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Aj untament.. ................................ .43 50 04
Ajuntament, Casa Metge ........ .43 50 13
Guardia Civil ................................ 43 50 11
Casa Parroquial. .......................... 43 50 64
Creu Roja Balaguer ...... .. ............ 44 57 96
Bombers de la Generalitat,
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- Farmacla:
Horari de 1O a 13.
- Metge:
Horari de consulta d.e 1O a 12 de di 1luns a
divendres, menys e1 dimarts que és de 9 a
1o.
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Novament hem penetrat plenament
en l'estació viva, del sol i de
l'esbargo . L'esperit que ens movía
l'any passat segueix alenant en
nosaltres amb la mateixa il. lusió i
ganes de dur endava·nt la revista,
millorar-la i veure de convence-us
perque hi participeu i, com no,
l'adquiriu i us la llegiu .
De l'~stiu, que ja és ben avanc;at,
peques . novetats us podem oferir
que no ·. conegueu . Potser el més
destacat i de major ressó ha estat
el campionat d'Espanya de vol
lliure i la gran quantitat que estem
rebent
d'extrangers .
Aquesta
obertura de la nostra terra a
Europa i increment de forasters, de
ben segur és positiu i favorable,
peró
cre1em
que
cal
anar
preveient,
per
part
de
les

poder,
instancies
certes
de
normatives respecte a la seva
estada . La gen t es comern;a a
queixar que alguns mun tin les
ten des en qualsevol indret, com la
Font del Ribot .. .
Una altra · activitat que ha ocupat
la primera quinzena d'agost, ha
estat l'organització del muntatge de
l' exposíció del Ben et Rossell i tot el
que suposa la preparació de la
Festa Majar,
que ve portant
polemiques des <lenca fa uns anys,
per part del jovent,
que té
projectat el trasllat de l'escenarí al
cap de la plac;a i topa amb
l'oposició entestada d'algún veí. . Un
tema polemic, que com altres dels
darrers temps, abranda els anims
de la vila.

---,
-------- - - s'ha celebrat a la Vall d'Áger,

r---
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Del 19 al 25 de Juliol
la Final del
Campíonat d'Espanya .
Malgrat el mal temps, s'han efectuat al llarg de dita setmana les quatre
proves .mínimes exigídes per la Federació del Vol Lliure perqué fos · valida
la campetició. Les puntuacions i classificacions dels sis prÍmers són les
que donem a continuació, per ~al com han estat eligits per representar a
Espanya en les Finals del Campionat del mon, que es celebrara a
Australia la propera tardar .
POS
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NOM
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t1

amaMARCA
ar " R

COGNOM . TOTAL TIPUS ALA

CLUB

--------------------~----------------------------------------------------------------1
24
GABRIEL
CUNILL
3252 HERMES
MUETTE
ESPARU
2
3
4
5
6

14
29
32
20
41

ESTEUAN
GONZALEZ
JUAN JOSE
GERAUD
SANTIAGO
FONT
FRANCESC
VIRAS
JUAN FRANCISCO SOCIAS

2720
2710
2494
2404
2222

UEGA
PROFIL 15
GZ
HERMES 14
PROFIL COMP

UEGA
MUETTE
UP
MUETTE
MUETTE

ZONZAMOS
SOPELANA
IKARUS
ESPARUERS D'OSONA
UOL LLIURE MALLORCA

4

11111111111111111111~~~1:1:¡:¡1¡1¡:¡1111
No cal informar amb detall sobre el
resultat de les eleccions i quin ha estat
el taranna que s'ha desenvolupat entorn
a elles . Tots ho hem viscut; l 'alcalde
Xavier Setgarra ha endegat ja la seva
tercera legislatura i, en tot cas, el més
positiu potser sigui que existeix un
sector d 'oposició al consell, que pot ésser
indubtablement un element positiu de
dinamització
i
control
democratic .
Aqueixa creiem que pot ésser la
valoració més objectiva respecte al nou
Ajuntament . Podem afirmar c~rtament,
que al nostre poble s'ha endegat ja,
d'una forma totalment normaltzada, el
joc : democratic, sense que s'albirin
divisions o enfront.aments aguts entre
els membres de la · comunitat . És un
camí difícil el que hem endegat i que
~ caldra anar perfeccionant . La discusi6,
la diversitat de postures i v1s1ons
,··-polítiques o socials deu saber-se' sempre
mantenir en el camp del debat i, per
~sobre de tot, respectant les opinions i
les
persones,
íntegrament .
Cosa
realmen t
difícil,
pero
que
tota
maduració social i política deu posar-se
com meta i com objectiu prioritari.
En
les
eleccions
a
diputats
pel
parlament europeu,
con sabeu,
el
resultat majoritari l 'ha obtingut, en
termes generals, el sector conservador i
nacionalista, com ha succeit en molts
altres llocs del mon rural. Així i tot, un
bon nombre de candidatures d'altres
tendencies, alguns cops constitui'.des per
coalicions, han obtingu t també vots,
com seria el cas de la coalició
encap9alada per Herri Batasuna, de
signe
nacionalista,
esquerra
i
independista. Sobretot destquem els vots
obt~ng:uts per dita coalició, per la
polem1ca que han aixeca t . Polemica que
pot tenir la seva explicaci6, pero que
comporta veure també i analitzar el
perque d'aquests vots a la nostra vall i
a al tres indrets, tenint · ·e n compte, que
no es votava al partit Base en concret
.
s1n6
a
una
coalició
nacionalista-'
independentista, que encap9alava dit
partit . Fer propaganda i votar dita
coalici6 estava totalment dins de la
legalitat; així s'ha d'entendre, sense

voler veure un vot al terrorisme base,
sinó
un
vot
al
nacionalisme
i
in dependen tisme ca tala. Nosal tres ho
entenem així, deixant de cantó tota la
tinta que els polítics han fet corre sobre
el tema . Com deiem, la democracia
suposa un respecte a totes les opcions i
alternatives,
sense maximalismes . I
certament,
titllar . de
terroristes o
defensors del terrorismer als qui varen
votar aqueixa opció política, realmen t es
treure les coses de polleguera .
Si a nosaltres no ens agrada aqueixa
opció política, pel motiu que sigui, no
podem anar de forma irada contra qui
ha optat per ella, sobretot si es tracta
d ' una opció política legali tzada com
qualsevol altra. Saber respectar les
postures d'altri, contraries a les nostres
,
es,
de fet, madurar democraticament 'i
contribuir al funcionament de la societat
amb tota la seya pluralitat de tendencies
polítiques i socials . Si tothom actués amb
tot el respecte que suposa el joc
democratic,
segurament
hi
hauria
menys violencia al mon i, de ben segur,
menys terrorisme . El poder amotllat
perfectament
al
joc
democratic
i
respectuós
amb
tots
els
drets
i
prerrogatives socials, difícilment pot
generar violencia,
si la maduració
política és prou elevada, naturalment .
Nosaltres
optem
novament
per
la
democracia i desitgem fervorosament que
hi madurem tots día a día, perque · el
mon sigui millor .
RESULTA T DE LES ELECCIONS
MUNICIPALS I AL PARLAMENT
EUROPEU

Frente Nacional : 2
Coalición Convergencia i Unió : 168
Per L'Europa de les nacions : 73
Coali . U . Europeista- Europar Batas. : 2
Herri Batasuna: 9
Partido Socialista de los Trabajadores : 3
Fede. de Partidos de Alianza Popular : 41
Partido Demócrata Popular : 2
Part. de los Trab . España-Unid . Com .: 1
Centro Democrático y Social : 18
Confedera cío de ls Verds : 1
Esquerra dels Pobles Entesa dels
Nacionalistes d'Esquerra : 1
Partit dels Socialistes de Catalunya : 44
Izquierda Unida-Iniciativa per Europa : 4
Part. de los Obreros Revol. de España : .1
Part. Obrero Soc. Internacionalista : 1
A.gr. lndepend. Progr. i nacio: 208
Coalicio Convergencia i Unio: 163

El
proper
dia
15
d 'agost
s'inaugurara a la sala de la Casa
de la Vila, a les dotze del matí,
una exposició que aplegara una
selecció
de
l'obra
de
}'artista
agerenc Benet Rossell . L'interés de
la mostra rau, - tant en el fet de
tenir el privilegi de veure ~ casa
nostra : l'obra d'un artista de la
terra amb una trajectoria i prestigi
assolits internacionalment, con en
el caracter que el propi Benet ha
volgut donar a l'exposició, defugint
que
. fos
merament
local
1
convertint-la en el nucli d 'una
propera exposició seva que viatjara
a Perpinya, París
els Pa1sos
Baixos .
Es per aquest f et que se li ha
volgut donar a l'Exposició un major
resso, dins 1.-ambit de les terres de
Lleida, portan't a terme la seva
organització,
conjuntament,
el
Centre d'Estudis de la _Vall d'Áger,
la
Conselleria
de
Cultura
de
l'Ajuntament i l'Institut d'Estudis
Ilerdenés,
que
com
institució
cultural
ponentina,
ha
volgut
donar suport a una iniciativa de
caracter
comarcal,
de
forma
especial
pel fet que el Benet va
esser honorat amb la medalla
Morera
i
va
ex posar
ben
recentment a Lkida . L'Ajuntament
~' Ager, que li va donar suport i es
va sumar també a la concessió de
dita medalla, concedida al Benet
Rossell per la seva trajectoria

artística , ha impulsat amb un
interés especial l'organització de
l'exposició , que podeu veure fins el
15 de septembre .
L'exposició recull, d 'altra banda, en
la selecció, un conjunt d 'obres , que
mostren amb claretat la trajectoria
de !'artista i' en certa part , el
vincle emocional i creatiu que el
Benet ha mantingut sempre amb la
nostra terra , la seva terra; el
Montsec mític que ens defineix com
agerencs . El color i el ·signe , com
llenguatge
i
expressió
plastica ,
esdevenen els elements essencials
que configuren tot el conjunt de la
seva obra, sobre la qual parlarem
més extensament en un proper
número de la nostra revista . Avui
us aconsellem solament que aneu a
visitar i a coneixer d 'aprop l'obra
del Benet , si encara no la coneixeu
o la coneixeu poc .
Pel que fa al Centre d 'Estudis i,
també, a l'Associació Guerau de
Cabrera, cal destacar !'interés que
suposa
dur
a
tei:me
aquesta
exposició, que s 'inscriu dins de les
que s 'organitzen ja periodícament ;
des d 'ara amb un interés especial
perque les mostres tinguin un cert
re lle.u dins ~¡.. panorama de les arts
plastiques del Principat , per tal de
convertir · 1a Vall D'Áger en una fita
important i anar perfilant el que
ha d 'ésser una de les activitats més
destaca des del futur Museu .

PACIIIMA OIERTA
NOTA
- De bon grat accepto !'amable invitació d 'un bon amic meu d'Ager, en el sentit que jo
col. laborés escribint quelcom
a la Revista d'ambit Comarcal "LA CABANERA" .
Agraeixo l'atenció i, modestament> miraré de fer arribar a la Redacció, algunes _
malgargades ratlles .
Barna, 5/87 .

RETORNANT AL PASSAT
"Qui _f>erd les arrels,
perd la
iden ti ta t" . Aixó és lo que més o
menys ens bé a dir, un prou
conégut poeta-cantant dels Pa1s0s
Catalans .. .
De. nou he estat a la meva Vila
d 'Áger per les fes tes de Setmana
_S anta
i
Pasqua
Florida
i,
sincerament,
m 'ha
sorprés
agradablement veure !'entusiasme i
bon fer de la gent d'aquesta
enyorada Vall. Cal Jelicitar-los a
tots pel seu af any en voler
rememorar i portar - a cap, altra
vegada i després de molts anys
d'abstinencia, algunes de les més
boniques,
tradicionals
1
entranyables costums que antany
es
celebraven
amb
moti u
d'aquestes i altres diades;
em
ref ereixo
especialment
al
nou
retrobament amb els típics i a la
vegada flamants "ARMATS", i a la
no
.gens
menys
bonica
i
corprenedora
festa
de
le·s
"~ARAMELLES", en la qual la bona
conjunció de veus i la polícroma
vestimenta, donaven a ia diada un

relaxant catifa verda ·dels sembrats
de la Vall convidaven, si més no,
a sortir al carrer, participar 1
gaudir de tot quant succe1a al
nostre entorn . A uns i al tres
•
dones,
us
en
felicitu
ben
cordialmen t.
Enhorabona a vosaltres que amb
tant d'entusiasme. i bona
fe,
segurament
llimant
petites
diferencies i entrebancs, sou encara
capac;os d'organitzar-vos i portar a
bon fi aquestes 1 altres lloables
actuacions
de
manera
tant
desi~teressada, donant vida i color
a les típiques festes i costums del
nostre poble, 1 molt més quan
v1v1m
en
un
món
tan
materialitzat, jo diría robotitzat,
en el qual hom sembla que
talment Ja no és qui, si no tan
sols
un
número
més
dins
l'immensa i massificada gernac10
Coratge
a
vosaltres,
que
malgrat ser els hereus de les
deixalles
de la
nostra
última
confrontació
civil,
malgrat
les
grans migracions d'aquests últims
anys i dels més diversos entrebancs
a
que
hem
és~at
sotmesos,

aire d'alló més primaveral i festiu.

demostreu ser un poble que no vol

Un
sol radiant,
desafiant
els
darrers batees del fred pirinenc, el
dolc; despertar de la natura, amb
sa nova vestimenta, l'arbreda 1 la

renunciar
a
res
1
que,
conseqüentemnt, no vol morir.

,.i_..-"~

P. Sanuy (Flrores).
•◄

Prop de Santa Eugenia, a no malta
distancia de la Regola, s'hi troba
una capella en mal estat. No sé
pas l'epoca que la cosntruiren, ni
de quin estil és. Si m'he decidit a
escriure, es perque han destinat
uns quan ts milers de passetes per
la seva _restauració . Moltíssimes
gracies a les entitats benefactores . .
De molt petit, el meu padrí hem
centava anecdotes dels temps dels
carlins. La historia que recordo,
per
ell
contada,
té
relació
precisament amb aquesta ermita i
li succeí
a ell mateix. Anava
com hostatge, hem contava, ja
que era el capdavant~r del poble
d'Oroners, juntament amb el jutge
-un tal Solé, veí també d'Oroners1
Botxana de St. Just, d'una
company1a de carlins,
que els
duien presos pel sol fet de no haver
pagat les contribucions dels ve1ns
de di ts pobles .
Segons el meu padrí, allo que va
durar set anys no va ésser una
guerra de línies de foc fixes, sinó
un m un t d' escar am usses aquí i
alla, sense enfrontaments forts, si
exceptuem la batalla que es lliura
a Tragó de Noguera, en la qual
protagonitza el General Castell una
de les moltes de les seves gestes;
aquest general era veí d'Áger, de
casa Mossenye, que encara avui

manté el mateix cognom . Sense
adorname'n he fugit del fil de la
.,
narrac10.
Com deia, quan varen tocar hora
santa, la menguada companyia
carlina que conduia al meu avi,
passava davant l'ermitatge de Sta.
Eugenia i feren una parada per
resar; cosa que no es descuidaven
mai . Botxana de St. Just es nega
rotundament a resar, embrutantse amb la corona dels capellans. El
tinent
que manava a
aquells
homes
esparracats
improvisa,
aleshores, un piquet d'execució,
fent un simulacre de fusellament,
pensant que així l'home canv1ana
de pensar .
F oren les poques ganes d' acabar
amb ell o les grans exclamacions
del meu padrí i Solé, increpant al
tinent que no matessin a _un boig,
ja que si no ho fos, no_ es negaria
pas ma1, dades les circumstancies,
el cert és que no l'executaren .
Acabades les , pregaries de l'hora
santa, cap alla a les cinc de la
tarde, _ els carlins amb els tres
hostatges continuaren el seu camí
pels obacs. La intenció del meu
padrí, home de vint-i-sis anys,
era, quan es fes fose, desertar, ja
que la boscúria dels obacs d' Áger
ho permetía; Solé anava impedit
pel reuma , a més tenia més edat,

r • • • • • • • • - - - - - - - "I
1
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1.-------- pel qual a for<;a d ' exclamacions a
molt baixa veu el va retenir,
malgrat estés molt neguitós, pu1x
espera va ser pare dins de poc .
Ja molt avan<;ada la nit arribaren
a Corsa, on l'hereu de casa "Lh~is",
que · era carlista i mo~t ben
considera t .
El
tinen t
li
va
preguntar , •si cone1x1a a - aquells
tres hosta tges i el . de Lluís li va
assegurar que sí, que els deixés en
llibertat
sota
la
seva
.
responsabilitat , que si no havien
satisfet les contribucions, era per
manca de ·recursos ; i així queda
resolt- tot .
"Lo de més " -el restant- va ser de
molt bon fer, ja que els homes
d'aquell temps caminaven com les
cabres . Segons em centava el meu
padrí, deixa al poc temps del
retorn als seus companys i feu el
trajecte amb el que avui seria tot

- - - - - - .a ·

un record .
Segur que per molts·, Tanecdota
sera de gran interés; per mi ho
molt, ja que la vaig escoltar
l'home que he estimat més a
meva vida , l'avi .

no
és
de
la

Joan de Pascual.

Hem
vulgut
publicar
ara
aquesta
anecdota, per tal com esta ja restaurada
l 'ermita esmen tada de Sta. Eugenia, en
la qual a partir d' aqueixa tardar s' hi
fara un aplec organitzat pels vei:ns de la
Regala, sobre el qual informarem més
endevant . . Per
nosaltres
és
una
satisfacció poder donar una notícia

d' aqueixa mena i veur a, amb il. l usió,
com
es
van
recuperant
antics
monuments,
que
de
ben
segur
e~riqueixen
la
nostra
historia
i
patrimoni artístic .

FJLLi

J

DE

VRLL

l>'RSER

Els fills i amics de la Vall d'Áger es van constituir a Barcelona per tal de
trobar-nos, comentar, recordar i fomentar tot alló que té de bo la nostra Vall .
Durant 13 anys s'organitzaren trobades anuals i es varen viure moments de col. laboració intensa amb tots aquells ve1ns de la Vall amb els
que es compartíen les mateixes inquietuts .
Les circunstancies pero, han canviat, i ara ens retrobem tots molt sovint a la propia Vall .
És per aixo que l'agrupació ha quedat disolta i fem entrega en aquestes
dades a Josep Jordan i Ibarz de 21 . 500 pts . que hi havia de fons, per
tal de que siguin emprades per arreglar l'Ermita de la Mare de Déu de
Pedra .
En nom de tots :
Josep Capdevila
Pere Sanuy
Albert Vellés
Josep Espies
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Aprofit_e m l'avinentesa per fer una crida a tothom , de suport econom1c
o de qualsevol altre tipus, per restaurar les destrosess de !'ermita de
Pedra, per la qual s'ha aconseguit ja un ajut de la Diputació i es
compta amb un altre del Patronat de St . Pere , del tot insuficients .
Ho podeu fer a través de la parroquia .
m11111111111m11111111111m11uu1111m1nm11m1111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111m11111111111111m111mnmm111111utt1UIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIHIIIIIIHIIIIIUIIIHIIIIUIIIIUIIIHIIUIIIIUIIII

Lil Estrellil

S. A. de Seguros
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Sembla que ni el Vatica ni els
governants dels altres pa1sos més grans
ens di uen de "la missa, la mei ta t".
Sembla també que posen el cap sota l'ala
davant
les
set
plagues
que
ens
turmenten als que vivim avui dia .
Aquestes són:
1. La pobresa i la mala repartició dels
aliments .
La dejecció moral.
Adolescentes
2.
embar assades
i
la
droga
en
són
exemples .
3. La : contaminació i la inestabilitat del
clima .
4. El perill i el descontrol possible de la
tecnologia nuclear .
5. Les enfermetats degeneratives i
-d'altres . Noms i xifres que fan basarda
d'escriure aquí. L'OMS ha calculat que
'lii ha· entre 30 1 50 milions de casos de
sífilis en tot el món, per citar-ne un
exgrp.ple. I ara el SIDA! .
_6: · L~xplosió demografica . Som ara 5 . 000
milions i es calcula que dins uns 20 anys
hi haura 8. 000 milions d'habitants .
7. Les 100 guerres i conflictes ocorreguts
des de l'any 1945 fins al 1983 . Hi ha
hagut_ 16 milíons de :i:norts en aquestes

guerres .
Davant tot a1xo, que hi podríem fer
nosaltres? . Malauradament, poca cosa .
La sociocultura ens ha portat fins aquest
tancament de possibilitats .
Són els gover'nants els que hauríen de
fer front a aquestes plagues modernes .
Recordem que van fer un intent a
Irlanda i recordem també el seu tracas .
Cerco paraules encoratjadores i no les
•trabo . Diuen que ja hi ha d'altres medis
per fer la guerra sense recórrer a la
bomba atomica. Aquests medis són els
que salven els edificis i monuments i
maten les persones . Quin consol! .
Llavors,
no - hi
ha
una
mica
d'esparan9a? . Esperem que arribin a
entendre's els mandataris de la Unió
Sovietica i els dels Estats Units .
També podem caure en el tapie religiós .
Tot pot anar bé, per viure amb un poc
més d'il.lusió .
J. Baldom.a.

(Manresa)

Trameti aquest
cupó o telefoni avui
mateix a:
Travessera de Gracia, 8,
Ate ., 2 1 - 08021 BARCELONA
Tel. : 418 53 99
Caracas, 21 -2801 O MADRID
Tel. : 410 07 59

Ayuda

Desitjaria rebre informació sobre:

Al2i__O____n~~

Nom :......................................... ........................................... Tel.: ....................... ·............ .
Adrec;a :............... .. ............................. .................................................. C.P.: ......... .. ....... ..
Localitat: .... ............................................................·...Provincia: ...................................... .

<Día 14. d9-3lgost.

_
9ran repic de campanes anunciant la 3esta ~jor, a
cdrrec de (Jlepito de 13ilianes.
_
-JI. les 12 de la nit 9ran sarao amb l'orquestra Slogan.
<Dia 15 d'.Jlgost.
..91. les 11 del malí últissa ~jor cantada
~ les 12 del · matí inauguració a la Sala de
l'i.?ljuntament de l'Sxposició de l'artlsta agerenc 13enet
~osell.
..91. la 1 del migdia gran cursa del "Cos de la Cordera".
-54 les·dues .del migdia ".Clevant de taula".. .
-54 les sis de la tarde gran partil de 3<>otball-Sala
entre l'equip de casa i les ..91.vellanes.
J2I. les 8 hall de tarde a~nitzat per l'orquestra
~ndolina.
.
J2I. les 12 hall de nit amenltzat per la mateiza
orquestra -es fara també, hall de ~ams-.

1lia 16 d'J2lgost
·-· <Jleu matí "Cucanyes" infantils organitzades pels
· ami.es de la Vall d':A.Qer, residents a 13arcelona.
12 del migdia Sardanes a cartee de la Cobla
~rraferma.
·:A.- las sis de la tarde gran "xocolatada" i espe.ctacle
infantil lnterpretat pel gffip 8lrasol.
8 tarde 13all de disfresses infantil i hall de tarde
amenitzat per l'orquestrlna 8irasol.
12 nit 9ran Sarao i de ~stes amenitzat per la
matelxa orquestra l amb "hall de casats".
L:A..

CO~DSSDO ne a:esqes <])f S[Jq~:)l
<"IO<"I<J-l0'1! 1.12'1~ 1302'1_91, 3ESC"[Jl ~io<:R
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1

No busquen l'exit n1 la gloria, . no
estan de m od a , pero son com
aquell gran am1c que en els
rnornf::nt::. difícil:; ,~t. fa n:·(:t-tl:H::r,'.:t.r
l'alegría . Des de fa . rnolt temps,
)(avier
Baró,
ha
int.entat
::lernostrar que la seva música
t erna u n valor, i almenys :r,nerexia
:;er escoltada i reconeguda . Durant
rnolts anys ha treballa t . en la
fo 2.cor; ells són una prima vera
~rr1arga 1 t rista, ells. són Primavera
~

vida sabem tots que moltes
vegades es injusta . A la ciutat de
Llcida, cap els anys 70, no era
~ pr ec1sament el lloc ideal per portar
a terrne un carrera musical, i rnés
un tipus de tY1úsica cotY1 el rock .
Així,
un
no1
nascut
a
les
r odalies de Lleida ,
Xavier Baró, arnb
le s
seves
preocupac1ons
ex1stencia ls,
va
fo r m a r
un grup
''hippie" anomenat
Tago Ma go . Encara
que
a q u est
projecte inicial no
va
durar
gaire
temps , Xavier sabia que la guerra
sen a dura . Així , va est ar molt
temps en solitari desen rotlla nt una
auto-formació,
sempre arr1b les
idees .al cap per f orrnar un grup
que respongués a les seves actituts,
passant moltes hores escoltant coses
tan v ariades com grups de folk
catala,
Bob Dylan,
Lou Reed,
~ et

grups de pop espanyol, com els
Sirex ,
etc . Tots aquests grups
influenciaren
moltíssim
en
la
pc)St(;r ior c:.~-trrer a de Prirna v<:'.r,::t
Negra .
Després de gravar una m a q u eta ,
on Xavier hi tocava guitarra . i
caixa de r itmes , apareix el primer
single, el 1 984, editat per Wilde
Recor ds , on hi trobem un vals
accelerat amb ritme de r ock and
roll , anomenat , "Placeres" . Després
d 'aquesta
pnmera
experiencia
discográfica , el grup a gaf a forma
definitiva amb musics ·de les t erres
del
Segria ;
així
Artur
Meroe
s'instal . la a ra· guitarra,
Quim .
Ramón al baix i Domingo Espax a
la bate ria . Un cop la f ormació es
consolida
i
realitzen
les
primeres
actua cions per les
t er res de ponen t,
a par eix el 1985 el
mini-LP anomena t
"Primavera
Negra",
editat
aquest
cop
per
Tw ins
i
prod uit
per
gent
tan
valuosa
com els
components
de
Ultimo de la Fila . Aq u est mini- LP
recull un tema que els donara a
coneixer definitiva ment a Lleida ;
"Peggy
Sue",
en homent age a
Buddy Holly . I encara aquest dísc
no té un gran resso, i no té la
forc;a que el gr u p aga fara més
endevant i perme t r a que el grup
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actui a poblacions com Miralcamp ,
Vallfogona de balaguer, juntament
amb grups espanyols de més fama ,
com
Golpes
Bajos
o
Gabinete
Caligari . La frontera del Segre
comenc;a a desapereixer, i el grup
pot mirar vers un horitzó més
ampli .
Les carreres musicals no són gens
facils,
i després de problemes
diversos, trenquen amb la que era
la seva casa discografica Twins , i
passen a formar part del segell
discografic Justine,
on el seu
primer treball sera incluir- hi un
tema anomenat "Solo los extraños
saben bailar", en la recopilació de
Grups de Lleida anomenada "Big
Ben"
. En aquesta recopilació de
.
grups diversos, Primavera Negra
destaquen per sobre els altres,
torna:nt a demostrar una vegada
més que eren la gran i un1ca
esperanc;a de que un grup de Lleida
no quedés recluit a l'ambit del
-Segre . Així, la _casa de discos

panorama del rock f et a terres
catalanes, formant part de les
excepcions
que
tots
coneixem
(Loquillo,
Ultimo
de
la
fila,
Rebeldes, Dharma, etc . ) . Un disc
que van presentar a la sala
Europa, de Lleida, amb un gran
éxit de • públic . El disc s ' obre. amb
dos canc;ons, "Madrugada" i "En la
Autopista", d'histories urbanas, on
la guitarra de Xavier Baró destaca
juntament amb el violí de Carles
Justo, donant un to més folkloric a
les canc;ons . La tradició del f olk
catala es veu recollida en "Siete
señales", on hi recull records de la
seva infancia rural ("La patrulla
rural busca a un solitario, los
aullidos
de
los
lobos
parecen
canciones ... ") . Amb la canc;ó de
"Flores encendidas"
arriba
una
vertent més romantica del grup,
on a la desesperació de la lletra
s'ajunta la dolc;a harmonia de la
música . Xavier Baró també sap
recollir les influencies de totes

~Just.inc~ deixa de t.rebf-,.lla:r a:rnb el

aquelles

grup per falta de pressupost, ja
que les . ambicions de Primavera
necessitaven
una
quantitat
important de diners per tenir una
bona producció, i tenir llibertat
absoluta de moviments . I la gran
oportunitat es feu realitat el 1987,
quan editen el seu primer gran LP
anomenat
"Flores
encendidas ".
Aquest disc marca definitivament
la seva carrera, on les influencies
es decanten més cap el Folk-rock
dels 60. i passen a constituir tota
una
realitat
en
el
desolador

moltes altres animen festes í
revetlles de tots els pobles de les
comarques lleidatanes i que ell de
petit
segurament
també
va
coneixer, així la canc;ó que tan ca
la primera cara del disc "Hotel
invierno", que és una instrumental
que recorda un d'aquells balls que
tots
ballen en
fes tes maJors.
Realment,
el
grup
torna
a
demostrar
que
sap
recollir
influencies de la seva terra, pero
sense tancar-s 'hi; sap incorporarlos a totes aquelle·s influencies que

•:

orquest:res,

que

co:rn

venen d'altres indrets del món .
La segona cara s'obre amb "Ciudad
Tambor ", on hi torna a haver
histories urbanes, amb lletres que
recorden les de Lou ~e-ed, de tots
aquells autors que han viscut en
grans ciuta_ts,
o en mitjanes
ciutats, com pot · ser Lleida .
Sorprenen els dos temes següents,
que resulten ser versions , una "En
el Castel! ", un tema de Jaume Sisa
recollit en el seu LP "Orgía ", i
l'altre, una vers10 jazzística del
tema de Bob Dylan "Si los perros
son libres" ; una prova més de la
gran quantitat d'herencia m~sical
que el grup sap aglutinar ~l seu
yoltant. El disc es tanca amb "El
segundo baile ", on Xavier Baró ens
recorda un dels personatges més
coneguts de la _historia rural de
Catalunya C'Es l'lsidre del Bruc que
ha fet . !'ultima sortida i ja mai
més veurem el seu sonriure" ) .
Actualment,
el
grup
porta
actuacions que esperen an-:ibar a
tocar a Barcelona i Madrid, després
de rebre bones crítiques de la
premsa musical . Pero a ells rio els
interessa l'exit, per aixó segueixen
amb el seu treball de sempre , i
a1x1 Xavier Baró esta f ent una
labor per donar impuls a noves
bandes de Lleida ; col . labora en una

&

experiencia jazzística de crear-. un
Big Band a Lleida . Ell seguir a
sempre a Lleida, pero quan té la
guitarra davant seu no q:>neix el
que són les fronteres , només sap
que les primaveres al Segria són
molt fosques, ben bé negres . . .
·
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15 ANYS

LES-GOLFES D'A.GER

1leloofar4quinzeanys
pe.r a1xo e.satc aquesta poe.sl.o;

~ aoole.s que

patser, perqu4 dema
faré qulnze anys.
~ ara quan puc se.nttr
l'angoi.xa dels a'Uls;

ú ara quan puc se.nttr

aits, perqut la mort no e1s amanyagui,.

«:Potser sóc jow, potser sí,
petó em sen.to wlla.
Com aquella oodiro de oo l'awi
que ha visal.t tota la vida al mateix

Uoc,
l veu, solemnemen.t,

oom el ponént s•aoosta.
Com aqu.el1 arbre del jardí
que, monóton,
re.peta.x ooda any la mateixo caneó.
«:Potser hl hauro má temps, petó sl!
potser dema, que fcri qulnze anys,
una oolado d'estels m·en1.attoro
l

e.saidmsani ben fort:

«:Potser una altra wgada;
.
pe.ro aquesta mal no anibara.

Esta .Cla-uaneras Cf.orre.s.

p~,
que puge.n a W1. món dlfe.rent,
on la quietud á la vida,
l. la mort el moutment.

'Tot es ruroat de pols,

tot es oobe.rt de nostalgla,
tot glnloolta en:ue.rs els re.cords,
l. tot abandona l'esperanc;o.
.:Aquella n1na escap<;ada,
l. aquell mun.tatge de tren
l. una g(?ta de Uum que penetra,
pe.r W1. forot cnot pel wnt.
fn aquelles golfa d\:,\ge.r
tot et du cap al possat,
mmus aque.11e.s esade.s gr1se.s,
que et tonwn a la realltat.

E.stel J:,lavane.rm.

(i mirant ja cap a la fi de l'estiu)
s 'espera
comptar
amb ·
una
nombrosa expedició per afrontar el
no menys tradicional Santa LinyaAger, que és el darrer compromís
Com
en
anys
anteriors,
amb de l'equip abans del partit entre la
l'arribada de l'estiu, ens trobem en Selecció Comarcal i els Maristes .
una epoca propícia a la practica de
tot tipus d 'esports i activit.a ts a Deixant de banda el fútbol, cal
l'aire lliure . D'una banda, tenim la esmentar d 'altres activitats que tot
ja tradicional Lliga comarcal de i no ser tan competitives tenen un
Fútbol-Sala, que en aquesta ocassió enorme atractiu . Entre aquestes hi
comptará amb la participació de dos ha previstes dins el més d 'Agost
equips d'Avellanes i dos més d'Áger, di verses sortides a l 'estil de les que
a fi de donar l'oportunitat ,de jugar es van fer l'any passat, ja cap el
a una major quantitat de gent . Montsec, ja cap a la Serra . El
Amb tot, cal lamentar .l'absencia projecte més interessant, pero, és
d 'eqÚips com · Tartareu i Os de una acampada al llac . Així i tot
Balaguer que, per motius diversos, cal anar pulint els detalls fins a
han desestimat la possibilitat de tenir una idea definitiva del que es
cornpetir . . El . partits,
com
es fara .
habitual, es jugaran cada diumenge
al matí fins el 22 d'Agost a les Per acabar volem fer un agraiment
12 : 15h . i a les 13 : 30h . , a excepció i una petició . L'agraiment va dirigde la Festa Major d'Áger, en que es it a tots aquells que han mostrat el
disputaran el dissabte dia 15 a la seu interés i han oferit ·la seva
tarda .
Continuant amb la Festa col. laboració per a tirar endavant
Major, cal dir que hi ha també la tots els nostres projectes; en aquest
possibilitat de. que es jugui un partit sentir volem destacar a en Carles
de fútbol-sala entre els més petits i Benseny . La petició va dirigida a
un al camp gran contra un equip aquells estaments i institucions que
foraster o, al menys, entre casats i se sentin obligades a contribuir ecsolters . En els dos casos s'espera que onomicament a fi d 'alleujar les del'espectacle sigui garantit, en el speses que representen el manteni· primer · veient els més menuts i en ment d'un club de les dimensions
el segon disfrutant amb el joc dels del nostr0 . Gracies per tot i fins un
"veterans" . De la mateixa manera altra .

---------

P.D .
Es comunica també, que la set mana després de la festa maJor,
l'associació esportiva Ager, té prevista una sortida al Pirineu, com ja es
habitual cada estiu . Enguany el Jordi ha organitzat la sortida al pie de
trce:~ mil "Vo.llivierno." (Pirineu An,.e;onés) . Els interessats lliurement us h{
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subscriure·m per una any a partir de l ª Senyors : els agrairé que arnb carrec al meu ":'
~ compte/llibreta
atenguin els rebuts que els ;~ ·
r' número
·,l·
• presentará La Cabanera
,r,1
,. Faré efectiu l'import mitjancant:
·,1..1
h (Les renovacions son automatiques)
,t,"
• D Taló bancar! adjunta la present
,;.i:"

,,< Desitjo

r

:· □

. domiciliació bancaria

,t:•".
I
,if

.,.1"
+'.Data

Titular cornpte ............................................. ;::

/"

Signatura

···························································~!
:r-

Banc ¡r,a1xa
...................................................,,,
,,r
;J
,.
t
A
·
n
i
'
;,·· ........................................................... ,
ge e a .................................................... ·,1;•:;· .
.;;.·
'
I~
~
' . Noms 1 cognoms .............................................. ,

.

,:.Carrer : .................................................... ; Núm Cornpte ............................................. .r:,
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R'

NUm !libreta........................................................ ~
'
Adrec;a Agencia .......................................... ~,
~

.

~~• ............................................................, ;

Poblac1ó ..................................................... . ~,

~

Data ........................................................ ,;

;

~'Dte . ················.·······: ................................
JI'

•I

./

LJt subSlY/oc /d podeu adres-2,r- !a 27. ·

-Qu ota: 600 Pts.
Victor Casanoves
- Amb despeses d'env'io
Car rer. La Font sin
pels de fora d'Áger: 750
25691-Ager ( La Noguera>
Pts
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE

CAIXADE
BARCELONA

