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mb el delit de l'estiu, la calor
creixuda, pero amb la rialla oberta
i e! cor festiu, per allo que a
l'agost la vall va vestint-se de festa major, voldriem encetar !'editorial
d'aquest exemplar de la nostra revista desitjant una Bona F~sta Major a tothom,
tant als vilatans d'Ager, com a tots els
deis pobles de la Vall que celebren durant
els mesos d'estiu la seva Festa Major. A
tots BONA FESTA MAJOR!!! us desitja el
consell de reda:dó de la Cabanera, que sua
els darrers esforc;os per poder oferir-vos
a temps l'exemplar que teniu ara ' a les

.9L

l'l'Bl,.

L'estiu passa amb rapiqesa, aviat estarem
en plena festa major d'Ager, que en molts
aspectes suposa la culminació de l'estació,
pero també l'anunci del seu dedivi; l'anunci
, d'una pau massa feixuga que sovint no es
·. vol i que sumeix la vila durant els llargs mesos d'hivern en una letargia dol~, cenyida
d'un deix de tristor. Potser el major moviment del nostre turisme restan protagonitzant els estrangers, anglesos, trancesos o germanics ; que en les nostres

estades en els bars o la piscina sentim en la
remor de les xarrameques, com un confós
estremoliat llenguatge. Polser per_aquest
motiu hem acceptat obrir un apartat de la
revista dedicat a ells. La primicia del primer article ens l'ha brindat, en angles, el
nostre bon amic Declan. Ens agrada la idea
i desitgem que generi noves
col.laboracions, per tal d'esdevenir, durant
l'epoca de vacances, també un medi de comunicació pels estrangers.
Molt menys ens plau, haver vist amb quina
indiferencia certs medis de comunicació,
especialment TV 3, s'han fet resso de les
finals del Campionat de Vol Lliure
d'Espanya que s'han celebrat a la nostra
vall durant el mes de juny. Dónala impressió que TV 3 sigui només la televisió de
Barcelona i estigui al servei i l'arbitri de
certs sectors, com si la Catalunya de Ponent fos la Jongla del nostre país. El centralisme barceloní és dolent i sentir que
s'esta sofrint no agrada pas gens.
Des d'aquesta editorial us voldriem anunciar també, que ens podeu facilitar propaganda deis vostres establiments comer-

cials, etc.... o d'allo que us interessa anunciar, vendre, comprar o solament Hogar.
Rebre propostes vostres ens plauria
moltissim, dones seria un indici més del
servei que aquest medi de comunicació pot
oferir a tothom. A la vegada ajudaria a
l'edició de la revista i tots potser la sentiMu com més vostra i com més útil.
Ens plau finalment poder anunciar i veure
que un any més s'organitza a la nostra vila
una exposició de pintura de categoria, d'un
~rtista de talla internacional. Significa que
Ager es preocupa per mantenir un cert to
cultural i, a la vegada, que fomenta les
arts, com activitat que a la llarga ha de
concluir a la creació d'un gran museu.
Aquesta és !'esperan~ i el desig que tots
tenim per un futur que no albirem massa
llunya. També hen d'afegir com primicia i
alhora notable esdeveniment, l'organització
d'u~,¡¡. exposició de gravats, · que restara
oberta a la sala del restaurant de Xalets,
de !'artista novell i ben vinculat a la nostra
vila lbi Canal. L'activitat artística es veura
així doblement representada i podrem
fruir tots de l'obra d'aquests dos artistes.

..........
el d1a 13. es presentara una col.lecció de gravats de l'lbi Canal, a la sala del restaurant Mirador del Montsec (casa Xalets), a les vuit del
vespre.
El proper dia 14 d'agost, a les 12 del matí, sera inaugurada l'exposició d'Antoni Taulé a la sala gran de la Casa de la Vila. Fara la presentació de !'artista i de la seva obra, l'escriptor Emili Bou i Cabré.
Segons ens informa el nostre batlle Xavier Sagarra, l'Ajuntament té presentades, a Obres i Serveis, les següents propostes. Per a Corsa
la portada d'aigües i la pavimentació deis carrers. Per a Agulló la portada d'aig~ i també pavirnentadó de carrers. Per a la Regola, la millora de l'enllumenat públic. Pera Fontdepou la pavimentació de carrers. Pera Ager, la reforma de clavegueres, de la portada d'aigües i
pavimentació del carrer del Pedró, del Portal a !'Empalme.
Us recordem que, a la doenda a finals de juny, deis campionats de vol lliure de la final d'Espanya, entre els invitats pera l'atorgament de
premis, estigué entre nosaltres el lleidata universal i gran cientific Joan Oró, que presideix actualment l'associació deis "Amics de Gaspar
de Portoia·, el qual s'interessa vivament per tota la nostra historia i monuments, en especial el casal de Portola, i prengué ferm proposit
de fer justicia a la nostra vila per tota la marginació soferta en el pertocant a la figura de l'eminent conqueridor. Rns i tot s'apunta la possibilitat d'adquirir el casal i convertir-lo en seu de dita associació.
També el 25 de juny, el mateix de la cloenda del campjonats esmentals, es celebra la diooa de Sant Pere a dalt de _
la Col.legiata. Fou un acte
senzill, amb la missa, l'actuació deis nens i la coral d'Ager. La festa, pero, mantingué el signe reivindicatiu d'altres anys i es destaca la situació d'injustícia i abandó amb que es manté el monument per part de l'administració. Una situació lamentable que a tots ens preocupa.
·
Quant al Consell Comarcal, que heu de saber tots que ja funciona i que el nostre alcalde n'és membre integrant, fins l'actualitat ha celebra!
solament dos plens. El presideix el convergent Sr. Borras. Entre els assumptes tractats fins ara en els dos plens, s'ha tractat de la seu
que calia buscar per al consell i també de l'adquisició de maquinaria per informar millor al ciutada.
Quant a les obres de l'escola, esta previst que estigui acabada a l'inici de curs. Les_obres, que ascendeixen a cinc milions, suposen un remodelat del vell edifici a les actuals funcions escolars i millora d'instal.lacions, i a una recuperació de la imatge del vell edifici construi't en temps
de la Mancomunitat
La Junta del Patronat notifica també als seus socis que ha substitun a la Lola Maurí, coma tresorera, la Maria Tresa de Xalets, a qui us
haureu de dirigir per pagar la quota. També us vol anunciar que s'acorda l'augment de la quota en 500pta. anyals jades d'aquest any de
1988. Tant si com no s'enviara una carta anunciant tot aixo.
Després del trofeu de Parapente celebrat a Pola de Lena, els organitzadprs de les properes proves d'Ager, dub Pirinaic i Fuente.De, escola de Cantabria de Parapente, han decidit realitzar una combinada Ager-Fuente De amb la finalitat de preparar proves d'auténtica ·
valua i i dificultat..
·
El tercer cap de setmana, dies 17 i 18 de septembre, es celebrarían les proves del campíonat de Parapente. Basicament seran proves de
maxima distancia i cronometratge de temps, així com passar entre valises. etc.... Hi participaran més de cent pilots de tot el territori
hispanic i un gran nombre del sud de frarn;a.

1988, an~ del Montsec
Potser hi hagi encara algú a qui estranyi ·
aquest encap(,alament. Dones sí, l'any en
c~rs es pot ben bé anunciar com l'any ded1cat al Montsec, tant pels acles reivindica~us que s'han organitzat, com per les
~nt1tats culturals que hi han donat suport
1han fet també aportacions. Sens dubte
és _l'lnstitut d'Estudis llerdencs, la institooó que amb majar interés i altruisme ho
ha assumit. 1 dir I.E.1.; és parlar d'una institució subvencionada per la Diputació
l'ambit de la qual comprén la majar part
de les terres de Ponent, o almenys hauria
de ser aqueix l'esperit ja que entre tots
ajudem a la seva subvenció i manteniment
En el cas de les ·edicions i actes que entom al Montsec s'han celebrat, ha demostrat ben clararnent aqueix esperit. Nosal·
tres ens en congratulem. · ·
A nivell de divulgació ha aparegut a la
col.lecció Terra Nostra, gironina, un llibre
espléndidement il.lustrat que ve a sumarse als ja editats per excursionistes, pel
centre excursionista de Ueida i el Centre
Excursionista de Catalunya, en els quals
sobretot s'ofereixen rutes que poden seguir els amants de la natura, amb dades i
descripcions més o menys interessants,
quan depassen les purament alpinistes.
Naturalment també l'Escola de la natura
"l'Arc de si. Martí", que ens munta
l'exposició a Ager aqueix hivern, patrocina
un petit !libre recollint els aspectes de
major relleu, interés científic o artístic,
que el M'.>ntsec ofereix per qualsevol que
el vulgui visitar. Finalment acaba d'ésser
publicada la ·~u;a Geológica del Montsec ;
de la YaU d'Ager·. escrita conjuntament
per Joan Rosell i la seva muller Carme
Llompart, dins la col.lecció de guies i monografie_s sobre les Ciéncies Naturals que
ve publlcant el Centre Excursionista de
Catalcinya.
Potser no sigui avui el dia adient per parlar-vos d'aquest petit tresor que ens
a~ben d'oferir aquests grans amants
d'Ager, puix naturalment volem demanar
que els autors en facin la presentació a la
nosta vila. Malgrat pugui semblar a primera vista que es tracia d'un !libre més
de rutes per a seguir els amants de la natura i possibles afeccionats a la paleontología i geología, a mi m'agradria destacar
sobretot, sense entrar en els aspectes
més científics, que es tracta d'un !libre

amb un doble: valor: D'una
. banda, és.un 11·~bre fet amb mtenc16 divulgadora, d1daetica, pera d'~na altra cal dir també que els
autors escnuen el seu llibre sobre un grapat d'anys d'éxperiéncia, de portar als
alumnes seus a fer les classes practiques
de geologia "in situ• al Mon!Sec i aquest
és un valor indefugible, pel fet que un bon
manual o una bona obra didaclica necessita _sempre d'un cúmul d'experiéncies i conetxements, com els deis autors del llibre.
Nosaltres ~ns podem sentir cofois, puix
amb e!l~-~ndrem la nostra primera guia
geolOgica I paleontolOgica del Montsec per
poder conéixer millor la terra on vivim i
han viscut generacions d'avantpassats
nostres. Coneixem a retalls la nostra histeria; ens manca encara una guia de la bo·
tanica i zoología del Montsec. Tot arribara. Nosaltres solament desitgem que
alcancin el nivell i la qualitat de la qual
aquí amb tan de plaer us comentem, pel
fet que el nostre company Joan i la seva
muller amb aqueixa obra ens han tet un
gran servei, a la nostra terra i als qui
l'habitem.
Retornan! al principi, deíem que enguany
es pot ben bé considerar any del Montsec.
A mi, pera, el que em sorprén més és la
indiferé~ amb qué la majoria, o al~enys
una part 1mportant del poble veu tot aixO
i se'n fa ressO. Sembla que senti malarnent
fins i tot, perqué ha fet fallida el famós
projecte de la carretera de Bon-rebei. Jo
cree, com succeeix altres cops que
!'interés que la nostra terra esta generant mereix també la nostra atenció i que
caldria anar pensant com enfoquem el
tema del pare natural. Si ho tirem endevant o, senzillament, ho rebutgem definitivament. Cal recordar que l'administració
té un compromís quant al tema del pare i
que som nosaltres qui hem de fer pressió
perqué sigui el que millar ens convingui, si
ho volem seguir tirant endevant.
Jo només vui dir quatre coses. El projecte
de pare, després de la visita que es féu al
del Montseny, pn també hi anaren dos representants d'Ager, es veu amb bastants
bons ulls pels alcaldes respectius de
Guardia i de Vilanova de Meia, aixi com de
Benavarri i Pont de Montanyana, que han
demanat sumar-se al projecte. És dir
s'albira un gran projecte que contemplari~
un pare que abrayaria les tres carenades
del Montsec "Estall-Ares-Rúbies·. Jo
cree que .és un tema del majar interés, en
el qua! Ager pot jugar un deis papers

· · · Ja
· que fins s'ha partat de reip~1or!tarIs,
vindicar antics passos negats com el
Pont de Montfalcó.
'

Més endavant es convocaren noves reunions i es donaran altres informacions i
orientacions a partir de les quals ja hauran d'ésser els municipis els qui moguin
l'assumpte i si ho consideren necessari
facin per mancomunar-se per tal de dur a
terme el pare i ésser així afavorits conjuntament en aquells serveis o deficiéncies
que es determinin. No sé, són coses que
avan<;o i que considero que cal que anem
rumiant i veient si és tanta bestiesa com
fa uns anys creiem. La vila d'Ager. la vall.
es despoblen dia a dia i cap al-licient crea
nous medis de vida que porti gent. Nosaltres seguim entestats en mantenir-nos
tancats en nosaltres mateixos; enfrontats
els uns als altres sovint; sempre per motius mesquins i egoistes. Mai la nostra
terra_havia sofert una davallada tan gran.
Tan 1ncapa905 ens sentim, tan gasius per
bellugar-nos i lluitar pel nostre futur
col.lectiu?. Nornés a tall d'exemple us donaré el cens d'habitants de la nostra vall
als anys !renta, abans de la guerra. segons s'assenyalen a la Geografia de Catalunya per Ceferí Rocafort.
Ager..... .......... 258 edificis: 888 habitants
Agulló ............. 38

1 45

Corsa ............ 50

10a

Fontdepou ..... 35

92

Milla....... ........ 47

14 1

Regala ........... 76

19

F.F.
- J. M Serrano i Farrera
1

El fvt)ntsec
Col. Terra Nostra, 11
edic. Nou Art Thor, Barcelona, 1988
- J. Rosen i Sanuy
C. Llompart i Diaz
Guia Geológica del Montsec i de 1~ Yall

d.'.Aw
_Edil. Montblanc-Martin, C.E.C.
Barcelona, 1988
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Unes Primeras Notícies del Poble d'Áger de California ·
És possible que el meu nom
sonara estrany als lectors
d'aquesta revista. Sóc anglas, i vise i dono classes de
.llengua anglesa a Balaguer.
És també a Balaguer que he
conegut la família de
l'agerenc , Enrie Sauret.
Quan Vaig llegir el número
5 de la "La Cabariera" ,
sobre el bicentenari de la
mort d'en Gaspar de Portola, m'interessava la notícia
que també hi . ha un poble
anomenat Ager -bastant
petit segons sembla, mirant
el mapa - situat al nord de
l'estat de California. Els
meus amics agerencs es
van posar contents quan els
vaig suggerir que podia intentar d'establir contactes
amb aquests altres agerencs del poble california.
Aquest petit article explica
els primes passos del procés d'establir aquests contactes. És un procés que encara continua.
Ager esta situat al "comta!"
(= county), o districte administratiu de Siskiyou, al extrem nord de California. Sis- ·
kiyou és molt gran, amb una
extensió de 18.000 Km .2 ,
és a dir, més de la meitat de
l'extensió de tata Catalunya.
És només un deis 58 comtats que componen l'estat
de California, que és enor. me. Al principi vaig perdre
temps escrivint cartes dirigides a uns ajuntaments que

no existeixen, sense entendre que aquestes poblacions són massa petites per
tenir ajuntaments. Ara entenc que Siskiyau és un deis
camtats menys pablats de ,.
tota· California. És una zona '
de ranxos i d'explotacions
forestals, amb malta selva,
que inclau llacs, muntanyes,
caves, algunes fonts térmi-

·,

ques i fins i tot volcans actius. Diuen que aquest paisatge és ben pintoresc, i
que hi abunda la naturalesa.
Finalment, vaig tenir la sart
d'escriure a la biblioteca
central de Siskiyau, situat a
la seva capital, Yreka, un
poble que té namés 5.000
habitants. Estaven molt con-

tents de rebre la meva carta,
i no sois em va contestar el
bibliotecari, sinó també la
Harriett Denney, una senyora que podem suposar que
ja no sera molt jove, que és
la néta d'en Jerome B. Ager,
que va fundar el poble
d'Áger durant la segona
meitat del segle passat.
Resumint la informació que
fins ara he rebut, trobo que
en Jerome B. Ager va arribar des de Nova York al
comtat de· Siskiyou, a la recerca de l'or, que sí que en
va trobar, mentre encara en ..
quedava. Després va comprar un ranxo, i quan va arribar el -ferrocarril de San
Francisco (California) a Portland (Óregon), hi va créixer
tot un E>etit poble amb el
nom d'Ager. Hi havia un
hotel i restaurant que servien per als maquinistas i al-

tres transportites, a més a
més, per a la gent d'aquella
regió i fins i tot per alguns turistas. També, hi havia una
botiga general del poble,
una oficina de correus, dos
bars tipus "saloon", una sala
de ball i estables pels cavalls deis transports i correus "Express" i "Wells
Fargo", que col.laboraven
amb el tren.
Malauradament per a Ager,
un altre· ferrocarril es var
obrir als principis d'aquest
segle, que va treure molt
transit a Ager, i aquest procés es va accentuar amb el
creixement del transport motoritzat. Poc a poc Ager ha
anat disminuint, fins que
avui dia hi queda poc més
que un hotel i un ranxo, pero
aquests sí que estan en ple
funcionament. Bastants descendents, alguns que tenen

el cognom Ager estan disperasts per la zona. La Harriett Denney, que m'ha escrit, va néixer i va passar la
seva joventut al poble
d'Áger. Ella fins i tot es deia
Ager de cognom fins a
casar-se, pero , seguint e1
costum del país, ara porta el
cognom Denney del seu
marit.
La Harriett Denney m'ha expressat un sincer agra"iment
en rebre notícies d'Áger .
(Catalunya). Ara ii he contestat explicant-li més coses
i enviant-li l'esmentat número de "La Cabanera". Espero que, poc a poc, els agerencs, tant de Catalunya
com de California,· arribareu
a conéixer millar els vostres
"pobies ágermanats".·
Robert Ackroyd .

Lil EstPellil

S A de Seguros

J
• 1

L'ESTIU A LA NOGUERA
La nostra vila d'Ager, a l'estiu, dóna
for~ goig veure-la. Un gran esto!
d'infants rodolen i passegen tothora pels carrers i places alegrant-la i
donant-li color i vida, majorment als
capvespres, quan comenca a bufar
un subtil oreig fresquívol i es reuneixen per fer petar la xerrada, organitzar els seus jocs i, si més no,
els més grandets, contar-se les
seves primerenques cuites senti: mentals. Quin canvi, bon Déu, de
l'aspecte tristoi i desoltat que tantost ofereix a l'hivern ... !.
1 no diguem de la gent gran que,
a lits contemplen
mentre embad_
llurs fills i néts, gaudeixen també
del tonificant sol del migdia, la re.confortant frescor deis capvespres
i tranquil.les matinades. Quin assossec per l'esperit!. Quin relax pel
cos ... !.
Ara que estem en ple període de
vacances estivals, i encara que els
vilatans agerencs ho sapiguen
prou bé, no em puc resistir a la
temptació de fer, ara i aquí, un petit
repas i recordar tot quant de bo
ofereix generosament la nostra
•terra ferma•.

4

és
que , - sense
pecar
d'immodestia, la nostra Vila i Vall
és, per nosaltres, corprenedora,
cautivant ... Cavalcant entre les
dues Nogueres, Pallaresa i Ribagor~na, recolzades al bressol del
majestuós Montsec i Serres de
Cas, Pui i Montclús, ofereixen al vi- ·
sitant quelcom més que una sor. prenent panorámica, gent amable i
senzilla, oberta al dialeg ; hi ha
també molts altres atractius com
• són: !'abundancia de fonts d'aigua
cristal.lina. boscos amb variada arbreda, la singular flora i fauna a
l'imponent massís del Montsec i
faldars de les serres (fa temps que
es parla de la possibilitat de declarar aquesta zona, pare natural),
muntanyes amb imposants entalla-

dures geologiques, rius engorjats,
violents i solitaris, embassaments
(llacs) grans i nets, on els arbres i altives muntanyes s'hi dibuixen i emmirallen d'una manera magica, encisadora· ... Són uns llocs -relaxants,
ideals per a la practica de la pesca i
natació, a la vegada que ofereixen
' un marc maravellós pera diversos
tipus de competicions nautiques ...
Bé,, tot seguit intentaré fer com un
petit desglossament.
Els amics de la muntanya, excursionistes i escaladors hi trobaran bons
puigs i cims per visitar i escalar. Qui
s'animi a conquerir el cim del Montsec, popularment anomenat Pie
de Santalís, -1678 m.- i també els
impressionants penya-segats i estimballs. de Terradets i Montrebei,
podra fruir d'uns sorprenents panorames. Sembla ser que el Montsec i la depresió geografica de la
Vall, propicieu la formació de les
dites corrents termiques, circumstancia la qual afavoreix en gran manera la practica del •vol Lliure•. Així
ho demostra el fet que tot sovint hi
hagi un gran nombre de practicants
de tant espectacular com arriscat ·
esplai, vinguts de diferents punts
d'Europa. Els porfessors de
l'escola de Vol Lliure, els participants a les practiques i competicions oficials, juntament amb els
que estiuegen al Camping i altres
indrets, ·donen a la població un
petit caire de vila cosmopolita.
Els estudiosos geolegs, al Montsec, des del Congost Pas "de Montrebei al de Terradets .. i Rúbies, hi
poden trobar abundant i variada
materia for~ interessant; roca sedimentaria i altres estrats amb varietats colors són a flor de vista, coves
profundes amb diverses galeries,
estalactites i estalagmites, betums
petrolífers, marbres, fossils a bastament, etcétera. Recordo una molt
interessant mostra de fossils

d'animals i altres minarais procedents de la Pedrera del Montsec
·de Rúbies i també del Montsec
d'Ares, que fou exposada a la Sala
d'Actes de l'Ajuntament d'Ager,
ara fara uns tres o quatre anys, pef
molt enamorat i entes en la materia,
Ramon Alio.· La qualitat i quantitat
de les troballes és tanta, deia el Sr.
b una mica més
Alio, que am_
d'ir;iteres per part de tots, es podria
crear a Ager, un deis més importants Museus de Catalunya
d'aquesta especialitat. En dita exposició, recordo es feia especial
menció a una especie de peix
d'aigües profunds, el "MICRODON" assemblat al llenguat actual i
d'una antiguitat de 120 milions
d'anys. De la mateixa epoca era
també el "PROPTERUS", una especie de peix cuira~a més del
"LEPTOLEPIS WOITHY", antecesor de !'actual arengada. Em crida
l'atenció, també, un fossil de
mosca antidiluviana • ARTITOCOBLATA COLOMINAE", d'una insuperable qualitat i raresa, així com
uns excrements fecals d'animals
aquatics de grans proporcions,
fossils de plomes d'au, cargolets
de mar, les "OSTREA LAMELLOSA" ("almejetes"), etc.
Els amics de l'art i la historia, també
gaudeixen de bones ocasions per
a consultar algun arxiu, estudiar i
contemplar restes d'importants i diferents estils com són l'antiga
Col.legiata de Sant Pere, -s. XI-,
l'església de Sant Vicenc Martir, on
s'hi conserva un preciós sarcofag
roma del s. 111 d'alabastre ricament
cisellat, restes de castells, torres,
muralles, ermites , escampades
arreu de la Vall. A la part dreta de
!'altar major, també es guarden restes del que fou gran conqueridor i
senyor de la Vila i Vall d'Ager,
Arnau Mir d~ T ost.
Una gran profussió de fonts rega-

len aigÚa viva, fresca i reconfortant
al vianant que s'hi apropa per eixugar llur set o bé menjar-s'hi el berenar. Llastima que amb la pertinac;
sequera d'aquésts últims anys faci
que el cabdal de la majería d'elles
s'hagi esgotat en gran mesüra. A
menys d'un quilometre a l'entorn
de la Vita si n'hi poden comptar, tirant curt, una vintena, totes elles
molt bones i amb els seus respectius noms de pila. No cal dir que alguns d'aquests indrets són ideals
per fer-hi una relaxant acampada a
l'aixopluc de l'ombra verda de
l'arbreda.
També els boletaires disfruten
d'allo més, ja que, majorment a finals de l'estiu, acostumen haver-hi
unes bones tongadas deis més
gustosos i variats bolets, i de passada, si hom és afeccionat a
l'herboristeria pot proveir-se amb
facilitat de bons manolls d'herbes
aromatiques, tant medicinals com
culinarias.
La sedant practica de la pesca, a
les dues Nogueras, mobilitza un
bon nombre d'afeccionats, tant locals com forans . L'especie que
més abunda és el "black-bass". la
carpa i pocs més.

La practica de la caca hi és també
molt arralada. El terme d'Ager,
d'uns 50 Km. 2 , esta vedat i hi acuden molts cacadors d'altres comarques. S'hi troben majorment conills, perdius, guatlles , tudons,
tords, guineus, i, d'un temps enea,
molts por.es senglars . .
Pels amants d'aprofundir en lecturas deis fets i gestes deis avantpassats a les nostres terres, dues
histories molt interessants de la
Vila i Vall d'Ager estan rigurosament i documentalment compen diades· en dos diferents volums i
autors; una, del gran historiador
francisca, nascut a Montblanc, P.
Pere Sanahuja i Vallverdú, editat fa
uns vint-i-vinc anys, i l'altra, recentment editat el primer volum, del
polifacétic historiador, fill de la nostra Vila, Francesc Fité i Llevot. Del
P . Jaume Caresmar, monjo de
l'orde de Sant Norbert del Monestir
de les Avellanes, a la segona meitat del segle XVIII (1766), se'n guarden també uns molt importants
compendis manuscrits.
A diferencia de la majoria de les
valls, en que gairebé totes van de
nord a sud, seguint la direcció deis
rius aval! , fent-los de llit i que per

Examen de trances
- Com es diu gall?
- Le gallé, respon l'alumne.
- l les potes d~I gall?
- Les patés del gallé.
- 1 l'ovella?
-Le ovellé, segueix responent
l'alumne.
- l les ales de l'ovella?

- Les alés de le ovellé.
- Suspens dones, perqué l'ovella no

té ales.

tant solen ésser tancades, deprimides i fosques, la Vall d'Ager esta
orientada a l'inrevés, o sigui que va
de sol ixent a sol ponent, circumstancia la qual fa que sigui més !luminosa, més encisadora, oberta i riallera ... 1batel sol tot el dia, des de
l'eixida fins a la posta.
En ésser un paratge tan sumament
estratégic, pel que fa al pas obligat
d'acces al Pirineu, i davant de la
bella panoramica de la Vila i Val !
d'Ager, juntament amb sa cl im ato logia, riquesa agrícola, forestal h1-drografica, etc., no és d'estranyar
que, segles endarrera, fos sempre
motiu de freqüents i cruentes bata- •
lles pera conqueri;-la. Les nafres.
encara avui ben ostensibles de1
majestuós castell de Sant Pere I de
les torres i murallas que envolten 1a
vila i la col.legiata. en són un bon
silenciós testimon i.

1, finalment. que la gent forana s'h 1
troba torca bé, ho demostra ei fer
que, a l'estiu, es més que triplica·1a
població, circumstancia la qual és
motiu de satisfacció per als enamorats fills i amics de la Vall d'Ager.

P Sanuy P

EL MONTSEC
"Els primers passos d'allo que deprés hauria de ser una vida quasi
dedicada, fins avui, a les muntan:1es, els vaig fer de la ma del ancle
Josep Castells i Torres, el qual va
viure i va morir immergit en la granjesa de les muntanyes que van
ser la decoració de fans de la seva
=mstencia indomita. Anarquía i lli·Jertat. . va dedicar la seva vida a
:ure la "seva· muntanya, el Mon~ec . ca'1ador furtiu ... No valdría
,caoar ... sen se cridar l'atenció ...
obre e, perill que representa una
ava 111a de comunicació a les rodaes del congost de Mont-rebei ...
epresentaria la fi definitiva d'un
1els ounts més bells de la terra ca3.tana ,. a curt termini. l'extinció
• ...,a vida salvatge que avui eneal , ,u plenament".
1 xc és un tros del relat que fa en
')aqu,m Castells en el recent !libre
-=. Montsec"
◄ e quedaa aom,rat (fins , tot ena'"' 0rat) de la cura , confecció
J'aquest manual. Les fotos i el text
-n'han maravellat. No cal dir que en
participo de l'obra i basicament del
seu sentiment emotiu.
Pero, potser perqué l'experiénc1a
amplia el mesurament en cada siruació, penso que no hi ha sentiments amorosos iguals, exactes .
Vull dir, per al.lusió, que l'amor a la
natura de l'oncle Castells no és e,
mateix que sent el seu nebot. E,r

refereixo al dret sobre l'amor patri.
Per exemple, jo puc estar més enamorat d'Ager que el Pepito de Bilianes (és un suposit) pero no hi ha
cap dubte que les penalitats i satisfaccions (sobretot les primeras)
han esdevingut més intenses en
ell. Per tant, dones, veig més dret
en la valoració de l'enamorament
per part del Pepito de Bilianes i el
Josep Castells que per part del
nebot d'aquest i la meva. No és el
mateix l'amor a la terra del pagés
que !'acarona i el fa suar que el del
místic invocant un déu o idea etaria; no és igual l'amor patriotic del
morador en un poble petit que el
que viu en una gran capital; no és
idéntic l'amor del pare vers el fill
que a.l'inrevés, com tampoc es rep
semblant la visió d'un paisatge al
natural que el que es veu en una
fotografía en colors.
Jo dono més crédit als primers de
cada
puntuació . Adhuc
m'emprenya que quasi tates les
novel.les i pel.lícules ens mostrin
el mateix enamorament, el d'abans
de les penarkats auténtiques.
Penso que més que el seu anclé.
el nebot Castells ha estat imbuit del
que ell mateix crítica. O sigui: retardament per solucions utopiques a
una millar comunicació . resultat
deis seus millors estudis. Fins i tot
:ncloem-hi que part de la poi.lucio
ri a estat teta en ta construcció de•

cah;at i motxilla que porta en les incursions pel Montsec, a diferencia
del seu ancle.
Salvant excepcions, com la de la
mara que avorreix el fill per un mal
part, les bufetades del mestre Farran no van fer que l'estimessim
menys, i una de les ensenyances
que recordo fou que les carreteres
eren senyal de progrés, com les
ames modernas ho eren comparant-les amb les antigues de canyes .
Sí, jasé, nebot Castells, que veste
no va en contradicció del que exposo, conscientment. Com al principi, repeteixo que basicament
anem junts, pero ..• juraría que el
seu ancle, i per extensió els pares
de molts del seu parer (inclosos els
del meu amic Pac)h,QPinarien igual
en la carretera de Montrebei?.
En el llarg del temps han desaparegut uns animals (sort n'hem tingut)
i n'han sortit d'altres i aixo no parara
baldament es pugui retardar o ordenar. Pero basant-me en la llei de
prioritats, en la qüestió de Montrebei i per extensió a tota l'alta muntanya, el desert, la manca de civilització, de la qual el més important
són les carreteras, han indu"it que
deserti i s'hi extingeixi !'animal més
1mportant· !'home que hi neix . h1
treballa i hi mor.

.:: rinc Sauret I Gasto
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Agricultura Biologica
No sera pas aquest l'únic artide que oferirem sobre aquesta agricultura alternativa.
Ens basarem en estudis seriosos per introduir-ho i veurem d'almenys fer reflexionar a la gent, quan l1agricultura química
esta portant cada cop majors problemes.
Resposta a algunes preguntes que ús
podeu formular:
1- Com va neixer /'agricultura biológica?
L'agricultura biologica moderna va neixer
del geni intuitiu de dm grans homes, avui ja
desapareguts: Rudotf Steiner i Albert
Howard. El primer austRíac i deixeble del
suís Dr. Pfeifer, fundadors ambdós de
!'agricultura biodinamica des de 1914 als
paisos europeus de parta germanica. Albert Howard, agronom anglas, entre 1910
i 1915 va estudiar particularment el paper
deis parasits a la natura Ets seus métodes
i conceptas han estat aplicals i vulgaritzats dins els paisos de parla anglo-saxona
2- És factible l'obtenció de rendiments
sense l'ús d'adobs químics?.
L'experiéncia demostra, que quan les tecniques biologiques s6n aplicadas correctament, els rendiments són tant o més etevats que en tes explotacions de tipus
~blant emprant métodes químics. ~
Aixo explica facilment:
- Ets adobs no químics s6n més assimitables, degut a l'activitat deis microorganismes que sotubilitzen els elements
mineras que oonté el sol.
- La fixació del nitrogen . atrnosferic per
part deis micro-organismes assegura una
alimentació regular de les plantes d'aquest
producte.
3- Com es pot un detendre deis parasits
sense cap tractament químic?.
Existeixen dues concepcions de la lluita
anti-parasitaria.
a) La concepció de !'agricultura oficial que
consisteix en el següent raonarnent ·un parasit destrueix ets nostres cultius; destruTm-lo mitjan~nt un producte químic".
Malauradarnent, un cop el parasit ha mort,
n'apareix un altre i després un altre i cada
cop cal cercar un insecticida més potent. A
més a més, els productes emprats en un
principi es tornen rapidament ineficac;:os,
ja que els parasits es tornen més resis-

tents.
b) La concepció de !'agricultura biológica,
que consisteix en fer-se la següent pregunta "Per qué aquest parasit que abans
feia P9C mal ha esdevingut tan destructor?. Ésa dir, s'adona que arnb les técniques agrícolas actuals s'ha creat certs
desequilibris i que aleshores cal corregir

aoo.

L'experiencia demostra que l'aparició de
qualsevot parasit prové d'una causa determinada. En general, se sap també que els
parasits tendeixen a atacar les plantes debits i malaltisses. No cal dir, que les plantes
cultivade~ amb métodes químics estan
totes debilitades i sovint mataltes, degut a
la seva alimentació carent de tots els principis nutritius que precisen.
Contrari~t. les plantes mantingudes en
bones condicions d'alimentació i d'arnbient
són capaces per sí soles de resistir la
major part deis parasits. Ens referim a tes
plantes cultivades de forma biologica.
En algunes ocasions cal tractar tes plantes,
pero aleshores s'empren productes naturals i mai químics, puix tenen la funció
d'estimular la planta -ta seva resistencia-.
$'empren estractes de plantes i algunes
substancies minerals o organiques. Si el
terreny esta equilibrat, no es necessiten,
pero. Solarnent el cultiu deis fruiters pot
crear majors problernes.
4- És rendible el cultiu biológic?
Les bones explotacions biologiques tenen
una major rendibilitat que las explotacions
del mateix tipus emprant métodes químics.
Raons de dita superioritat ho són:
- La compra d'adobs i productes de tractament són inferiors
- El rendiment en producció iguala o supera
a la deis cultius arnb productes químics.
Després d'aquest preambul sobre agricultura biologica, que anirem arnpliant, passarem ja d'una forma efectiva a parlar, per
exemple, avui de l'adob per l'hort.

Fabrjcacjó: Perla seva fabricació, a més a
més de l'aire i l'aigua, necessitem tres elements: la celulosa, que ens aporta la palla,
herba seca, serrin, branques, etc. Nitrogen, que ens ofereixen l'horina, defeca-

cions, líquids de foses séptiques, lleguminoses tendres, etc. Sucres, que aporten
l'herba tendra. pelis de fruits, etc. , el
ray-graes ...
L'aire i l'aigua s6n necessaris, pero amb
mesura Massa aigua pot asfixiar el temer i
donar lloc a fermentacions putrefactes. La
manca d'aigua, pero, impedeix les millors
descomposicions; particularment les que
asseguren la rapida desintegració deis
components. El temer ha de estar protegit
també deis vents, sol, pluja (si és excessiva). La muntera de dits productes s'ha de
barrejar bé i de tant en tant remoure-ho
Ouan es remou cal afegir productes nitro·
genats deis especificats. Si el fem es
torna enganxós, caldra córrer a afeg,;
aigua bullint per reactiva¡ el procés. ~d
practica i tenint en compte la presenaa
deis components apuntats són la mestra
essencial per arribar a fer un bon adob natural, partint sovint de la propia neteja oe
l'hort.

urn¡tzacjó:
En primer lloc cal eliminar les poss,oles
orugues blanques que es trobi a l'adob o a
la terra. La seva presencia a l'adob pot ser
indici d'un desequilibri en el fem. D'un
excés o carencia de celulosa. D'un excés
d'aigua. D'una descomposidó massa lenta o
incompleta. O senzillarnent que el munt de
fem hagi servil de refugi a postes .
d'insectes. Qualsevol de dites causes pot
ser la responsable. Caldra matar les orugues en el darrer cas abans d'estendre el
fem.
Per saber si l'adob esta a purit, caldra
veure si hi ha llarnbrics. Si s'empra sense
que n'hi hagi, aleshores haura d'emprar-se
sobre la terra sense llaurar i mesos abans
de conrear-la.
Si s'hi veuen llambrics, esta a punt. Aleshores es pot fins i tot enterrar pel cultiu
de patates, etc . ... Si ja no hi ha llarnbrics
pero es nota la seva acci6 aiaerobica, aleshores es diu que el fem esta madur. Aleshores és apte per a tot ús. Un adob que no
esta madur, recordem, mai pot ser enterrat si Eixceptuem el cas esmentat de les
patates, sempre que el terreny estigui ben
airejat.
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EL NOSTRE PASSAT·
Algunes dades per a recordar de la nostra historia

Fa pocs dies se celebrava l'aplec de Sl.
Jayme de Cas, motiu pel qual potser sigui
bo recordar algunes dades historiques
sobre aquest aplec. Sabem documentalment que es tracia, gairebé segur, del més
antic deis aplecs celebrats a la Vall. Posseim de l'any 1190 un document procedent
de l'antic arxiu capitclar de la Col.legiata,
avui a la biblioteca de Catalunya, on es fa
referencia explícita de la ·romería" de St
Jaume. Al s. XII les petegrinacions a Sant
Jaume de Compostela eran molt populars i
nombrases, per la qual cosa res és
d'estranyar que prengués a la nostra vall
tant d'impuls. Cal tenir en compte, a més,
que els grans camins que travessaven la
nostra va11 ·eren dins les rutes que prenien
els pelgrins que es dirigien a Galícia pel
Pallars, passant per Pont de Montanyana,
per Roda d'lsavena fins Puente la Reina,
per connectar amb el famós camí francés
que recorría tot ~I nord peninsular.

durada. El privilegi apareix ti:anscrit al lli:
bre de privil~is de ta vila d'Ager, que es
conserva tins als inicis d'aquests segle al
nostre ajuntament i que obra actualment
en mans particulars. Mire~ com feia el
pregó de la tira el batlle d'Ager durant el
s. XIV. No transcrivim al catala actual per
fer-ho més entenedor: •1 ara escolteu el
que us fa saber !'honorable ba~le i procurador general de la vila i vall d'Ager per lo
molt reverend pare en Crist i Senyor
(comte). A tota persona generalment de
qualsevol llei, condició o estament sia
(anuncia!) que divendres primer vinent.
festa del glqriós Sant Llorens, sera la fira
de la vila d'Ager, pel qual el dit honorable
batlle a instancia i requesta deis paers de
la dita vila deura guiar i assegurar a tota
persona, generalment, que d'ací lo dit dia i
deu dies després pugui a la dita tira ar,:ib
totes les seves robes i mercaderies venir,
estar-hi i tornar francament i segura sota
la fe i seguretat del dit Senyor, salvant
empero que no sien !ladres, bares, tra'idors, sodomites, trencadors de camins,
fabricants de falsa moneda o crim de lesa
majestat ... 1Déu que ens dongui pau·.

de !'ermita de Cas, que amb tant d'esfor9
varem restaurar, pertany en bona part a
un engrandiment de l'edifici que es féu al s.
XII. També del s. XII una talla d'una Verge i
dues figures també en talla, que formaren
part d'un antipendi romanic, que es conserven toles, molt malmeses al museu del
palau del bisbe, a Lleida. Elements tols que
expliquen la importancia que assoleix al s.
XII aqueix santuari i tins potser el petit
poble que forma al seu redos i al del castel!, que també engrandeix la seva fabrica,
abans constitu'ida solament per una gran
torre. Un altre dia partarem, pero, del castel!.
Quant a la FESTA MAJOR que s'apropa,
seria bo recordar també, que la veritable
Festa Majar de la vila és la de Sant Vicens,
al gener, mentre que la d'estiu no data de
molt més enlla del s. XVIII.
Antigament, el deu d'Agost se celebrava
l'inici de la tira, que durava uns deu dies,
coincidint amb la festivitat de Llorens.
L'infant Jaume d'Aragó, comte d'Urgell i
vescomte d'Ager, concedí l'any 1341 el
privilegi de la tira, pel qual es tixava la
festivitat de St. Llorens com el jorn del
seu endegam~t i els deu dies de la seva

Tots heu sentit parlar de la Font de
!'Hospital, situada sobre el Montsec de
Pedroneta, i fins heu conegut oralment
deis vostres avantpassats la !legenda d'un
tresor que hi era amagat. Dones bé, al
cantó d'aqueixa font, situada arran del
camí de Coll d'Ares s'hi aixecava en ple s.
XII un hospital per a pelegrins, regentat ·
per monjos-cavallers de l'orde de San Joan
de Jerusalem, denominats també hospitalers, per la seva tasca de protecció i acolliment de pelegrins en les seves comandes.
Possel'm solament una referencia documental procedent igualment de l'antic arxiu
capitular de la CoUegiata, també a la biblioteca de Catalunya. Es tracta del tes-.
tament de Bernat de Colobor, que !liura·
l'any 1164, en el qual feia deixa de certes
terres a !'Hospital d'Ares, a la partida de
Centfonts, així com un farraginar sota una
església de St. Joan, que pensem si no
seria la que és propera a la masia de Baria,
de la qual solament resten alguns fragments del parament. No creiem que es
tracti de la parrqquia de St. Joan extramurs de la vila d'Ager.
Cal potser recordar, que la fabrica actual

•
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ANTONI TAULE, VOLADOR DE LA MENT
Amb l'exposició d'Antoni Taulé a la
historica vila d'Áger, capital de la
vall del mateix nom i mare extrema
de més d'una població californiana,
~es terres de Ponent s'anticipen en
el coneixement d'un artista inusual
que torna a Catalunya, el seu país,
després d'haver donat la volta al
món i capgirat la terra, de la qual ha
extret. finalment. els seus temes
• aredilectes.
i::ls paratges incomparables del
Montsec. que senyoregen a
noritzó de ta mil.lenaria vila d'Áge~.
;or Ja. ~ a uns anys. insepara)1es de 1a 1matge qel volador, ocell
,strany. centaure aeri o nou pegas
• ~e ata1a1a de les altures estant el
.1cam -:-1 etafísic d'aquests penya➔gats Amb Antoni Taulé, pero.
,oare,x un altre volador. el volador
:~
1. capa9 de fer la síntesi
-ntre •a materia mineral. entre els
-soa1s ot>erts per !a oedra. i el penamen t. 1 d"ofenr-nos-en una visió

Jes de dalt.
::ler a,xo Taulé . que ha trescat per
::auestes muntanyes feréstegues
)ero subl1ms d'Ager i d'Ares alhora
. ue escalava . com Zaratustra, el

magic nietzschea, unes altres muntanyes, mentals, les de la interpretació física de la realitat, ha acceptat
de presentar a Ager la seva obra
darrera: és aquí, efectivament, que
aquestes coves que apareixen als
seus quaqres, obertes a la llum de
fqra i a tots els miratges de·la llum que no és altra cosa que la meta.tora d'una ment a la recerca de les
certituds fonamentals- troben un .
sentit precís. Per a Taulé, pintor
d'actituds renaixentistes, la vall
d'Ager constitueix l'espai natural
de les seves idees, i el Montsec li
apareix com el símbol de la unitat ·
del món físic amb l'univers deis
conceptas .
Val adir que aquestes muntanyes i
aquests homes són a !'altura de la
personalitat fortíssima de Taulé.
Que potser don Gaspar de Portola
no fou tfll d'aquesta terra?. En
Macot, el noble bandoler, en sentir
la passa terma de Taulé part della
de Pedra, es regira dins la seva
tomba perduda als comellars. Car
tots són fets de la mateixa fusta,
tots coneixen les passes que duen
als dalts i tots, com la salvatgina

que s'esmuny per caus i coves,
veuen terra endins amb la mateixa
claror de tora.
1 no ens cal, en parlar de la gent
d'aquest país ponentí, sinó esmentar els noms deis qui han fet
possible aquest retrobament de
Taulé amb els seus paisatges natu•rals: Francesc Fité, Benet Rossell,
Annemieke Van de Pas, Miquel
Pueyo, Sebastia Petit, Josep Miquel Garcia .. . Amb tots ells, artistas i-creadors de gran volada, les
terres de Ponent preparen la nova
embranzida que ha de somoure el
món de les arts i del pensament catalans. Les trobades d'Áger, ara ja
cada estiu, recolzades amb molt
d'encert i d'il.lusió per les autoritats
i per tots els agerencs, són a hores
d'ara el gran símbol d'aquesta desclosa ponentina que projectara
aires nous damunt els salons resclosits de la creació pl!stica d'avui.
Antoni Taulé, que ara exposa a
Ager, planeja espectacularment en
aquests nous corrents.
·
Joaquim Sala-Sanahuja

DEAR VISfTOR,
WHOEVER
YOU
ARE
&
WHEREVER YOU COME FROMBIENVENIOO A AGER
IF THIS IS YOUR FIRST VISIT (OR
EVEN YOUR 10th) YOU MAY BE
!NTERESTED TO KNOW A
LITTLE ABOUT THE TOWN & fT'S
STORY. THOSE OF YOU WHO
HAVE COME TO HANG-LIDE MAY
THINK THAT AGER IS ONLY NOW
BECOMING A WELLKNOWN
PLACE BUT YOU GOULD BE
GREATLY-MISTAKEN. YOU ARE
NOT BY ANY MEANS THE FIRST
TOURISTS TO ENJOY THE VALLEY & MOUNTAINS OF MONTSEC. THE ROMANS WERE
PRESENT IN THIS AREA FORALMOST 6 .CENTURIES & AN OLD
ROMAN ROAD STILL REMAINS
WHICH STARTS AT.THE FOUNTAIN OF ST. MARTI AT THE
SOUTHERN END OF THE TOWN
ANO AISES TO THE REST AURANT AT PUERTO D'AGER AT
THE HEAD OF THE VALLEY
JUST BEFORE THE ROAD FROM
BALAGUER BEGINS TO DESCEND.
.
IN THE 11th CENTURY THE
TOWN WAS OCCUPIED BY THE
MOORS FOR A SHORT TIME UN-

-

www

TILA LOCAL KNIGHT, ARNAU MIR
DE TOST, VANOUISHED THEM IN
TURN IN 1034. SOME EVIDENCE
OF THEIR OCCUPATION IS STILL
EVIDENT INCLUDING AN OLD
MOORISH TOWER JUST OFF
THE LANE CONNECTING THE
CENTRE OF TOWN TO BAR
TORRES & THE RESTAURANT
BAR-LA. AFTER THIS FAMOUS
VICTORY AGER QUICKL Y BECAME A TOWN OF GREAT IMPORTANCE WITH SEVERAt
SPECIAL PRIVILEGIES. THE
CHURGH OVERLOOKING THE
TOWN WAS ONE OF THE MOST
FAMOUS IN CATALONIA & AS
THE CHURCH IN MEDIEVAL
TIMES WAS AN IMPORTANT ECONOMIC AS WELL AS RELIGIOUS FORCE THE TOWN GREW
IN ONFLUENCE ACCORDINGLY.
THE LONG, SLOW DECLINE OF
THE WALLEY BEGAN WITH THE
CLOSURE OF THE CARBON
MINES AT CORSA APROXIMATEL Y 40 YEARS AGO. THE LOSS
OF TWO LOCAL FACTORIES
PRODUCING CONFECTIONERIES
ADDED TO THE GENERAL AIR
OF ECONOMIC DEPRE;SSION .
THE PRESENT BUSINESS CONSISTS MAINLY OF THE PRODUCTION OF OLIVES . ALMONDS.
HONEY (CLOSEL Y ASSOCIATED
WfTH THE ALMOND GROWTH CY-

CLE) & PIG & SHEEP REARING ,
THE LOCAL FARMERS WILL
TELL YOU & WtTH SOME JUSTIFICATION THAT THEIR PRODUCE
HAS A WELL EARNED REPUTATION FOR QUALiTY.
THE LOCAL LANGUAGE WHICH
NEARLY EVERYONE HERE
SPEAKS IN DAILY USE IS CATALAN, A DIRECT ROOT DESCEN DANT OF LATIN ALTHOUGH
KEEN EARS WILL PICK UPA LOT
OF COMMON FRENCH/SPANISH
WORDS & GRAMMAR. THE LOCAL TOWN COUNCIL (AYUNTAMIENTO) HAVE BEEN RESPON SIBLE FOR THE MAJOR &
RECENT IMPROVEMENTS IN ORDER TO ENCOURAGE THE
GROWTH OF ALL ADVENTURE
SPORTS & ESPECIALLY BE CAUSE OF THE BARCELONA
OLYMPICS HOPES ARE NOW
HIGH OF ACHIEVING THESE
AIMS. HOWEVER AGER IS NOT
JUST OF INTEREST TO THE
SPORTS ENTHUSIAST-THE VALLEY IS OF SUCH ANIMAL & GEOLOG ICAL UNIOUENESS THAT A
MOVE HAS SEGUN TO TURN IT
INTO A NATIONAL PARK.
EXCITING & NEW TIMES AHEAD
FOR AGER! ENJOY YOUR HOLIDAY.

DiJnco lispiJno llmerici1no

J

El decaleg de l'ancia

La ciencia medica esta aconseguint grans avan~os, perO la vellesa és inexorable. Aquesta etapa
de la vida depen en bona mesura
del que un es proposi. No existeixen elixirs de l'eterna jovenesa,
per tant, no els busqueu. En canvi,
sí esta a l'abast accedir a un envefliment més saludable.
Aquest cop, bui donar-vos uns
breus consells en forma de decaleg que espero que siguin del vostre interes.
1. No us aixequeu tard.
2. Recordeu que l'endres personal (higiene) segueix essent tona-

mental.
3. Sortiu de casa, relacioneu-vos i
entereu-vos del món on viviu. Uegiu la premsa (als bars, clubs de
pensionistes, biblioteques, etc....)
i comenteu les seves notícies.
4. No us deixeu arrossegar per la
inactivitat; no us endropiu. El millor
exercici fisic sera el passeig: practiqueu-lo, com a mínim, una hora al
matí i una altra a la 1arda.
5. És bo distreure's pero sense
concedir excessiu a les activitats
estatiques, com fer labor, veure TV
o jugar a cartas.
6. És una epoca per a practicar
aquellas afeccions que fins ara no
van poder fer.
7. Visiteu els familiars i els amics

MATAR EL TEMPS
Deia un metge a un amic parroquia:
- Cregui que quan acabo les visites no sé pas que fer per matar el temps.
- De debtJ, doctor? -contesta el client-. Per que no li fa una recepta?.

Per que el peix gran es menja el xic?
Perqué el petit no pot menjar-se el gran. És questió de mides.

sense portar el compte de si ells
ho fano no.
8. Accepteu els canvis que es produeixen al món que us envolta,
malgrat no estiguéu massa d'acord
amb ells, ja que el mateix els succer als vostres avis. e,_,so que els
joves no tenen encara capacitat
per a comprendre-us. Vosaltres,
en canvi, sr esteu en ·situació de
fer-ho.
9. La migdiada és saludable sempre que sigui curta.
1O. No us capfiqueu en dormir
tota la nit. Ouatre hores de somni
us poden ser suficients. Procureu
descansar, malgrat no dormir,
pero.
J. Pérez

EL$ REMEIS CASOLANS I ALTRES HERBES
LA FARMACIA AL REBOST
Molls deis aliments que prenem ens poden
servir de medicáments. No solament els
productes farmacéutics o els que constitueixen l'elenc de les denominades herbes
medicinals ens poden arribar a ésser útils.
Nosaltres n'oferirem avui alguns d'entre
els que són de COOSlJTl usual. Es tracta d'un
plegat d'hortalisses.
Pastanaga: Tant l'arrel, com les llavors s6n
estimulants i d'una acció diüretica suau. Es
.poden emprar en infusió o en forma de
brou que es tracta d'enfermetats del
ronyó o de granels de sorra a l'orina. Les
·· llavors, a més a més, són carminativas com
les del julivert.
La pastanaga posseix propietats reguladores de la funció menstrual de la dona i el
seu suc va bé per la coissor de la pell que
aoompanya a moltes malalties cutanees.
Radiada o aixafada en cru es pot aplicar
en forma de comprases i cataplasmas
sobre ferides cancerígenas i en general
sobre tot tipus de ferida de difícil curació, perqué alleugera el dolor, corregeix la
mala olor i disminueix les supura::ions.
Juljyert: Fa més de vint segles que
s'empra per a finalitats ciluineries. La
part m09icinal són les llavors, les fulles i
l'arrel. Es diüretic i pot emprar-se per
curar edemes (retenció de líquids). Les
llavors són a més a més carminativas (disminueixen els gasas intestinals). Les fulles
aplicades com a cataplasmas són bones per
a curar les picades d'insectes. Si les tulles
estan ben aixafades, també és útil el cata-

plasma per a curar les contusions, les
mames inflades i els ganglis limfatics in- •
fartats. No es recomana el seu ús per a les
mares en període de lactancia, per tal com
talla la llet i pot perjudicar l'infant.
f,atala: El brou fet amb les peles de patata és molt ric amb potasi (cal veure
d'emprar patates no tractades amb prodlictes de conservació o altre producte
químic). És recomanada coma k>nic i energetic per l'alta quantitat de sals minarais
que porta
.
Ja els indís arnericans empraven, al seu país
d'origen, la patata crua en talls per posar
sobre les ferides per tal de millorar la cicatrizació. Es pot emprar també com a
component deis cataplasmes, per tal com
aguanta molt bé la calor, fent-la només bullir i aixafant-la.
J.:all: És un deis aliments més polffacetics
emprat corn a medicina. Aclua als bronquis,
budells, sistema circulatori i en general
com a antibiotic. Estimula els orgues excretoris, com la pell, ronyons o mucosa
bronquial. La seva acció balsamica i antiseptica és molt indicada per combatre
afeccions catarrals respiratories, tos i faringitis.
.És ben coneguda la seva acció sobre la len·
sió arterial, puix la disminueix i augmenta la
flu"idesa de la sang, en dismir;iuir lleugerament la seva coagulabilitat. Aplicat en
. forma d'estracte o tintura sobre la pell,
actua corn a antiseptic de les ferides infectadas i sobre les colOnies de fongs. lmpregnat de vinagre s'aplica també sobre
les verrugues.

GRACIOSITATS
• Qué és ano que la gent diu que és frese éom nés calent és?
- Els ous.

La millar forma d'emprar l'all és en estat
natural i frese. Si en fem suc o brou perd
propietats. Si voleu fer tintura, agafeu
500 gr. d'alls que aixafareu i barrejareu
dins un litre d'aigua, que haura de reposar
a sol i ornbra durant deu dies. Després es
filtrara i ja es pot emprar.
~ És una de les grans plantes madicinals. Sembla que és originaria d'Hongria i
des de mots anys és estesa per k>t el món.
Les propietats són semblants a les de l'a)I,
amb que s'emparenta botanicament. Es
rica en sofre i per aquest motiu indigesta
quan es menja ~n grans quantitals, i naturalment crua. Es bona per cornbatre les
afeccions respiratorias, la sorra de l'orina
i les retencions de líquids.
Els cataplasmas de ceba remuUlals en vinagre, canvials tres cops al dia, van bé per
al tractament de dureses i galindons de la
pell. Cuita i en cataplasma és bona també
per combatre !'otitis o tumors que supuren.
La pruna: Originaria de l'oest d'Asia. Seca
o com a pansa té grans quantitats d'acid
malic, pectina i sucres i el seu ús més tradicional és contra el restrenyiment, ja que
actua corn a laxant suau. Es beneficiosa
també per a la dona que pateix regles
irregulars. Algunes varietats bordes són
adients també per al tractament de les insuficiencias circulatories, varius, hemorroides ...
El rajm: El suc de ra"im és útil per a
l'alimentació deis infanls amb problemes
d'acetona i per a les persones amb molta ·
propensió a la diarrea. També és bo pera
cornbatre l'acidesa d'estómac.
Les mores: Són bones corn a aliment en
estat febrós. lndicat el suc per fer gargares quan és té eilgines. La mora negra .
d'esbarzer sobretot,· per contenir antocianidines, és indicada en els casos de varius i per les hemorroides o merenes.
La poma; Conté acid malic i acetic i la pell
és rica en pectina. Per aixO és bona per a
evitar que augmenti el sucre de la sang
(perla pectina que conté). El seu consum
no és indicat per als qui pateixen gota o
reuma o certes malalties de la pell; consumida en grans quantitats billida és indicada per als febrosos i també per oombatre
les erupcions de la pel .. Té una doble fundó
reguladora deis budells, ja que és laxant i a
la vegada astringent. El seu consum és indicat ~ les dietes antidiarreiques. Cuita
es pot aplicar sobre ferides, !'escarlatina i
inflamacions oculars (sobre els parpells
amb els ulls chx:s) ..
•
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La botifarra no és res més que la
manilla modificada. Les cartes
tenen el mateix valor i per cada
basa s'hi afegeix un tanto. Així com
a la antigua manilla no es barrejava i
es plegaven les cartes de petit a
gros, els que havien de donar, i de
gros a petit els que no, amb la botifarra ·es barreja pel mig; el de
!'esquerra és qui dóna. És joc de
company, jaque els jugadors van
aparellats .de dQs en dos. Per més
que no sigui joc de lucre, porta
moltes polémiques i discusions;
tant a l'hora de contar els tantos,
com al jugar les cartes. Dos que no
hagin jugat mai de companys no
s'entenen i cadascú vol fer la seva
jugada, tenint d'aquesta manera
motius per discutir i per dissort, sovint d'una forma violenta.
Tampoc es juga a tot arreu de la
mateixa manera. Al café de Xalets,
si el que dóna fa •trumfo", el seu
company pot fer botifarra, anul.lant
el ·trumfo". No així a la majoria deis

altres llocs, que per fer botifarra ho
ha de fer directe.
Per més que sembla que no, aixo
obliga a tenir molta objecció a fer
•trumfo", per no enganyar el company, que podria fer botifarra. El
·trunifo" es pot, també, passar el
company ; quan no convé fer-n'hi,
fins i tot, amb l'especulació que
gosin contar els adversaris. Les
posturas· més corrents són el contrar i el fer botifarra; el recontrar és
menys corrent i per fer-ho s'ha de
tenir molt bo i no comptar amb el
company. No és aconsellable repetir per tercera vegada la jugada amb
un mateix "palo"; ja hi ha la dita
·tres d'un palo, malo". Tampoc és
pot dubtar, si el company surt de
manilla la primera jugada, dones, ja
diu el dit "de manilla no sortira.s si
no tens rei o as". Cal, evidentment,
que el company li carregui la carta
més alta quant en surt.

al qui fa "trumfo", si no es dóna
que el company abarroti o dongui
bo. La jugada de cav?II és molt exposada, ja es diu "la sortida de cavall és sortida d'animal", perqué es
posa en perill l'as; no així el rei, que
pot salvarli l'as al company. El joc
de la botifarra no és pas molt vell a
la nostra vall. El va ensenyar el Ciril
Sauret, quan pujava de Bellvís els
primers anys de casat. No agradava
a les primeries, en canvi ha arrelat
molt fort. Abans es feia la manilla.
que era molt popular, la qual , segons els vells deien, l'havien inventat dos muts.
Seguint les adverténcies donades
i procurant tornar la jugada del
company, s'aconseguira. millors resultats que si es vol fer el propi joc.
La bona compaginació és l'ideal
pera guanyar.

Joan de Pasqual.

No és aconsellable arrastrar de cara

•
p,9r qué es maten tants aviadors·;>
Perqué volen, no ho dubtis.
J
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HORITZONTALS

A.- Cognom d'un deis personatges més de-

terminantsen la historia d'Ager. Població del
Pirineu Lleidata. Nominatiu del pronom personal de tercera persona, genere masculí,
núm. singular. Clorur de sodi, condiment.
B.- Peix d'aigua salada, molt apreciat. Déu
en arab.
C.- Negació.
D.- Ciutat francesa. lnterjecció. El rder, el millor, el primer.
E.- Obtús, sense puntes ni cantells. Mamí. fer camívor, domestic, molt lleial a l'home. lnterjecció que denota cansanci, sofocació.
F.- Composició que es toca o canta entre
dos. Au domestica semblant al ganso, pero
més cepada. Jimena, sensa ena.
G.- Al revés, sigles deis Estats Units
d'America. Flor, que forma part de !'emblema
heraldic d'Ager. .

' ' ''
'' '
'' ''
'' '•
'' ''
'' '•
'' ''
'' '•
'' ''
'' '•
'' ' '
' ''

VERTICAL$
1.- llla que forma part deis Paisos Catalans.
2.- Composició musical d'un antic i popular
ball, també a .Ager, (pi.). 3.- Filfa (la pubilla),
d'en Amau Mir de To&t,-que' casada amb
Guerau Po~ de Cabrera, donara peu a la
creació del vescomtat d'Ager. 4.- Basic pera
fer truites. 5.- Salari. Que es belluga. 6.Nom d'una gloriosa dinastia de Comtes
d'Urgell. 7.- Nota musical. Temps mure, que
descansa del seu treball habitual. J.- Siglas
d'un disc de llarga duració. Siglas d'una im. portant companyia d'aviació d'Escandinavia.
9.- Cognom d'un molt con:.iut monjo francisca dedicat a la historia d' ger. 1o.- Nom
d'un poblet, prop de Balaguer i que també
porta lligat aquest nom. S'ha acabat. 11.Nota musical. ~art extrema d'un membre del
cos huma.
(La solució al proper número}.

O Tenim vuit boles. Una d'elles pesa menys que la resta. Com us ho farieu per a descobrir-la, tenint en compte
que solament podeu fer dues pesadas amb una balan~ de precisió?.
8 Tenim tres gerres. Una de vuit litres, una altra de cinc i una altra de tres. La de vuit és plena. Aconseguiu amb
les altres tres mesures repartir els vuit litres entre la garra de vuit i la de cinc, de forma que hi hagi quatre litres a cadascuna. (Las solucións al proper número).
·
ACUDITS:
BONA OÍDA
L'enamorat en plena declaració amorosa a la seva promesa:
- Dis-me, si ara em disparés un tret. ho sentiries?
- No creuras que soc sorda!, respon ella anutjada.

ENUNBALL
EII (que ha trepitjat a ella): Le he fet mal, senyoreta?
Ella: Molt.
, .
EII: Ho sento en l'anima ·
Ella: Dones, miri, jo en el peu.

- Ouota: 600 Pts.
- Amb despeses d'envío pels de fora
d'Ager: 750 Pt~;,
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