.

'
.

. .ILJJ CJJfiJJ}(IIJ(E(A,A .
A11r

A•vfl~t11 ~"la~flt !P4.111111mflcfli,11u
N. 1-X ~y 2· ( 1ga7) 125 Pts.

\

.

.

;,.

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"" ~,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~--.,

,, LA CABANERA
Carrer Sant Pere nº 5
AGER (LA NOGUERA)
Teléfon 973-435085
Conse 11 de Redacc i ó: ..
Casanoves i Garcf
a; V.
,,..
Casanoves i Maurf D.
Fité i Llevot, F.
Mercadé i Alós, J.M:
.
Col. laboradors:
Baldoma i Montardit
Ardiaca i Montardit
Grego.ri Puñet
Eslav·a i Alex
Nuria i Sentenach
P. i Sanuy
Oriol'i Guiu
Joan i Baldqma
lbi i Canal

Muntatge:
Angels i Albert .
lmpr.enta:
Roméu :(bal aguer).
en cüllaboraci6 amb el Centre
1
d!Estudis .de la Vall d'Ager

Te1efons:
-

AJuntament ..... ,..... :...................... .43 50 04
Ajuntament, Casa Metge ......... 43 50 13
Guard ia Civil.. .............................. 43 50 11
Casa Parroquial.. ......................... 43 50 64
Cr~Roja Balaguer ............ ,, ....... 44 57 96
Bombers de la Generalitat,
Balaguer ..........: ...........,.................... 44 54 80

Ferrocarri 1:
- Direcció L leida: 7:58, 13:43 i 18:43
- Direcció Pobla de Segur:
9: 11 (Sorti'da Lleida 8:04)
De Di lluns a Divendres.
10:57 (Sortida L leida 9:50).
Dissabtes i fe·stius.
16: 17 (Sortida
Lleida 15: 1O).
.
·.
Diari.

- Autobús:
- Direcció Lleida: 7:45
- Direcció Esterri d'Aneu: 17:30.
F
, .
-armac1a:
Horari de 1O a 13.

- Metge:
Horar1 de consulta de 1O a 12 de di'lluns a
div~ndres, me·nys el dimarts que és de 9 a
10.

o

- 1nfermera:
Horari de consulta de l l a 12 de di lluns a
diVendres.

D.L: LL -516-1986

Hem arribat a fí d'any i seguim alenant per tirar enda vant la nostra revista i aconseguir
que cada cop sigui millor. $-1. us heu fixat, a~juntem al final de cada exemplar, butlletes de
suscripció que ens agradaría que. tinguessiu
cm compte. Es necessari trobar una forma estable de finani;ament de la revista i, en
aquest sentit, la vostra participació és molt
necessaria. Comptem ja amb un ajut de la Generalitat, amb ajuts comercials, com podeu
veure; n'hem demanat també a la DiputaciÓ.
Comptem a més, amb l'ajut generós de
l'Ajuntament. Pero tot alxo segu.eix essent lnsuficient . .
lnteressaria, en primer lloc, tenir un nombre
fixe de suscripcions per tal de normalitzar el ·
tiratge, que s'a.bara.teix com més gran és.
Normalment el tiratqe nostre se situa entre
els 150 i els 300 . exemplars, depen de l'epoca.
Per a.nar bé, deurlem de comptar amb una
suscripció. mínima de 300 exemplars, que ens
permetés encara publicar-ne alguns més de
lliure venda. Per aquest motiu ens interess a
que us suscriviu, dones podriem normalitzar
l'edició i a la vegada, segurament, arbitrar
un preu més assequible.
esta en el nostre
anim treure'n cap guany; solament ens preocupa cobrir les despe ses d'edició. La nostra
tasca és totalment desinteressada i, a vol tes,
fins ens suposa . ' despeses particulars, com
viatges, que .assumim sempre de bon grat. .

No

'Corn P.O_deu veure, l'exemplar que teniu a. les
vostrfs mans ha augmentat de gruix, perqu.e
han estat més nombrases
les col.labora.cions.
'
.
Seguim espera.nt les de tothom. Ho hem repetit
re iteradament, són objectius prioritaris de la
revista, informar i ésser una tribuna d'opinió
i debat i, aixo, depen de vosaltres. ~o importa
que escriviu millar o pitjor, que feu faltes
d'ortografia o us costi escriure en catala.
Nosaltres, el consell de redacció, ens fa.rem
carrec de tot, sigui_
n correccions ortografiques o de redacció; comptant naturalment
ámb el permís deis autors deis escrits.
1 ho repetim novament, aquesta revista. mantindra la seva. independencia i imparcialitat,
almenys com volunta.t, mentre nosaltres ens
en fem cárrec. Creiem que la. imparcia.lito.t, .:::-n
els medís de difusió, és una valor etica a tenir sempr-e en compte. Una cosa són les · opinions de cadascú, que es reflecteixen en els
seus escrits, i una a.ltra la línia que es vol
imprimir a. la revista.

Ah! us desH:gem a tots, el consell de
redacció, un bon Nadal i un any nou ple
de prosperitat i de futur, que atenyi
també a tots els nostres pobles ·¡ a la.
nostra Va.11.
EL CONSELL DE REDACCIO
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L'Ajuritarnent, ni cap altra associació ens ha facilitat anuncis o inforrnació per inclou.re. Així i
tot volem destacar certes notícies:
·
•
- El gru¡.; ·de teatre sembla que per fi esta prepar·ant una obra de teatre i que aviat
. s'endegaran els assaigs.
.
·
- Ta;nbe el grup coral tenim entés. que prepara un concert nada,lenc. ·
- Pel que sembla, les obres del Casal deis av is van a bon ritme. Esperem que per San Vicens
tarnbé estigu i enllestit el local del poble.
- Hem rebut notícia, també, del traslat sobtat que s'ha efectuat de · la biblioteca. a.l nou edifici.
Diem sobtat, perque tenim entés que s'ha efectu~t de qualsevol forrna, sense aba.ns ordena.dament col.locar els !libres en caixes .. Sembla que ara ja estan tots a.rnunte9ats a.l diposit de la.
nova. Realment ens sorpren, perqué amb la mateixa feina es podien fer be les coses. ti i:raslla.t.
sembla que l'ha motivat l'inminent trasllat de les oficines de la Guardia Civil al local de la biblioteca, puix el quarter amenac;a ruina. Per fi, es vol endegar, sembla, el nou quarter.
- També ens ha arribat notícia deis trasllat de l'escola al Camping, puix s'endeguen obres de
rernodelació de !'interior de l'edifici escolar "Jose_p Farran". Aquest trasllat sembla que ha suscitat crítiques i malestar, per manca d'informació, i fins els membres de l'A.P.A. han protestat o
volen protestar ·públicament.
t

Anem a finalitzar un nou any i amb ell un seguit d'esdeveniments que s'han succeit al
IJarg deis mesos, com les eleccions municipals
o la campanya per la declaració del pare natural del
Montsec.
'
,
Les polemiques que ha suscitat dita campanya ens mouen a tractar, ni que sigui breument, el tema, tota vegada que enguany s'ha
declarat per part de l'lnstitut d'Estudis llerdencs any del Montsec i perque creiem que
tota opinió o criteri ha de fonamentar-se en
les bases del coneixement, sense que hi mitja.cin _opinions preconcebudes, sovint gene·rades
eer . interessos particulars, deformadores i
adhuc irracionals.
La campanya del Montsec es va organitzar,
de fet, per reivindicar un pro.jecte de pare ja
existent, amb errors indubtables, que calia
reformar ·¡ no invalidar-lo, dones el Montsec
posseeix suficients valors perque s'hi pugui
crear un pare natural, que necessitem cada
cop més d'una protecció efectiva. Aquesta necessitat fou el que conduí, de fet, a organitzar la c:ampanya i a informar a la gent del
país, perque prengués conciencia, enfronta la
mala informació que conduÍ a una negativa
total a la creació i declaració del pare fa uns
anys. Era u.na postura, que es considera deguda a la falta de criteris i o una clara deformació respecte al que suposava la creaciÓ
d'un pare per la gent afectada de la. zona.. Almenys, molta de la gent que hi hern
col.laborat, ho hem fet amb aquest esperit.
És un fet evident i constatable , que la natura
en general s'esta degradant a passos agigantats. En aquest sentit, hem d'entendre
l'aparició arreu del món de moviments ecologistes o humanistes, que intenten parar
aquesta acció negativa de l't-,ome, que esta
conduint a una gradual destrucció del nostre
planeta. La natura es nec essaria per
l'equilibri del nostre ecosistema, com s'ha demostrat científicarnent; pel mantenirnent de les
especies animals i vegetals i també per a la
nostra subsistencia. Sense u .,.:,. atmosfera sana i una vegetació rica, l'equilibri clima.tic i
ecologic no són possibles. Per aixo es creen
pares naturals, reserves integr·a 1s, zones
prote9ldes, que estiguin salvaguardades de
l'accio especulativa i destructiva de l'home.
L'equilibri de la natura és rnolt fragil i facilment destruible i fins ara cap llei que el protegís existía. La gradual industrialització i incrernent de l'Ús indiscriminat de productes
químics en !'agricultura, sabem tots ja que

perjudica l'equilibri natural i que és un problema cada cop més greu, si no es prenen mesures, tenint en compte que són molt pocs els
anys que fa que s'ha endega t aquest procés.
Cal pendre conciencia de tot aixo per tal de
veure d" regenerar tot allo que ja hem des- ·
tru"it i emprar els productes químics d'una
forma responsable i en ple coneixemen+. de
causa. Els grups ecologistes lluiten per tot aixo, perque en tenen conciencia, algu.ns cops
amb massa ve~memcia, pel qual molts sec·tors s'els veu. negativament i, fins di ria, corn
una gent molesta. No dubtern que alguns cop=•
sigui amb raó, perque és huma !'equivocarse, pero en termes genera Is la seva lluita. ,
~rotesta i dernfocia..• malgra+. a vol tes piqu.i.
es positiva. Els qui rnés s'hi oposen genera.1ment defensen interessos particulars ego"istes. Hern di? ten ir en compte, que la seva acció
obstinada i r?-dica_l ha conduit als governs a
prendre conciencia per aquests problemes ·¡
a vui gairabé tots .els partits polítics, alrnen~-•-:•
els d'esquerra, inclouen en els seus programes mesures totalment ecologistes, impensables fa pocs anys. A mes, sense la seva obstinada protesta, el tema monstruós de la guerra atomica, deis míssils o les centrals nuclears, que són temes de constant perill per tota
la humanitat, com ho demostra. ben recentment Chernovil, seguirien proliferan+. indiscr;minadament a esquena de tothom. Afortunadament,. cada epoca té gent altru·1sta. qui:? lluita contr~ el poder i les seves injustes monstruositats. Gent que es veu .corn molesta., per
les seves denúncie=;, pero que indubtablernent
fan un bé a la humanita.t. Un sector· en
I 'actual ita t, ho són el s e col ogi stes.
Vui dir amb tot aixo, que cal conservar· i defensar la natura cada cop més, da.van+. d.;.
qualsevol especulació , inter·Eoes par+.icul ,;;r :
fins i tot c_ol.lectiu, .si el plantejament. es incorrecte. No podern alegrement aternptar contr,,.
el migambient. Les motivacions han d'ésser·
realment:
justifica des
i
acompan~1a.des
d'estudis seriosos de tota meno..
En el nostre cas, tenim un projecte de pare
natural i una nor1:1ativa de pro+.ec ció ja parcialment en funcionament en certs indr·ets del
Montsec, com la zona prop de Mon+.rebei amb
una coionia de IIÚdries. Sense tenir-se en
compte aqueixes normatives, tots sa.bem que
es va projectar el tra~at d'una carretera pel
pas de Montrebéi, que no ho contempl 3, corn
s'esta demostrant , i a.ixo és realmént greu. ,'
dones ha conduit a la situació actual de r-eplantajament i recerca de solucions, qu.e sense la denúncia efectiva no s'ha.uria tinqu.t en
compte. f és més greu encara, per les cause::.
que sigui, c_
om la manca d'informaci6 o coneixemerit, que nosaltres o els qui ens representen, donguessin suport al projecte, impor-ta.n+.
ben poc que es produ ís un atemp+.at ecológic.
P.er una persona amb un gr·au de cuftur-a. o

senslbilltat mínima alxo és Inadmisible. SI cal
fer l'esmantada:"'carretera pel bé de tots, cal
cercar la forma. que menys perjudiqui, deixant de banda les especulaclons economiques,
donát que _la natura no té preu. Quan es-des·trueix, es destrueix per sempre i nosaltres,
que som del país, hauriem de ser els primers
de defensar el nostre patrimoni davant de
qualsevol
especulació,
davant
de
l'administració i exigir el que sigui millar per
a tots. No podem seguir callant amb la por
que ens facin o no ens facin o que ens tinguin
en compte, ans lluitar per exigir els nostres
drets i necessitats, com ciutadans i contribuients, ,dones· la dictadura s'ha acabat i ens
podem fer escoltar on .calgui.
L'admlnlstració tampoc pot actuar arbltrarlament i condicionar els seus projectes a
consideracions economiques, assegurant-nos
una bona realització del projecte, perque en
el nostre cas no' és sufi_c ient, donat que la
carretera travessa una zona que s'havia
projectat com Integral i preservada de tota
actuació humana. Tant si es fa el pare natural com si no, depen del suport que li donguem
nosa_ltres, esta molt ciar que cal respectar el
migambient i, si no es possible que la carretera tre-vessi el pas, cercar una altra solució
de trac;at, si és que realment cal fer la carretera, i no condicionar-ha tant als mobils
economics.
.
El projecte de pare natural, que cal considerar apart d'aquesta problematica de la nova
carretera~ és un tema que considero que hem
· de tenlr en compte I veure d'una vegada per
sempre si interessa al país. Jo cree que s1. El
vol lliure sobretot, ha generat un lncrement
de visitants i un majar coneixement del Montsec, sense que s'hagi arbitrat cap tipus de

normativa o control. Es més, han augmentat
en els darrers anys les pistes forestals, que
permeten anar amb majar facilitat per arreu.
El perill d'incendis, de degradació certament
han augmentat. Aixo sembla que importa poc,
mentre vinguin visitants a la nostra vall és
suficient; 1 és cert, és bo que vinguin més visitants, pero es necessari que es prenguin
mesures · per part de l'Ajuntament, , dones cal
una-:--fi"l'fraestructura de serveis i normatives
en aquest senttt. Serveis i- normatives que
exigeixen en primer lloc un financ;ament i generen, per tant, una problematica per un municipi pobre com el nostre. El pare natural podrla ser una possible solució p9r a tots
aquests problemes; jo no die que la ideal, pero
una. A través de la seva creació és més facil
fer pressions davant l'administració per
aconseguir una infraestructura mínima, mentre que la normativa queda solventada. Sabem que és difícil aconseguir ajuts i que ho
seguira essent amb el pare natural. Així i tot
es pot fer major pressió, dones al cap i a la fi
el Pare natural es considerat un benefici
col.lectiu. El control de l'area també seria
majar. No ho sé, són avantatges que caldria
negociar o almenys veure de coneixer i estudiar abans d'oposar-nos.
Amb l'exposat, hem volgut crear solament un
cert grau de conciencia, sense anim de molestar a ning·ú . Ens interessa per sobre de to.t la
terra on vivim, com a vosaltres, i el millar
per a ella. No h_em volgut que fos _u-r, article
informatiu. Ens interesava per sobre de tot
cop-;ar la conciencia individual per prendre
amb inter~s !'afer. Els canals per informarvos poden ésser altres millors que la meva.
humil opinió; es poden cercar i organitza.r
taules i debats. Tot depen de vosaltres.
L 'important és que prenguem tots decisions
responsable~ i que intentem cercar el millor
pet país, per sobre deis interessos individuals.
Tant si es tracta de donar suport al projecte
del pare, com no.
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PACINA OllERTA
Ha passat la temporada de l'estiu en que el
neteja del poble.
nostre poble canvla completament de fesomla,
Un altre tema és el de la Festa Major; hem f{tt
doblem la població, creixen els problemes ,
de la nlt dla, p&ro no és aixo el més greu. 80
pero la vida es més activa. Si bé per a uns
seria que es parlés d'un horari més adient,
tot són probiemes i entrebancs en aquest
puix el rnés lamentable és que quan su.rt.s de
temps, per altres és motiu. d'uns ingressos
casa al matí amb els ulis encara endormiscats ·i v_eus les deixalles esbardides pels ·caque manquen durant l'any.
Pero el que avui em mou a escriure no és ai. rrers et passa la son i si trobes algun veí,
xo; aquest tema no és nou, cada any pass a
que a la matlnada no pot dormir~ et comenta
igual, com altres temes que es van agreujant
el lamentable i vergonyós espectacle deis caany darrer any I hom pensa , on arribarem · rrers; borraxeres i sexe a doijo, i no menteix
dintre uns anys si els responsables que estan
dones el que trob~s pels carrers en dóna fe.
conduint el poble no frenen un poc la marxa
No seria bo que tenint Guardia Civil donguessin un . vol pe_ls · nostres carrers·· aquestes·
actual.
nits?.
voldria gue les meves lletres es pren9.uin
com una critica; sí més no, vol ésser critica
Penso que quan un es compromet davant els
constructiva que tal vegada es podria evitar,
electors a formar part del consistori, no tan
· si l'actuacció de l'Ajuntament fos una altra,
sois deu pensar en fer o acabar grans obres,
més democratica, no tan tancada, pero en fi
cree que aquests i d'altres temes locals s'han
aquest és un altre tema.
de tenir en compte. també. Sé que l'afror1tar
tot aixo és engorros; no es llueix, ni es fan
E-r:i primer lloc vull parlar de !'acampada lliure
que de~ de fa temps tenim al nostre poble. En
viatges, ni es_fan moure milions, tan sois fa.I··. l'ultim número de LA CABANERA, ja es fa esta una bona dosi de bona v0luntat.
Ja he dit que si les meves lletres es .prenen
~Emt d'una acampada a la "Font del Ribot" que
com a crítica, voldrla repetir que aquesta vol
no va agradar gens. Tenlm un campig, cree
ésser constructiva. Al n!:!3 de la revista., el
que legalitzat, per poder ac·ampar, amb tots
els serveis, en canvi aquesta gent que acamBatlle de la Vlla dela que l'Ajuntament esta
pa lliurement, els trobes rentanse ells i renobert a tot-hom i que de cap manera voldria
tant la roba a la font del Ribot, banyant gosun divorci entre els ve"ins i l',t\juntament; cree
sos a la font del Pedro o fent les seves nesseque aquest divorci l'esta creant; existeix ja
sitats a l'entorn on estan acampats; cree que
aquesta manca d'lnformació en vers el poble.
ni la sanitat ni l'etica d'un poble ha de permeNo és res més que aquell divorci que no volia
tre aquestes llibertats.
el Batlle. Amb més informació, amb més dialeg
Altre tema, és el deixat que tenim el poble; ja
entre les dues parts cree que es trobaria sofa uns anys, aimenys es netejava algun calució a molts d'aquests problemes. Continuant
rrer, no tots, abans de la Festa Major o de
pel mateix ~amí, la imatge q~e molts forasSetmana Santa, pero és que fa un temps que
ters tenien del poble l 'estan perdent i els que
vivim aqui ·estariem més contents i la convini aixo; els carrers els tenim bruts i deixats
tot i que estem pagant a dos peons fixos tot
vencia entr~ tots seria més agradab1e.
l'any; em pregunto qui _controla aquests treHARCEL
baliadors. Si els carrers els tenim bruts i deixats, que direm deis contenidors de deixalles
on els gossos ho escampen dla I nlt; fa pena 1
mania de veure'ls. Estem convertint diferents
llocs del poble en abocadors d'escombreries;
un exemple el tenim al Caminou i altres llocs;
aquí no tenim cura de fer una campanya de

No

•

'.

{Continua el relat endegat .en la t,."ABANERA ME
VII)
Formarem 5 companyies de treball. Jo
pertanyia a la 33 Companyia de Treballadors
Espanyols. El Jul!ol del 39 varem sortir cap al
nord de Frarn;á i ens situarem a 5 Km. del
primer poble alemany; e.lli hi ferem una
trinxera antítanq de més de 200 Km. Acabada
la feina, durant la primavera del 40; ens
agregaren a l'exercit francés i com soldats
francesos ens posaren en la línia Maginot.
Al maig, els alemanys atacaven ja prop de
Dunkerque; a primers de juny, sortirem de la
Línia Maginot cap al port de Dunkerque, on els
anglesos varen desembarcar; allo era· una
carnisseria.
Nosaltres
demanarem
als
anglesos si ens deixarien embarcar amb ells,
perque el por~ era un camp de sang; la_seva
resposta va ésser negativa. Davant la
negativa anglesa, un grup de 6 ó 7 espany.olsens varem voler aventurar per arribar a
Anglaterra amb unes barques pont que els
anglesos feien servir · per anar cap als
vaixells, · pero els bombardejos ens ho
impediren . .
Veient la situació a Dunkerque, varem decidir
de tornar cap a enrera, perque els alemanys
ens anaven encerclant per baix; caminarem
flns el 22 de juny, nlt I dia, i arrlbarem a t 9
Km. de Les llletes. Al migdia ens varem
enterar de que estavem encerclats p·e ls
alemanys; molts s'escapaven a camp a
través, a !'aventura, pero erem massa gent
per a fer-ho tots, així que un grup de mils
espanyols, ~I 23 de juny · de l'any 40 ens
entregarem. Els alemanys ens varen conduir
cap a Strasburg; durant el trajecte ens
trobarem amb francesos, anglesos. El que no
podia caminar amb les seves carnes "era pell".
Allí ens deixaren en uns angars o magatzems.
Ens feien escombrar la capital, carreteres,
etc.; els primers dies no ens donaven gairebé
menjar, passavem solament amb quatre
galetes que recollírem deis francesos, fins que·
la cosa s'organitza una mica.
,
Al tenir_-nos com . presoners, éls alemanys
tramitaren amb el govern espanyol, sobre el
que volien fer amb ells. El ministre d'Afers
Extranjers era Serrano Suñer, pero el temps
passava i ens haviem d'acampar com podiem.
Anavem a arreplegar pa o el que trobavem i
ens el posavem dins els pantalons, lligats per
baix; uns altres al damunt per camuflar-lo;
amb uns pots, que foradarem com un sedas í
un ferro picavem el gra fins que era com
farina, que barrejada amb aigua ens colem a
·
les brases.
Al camp de Vernet D'Ariege estavem gúardats
per senegalesos ·¡ gendarmes francesos; cada

matí venien a passar recompte i ens feien
recollir una tina on haviem de fer les nostres
necessitats i anar-la a avocar al riu Vernet.
Aquesta tina tenía dues nanses i l'agafavem 4
h~~!TI~s . que normalment sempre eren els
nfote~os, fins que un dia, un s'en va cansar i
va demanar als 11endarmes que els rellevessin
un altres. Un gendarme, com a resposta, el
tira de mans a la tina, pero l'espanyol, sense
immutar-se, l'egafa tambe i el tira dins. Els
gendarmes
varen
denunciar • el
fet;
acordonaren el camp per a localitzar-lo, per<J
entre tots el protegí rem i no el pugueren
trobar.
El . govern
espanyol,
finalment,
es
va.
desentendre deis presoners republicans i a.l
desembre ens traslladaren a Mathaussen. El
camí va ésser un calvari; varem estar 50 ó
60 persones 3 dies i 3 nits dlns uns vagons de
carga, precintats, amb uns 100 grs. de pa.,
mantega, mermelada i formatge. Alli dins
havies de- fer "les feines" com si fossis una
bestia; algú ho feia en una boina i ho avoca va
per una finestreta que hi havia als vagons. Al
cap de dos dies de marxa, el comboi va parar
en una via morta i ens feren baixar per un
terraplé que devia tenir uns t 2 m., des d'on
molts queien · i perdien les poques coses que
encara
conservavem.
A baix, Ja
e-r,s
esperaven els alemanys, que a cops eJlS feien
aixecar. Arribarem a un camp molt gran on hi
havla d'altres presoners, on ens donaren
l'ordre d'entrada, pero al cap de 3 ó 4 hores
ens cridaren a tots els espanyols a formar;
un aitra vegada ens conduiren · al tren, on
varem viatjar tota la nit i tot el dia següent
per arribar a Mathaussen. Alli, fins que no
donaren l'ordre d'arribada del comboi, ens
tingueren encara una llarga estona dins· els
vagons. Quan obriren la porta, a for~a de
cops ens feren formar en columnes de 5_; Jo
anava a la 4s o ss filera, al mig. Així ens
traslladaren al camp,· que estava a uns 5 Km.
Abans d'arribar ja veierem ralls de vagonetes
i obertures, perque ' alli hi havia canteres; ens
feren entrar i haguerem de pujar per 186
esgraons~ on _més de 50 espanyols moriren per
defalliment. Per aquí s'accedia a la porta del
camp, on hi ~avia una aliga i escrit
MATHAUSEN.
Aquest camp va ésser construit l'any 39 per
als polítics austríacs .. Llavors només hi havia
alambrada electrica amb pals i a la porta un
rotllo d'alambre amb un trípode. Després hi
construiren muratlles.
Ja a dins, ens feren formar en quadres de 1O
i, damunt la neu, despullar-nos "de pel a pel";
després ens feren anar cap a les dutxes, on
l'aigua tan aviat et gelava els ossos com
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t'escalda va la pell; els barbers ens pelaren de
cap
peus. Al sortir ens donaren unes
xancles i uns pantalons I camisa de ratlletes.
A dalt en~ esperaven els caps de barraca i
segons les baíxes que tenien en els seus
respectius barracons, agafaven ·els homes
que necessitaven; el secretari ho anotava. A
cadascun ens as signaren un ' número; jo era
el 4896, i un tríangle que t'havies de coslr a
la roba, amb la S d'S.panish al mig.
M'assignaren a la barraca 11; les barraques
19 i 20 resta ven a"il I a des, perque pertanyi en
als oficials i comisaris russos. A l 'entrar a ta
barraca , ens haviem de d_escal~ar; abans deis
·· dormitoris hi havia com una- ,saleta on els
caps tenien una estufa, pero els pressoners
haviem
de
passar
corrent,
sinó
les
garrotades t'obríen el cap.

a

~

-. .~

. _~
.

._.

A les 6 del matí tocaven la campana; tenies
d'aixecar-te depressa, fer-te el llit, que
planxavem amb una fusta, perque no hi podia
haver cap arruga. Si per desgracia ni
trobaven alguna, les garrotades et queien con
sí plogués. Fet el llit, sortiem a la plac¡a, on
ens donaven una mica d'aigua bruta, o café;
per barraques ens contaven; donat el
conforme, haviem de formar novament . per
anar al treball; cadascu ha via de saber el
seu grup, canteres, paletes, desinfecció,· etc.
Als
jueus
i
poi aes
els
elimina ven
descaradament,
als
altres
ens anaven
agotant; sen se donar-nos menjar, fer-nos
treballar més. Dormiem en lliteres de fusta, a
vegades erem . 2, ~ vegades 4, cap i cuats;
enca_
r a que estessim a monts, no teniem
escrúpots de re~. - •
··

{ continuara}.

Lil Estrel-lil
S. A . de Seguros
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Gestactó de les verres

En un altra experiencia portada a cap pels
mateixos autors. es va arribar a les següents conclusions:
En una de les revistes publicades fa uns me- El creixement és funció de la ingestió alisos, vaig tenir t'atrevime'nt d'intentar expliT.TJ.e.!'~~ria i independent de la temperatura, si
car la influenCl'a de les. temperatures en la
aquesta es mou en~re 23 i 282 C.
gestació de les . verres. Centi.n uant en aquest
- A 182 C i amb "qua.lsevol nivel! alimentari, els
tema, en el següent article vull fer una,pinzeteixits grassos són catabolitzats (t).
llada de la influencia de la temperatura i · la
-Mantinguts els mamellons a 182 C, tenien un
humitat en el creixement deis mamellons.
percentatge relatiu de greix a , les 5 setma- ·L'alimentació s'utilitza pel manteniment de
nes, inferior al que tenien a les ·2 setmanes
l'estat fisiologic (termoregulació, reparació
(cal tenir en compte que el percentatge nordels teixits i el manteniment en general) i per
mal de Lípids (2) va augmentant: 1, 1% al naila producció (dese,:1Volupa-ment deis fetus,
xement, 12,4% a les 2 setmanes i 15,4% a les
lactació i creixement). Quanta més energia
4 setmanes).
s'utilitzi per la termo-regulació, menys n'hi
Ara bé, si la temperatura és molt elevada, les
haura perla producció i re- r.=========== =====;i verres consumiran menys aliproducció . . Encara que els
ment del necessari per donar
reproductors · són
menys
una . bona producció lactea, el
exigents que els mamellons,
que fara ratardar als mamesi es baixa d'una certa
llons.
temperatura (sera necesAixí mateix, quan coincid.eixen
sari suplementar la dieta).
temperatures i humitats ele~~
.
La temperatura ambient pot
vades com a conseqüencia.
tenir conseqüencies sobre el
d'una ventilació deficient, es
pot alterar la velocitat de
consum d'aliment en la verra i la seva producció llecreixement degut a la dificultat
tera. Mantingudes a 272 C,
de respirar i d'evaporar aigua
les verres consumeixen 4,58 Kg. d'aliment per
a través de la - pell (encara que sigui poca),
dia, mentre que a 212 C consumeixen 5,23 Kg.
s'alterara per tant dues vies d'eliminació de
Malgrat aquest augment del consum de la vecalor (segons els senyors Daza, A. -1986-).
rra, el pes deis mamellons al deslletament, és
( t) CATABOLISME
signlficatlvament inferior per les temperatuDesgast i degradació de la .materia viva. (en
res més baixes:· 6, 76 i 7, 75 Kg (segons els
aquest cas per produir calor).
senyors Clo_se, WH. i Le Dlvidlch, J. -1982-).
(2) LIPIDS
.
Aquesta diferencia de pes es deguda a que els , Grelx.
teixits grasos són catabolitzats (2).
Jordi Burgués

- Banco Hispano llmePicano

tttmrL1 rtOJ] RIA
FEM UNA MICA D"HISTORIA DE LA
LLENGUA CATALANA?
Els primers pobladors de la nostra terra no
parlaven pas en catala, sinó. en alguna de les
llengües pre-romanes (iberic, celta ... ), pero
en produir-se la implantació de 1'imperi roma
(segles 11 a.c. al IV d.C.) els nostres .avantpassats adoptaren la !lengua del llatí vulgar,
·· parlat per aquests.
L'evolució del !latí al catala fou lenta, les mutacions més radicáis es degueren produir entre ..Qls segles VII i VIII, ja que en els segles IX i
X ja aparelxen en els documents redactats
mots i frases senceres en catala pur. Des del
1550 hi ha documents sencers escrits en la
nostra llengua. A _finals del segle XII apareix el
primer text literari que ens es conegut: les
Homilies d'Organya.
A l'Edat Mitjana, Catalunya formava · un país
amb la. seva propia cultura que s'escampa
per terres llunyanes, sobretot al Mediterrani,
i avui trobem llocs, com la ciutat de l'Alguer.,
on l'Ús de la !lengua encara es fa servir.
Amb l'hegemonia política de la corona de Cas- .
tella la qualitat de la nostra cultura comenca
a decaure. Amb la dinastia borbonica i sotmeses -les terres catalanes pels exercits centralistes .( t 714) s'accelera la castellanització
del país.
El segle XIX, representa el ressorgiment de la
nostra cultura, cal destacar la publlcació de
"l 'Atlantida" de Jacint Verdaguer.
Donat que la nostra !lengua oferia una orto-

grafla anacronica, intel.lectuals, encap~alats
per Pompeu
Fabra
m1c1aren la tasca
d'unificació ortografica i texica. Aparegueren
primer les normes ortografiques de l'lnstitut
d'Estudls Catalans, concretades més endavant
en un diccionari ortografic.
Els · criteris que orientaren la reforma de
Pompeu Fabra els podriem resumir en dos
punts:
·
t.- Unitat GeoQrafica det catala.
2.- Unitat historica del catala. ·
Quant a les norme~ ortograflques calla tenlr
en compte:
a) Fonetica: qu~ ·les grafies correspémguessin
a I a pronúnci a.
b) Etimología: fixar-se en la !lengua mare per
dictar unes determinades normes.
e) Tradlció: respectar quan fos possible les
grafies molt divulgades.
Aquest procés arriba a bon punt l'any 1931,
any que el catala recobra l'.oficialitat a tot
Catalunya.
Arrant la guerra civil el catala. torna a .sofrir
anys d',hostilitat per part del re~im franquista. Pero, poc a poc, el nostre pa1s es recupera, fent teatre, música, editant !libres, celebrant conferencies i festes litera.ríes, publicant revistes, organitzant cursos del catala
... Cree, pero, que cal l'esfor~ de tots per a
conduir la nostra llengua cap a la plena recuperació nacional.
·
Recordem la NORMA: el Cd tala és Ct?~"'a de n?ts,
Mari .N url Ardlaca
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(Per una lectura lnsolita de l'obra de Benet
Rossell)
.., CAR LES HAC MOR
Arran de la mort del seu amlc Michele Sesso,
Albert Einstein escriví les frases bellíssimes
· següents: "Michele se rry'ha avanc¡at a abandonar aquest món estrany. Aixo, pero, no té pas
gaire importancia. Per nosaltres, . físics con. ven<jU,ts, la distinció en~re passat i futur només és una il.lusió, encara que persistent".
1 en comentar - tot rebatent-lo - aquest
exaltant refús del temps, el químic llya Prigogine afronta (1) alio que és forassenyat per
tal com prové de l'arracionalitat. Va diu, a la
conquesta de !'irracional -títol d'un !libre de
Salvador Dalí (2)-, i ho fa a partir d'un homenatge a l'amblgüitat.
Mentrestant, Benet Roseli continua, com sempre, pintant, gravant, dibuixant cabories que
-sense ell saber-ha- són a,9osarades aproximacions metaforiques a formu'les orientades
per la rauxa a la demostració científica -i es
veu que inassolible- de la inexistencia del
temps.
Verbigracia: inconscientment, Rossell compon
simu.lacres •d'atractors caotics corresponents
a les ·equacions de Rossl~r i es·quemes per a
aparents particions generadores .de lligams
inferits des_ d1 un· registre d'isotops. Aixo, és
ciar, no s9n pas títols, ni tampoc temes,
d'obres de Rossell. A més a més, aquest artista -malgrat les seves activitats interdisciplinaries- possiblement no s'ha ocupat mai
d'enunciacions
. científiques
i
ps·e udocientífiques com aquestes.
1 no ens ha d'estranyar en absolut que la crítica d'art no s'hagi fixat en la interrelació de
Pobra de Rossell -i de la de molts altres artistes contemporanis- amb la ciencia actual.
Perque la crítica d'art es manté, en general,
resclosida en un humanisme obsolet i, en conseqüencla,
resta
exactament
igual
d'allunyada del treball deis científics que de
l'art d'avui.
D'altra banda, que Rossell s'atansa a postulats de la ciencia és una assercló feta amb el
~enentes qu~ "la hipotesi fonamental de ~•art"
-segons el f1sic Jorge Wagensberg (3)- es "el
principi de la comunicabilitat de complexitats
inintel.ligibles".
Hi afegirem -també amb mo:ts de Wa~ensbergque "cal rebutjar la pretensió ingenua que
l'art és una forma de coneixement que té la
facultat d'accedir a veritats metafísicament

~arantides, a l'essencia de les coses, a les
si". 1 hi puntualitzarem que, obviament, ni l'art d~ Rossell ni el de qualsevol altre no té pas tampoc accés platonic a veri. tats científicament assegurades.
AixÍ, quan -sense adonar-se'n- Benet Rossell
pinta, per exemple, una mena d'inestabilitats
hidrodinamiques no regulades a l'espai fa.sic i
amb augments monotons d'epigenesi per a
controls isolats, aquestes representacions no
tenen pas gens ni mica de valor científica a
cap nivell, ni tan sois hiperbolicament parlant.
· 1 amb aquesta precisió ens apartem de les teoritzacions de Klaus Paumann ( 1) sobre la
correspondencia de certes peces d'Antoni Tapies amb les funcions discretes d'ones adimensionals de la meca.nica quantica.
1 el cas, tanmateix, és que hi ha un paral.lellsme -no pas només formal- entres les
imatges de Rossell i les figures que, implícitament i explícitament o indirectament, són suggerides en el camí vers la irracionalitat -al
capdavall merament estetica fins al momer,t
de la seva conquesta per la ciencia- agafat
per Prigogine i - per col.legues seus. Aquesta
coincidencia ambigua -sí i no, no per~ sí- entre les peces de Rossell i les troballes deis
científics .resulta altament significativa del no
enfrontament entre l'art i la ciencia de qu.e
parla Prigogine.
En efecte, ultra els atractors, les particions i
les inestabilitats amunt esmentats, hi ha, a
les obres de Benet Rossell, simulacions de codificacions successives de comportam_ents
fr.actals, aparences de bifurcacions entre
branques estacionaries dins uns parametres
abreujables, ficcions de variacions del volum
total del glac; continental de la Terra durant el
miliÓ d'anys darrer, imitacions de suposicions
de cosmologies per a la temperatura i
l'entropla de l'unlve·r s, i etcetera, etcetera..
Ben segur que el primer sorpres, per tot plegat, en sera !'artista mateix. 1 no cal pas
veur_e-hi, en ~aquestes convergimcies, cap onda parapsicologiéa ni coses per l'estil. No r,'hi
pas,
de
magia,
sinó
simplement
ha
il.lustracions del fet, assenyalat per Prigogine, que tant l'art com la ciencia reflecteixrm
"la multiplicitat de significants i l'opacitat fonamental del món".
Per consegüent, contemplades des de la ciencia i, alhora, des de les especificitats de l'art
-sense exclure-hi mai cap deis dos punts de
vista-, moltes de les peces de Rossell adquireixen dimensions noves, les quals, pero, no
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contradiuen pas les que han estat estudiades
· pels seus comentarlstes crítlcs. EII, com el
metafíslc conven(iut Einstein -que nogensmenys raona. tothora com a científic-, en la
seva obra, engrescadorament, no hi accepta
! 'existencia del temps; ergo ~¡ afirma la identitat entre passat i present i esdevenidor i,
per tant, entre infantesa, jovenesa, madure• sa i v ell esa; hi menysté, dones, 1a mort en
aquest nostre món tan estrany; hi nega, a la
fi, allo que anomenem realitat i que no és sinó
una fal.lacia; i, en conclusió, hi testimonia par-abolles dalinla·ns (5) que duen al no-res; és
a dir, hi aconsegueix que l'analogia produTda
a la babala ~sdevingui ambigüitat pura.
Altrament, els metodes sistematicament ambigus són els únics que permeten de veure en
)'obra de Rossell unes exegesis grafiques
d'allo que conjetura el materna.tic René Thom
(6) un cop ja pa'ida la seva Teoria de les Ca_tastrofes: "!'estructura de l'espai no és pas,
probablement, la que fem servir en la geometria orllinaria o en el calcul classic".
1 és que Benet Rossell treballa com si hagués
copsat que la il.lusió persistent del temps suposa la base de partida per a la repressió del
deliri termodinamic d'una geometria sotragada follament per un aztar analogic, la qual
geometria és la practica9a per ell, és el seu
art.
NOTES:
(1) Als col.loquis sobre Determinisme i atzar
celebrats a Figueres al 1985, les conferencies
i debats deis quats han estat publicats per
Tusquets Editors, el 1986, al llibre Procés a
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l'atzar.
llya Prigogine, nat a Moscou· el 1917, fou
guardonat el 19,.77 amb el Preml Nobel de Química, especialment per la descripció de les
estructures dissipatives.
(2) La conquete de l'irrationnel, París, Editions .Surréalistes, 1935.
(3) Al seu !libre Ideas sobre la complejidad
del mundo, Tusquets Editors, 1985. Jorge Wagensberg, nat a Barcelona el 1948, és professor de Teoria deis Processos lrreversibtes de
la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, on dirigeix· un grup d'investigació en
biofísica.
.•
··
( 1) Al !libre Kunst und Sturm, de la Rowohlt
Taschenbuch Verlag GmbH, ~einbek bei Hamburg, 1981. Klaus Paumann, nat a Rothemburg
(Alemanya) el 1938, és científic, pintor i teoric
de l'art. La seva obra teorica té un ressó
considerable a Alemanya i als paTsos escandinaus, segons la revista Die Zeitlupe d'Olten
(Alemanya).
.
(5) Els del !libre de Salvador Dalí esmentat a
nota 2.
(6) Al lllbre esmentat a la nota l. René Thom,
nafa Montbéliard (Fran~a) e~ 1923, fou meda- ·
lla Fields (el cobejat Nobel deis materna.tics) el

1968.
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El tema de sempre és la crisi del teatrd, que
si no hi ha públic, si no hi ha diners ...
Tots ens fem les preguntes: hi ha més públic ?,
ha crescut !'oferta teatral?, el teatre en catala?, és molt car el teatre?. Mirem-ho si us
sembla.
Si comparem 1a--·cartellera teatral de fa deu
anys amb la d'a,:-a, no ens .J:lo creuriem. Si ara
ens sembla escassa, abans era misteriosa. El
teatre ca tala, que fa deu anys . era només
una il •. usió vidriosa, ara, en comparaci .ó a la
indigencia d'aleshores, posseeix una vitalitat
inedita. Ara bé, si analitzem l'evolució del tea tre estrena t aquests Últims anys, ens podem
adonar d'algunes orientacions cardinals. Pe·r
exemple, que ha aparegut un teatre comercial en catala que s'ha decantat de 'm anera
exclusiva cap a la comedia.
En aquesta dec_antació hi ha, cree, un moment
decisiu: un exit que dissipa de forma expeditiva la remen'ia del fragil i apostolic teatre independent; un exlt que, amb la rotundltat deis
números positius, mostrava el camí més
agra"it. Parlo de l'exlt de "pel davant i ... pel
darrera", . nou · mesos en cartellera (85-86),
t 50.000 espectadors. 1 un altre factor de
l'eminent i providencial en aquesta consolidació d'un teatre comercial en catala: Annexa.
Que és Annex_a?, una empresa que, en deu

anys, des d'una minú•scula estructura domestica de projecció local, s'ha convertit en una
poderosa
distribuidora/programadora/productora teatral, en una empresa rendible,
emprenedora, ambiciosa i envejada. Com a
empresa té les coses molt ciares: ha de fer
qtec;r:-·~ teatre sigui un bon negoci. La jugada
de moment, rodana. Hi havia un públic per
descobrir o per ihventar.
D'aleshores en'ia, les comedies dominen cada
cop més el panorama teatral de Catalunya. 1
si el teatre de bulevard triomfa i. senyoreja
potser no és tant per culpa de no se quina
perversitat empresarial com perque a.ix.o és
el que demanava el públlc, 1 si el públic vol divertir-se i prou,. dones ...
El _públic no vol que li rosseguin el crostó. P-Jguns s'esgarrifen en veure aquest paisa.tge
teatral redu"it, com més va, més, a la rialla
facil, a la formula agra"ida de la comedieta.
Tanmatei x, quan veus qüe alguns disposen de
tants mitjans que flns i tot poden ar,unciarque s'en van de vacances·, dones, és raonable
que els altres passin de tot. Segons com; jugar a fer l'herol és fer !'idiota. Deixem les hero"i"citats per als funcionaris de cultura.
Els preus del teatre és mouen des de 500 a
3.000 p~ssetes de cost social, un espectacle
cultural que no tenim que deixar-lo mai.
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dineria. En poc temps, .transforma allo, que no
semblava en res lo que era. També es dedicava a t'ensenyan~a, amb menys atumnes. Als
diumenges teniem en aquells anys c.ostum, sobretot el Jovent, d'anar a !'Empalme a l'hora
Des de fa molt quinquennis, les autoritats loque passava el cotxe de IÍnia. Tenia la parada
cals han filat gruixut. Potser sí que- aixo hagi
a casa Portola. Ella tampoc faltava a la seva
fet que tothom es trobés com a casa seva i
arribada,
vestida bastant elegant; sobretot
alguns han arreglat moltes cases que sens
recordant de la manera que l'haviem vist.
dubte estarien enderrocades. Hem tingut i tal
Portava un galapat, adornat amb un lla.-¡ i llivegada tenim persones que no sabem d'on han
vingut, a que han vingut i on velen an~r.
gat amb cordill" del que es feia acompanyar.
Abans m'he fet la pregunta de si estava fora
El cas concret a que em refereixo és el d'una
deis seus cabals o tal vegada tenia ganes de
dona que a poc d'acabada la guerra civil, es
que es parlés d'ella, jo no sé pas, encara
presenta a la Regola pessim_ament ma_
l vestiavui, .cap a on · em decantaria.
da. Arreplegava cassigalls i xatarra, .bales i
No recordo quants anys la varem tenir entre
altres metralles. Tot el que sabiem d'ella és
nosaltres; va desaparelxer de la matelxa maque es dela Suarez I que, segons ella, anava
nera que va arribar. Quan feia molts mesos
de peregrinatge a Jerusalem. Al poc temps es
va traslladar a Ager. Vivia a casa la Gracia, . . que havia desaparegut, un 25. de juliol, festa
als campaments, tocant a l'estació del ferroal barri de Soldevilla. Alternava la recollida
carril, la famíl'ia Ca.macho ·ta tenia com invitaamb l'ensenyament privat: Era una dement?.
da d'ho~?r. Ens va costar molt coneixer-la pel
Segons les notes que treien els seus alumnes
canvi tan radical. Era tota una senyora, ben
no ho demostrava pas. No triga gaire a trasvestida i enjoiada a no poder més.
lladar-se a la placeta de Gallego -avui de
Si el filar gruixut ha fet renovar molt et poGaspar de Portola-. Allí vaig poder comprovar
ble, estic convern;ut també que ha influit a la
_el gran interés que tenia per ensenyar; tenia
poca seguretat. Abans, les claus, la majoria
bastants alumnes de distintes edats; els feia
grosses, totes es deixaven a les gatoneres
molts crits posant de la seva part molta voluntat.
amb totá tranquilitat. Avui, les prenen com si
fossin una pe,;a de museu: -Són coses que les
A mesura que passava el temps, anava canha dutes el modernisme?. Jo no ho sé, pero sí
viant d~ Ilustre i de vestimenta. No va tardar
trobo a faltar la seguretat que teniem abans.
en canviar novament de lloc. Compra una
casa gairebé enderrocada, prop de la Font del
Pedro, de la Josefina de Serra. Allí ens va deJoan de Pasqu.al
mostrar el molt que sabia en decoració i jar-
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LA IMPORTANCIA DE LªARTESANIA
Per l 'Ordre del 16 de septembre de 1987 del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
han quedat creades · les normatives de
!'artesa alimentari i del mestre artesa alimentari, per les quals es regular~ el seu
a torga ment.
Fins ací l'ordre del Departament. Ara cal que
insisteixi en la gran importancia -que suposa
la seva promulgació pel nostre sector; estic
convenc;ut de que aixo sera un pas· important
per a la consecució deis objectius que ·en
aqueix mornent té plantejats la petlta lndústria. Es sabut de tothom que les grans panificadores intenten acaparar tot el mercat del
pa. Es importentíssim per a nosaltres, els qu~
hem treballat sempre d'una forma artesanal,
que puguem fer front &• les panificadores, que

. sovlnt munten taules de venda de pa amb el
calificatiu .d'artesa, quan és pura propaganda, i que esta cuit amb llena: Qualificatius
que ·s •atorgu.en sense raó d'ésser enganyant
als clients:
Considero, que aqueix reconeixement d'artesa
alimentari .o de mestre artesa alimentari sólament s'hauria d'atorgar a aquelles persones
o empreses que veritablement treballen artesanalment. Per aixo conside_ro important la
nova normativa que ho raguli.
Ramon Mau.rl.
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ESPORTS

L'hivern tot just s'inicia, motiu pel qual els esports d'hivern no s'han endegat encara. Al proper
·número, de ben segur, us podrem parlar d'esquí, sobretot, i de les sortides que tradicionalment
el nostre jovent efectua any darera any a les pistes deis cims pirinencs.
Per ~ltra part, la tardor no ens permet parla d'una activitat esportiva destacada. Aixo es rer
flecteix en l'absencia de notícies en aquest apartat de la nostra revista. L'Únic esport que es
pot esmentar com practicat a la nostra Vall, en alguns deis fins de setmana d'aqueixa llarga
esta ció, és el "parapente" (1 ), practicat per gent de clubs provinents de Barcelona, que s'han
despla~at fins la nostra ter'ra.
·
. ·
Davant el gran ímpuls que s'esta donant. en general a la practica de l'esport a través deis estaments governamentals i medis de comunicació, no s'ens acut cap altra reflexió, que anirmarvos a practicar l'esport en totes les estacions, també a la tardar, ni que sigui practicant el
"footing" o senzillament el passeig regular i qu'otidia -depen de l'edat-.
RECORDEU: «mens sana corpore sano».
( 1) El parapente= para·ca·idisme de decliu.
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fULLS LITERARIS
CAMPANES
D'AGER
I'""""""""""""""""··""·""""""......,,,,,,,,..~.............

1 campanes de la vila,
1 ·aquí hem dones alegries,
1 alla hi trobo soletat.
AJ

·1 com t'enyoro alla ciutat,

11
1
1

.

1

1

·1 Aquí tinc espai lliu-re,
1 alla estic empresonat,
1 aquí l'aire hen fa viure,
alla esta emmetzinat.
11 Més ai! e1s ·temps c~mvien,

1

1
1
r.

r.

1
1
1
J.
1
1
1
.,.
1
1

1 la
1

1

ciutat s'en va en els camps,
ambicions i vicis ens atian,
com tronades de trons i llamps.

1 Aquí l'amistat, abans sincera,
1
.,. avui, potser s'en pot dubtar,

1 la hipocresía és la que impera;
1no és propi sois de la ciutat.
1
.,. El

corc va corsecant I' enteresa,

IJ.

1 i mina i min·a la voluntat,

1
1

1 la covardia, ja s'ha fet mestressa;
1 ens te de peus i mans, com escl~us lligats.
1
1
1 perquee d'aquesta gran covardia,

1
1
1

1 sois una raó, queja hem perdut la Fe.

1

1 i p~r que, per que i per que?
1 sois una raó contestar-te podría,

11
r.

1

1
1

1

Ager 6 Octubre 1979 1.
JOAN LLAVANERAS ri
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BU TLLE T I DE COMANDA I
SUBSCRIPCIO

81 r.BUTLLET
- - -I DE-. DOMICILIACIO
- - - -11
BANCARIA
11
1

--·---- - -------- - --l.

llcíes it j o subscriurem per un any a pa r tir
número
IFa ré efectiu l'import mi t j an~ ant
.
D Taló banc a ri adjunt a la present

Iº

de l■■ Senyors

els a gra iré que amb carrec al meu
compte /llibreta a t engu in els rebuts que els
llpr esentara L~ C,.a banera.
, .
( Les renovac1ons son automatiques).

.1
'I

11

domiciliació bancaria

1
1
1

Data .................................................................. ......... ITitula·r compte
.
Sign aturaa
.
. ·
Noms i cognoms
................................................................................... .

I
, .............................................:..............._.......... :... ········11
·
O•••

e•••••

1 1 1 • • 1 1 1 1 1

e

1 1 • 1 1 1

.

·

1

Banc/Ca,xa ............................................................. .
~

1 1 1 1 1

t

I

O I 1 1 1 1 I IS 1 1 1 I I I

e

1 1 . I I I I I I I I • 11 1 1 t, 1 1 1 1 1 1 1 I • I I I 1 1 1 O

1Carrer.......................................................................
:·
IIAgenc ia .................. ~....................... ~ ......... -.................. 1
.
_
1···. ··· .........................................-:-................................
. ,1 Núm.
, Compte
. ............................................................1
,
·Pobl a cio............................... ......................................

1

Num. Ll1breta .............. ;.......................................... .
IIAdre~a Agencia ... ;...................................................

.

I

IIPob lació .................................................................... ,
:
·
1Dte ..............................................................................
Data .......................................................................... ·
IP rovincia ................................................................. ..11
Signatural

.e1e: · · ~. . . . . . . . . . . . . . . . .~la
~

~

~ ~ ~

•

•

•

•

•

•

• '.I

-===============
r • • ~ • • • • 'IP • • • • • • • 'I■
1-Quota:

l

l lla subscripció podeu adresar~la a: 1
Vi ctor Casanov es
IC arrer L·a F on t s / n ·
·I

600 Pts.
- ~mb despe ses d'envío pels de fora
d'Ager: 750 Pts.
I

l. - - -

25691 - · Ager (La Noguera)
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- - - .11. - - -

-

- - - al

•
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· . AMBLA COL-LABORACIÓ DE

CAIXADE
BARCELONA ... · .

