses 1mportants a la produf després dels anys cinQuanta d'una forma
nostra terra. Hem celebrat, malgrat la imparable, no és conseqüencia solament de la
marginaciá oficial soferta , la commemoració dictadura o deis qui ens manaven, també, en
del biéentenari de la mort de Oaspar de Portola; part, és culpa de tots, perque mai hem lluitat a
hem inaugurat el nou consultori ; la nova favor del poble,-de la Vall ; hem mirar solament
biblioteca és a punt d'ésser inaugurada i les per casa 1, sovint, aixafant els interessos del
obres de reparació de la teulada de la nau dreta inés indefensos.
de l'església són a punt de concluir. S'apropen les eleccions rnunicipals ; cal que
Culturalment ens movem i encara desitgem comenceu a pensar en elles i a quin ajuntament
moure'ns més. El projecte de museu anhelem voleu votar, que sigui millar per a tots i no el
que comencf a ésser una realitat a partf r de més cómocle o el que, a nivell individual, més
l'any proper, quan reformada la teulada de ens pot afavorir. Solament amb un esperit
l'església, puguem empendre · la tasca obert i net , amb unes ganes de fer país, poclem
d'adecentament d'aquest ambit per convertir-lo ·anar abastint un futur millorable per la nostra .
.
en el nostre museu etnologic i historie. terrra.
Necessftarem el suport de tothom , la vostra El sol s·oculta darrera la serra, calmosament,
col.laboració, que des aquestes fullas comencem sóm a la fi, per. avui, d'aqueix monoleg, que
ja a sol.licitar. De ben segur, veurem endegar voldriem també que contestessiu i convertissiu
novament les obres de restauració de la en dialeg obert i prafitós. La darrera fu_lla cau,
el darrer ocell emmudeix i el color es torna
Ca l.legiata, tam bé.
Es temps de meditació, de quietesa, certament , opaé. Es de ntt. ·.
pero el redret;ament de la nostra Vall, en tots
F. F.
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ASSA/6 HISTOR/C VERS LA FIGURA D"EN 6ASPAR DE PORTOLA

.o·on 'era Oaspar de Portola,?. Aquesta és la
qüestió que ha portat i encara menté discussions
1 polemiques entre alguns dels llocs on podria
haver nascut el nostre personatge, és . a ·dir,
Ager o Balaguer. Pero com diu el dit: "El gran
es menja el petit" . Tal cosa ha succeit aquest
any degut a la commemoració del bicentenari de
la mort d'en Portola.
·
Pel poble d'Ager aquesta polemice és gratuita.
Si analitzem tots els fets que relacionen Ager
amb en C3aspar, la conclusió és realment
significativa. En primer lloc tenim la seva
suposada espesa, també tenim la casa clels
Portola a la nostra vila amb el seu picador a la
porta.
,
Es un fet circumstancial la relació entre el nom
que assigna a la nova terra descoberta:
Galifórnia, i el mot d l'espai amagat i calent que
es troba a la part del sastre de 1;esglesia
parroquial de la vila agerenca. No hem digueu
que és una coincidencia!.
Pero encara n;hi ha més de fets coincidents, la
presenc1a d'un poble alla, a la C811fórn1a Nord,
anomenat Ager. Si Áger!. Hom creu que sent fill
de Balaguer, va añomenar aquell poble llunya
amb el nom de la nostra vila?. Sincerament,
cree que no.
En vista de les raons exposacles anter1orment,
n'hi ha prou per sostentar, ja no die la

possibilitat de la seva neixern;a entre els
nostres avantpassats, pero si el fet de que hi
hagué una forta relac1ó agerenca amb
l'aventurer Portola.
En un altre sentit de coses, cal dir que el fet de
sostentar una determinada vinculació amb un
lloc concret, és molt més rigurós i cienti-fic,
que afirmar 1 atorgar un lloc de ne1xenca pel
nostre il.lustre personatge. Aixo últim és el que
ha realitzat algun aprenerit d'historiador.
Pero també cal ésser una mica critic amb els
conquericlors. Va ser una atrocitat immensa, el
fet d'imposar la cultura i costums de la
"civilització" als indigenes americans. No
tenien les seves?. També caldria plantejar-nos
si les actuacions dels militars i religiosos
hispanics, va ser per introduir- los en la moral
cristiana o per ---aprofitar-se de les seves
riqueses i béns, a més de explotar-los vilment,
en nom de la monarquia espanyola.
Deixant enrera, tates aquestes disquisicions
filosofiques, morals i historiques, cal tenir en
com pte que el tem ps ha passat 1 am b e11 en
Portola. Ara solamanent ens resta, el fet de
recordar- lo com un catalá intrepit.
Nosaltres, els agerencs, tenim una misió a
complir: Recuperar el fill robat pels gegants...
Beatriu Castells
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GASPAR DE PORTOLA I ROVIRA, SENYOR O·°AGER I BAlAGUER

Gespar de Portola-va neixar l'any 1717. Aquest de catalans yÓluntaris dirigits per Pere Pages;
il. lustre personatge, fill de Francesc de Portola un grup de soldats regulars, un de marins i un
i Sobira. baró de Gastellnou del Montsec i altre de franciscans evangelitzadors.
Pradell, i de Teresa de Revira, sempre ha estat L'expedició es va dividir en quatre seccions,
mot1u de controvers1a antre Al:Jer i ·Balaguer dues marft1mes 1 dues terrestres. Després ·de la
pera demostrar de quin dels dos pobles és fill .
partida, es .varen reunir a Sant Diego,
Fins al moment present, mai s'ha pogut continuant en direcció cap al Nord, varen
demostrar documentalment el seu lloc de passar per Monterey, on va prendre possesió
naixenQS. També cap la possibilitat cjue hagi del lloc en nom del seu rei Carlas 111, l'any
nascut a eastellnou del Montsec.
1770.
.
El que se sap de cert, és que els seus pares ; Després de viatjar a Espanya. i tornar .a Mexic
durant l'epoca de la seva naixanca eren lluny de un altre cap, es va establir definitivament a
Balaguer i que vivien periódiquement a Ager i Lleida l'any 1775, on va passar els seus últims
castellnou.
dies. Va morir el. 1Od'octubre de 1786, e l'edat
Gaspar de Portola va lluitar a la guerra clels ele 59 anys. En el seu testament, va _deixar
"Setanys",alserveideCarleslll,ambelqual · encarregat, que .tots els seus béns fossin
assoli el grau de coronel de "dragons".
destinats a obres pies i d'utilitat pública.
L'any 1767 el va enviar a la baixa California, Dos-cents anys clesprés de la seva mort, els
on . va ser destinat com a primer governador agerencs tenim la certesa ele que Gaspar de
d'aquell terr1tor1. Allf ten1a la m1s16 d'expulsar • Porto la 1 Rov1ra és f111 d'Ager; ten1nt 1
als jesultes.· Va fer una expedició cap al Nord a · conservant amb orgull la seva casa i espesa, i
la recerca del port de Monterrey, per a . sabent que a l'altre costat de l'Atlantic existeix
prevenir una ocupació extrangera· d'~uell un poble anomemrt Ager (C81ifornia).
oerard B1rbe Estrada.8ª c.
te~ritori. Aquella expedició la formava: un cos

6A5PAR OE .PORTOLA

Hi havia una vegada un home que es deia Oaspar de Portola; tenia molts germans i una casa a
Balaguer i a AgJr. El Gaspar de Porto la no se sap on va neixer. pero algun dels seus germans van
neixer a Balaguer i uns altres a Ager. Després s'en va anar a Balaguera estudiar i quan va venir la
guerra es va fer militar i , com que era un bon militar, el rei d'Espanya el va enviar a Celifórnia i
a California li van dir que hi havia molts diners i va agafar la flota i s'en va anar a buscar el lloc: i
va arribar a Sant Francisco i va veure que s'havia passat i és va ademar que s'havia passat del lloc i
va tirar enrera i quan va arr.ibar a Monterrey va trabar . molta riquessa i Sant Francisco 1
.Monterrey ha va deixar pels espanyols i s'en va nar a Balaguer i es va morir.
Joan 8 urgués 1 Jurdana se c.
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Sónia Dominguez i Jimenez 4art C.
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DON 6A5PAR DE PORTOLÁ

El basavi de D. Oaspar de Portola va baixar d'Arties; era un cavaller i va comprar terres a
Balaguer i a Ager i va construir una C6S8 a c6dct lloc. Solament la d'Ager es conserva, que és del
segle XVI 11; porta un escut a damunt de la porta, amb un pont de dos ulls, una porta, una muntanya i
una branca de tres roses t la .. P" de Porto la.
No se sap on va neixar, Ager o a Balaguer. A la casa de Porto la, al costat de la porta, hi- ha una placa
que hi posa" casa de D. Gaspar de Portola, descubridor 1governant de Galifórnta 1770-1970". que
recorcla que va anar a descubrir California i va ser el primer governaclor. Es va morir a Lleida
l'any 1786. Aquest any es celebra el bicentenari de la seva mort, per aixó en honor seu es dedica la
..placeta de 8a11ego per recordar- lo.
·
Jordi Porta Gastó 3er
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Quon parlem del grovot o de la lr'~~~~~~=~~~~~~~
~
,,D~
~-::.~~~~~,~~a
impressió generalment . entrem
~~"en un món sovint oosconegut per ~ · · i .." :· · ·
~ ~'~:. · . .
a molte gent. Dins de les
', ·
d1verses tecn1Ques artfst1Ques
parlem de quelcom poc habitual,
a diferencia d'altres com · 1a
. pintura, la escultura o la
ceramica, o d'eltres, potser, ·
com el' v1trall o el retaule.
Gairebé tothom ha sentit parlar
alguna vegada de tecniques com
l'oJi, o el frese, o l'aquarel. la; i
també malta gent sap distingir
una pesa de ceram1ca d'una
escultura o d'un mosaic.
Contrariament a tot aixó, la
paraula "gravat" és potser un
concepte molt limitat del que
.ver1tablement és, de tot el que la
impresió duu, de les moltes
tecniques que existeixen. 1 no és
estrany que hi existeixi certa
ignorancia al respecte · perqué
durant molt de temps el gravat
fou ignorat al pais, i fins fa pocs
anys no ha estat rellancat a la
nostra terra per artistes
catalans com en Jaume Ple, que
ha lluitat per ell i han treballat
en ell melgret els pocs mitjans
que tenien al seu abast.
liiiiiiiiii~
Si ens centrem més en el tema hem de parlar possibilitats com el fer tiratges de les planxes ,
del grevat com un mitja d'impressió, tant ·sobre com la mejor qualitat en els resultats, etc ... La
paper, com .s1 convé, en altres elements, com la mecanització del procés d'i mpresió va revotela. Hi ha quantitat de posibilitats en el camp lucionar a un món cada cop més afamat de
de la impressió. Per moltes o poques cultura. La producció d'un llibre, que abans
complicacions tecniques que hi pugui haver, exigia. anys de treball es pcrlia realitzar en
basicament comptem amb dues superficies; mesas.
una, la que porta la imatge, 1 l'altre, el m1tja Parlant ja de les técniques d'impres1ó hem de
sobre él que s'imprimeix. La superficie que fer tres grups. En primer llóc la impresió en
porta l'a matge pot ser de diversos materials: relleu, després la impressió calcografica, i per
argila, fusta, pedra, metall, etc. Je en temps últim la impr~ió planografica.
primitives · La forma més antiga d'impressió en relleu vé de
prehistórics es realitzaven
impressions remullant les mans en tinta per les primeras cultures de la humanitat, com la
aplicar les seguidament sobre una superficie. deis assiris, i els mesopotamics. Feien servir
Ara pooem servir-nos tant de les tecniques més segels treballets en pedres, sovint preciases,
antigues, com dels avan1t05 tecnológics aplicats per estampar en fang. Basicament el gravat en
relleu és aquell en que es fa servir -la part no
a la materia.
La gran revolució ele la impressió va ser · gravada com a mitja per a dur la tinta, que
gracias a en 0utenberg i la impremta. Aixó ve després s'imprimira sobre el papar. Un
abrir moltes possibilitats gairebé impensables exemple poc artistic pero molt clar és el clels
abáns,
111111

segells de goma que fem servir actualment. La
técnica més coneguda del oravat en relleu es la
Xi'lografia, o gravat en fµsta. És una técnica
molt antiga que ja es practicava a la Xina fa
molts segles. Molt posteriorment va passar a
Europa, on grans artistas com Albert Durara la

diversas tecniques calcografiques.
Fins que no es va inventar la fotografia i el
procesos fotomecanics , tant la Xilografia com la
calcografia · regnaven en el mon de les
impressions. Pero · els mitjans moderns
acabaren amb aquast regnat. La necesitat de fer

ft'tiMl~wi,r (VtlliA.ilnnntl.. lbll~I ~re~[ltfd)li)IIJT(a,

(111'aJ1ffi ttim~ .1lfm

artistes com 0augin o Munch també la
utilitzaren.
S1 parlem del gravat o estampac16 calcografiquas, i no volem caure en tecnicismes,
direm que es trecte _de fer incisions damunt una
planxa de metall, (Coure, zenc, llautó, acer,
etc.) i d'entintar.la de manera que tan so1s
aquestes 1nc1sions agaf1n la tinta. Després, a
l'hora d'imprimir la tinta passara al paper
m1tJancant una forta press16. t-11 ha moltes
tecniques de gravat calcografic. Unes, com el
buri, la punta seca, o la manera negra, es
serveixen d'ei'nes d'acer per a fer les incisions
sobre el metall. Altres com l'aigua fort, l'aigua
tinte, etc. es serveixen de l'acció clels acids per
incidir en les planxes. Aquestes tecniques també
deuen molt a gent com Durero, i sobre tot e
Rembrandt. Posteriorment d'altres grans
artistas com B!l Gaya també treballaren en les

diaris foren la causa; a més de la rapidesa en la
seva producció.
Entrant ja, dones, en l'epoca moderna podem
parlar de la Planografia. Aquast és un procés
que fa servir una superficie plana, sense cap
mena de gravat, que es fo servir d'.un complicat
procés de tintes grasses per a conseguir
1'1mpres1ó. Es un procés · més complicat
d'explicar que de realitzarlo, i per aixó no
caldra que ho fem . La L1tograf1a rou molt
utilitzade en l'epoca del Romanticisme per a
reprodui·r paisatjes, com a tema principal de
les i1.1ustracións.
Ja en els nostras temps comptem amb tecniquas
com la Serigrafia, que utilitzen els mitjans
moderns i els mitjans de realització antics per
a conseguir les impressions.

lta; retüct.illllffi

1~lli l)JTimM~

E. Canal
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Lil Estrellil

S. ·A. de Seguros
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.(A l'Exposicio del 17 d'Agost d& _1986)

Totes les persones tenim encerts i desencerts.
La, per mi, tan amiga de la cultura i que va
estimar tant el poble d'Ager senyoreta Arrielia
Claverol, tampoc va ésser una excepció. No vui
sospesar si a l'hora de decidir les seves
darreres -voluntats ha feu amb prou encert;
pero si fS'm balanc de tot, sobretot de la seva
tasca cultural, que la t1ngué ocupooa tots el
anys de la seva plenitud, l'haurem de valorar
com de molt positiva. Vist globalment : molts
batxillerats a nois i noies, que avuf ocupen
llocs de malta responsabilitat, sens dubte fruit
de la seva valua 1 capac1tats 1ntel.lectuals, que haurien costat molt sacrifici económic als seus
pares; repassos de fi de curs; organització de
testes, com la de l'arbre, teatre i, com no, bona
col. laborooora per posar lletra a partitures de
mús1ca -en part1cular de tema religiós-;
recopiladora de cnoltissimes caneons catalanes,
que avui mercés a el la encara es canten a Ager,
portades per le senyorete Montserret.
S'a11otjava a casa Barraca de la pl~; durant
aquells anys es va fer 1' Aventafocs", al mateix
Jacal reformat, on ara és la nova biblioteca. Raó
de tot a1xo, dar1a encara la senyoreta Nieves
Carrobé, am ige seva de tata la vida.
Per si aixó encara no fas poc, molt abans de
morir, va vendre dues finques, molt avinents,
una a la "Germandat" de pegasos i l'altra a
l'Ajuntament.
Tates aquestes coses les esteva pensant, mentre
donava en petit repas a l'exposició de paper
moneda catalana del ~nys 1936- 1939, que un
.senyor de Barcelona ha cedit generosament a
Ager els dies de Ja Festa Majar. Es diu Alfred i
estii afincat i casat de fa molts anys· amb une
11

parenta meva. En aJtres ocasions havia ja
demostrat que estima en gran manera aquest
pobl~. l'home, molt atent, al veure'm
interessat i poc expert en visitar sembants
llocs, m'ha clonat algunes explica:ions de com
esteva organitzada l'exposició i m'ha ofert una
relació de tots els municipis de la provincia de
Lle1da que hav1en emés moneda.
Segons ell, els pobles que volien emetre'n
havien de deixar una quantitat ea dipósit en un
banc acreditet; cose que he posat en quarentena,
sabedor que en aquell temps, en més d'un poblet
es ve1en trebans de comprar la !J)rra a
l'agutzil.
Amb totes, tant l'ocompanyant. Parisi, com jo,
hem pesset una estona egrooab le, .par lant i
escoltant a dos senyors de Barcelona -per cert
molt s1mpat1cs-. Quan la conversa .vtngué a
roela, un d'ells ens ha explicat, que a les
franquisme,
va anar
primeries del
d'acompenyant al cotxe número dos matricule de
Bijrcelona, al Rally de Barcelona Moscou, no
recordo en quantes jornades. Mentre vtnguin ,
homes aixi a Ager farem alguna cosa cultural,.
que bona falta ens fa.
.
En la visite a .l'exposició, l'essistencie de gent
del pais brilla per la seva absencia, demostrant
una vegada més el poc agra1·ment per la donació .
de la ve'iná i difunta Amelia, car amb la deixa
seva i les subvencions de la 0enera11tat, s·han
fet unes obres de les quals · no en som
mereixeoors.
· .
Si aquest esborrall compense un poc l'etenció
del volgut i familiar Alfred, a ell i, com a
record póstum, a Ja senyoreta Amélia Claverol
el dedico.
·
Joan de Pasqual

:DDDDDBDB•.Di1BDBD.Di1BDDB.Bil.01J:fJ:.01J:B:Di]jiID.fJ.Di1i11J:D:B:DD.Di1B•DBD:füJfJE

DEBPEBEB

BDB
Dia 15/8/86
L levant de tau la
91 .500
Sessió Tarde, butlles .
137.600
Entrade.s
6.700
Sessió
Nit, butlles
95.750
Entrades
· ·· 41-.650
Dia 16/8/86
Sessió Tarde, but11es
99.500
Entrades
no es va pagar
Nit, butlles
Sessió
56.500.
"
" Entrades
110.800
Dia 17/Q/86
Sess i ó Tarde, but 11 es
32.500
"
"
Entrades
8.200
Nit, butlles
Sessió
35.500
"
" Entrades
23.500 .

Músics:
La Mandolina
Quartz
Girasol
L'Arc en el Ciel
Cobla

11

"

11

"

TOTAL

Ingresos menys despesas músics

11

"

TOTAL

190.000
200.000
115.000
50.000
37.000
592.000

Lloguer Bar

+

TOTAL

739.700
592.000
147.000
35.000
182.000

DESPESAS GENERALS
-Mehjars músics
-Corder i con i 11 s

-------------------------- 739. 700

-Cava
-Equips de fútbo 1 ( Samarretes 1 pantalons)
-Despeses de cucanyes
-Botigues
-Etc...
97.407
182.700
- 97.407
·

TOTAL

85.293

Encara falle pagar alguna boliga. el lloger deis toldos i els drets d'autor .
En aquests moments hi ha un benefici de 85.293 pts. Que no es el final ja Que encara fañten pagaments
esmentals anleriorment.
,
Totes les factures i dades parcials d'aquestes fetes es traben a la disposició de tothom Que ha col.laboral
en aqueste fesles

-

- lanaoHispano llmePiaano

1

A. L ~M/UiilA'J M LA. VA.LL
ne ma. ta"ra. a.111t,p
jo m. fora. formúJ;I,
A.LM-ONTSEC
'1alad.xo fA1S ales
Qua.n. nasal.tres ju. ~ hí, ·s uem.
que m.'ha.n tret de(. niu.
aquesta.-f"OCQ. seAJUÚ"a ví,va.
Potsa- ma.ssa clíes he compta.t
pmres Í, aLzínes ca.ra aL so~
i, Gm& un Ra>tze Ú100tlefJU,t
i, &r-oma &Catwa. fugi,ti,va.
m'espa-11, la ft
aquest és et nostr"e consot
~ jo CGU,l"e U1CGIWÍGt
f, tat fm.t honor
V. Baldoma.
pu vía de troner-a
Gm& .uas hu.míts t cor enamm-a.t
Gm& ·u.n ·po&Ce que en altres tem.ps
vüa. n 'eni.

v.

Ba[doma,

·i~xxx~~XXXXXXXX'AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'A'AXXXX'AXXXXXXX
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CAIXA DE PENSIONS
Oficines a Balaguer:

Plac;a Mercadal núm 2
Carrer Sant Crist, 14

Com altres anys, a finals del més de Juliol, ja
tenim programada.la sortida al Pirineu per fer
el " tres-mil " ; ac¡uest any l i ha tocat al Mont
Perdut; aquesta decisió va ser presa de comú·
acord pel grup reunit a la cima de la_ Pica
d'Estats, l'ultim tres-mil que haviem fet.
Ha passat un any i sense faltar a l'ocordat, vem
decidir dedicar els dies 30 i 31 de Juliol per
l'ascensió al Mont Perdut; aquest cop seriem
solament quatre companys; en l'última, la Pica,
forem set.
Amb un mati esclatant de sol, sortf rem els
quatre en un sol cotxe direcció Tremp, Pont de
Suert, Castejón de Sos ( lloc d'avituallament en
els despla¡¡aments al Pirineu Ara!1)nes),
Con!1)st de Ventamillo ( paratge mo,t vistós pels
seus murs de roca que deixen un estret pas, pel
fans del qual la carretera i el riu Seira es
discorren cap a Campo), després ens desviem
cap a Broto, i d'alla a la vall d'Ordesa, lloc on
finalitza el nostre recorregut en cotxe.
Menjarem en el restaurant de la vall; després
vem preparar les motxiles repartint el pes
entre els quatre; ja estavem preparats per
sortir.'
·
·· Sortida a les 15 h vall amunt; el recorregut va
ésser fantastic: magnifiques vistes de les
muntanyes que rodegen la vall, grandiosos i
bon!cs boscos, salts d'aigua del riu Arazas i fins
i tot una perfecta 1 cuidoda pisto forestal que
discorreix per entre els boscos abans esmentats, ben cuidats i molt nets. Entre tot aixó,
arribarem al final de la vall, on aquesta
s'eixampla convertint-se en un gran pla; a
l'esquerra, el bonic salt de la cua de cavall, que
a poc a poc aniriem deixant enrera, i per un
fort pendent vem arribar al pas de les clavilles
de Soaso; anomenat aixi per haver-hi clavilles
clavadas en diferents llocs de la paret,
juntament amb fortes cadenes d'acer que
serveixen per superar aquest pas, no massa
dificil, pero si distret. Un cop situats al damunt
del circ de Soaso, connectem amb el camí que ve
de Fanlo, que per un fort desnivell ens condueix
fins al refugi Delgado Ubeda, a 2160 metres
d'alcada. 1nstal.lats ja en el refugi, vam
preparar el sopar, jaque fam no ens en faltava,
i després de sopar i d'una curta estada a la tau la
preparant l'atoc final, per passar la nlt en un
lloc net i cómooe, pero aixo si, no gaire
silenciós.
·
Pel mati, d'hora, i després d'un esmorzar
1leuger, ens vem posar en marxa; eren les set
del matf; vem comern;ar a pujar un llarg i
empinat pendent que a poc a poc ens aniria
situant a gran aleada, dones dues hores després

ens trobavem al cantó del llac gelat ( i die gelat
pel nom que hi posa en el mapa, jaque de gelat
no en tenia ni una gota), que es traba al final
del glaciar del Mont Perdut.
·
Després d'una petita menjfl:la de . ganyips,
seguirem la marxa pujant per la dreta del
glaciar, per una empinada cresta que ens
conduiria a la tartera, el trcx; més penós i
cansat de tot el recorregut, degut a la seva gran
quantitat ele petites pedres que ens feien
relliscar constantment. Després d'haver pujat
per la ja mencionada tartera, vam arribar al
collet, des el qual fins al cim del Mont Perdut hi
ha pocs metres.
La satisfacció d'haver aconseguit el "tresmil",
ens borra tots els simptomes de cansanci, ha
valgut la pena l'esforc realttzat. Vam ten1r la
sort d'haver agafat un die magnific de sol. Des el
cim del Mont Perdut, a 3355 metres d'ah;ada,
la cosa canvia, dones tot el que s'observa, e
vista d'ocel_l, és una meravella de la natura:
imponents cims d'altres tresmils disseminats
per l'ample Pirineu, les magnifiques valls
d'Orctesa i de Pineta...
Ens vem fer la foto de rigor del grup junte una
pilastra de formigó que indica el punt més alt
del cim del Mont Perdut, 1després de recuperar
forces menjant quatre ganyips i prenent el sol
~ot mirant el paisatge, vam iniciar el descens a
une velocitet vertiginose per la tartera que tont
ens va costar pujar, ho vam fer a grans passes i
en pocs minuts; i després de baixar una mica de
glaciar d'igual manera i un trcx; de cresta, je
ens trobavem al llEC gelat. Aquf el cerní gira a
l'esquerra i a la nostra esquena es van quedar la
Bretxa de Roland i el Cilindre de Marboré. Si la
pujada fou molt dura, pitjor va ser la baixacla
per l'empinat pendent fins el refugi. Sort que
aquí, una dutxa d'aigua ge lada ens tragué tots els
mals. Per treure pes de les motxiles vem
menjar de tot el que portavem, dones fam, com
al sopar del día anterior, no ens mancava,
inclús ens vam decidir a comprar un litre de
vi, que tot sigui dit, sabia a gloria, i també van
caure alguns "carajillos". Al cap d'un rato
d'haver dinat vam reeprendre la marxa cap a la
vall d'Ordesa; un cop alla, carregat el cotxe amb
las motxiles, decidirem que era millar sopar un
ou ferrat a casa que quedar-nos a dormir per '
alle (com -esteva previst); dit i fet, cap elle e
les dotze estavem a Ager.
.

•

Jordi Alvarez G.

Ascensió al Mont Perdut efecluada pels mem-bres
del "Grup Excursionista d'Áger".
Components:
Pac. Cosmo. Jordi. pare i fill

/AC1' UWU.1' AVIS ID>IEIL IIIIIWJIP»
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aoo oSTA AlllEIRI
Dimarts 2 de Setembre:
Excursió al serrat de la Fontíreda.
ltinirari: Ager, camf de ·c ólobor fins
al fin~l de la pista, barranc amunt
fins a la Masia de Calaff, Canal
Xurul la, Pas d'Osca, serrat de la
Fontfreda i bosc _de Faigs i t,il. lers,
canal d;Osca avall, L'Ametlla, Masia
de B~r 1 i Ager.
Components en la travessa: Paco,
Perejuan i Jordis, pare i fil l. .··

a

Divendres 5 de Setembre:
Excursió a .:5ant Jaume de Cas.
1t

··

inirari: Ager, Cam i roma fins al

Per seg:>n any consecutiu, s'ha disputat al llarg
de tot l'estiu la Lliga Comarcal de Fútbol-Sala.
Els equips participants, Avellanes, Tartareu i
Ager, s'han enfrontat tots contra tots i a ooble
volta durant tots els diumenges del mes d'8\J)St.
L'equip d'Ager, campió l'any anterior, ha
revalldat el titol, guanyant to~s els partits. En
segon lloc ha quedat Avellanes, mentre Tartareu
era el darrer.
Els petits, per la seva part, han jugat una serie
de partits contra La Regala, amb un balan1t
force favorable de joc i victóries, que permte
comptar amb ells - de cara a futurs
compromisos.
·
Pel que fa al fútbol, l'equip d'Ager ha j ugat dos
partits. Al primer, amb moti u de la nostra
Festa Mejor. va véncer al Pard1nyes de Lle1da

port, f ont de Renes, Sant Jaume de
Cas, al dret fins La Régola i per la
carretera fins a Ager.
Components de J'excursió: Txema,
Enrie, Josep Maria de la minta, Pere
Juan i Jord i.

Di me eres 27 d" Agost:
Arrossada al Montsec de Gabrieló
-1t inirari:

Ager, Co lobor, mas d'en
Gabrieló, Santalis, per la canal dels
pous de glac;, i tornada al mas (sól
dos components de J'expedició),
ARROSSADA AL MAS; i baixada fins
Ager perla pista de coll d'Ares.
Assistents a l'arrossada: Pere Juan,
David de Germán, Paco, Josep Maria
de la Minta, Enrie i JordL

per 5 a 1. En el segon va treure un empat a 2
del dificil camp de Santa Linya. Cal destacar
també la presencia de jugaoors d'Ager a la
Sel. lecció Comarcal que a la X Trabada va
perdre davant els Mar1stes per 3 a 2.
Els projectes pel proper estiu són, en principi,
la 111 Lliga Comarcal de Fútbol-Sala, i jugar el
mejor nombre de partits de fútbol gran
possible.
·
Als jugaoors només ens resta fer menció dels
jugáoors de la Regala, que han reforcat el
nostre equip. i agrair la col. laboració dels
afeccionats. No volem 8C6bar sense fer
referencia a ANTONI SERRA i JOSEP Mº
MERCADÉ que han recolzat l'equip i amb ell als
seus j ugadors en tot moment.
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En aquest embol1c de lletres trobaras els 7 DIES DE LA SETMANA

ARD I S S ABTE
DAU I ENADDA
D I L L U N S I L M

1 1 JE N M.JU AR
ME MO MT E E O R
A R·o E UN S NI A
R MB L C S A D G G
TU I TARRRRE
S ACANTEEAR
E Me A N e o s N s

. Els trabaras d'esquerra a dreta. de
dalt baix i en diagonal, peró n·o a
l'inrevés. En els espais entre els
noms et sort ira una .. can<;ó de
Nada l .

a

Encercla els noms en el requadre i
anota la frase que et resulti en
els espais q-ue aqui hi destinem.
· FRASE: - - - - - - - - - - - -

Per Josep-M. Esponyol. S6nt Cugat del Volles
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l.

l.

Senyors : els agrairé que amb carrec al meu ~
compte/llibreta atenguin els rebuts que els l.
presentará La Cabanera .
l.
(Les renovacions son automirtiques)
~

~Desitjo subscriure'm per una · any a partir del
/número
.

l.

l.,Faré efectiu l'import mitjam;ant:
~O Taló bancari adji.mt a la present
~O domiciliació bancaria
·

.11

l.

I

~

:

l. . .

:

~

•

11

,.

~

~Data . -----------.-------------------····---------------- : Titular compte -----------------------------------------~
Signatura :
.
~

~
l.

. • --- ----- ------- ----- --.. ······-······--. ·-· ........... ---- -1.

:

~

~

~Noms í cognoms ·--------·-··--------------------------- : Banc/Caixa ------------------··-·--·--·-·-··--·-·------·j

~.......·.....•••. ·············-········~······· · ,·········· · :
~

1~
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-,_·- •• •• • ·. • • •-· • • • • • • •· •- •••••••••••••••• --- -· -- _ •• -· -· __ • __ •

l.

Agencia ····-····················-··-···-···-·-·-·--·-···ª

:
.
~
carrer ------. --------·--················--··-··---······· ■ Núm . Compte ·-···. ···-·-····-·-···-····-···-···-------1_
.

l.

1
11

·

'
•
Num
l hbreta
____________________________________________ _t_

•

1
,.

11

l.

1

~Població ----···············-·······------ -·----- _________ : Adrec;:a Agencia ••• ______________________________________ ~

l..

~-- __ ------------. -·---- -------········--·------···-·------· : Poblatió ______ • __________ .------------------------------- ~
~Dte . ••••..••••••••••••• ·••••.••••••.••••••••••••••••••••• : Data •••• ·--·-······················ ··-············- ·-·-·-~

~

.
:
~Provincia ·--······-·-------------·-···········--:••••• _. :
~Telefon ···············-·····----····--······~----······· :

Signatura~

~
.

~
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l.

•
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La subs{.,1/pcid podeu adresar-la a:

-Quota: 600 Pts.
Victor Casanoves
-Amb.· despeses' . d'envio
Carrer., La Font s/n
pels de fora d'Ager :. 750
25691-Ager (La Noguera)
Pts

l.

AMB LA cot-LABORACIÓ DE

·cAIXADE
.BARCELONA

