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Ho va dir:
,
Tracteu de deixar el món en millors condicions de les que
tenia quan vareu entrar en ell.
,
·
Baden PoweU
:=

No hi ha cap vent favorable per a qui no sap a quin punt es
dirigeix.
,=
·
Shopenhauer:
k
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EDITORIAL
LA NOGUERA
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COMTAT D'URGELL
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Davant la campanya duta a terme pel Consell Comarcal de la nostra comarca, per tal de canviar el nom de la
Noguera pel de Comptat d'Urgell, hem cregut que era
també una obligació nostra pronunciar-nos, tota vegada
que el nostre municipi i la corporació municipal en ple,
que presideix en Xavier Sagarra, s'oposa al canvi de nom.
Voldriem recordar, que la Noguera es crea coma comarca, amb els limits actuals, durant l'época de la República i el nostre· primer govern autonómic. La distribució comarcar aleshores la protagonitza especialment el nostre
prestigiós geógraf en Pau Vila. Fou aleshores dificultó~
crear-la , per tal com el territori es repartia en diversas
subcomarques que havien viscut ininterrumpudament des
de gairebé l'Edat Mitjana, una realitat económica particular. Aixó era palés a la Vall d'Ager, antic senyoriu eclesiastic de la Mitra de Tarragona. Encara podeu recordar els
més grans !'estructura socio-económica, que ens definia
com a subcomarca. Ens referim al mercat del diumenge i a
les dues fires anyals que des d'antic eren els canals pel
nostre desenvolupament económic, basicament agrari. Tal
era quan se li pregunta al municipi d'Ager, als anys trenta,
quan es crearen les divisions comarcals, a quina comarca
pertanyia. Contesta en l'enquesta que es trameté, que pertanyia a la Vall d'Ager; certament no hi havia conciencia de
comarca amb capitalitat a Balaguer.
Així i tot s'ens inclogué en la nou-creada comarca de le
Noguera, a la qual s'inclogueren les subcomarques de la
Conca de Meia, la zona del Mitg Segre (Artesa), la Conca
del Sió i la resta de territori de menys precisa delimitació;
sobretot queda ben palés el contrast entre la zona plana
del Mig Segre i l'ambit muntanyesc, lligat a la carena de
Montsec.
Des d'aleshores ha plogut molt i, en general, la mojorie
d~I territori ha acabat identificant-se amb el nou ambit comarcal, especialment a les arees muntanyoses. Alguns
pobles de la banda de l'Urgell, en canvi, han cregut més
convenient passar-se a la nou creada comarca del Ple
d'Urgell, com PQal. El que també ha soposat asumir el
nom donat a la Nóguera.
No sabem massa bé perqué, dones no s'ha fet cap
campanya popular explicant-ho, d'enc;a el tema de les comarques ha reflorit, degut al nou projecte de distribució del
territori del principat en comarques i vegueries, tendent a
l'anul.lació de les provincias i a la creació, a nivell nacional, d'una provincia única, la Junta de Govern del nostre
Consell Comarcal s'ha plantejat el canvi de nom. Canvi de
nom, que podriem dir esta ja aprovat pels nostres representants polítics. Sorprenenment, solament els lndepenents, que formen part de la Junta del Consell Comarcal,
s'han oposat al sistema i la forma com s'ha dut a terme
l'esmentat canvi, totalment a l'esquena deis habitants de la
contrada. Per aquest motiu els lndepenents han presenta1
ja mocions de censura, que denuncien el mode com s'ha
dut a terma.
Nosaltres, com ciutadans, creiem que per a dur a terme
aquest canvi, caldria fer primerament una campanya, per
saber si la majoria de la gent creu que caldria canviar el

nom.

En segon lloc, era el correcta crear una Junta Assessora, no solament d'historiadors, que proposes técnicament
els criteris a seguir i quin era el nom més adient, partint de
les opinions de tots els habitánts o, al menys, deis municipis.
D'altra banda, nosaltres som els primers que creiem
que cal potenciar la nostra historia; el nostre passat, i que
tot el que es faci en aquest sentit sera poc. Pero d'aqui, argumentant el nostre passat historie, pretendre imposar el
nom de Comtat d'Urgell, ho considerem exagerat, tota vagada que no existeixen precedents en la denominació de
les comarques, dones segueixen criteris basicament geografics, amb més o menys tradició.
Es per tot aixó que volem expressar la nostra més total
oposició al canvi de nom de la comarca, si no existeixen
motius d'una opinió generalitzada que així ho aconsellin.
Ens sentim de la NOGUERA, ja ben definida per Solé Sabaris a la seva Geografia de Catalunya, i hi volem seguir
pertanyent.
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ELS ARBRES DE L'ESCOLA
Una vegada més hem assistit a un acte vandalic
que ben bé pot definir-se com desmesura i sobretot d'una falta de sensibilitat absoluta. Ens referim a la tala que s'han efectuat deis arbres que hi
havia al pati de l'escola d"Ager. No entenem com
pot haver-se pres una decisió tan a la lleugera i
en contra del sentit de molta part del poble, que
ha vist amb amargura com es tallaven barbarament uns arbres, alguns d'ells gairebé centenaris:
Si calia tallar-los creiem que valia la pena afron~
tar els problemes de les alergies i veure realment
si eren els causants.
Un arbre, com s'ha glosat tants cops en lesfestes
que els hi dediquem, mereix tot el nostre respecte
i consideració. Tots recordem aquell gran pi,
ferm i sereny, entorn al qual jugarem en la nostra
infantesa. La cultura d'un poble sovint es mesura
pel grau d'amor i sensibilitat prodigada a la natura.Tanta les plantes com als animals. Si volem
realment augmentar el nostre grau de civisme i
cultura ens cal realment replantejar tots aquests
actes. Ens cal ensenyar als nostres infanis, no solament amb la paraula i organitzant actes festius,
sinó també amb els propis actes, que molts cops
són més efectius. Com podem organitzar festes
dedicades als arbres, si tallem sense la més mínima consideració els arbres que son patrimoni de
tots, com els de l'escola o, per exemple, els lladoners del camí del Corb, i no cuidem els plantats
pels nostres infants en aquests darrers anys?.
Creiem que cal una reflexió en aquest sentit, sinó
volem caure en una gradual perdua deis valors
espirituals que sustenten tota col.lectivitat. Si realment produien alergia les orugues deis arbres
de l'escola , no era millar aplicar algun sistema
de fumigació? . Tampoc eren tants arbres ...Cal
que els responsables de tan drastica actuació reflexionin al respecte i s'ho replantegin, malgrat
malauradament jo no s'hi pot fer res. Al/a , prop
del cementiri, jauen esmicolades les despulles
d'uns arbres que varen creixer amb nosaltres.
Una muntera de branques i troncs esquarterats
que sónja passat, oblit i remembran9a en el nostre record.

L'ENSENY AMENT A LA
VALL, UN REPTE QUE
CAL AFRONTAR
lndefectiblement, el tema de
l'ensenyament deis infants en
l'etapa d'EGB és un problema
que resta encara per resoldre,
si més no per tal com la decisió
que hom deu afrontar, de separar els nens de la llar, per
cursar els darrers cursos de la
basica, no és pas del tot encartada. Cal que els pares es
plantegin el problema seriosament i de forma responsable .
Com a mal menor, fins al darrer curs, per tal de poder
adaptar-se el nen a la nova realitat que en el següent cicle
indefectiblement deura afrontar, no deuria d'haver de marxar de l'ambient familiar i, encara, diriem que es fes de la
forma menys costosa possible.
Es a dir, matriculant els nens a
Balaguer, per tal de poder retornar al tard a la llar.
L'edat a l'entorn deis deu o
onze anys suposa un canvi en
l'evolució del nen, que no fa
pas massa recomanable la separaci ó. D'altra banda, es trenca l'ambient vivencia! de la
seva infantesa, donat que
entra a viure en un ambient diferent, i en certa forma suposa,
també, un primer estadi de
desarrelament, no solament fami liar, ans també del propi
medi social.
Tots coneixem les mancances i
sovint deficiéncies del nostre
sistema actual d'ensenyament.

a tots i, sovint, la decisió
d'enviar els nens fora ve condicionada per aquest factor.
Vale~ una bona formació pels
nostras fills.
Alguns cops, sospitem, mitja.n~a encara la idea de
l'ensenyament que s'impartia
en l'antic batxiller elemental , en
els instituts, per llicenciats o catadratics s'institut. Aixó, pero,
malhauradament no és així. La
implantació de la basica, com
ensenyament generalitzat i
únic, indefectiblement suposa
un fort rebaixament de la seva
qualitat respecte a l'esmentat
batxiller elemental. Suposo que
sabeu , que la basica, arreu,
sigui en centres privats o en
centres oficials, es impartida
sempre per mestres, que amb
el nou pla d'estudis s'els ha
augmentat el seu nivell de preparació , adrec;at a l'area del coneixement de les ciéncies socials o a la d'humanitats. ·
Aixó, senzillament vol dir, que
igual són els mestres rurals,
que els de centres urbans. Es
impossible, d'altra banda, saber
quin mestre impartira en una o
altra escala, en un o en altre
curs, les matéries exigidas en
els programes, donat que tots
estan preparats de sémblant
forma per impartir una cosa o
una altra.
Ens preguntem, no seria bo
que es plantegessin els pares
la possibilitat d'almenys poder
impartir a la vall els set primers
cursos de basica, tot veient

Ens preocupa aquest problema

d'esbrinar les necessitats

d'ensenyants en relació al nombre d'alumnes?. Amb el nombre actual d'alumnes que cursen els set cursos esmentats,
possiblement tres mestres podrien cobrir perfectament tot el
cicle, puix la menor quantitat
d'alumnes permet un ensenyament individualitzat, impossible
d'impartir en centres amb un
nombre elevat d'alumnes, com
salen ésser els de grans poblacions.
Sobretot l'associació de pares
s'ho deuria plantejar. Faria un
bé als seus fills i, a la vegada, li
reportaría un estalvi económic.
D'altra banda, una escala tan
migrada com la que posseim
actualment, impedeix poder realitzar moltes de les activitats
amb caracter col.lectiu, a la vagada que empobreix les perspectivas de futur de la nostra
escala. Naturalment, una decisió d'aquest tipus pot suposar
aventatges i també inconvenients, que podriem analitzar,
encara que creiem que serien
majors els avantatges, que els
inconvenients.
(F.Fité).

BON
NADAL

Entre els projectes i obres que actualment té
l'Ajuntament endegats, figuren els següents, segons
s'ens ha informat:
-En primer lloc esta molt avan9at el projecte de
portada d'aigües.
.
-Esta previst acabar ben aviat les obres del local
delsjoves.
-També cal informar que les obres de la placeta de
Sant Martí, entre casa Primitiva i de Tonet de Barrí,
s'han donat a un empresari i es continuaran aviat.
-Aprovat per l'estament 88 del Pla d'Obres de la
Diputació, estan previstos en el pla adicional, la pavimentació deis carrers d'Agulló i l'enlumenat públic
de la Regala.
S'ha denegar pel mateix pla, una obra de pavimentació de F ontdepou i un altra propasada per Ager.
-Quan a la tala d'arbres de l'escola, aquest consistori vol deixar ciar que fou una decisió presa pels
membres de l'APA; així i
tot es vol informar que hi
ha la intenció de replantar-ha amb arbres d'unes
a/tres especies que no siguin pins, ja que fou
degut a /'oruga i als problemes d'alergia que suposava la procesionaria
pels nens, el que feu
prendre el determini als
membres de l'APA de demanar que es talessin.

-Cal informar igualment de la confecció del tríptic
que s'esta portant a terme per l'Ajuntament, en
col.laboració amb el Centre d'Estudis Comarcals de
la Vall d'Ager, que serveixi per difondre turísticamenz
la nostra vallen els seus aspectes culturals, gastronómics, esportius, etc ...
-Entre els actes i esdeveniments succeits a la nostra vall d'en~a publicarem el darrer número al mes
d'agost, potser destacar la festa deis avis, que revestt
un interés especial, pe[ Jet que els membres de la
Coral feren entrega al nostre amic "el Ramonet de
Mantonyes", d'una placa, reconeguent la seva
col.laboració i gran interés en participar com a cantaire al llarg de molts anys i molt especialment en els
pocs que fa que funciona la coral.

- Dilnco Nispilno llmericilno
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EL DINAR
DE
NADAL
La festa de Nadal correspon a l'antiga
festa del solstíci d'hivem. La celebrac1ó
cristiana del neixement del nado taparia el
culte solar fortament arrelat en l'home
mediterrani. Nadal és símbol al mateix
temps de vegetació marta i del miracle de
Betlem. Nadal és dones una festa de síntesi. El dinar de Nadal és una conseqüencia
d'aquesta síntesi.
En la nit més llarga de l'any, la vigilia
de Nadal, celebrem la missa del Gall.
Animal solar que amb el seu cant anuncia
l'albada. El gall és l'antic tribut que hom
retia al sol i que avui es ret al Cnst, mitjanc,:ant el sacrifici de la missa. El gall que
presideix la taula nadalenca ens recorda
un altre sacrifici, no per l'aliment de
!'anima, sinó ¡>er l'aliment del cos.
Abans del cristianisme, el gall era
l'apat únic, representant del sol. Menjar-lo
e;quivalia a fer-se partícep de la forc,:a de la
d1vinitat. El día de Nadal el catala
s'entaula tard, i l'apat no només és llarg,
sinó que s'allargasssa a voltes fins l'hora
de sopar. L'endema de Nadal els altres pobles reprenen la feina de cada día. El cata-

1

la, en canvi, després de celebrar el 24 el
gall eucarístic i el 25 el gall gastronomic
s'adona que el 26 és Sant Esteve i que
també cal celebrar-lo. Sant Esteve és un
día dedicat a la neteja, a la recuperació de
les delicioses deixalles del día anterior:
bocins de pilota1 freds o rescalfats, esfilagarses de cam d olla ahir bandejades ...
Nadal resum també els trets del culte a
la fecunditat, per aixó el dinar de nadal és
un tec pantagrue!ic. Aque~t. mite ens
remet a les ant1gues rehg1ons preromanes. El tió ens recorda la soca infecunda que a bastonades dóna fruits llaminers, record de la florida magica que es
produia a l'arbre totemic durant la nit del
solstici d'hivem. Aquest arbre totemic és
el que molles famílies veneren adomat
am6 cintes i penjolls com arbre de Nadal.
Un altre miracle de fecunditat ve de part
del cristianisme i la familia el té present
en el pessebre, tradicionalment col.locat
en un angle del menjador.
El menú del dinar de Nadal ofereix a
la Catalunya moderna unes constants bastant esteses que no exclouen variacions de
tipus local. De tota manera el següent
menú pot ser considerat com un menú
basic acceptat arreu:
Eescudella
Camd'olla
Gall o gall d'indi farcit
Torrons (que tradicionalment poden
arribar a ser de set menes: fins, d'ou, de
massapa, d'avellana o de neu, de xixona,
d'alacant o d'Agramunt).
Vi dolc,: amb neules

Cafe

Licors (representats en un principi per
la ratafia -retasia- bosquetana -d'anous .. - i
l'aiguardent. Més tard els acompanya

l'anís i altres licors dolc,:os, com el de cireres, que posen un contrapunt al conyac:
frances de primer i catala en l'actualitat).
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ESCUDELLA I CARN D'OLLA
Per vuit persones: 1/2 pollastre. 1/4 de
gallina. 2 peus de 1>.9rc. 1 botifarra blanca.
1 botifarra negra. 200 g. de cansalada. 2
ossos del genoll. 1 os de pernil. 1 braó. 1
ali porro. 2 pastanagues. Nab. Ceba. 1 col
¡retita. Patates. 400 g. de cigrons bullits.
Galets per la sopa. Sal.
Perla pilota: 600 g. de carn picada (vedella i porc). Ali. Julivert. 2 ous. Pa mullat
en llet i escorregut. Sal. Pebre. Canyella.
Es posa al foc un olla gran amb aigua.
Quan bull s'hi tiren totes les cams (menys
les que tenim picades i les botifarres) i les
verdures (menys la col i les patates).
També s'hi tiren els cigrons i la sal corresponent. Deixem bollir una hora escumant
sovint.
Amb la carn picada, hi barrejarem també,
barrejarem l'ou, el pa, una mica de pebre,
canyella i un pols de sal, donant-li forma
rodona o allargada. Enfarinar la pilota i
tirar-la á l'olla amb els trossos de botifarra. Al cap de mitja hora s'hi afegiran les
patates i fa col tallades. Quan tot aixo es
ben cuit, se separa el brou i se'n fa la sopa
de galets. Servir primer la sopa i després
les cams tallades, amb la pilota, la col, pata tes,
botifarra
i
cigrons.

Segle XIX. El gall de .NadaL
Dlbulx de Lola Anglada, del lllbre
«La vida a la llar».

GALLD'INDI
Per vuit persones: un indiot Llard. Oli.

y¡ ranci. Sal. Pebre. Canyella en pols i ju-

livert.
Pel farciment: 250 g. de llom de porc. 6
sarxitxes. 150 g. d'orellanes (opcionalment prunes) remullades. 100 g. de panses
de Corint. 100 g. de pinyons 2 pomes tallades. Tofona. El fetge d'au.
Sofregir les carns tallades a bocins en una
paella. Barrejar amb els altres elements de
la farsa. Afegir sal, pebre, julivert i la canyella. Mullar amb el vi ranci.
Socarrimar, buidar i netejar l'animal. Salar
i farcir sense deixar cap buit. Despres
cosir, bridar i sucar amb llard i oli. Es fica
al fom ben calent vigilant que es dauri per
tots costats. Passats 30 mmuts reduir el
foc al mínim i calcular una hora per cada

G

kilo de pes. Regar amb el seu propi suc, í
30 minuts abans de treure1 amb un vas de
vi ranci. Tradicionalment es .P.resenta sencer a la taula amb una amamda d'escarola
i api servida apart. Un cop presentat es
duu a la cuina o a una taula auxiliar on es
trinxa. Col.locar el farciment al centre de
la plata i d'una banda els pits filejats, i
d'altra cuixes i ales. Banyar amb la salsa
de la cocció previament decantada.

TURRO DE GEMA
Per 2 k. de torró: 1 k. d'ametlla. lk. de
sucre. 1 vas d'aigua. 6 rovells d'ou. 200 g.

de crema de llet. Dolc de gema. Sucre
glas. Fruites fresques o confilades.
S'escalden les ametlles, se'ls treu la _pell i
es passen per la maquina dues vegades de
manera que guedin '6en fines. Es posen en
un cassó i s'fü tira, barrejant-ho 6é, un almívar que ja es tindra fet a punt de bola

amb aigua i el sucre. Afegir els rovells un
a un i després la crema de llet Forrar els
motllos amb paper greixat i omplir amb
pasta. Deixar en un Iloc frese d'un dia per
l'altre i desmotllar. Preparar el dolc de
gema (125 g. de sucre JX'.r 1/l decilitre
d'aigua, bullir 5 minuts 1 tirar damunt de
tres rovells. Batre damunt del foc en un
cassó fins que es faci eSl)és).
Banyar el torró amb fa gema i després
tirar per damunt el sucre i cremar-lo.
Al servir, guarnir el torró amb fruita fresca rallada prima (pera, poma, kiwi ,
pinya...) o fniita confitada (taronja, figues ,
meló...).

o

LA NOGUERA. UNA REIVINDICACIO
Com molts de vosa/tres sabeu, el grup de Convergencia i Unió (també anomenat per aquestes contrades
Convergencia i Desunió); va presentar al Consell Comarcal la proposta de canviar el nom de la Noguera pel
de Comtat d'Urgell.
.
Per tal d'evitar-ho, gent de diversos pobles, entitats cfviques i partits poUtics i sindicats van crear la "Comissió perla defensa de la Noguera".
L' oposició al vanvi de nom es sintetitza en tres punts:
l,er En una qüestió d'aquest tipus, el millor hagués estat un debat ampli amb historiadors, ajuntaments, entitats cíviques, clubs esportius, etc. Després d'aquest debat, la celebració d'un referendum hagués expressat la
veritable opinió del poble; i no com ara, que el Sr. Borras ens intenta col.locar un gol, sense donar ni temps a
la gent per reaccionar. El temps que s'ha donat per fer les alegacions ha estat de 30 dies, el pla, mínim que
marca la llei.
2,on El Comptat d'Urgell no té cap significar historie, ni geoéafic, ni de sentiment col. lectiu.
3,er Si el Consell no té més problemes que pensar en el canvi de nom i deixa de cantó tota una serie de problemes que pateix la nostra comarca, val més que pleguin.
A més a més, el Centre d'Estudis de la Noguera va consultar una serie d'historiadors de l'Estudi General de
/Leida, i tots varen trobar f ora de lloc i temps la proposta del canvi de nom.
A/tres accions han estat, la recollifa de signatures, enganxines, pintades, cartells, octavetes, etc .. , a més
s'intentarafer arribar a la Seu del Consell Comarcal el major nombre possible d'alegacions, tanta nivel/ particular, com d'Ajuntaments i a/tres institucions.
Espero i desitjo que tot aixó no caigui en sac buit i que la Noguera sigui per ara el nom de la nostra comarca. (U.A.).
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sectors de la nostra gent, és bo
refor<;ar i vigoritzar tota instancia nacionalista i, en tot cas,
clarificar davant l'opinió aquestes situacions anomales, que
van en detriment del nostre
poble. Heus ací, dones, el parlament aleshores preparat i que
no arriba a pronunciar-se.

"La diada de l'onze de Setembre (1988)"
Arran de la Diada de l'onze
de setembre passada, varem
valer manifestar públicament,
allo que enteniem com contingut o significat de la Festa Nacional de Catalunya, recolzantnos en bona part en l'article
que s'havia publicat !'anterior
divendres dia nou a la Vanguardia, per entendre que ha
estat un deis articles que durant aquestes dates més ha encertat en plantejar el tema, car
feia una reflexió sobre el significat i sentit d'aquesta festivitat.
Ens movia sobretot, el neguit
de sentir molt més aguda la rivalitat i la desunió deis nostres
partits davant la festivitat, al no
trabar o arribar a copsar-li un
sentit unitari.

El divendres passat publicava l'Heribert Barrera un article
a La Vanguardia on plantejava
la significació de la Diada, donada la polémica que d'enc;a
uns anys -ve despertant entre
els distints partits polítics, que
no arriben a posar-se d'acord
per donar-li un sentit unitari.
Enguany, el partit en el govern de la Generalitat vol que
sigui per sobre de tot un dia
festívol i no de reivindicacions
nacionals com ho fou durant els
primers anys de celebració ,
després de la dictadura. En
part, com destaca el propi Sr.
Heribert, inspirant-se en la mateixa llei que aprova el parlament de Catalunya, en el preamble de la qual s'afirma com
la recuperació nacional deis pobles passa per la valoració i
exaltació deis símbols a través
deis quals les comunitats s'
identifiquen. Afegint, que entre
aquests símbols destaca
!'existencia d'un día de Festa
en el qual la Nació exalta els
seus valors, recorda la seva
historia i els homes que en
foren protagonistes i fa projectes de futur.

Com no arriba a pronunciarse , per no constar dins els
actes
organitzats
per
l'Ajuntament en aquella diada,
hem cregüt que era d'interés
publicar-lo, per tractar-se d'un
tema, com deiem, que no s'ha
resolt, ni es veu que es resolgui per ara. En tot cas, és bo
saber en quina postura ens trobem i quin és el nostre grau de
nacionalisme. Ho diem, per tal
com hi ha sectors considerats
"progres", que concebeixen el
catalanisme des d' optiques
ben allunyades de les tradicionalment defensades, confonent
sovint l'opinió i situant les
seves postures perillosament
properes a allo que entenem
per "espanyolisme", en ares del
lliberalisme i el vocacionisme
europe"tsta i universalísta. Postures pragmatiques davant de
qualsevol símbol entés com nacionalista, que - ho hem de dirafavoreix les tesis centralistes i
"autonomistes" del govern actual, que situen en teoria i de
"facto" el poder per sobre de
qualsevol particularisme nacionalista.

Potser per aquest motiu, el
govern de la Generalitat ha volgut també que es lligués aquesta celebració d'exaltació nacional amb la commemoració que
enguany venim celebrant del
mil.lenari. Es a dir, deis mil
anys de l'inici de gestació de la
nació catalana. Una commemoració que fa cinquanta anys era
impensable celebrar i que els
avenc;os en el coneixement de
la nostra historia ens ho permeten actualment, prenent com
data simbólica l'any 988, en el
qual Borrell de Barcelona i Urgell, trenca d'una forma plena
amb els reís de Franc;a, deis
quals havien depengut els comptes catalans, i reeixí vers una
plena sobirania. ( ... )

Enfront d'aitals postures en

Si Convergencia i els matei-

xos socialistas li han volgut
donar aquest to festiu a la
diada, altres partits de caire
més nacionalista, com Esquerra
Republicana, han preferit que
seguís essent una festa reivindicativa.
D'enc;a que l'aniversari de la
caiguda de Barcelona en l'any
1714 es comenc;a a commemorar, ningú pretengué mai que
calia celebrar-ha festívolament,
ja que malgrat l'hero"isme deis
nostres avantpassats, fou indubtablement una gravíssima
derrota. Té sentit, dones, divertir-se recordant la propia derrota?. Es una pregunta que deixa
incontestada el Sr. Barrera.
Des deis inicis fou la diada, no
ho oblidem, l'homenatge sentit
als nostres herois i, per sobre
de tot, el trist record d'unes llibertats perdudes i també , cal
dir-ho, l'afirmació fervent de
lluitar per recuperar-les. La
diada esdevingué així evocació
de la resistencia exemplar d'un
poble , que fou l'admiració
d'Europa, i de la solidaritat deis
pa"isos de llengua catalana, manifestada fins el darrer moment
i tot al llarg d'aquella guerra tan
desiguak pel nostre poble .
D'altra banda, la diada ha estat,
també, expressió de la voluntat
del nostre poble de no considerar la derrota com definitiva ...
Es cert, Catalunya va perdre
les seves llibertats l'any 1714
davant el poder centralitzant de
la nova dinastia borbónica,
pero el seu sentiment nacional
no s'extinguí, com tampoc logra
extinguir-lo la victoria de Franco l'any 1939. No enva, ens recorda el Sr. Heribert, el símbol
de l'au Fénix s'ha associat sovint a la nostra Renaixenc;a.
Em pregunto, em assolit
tates les llibertats a les quals el
nostre poble aspira?, creiem
que no : un centralisme estatal ,
que sovint ignora les nacionalitats, no acaba de donar el que
la Constitució reconeix . La
diada, creiem , ha de ser de
commemoració del nostre passat , pero també de reivindicació
de la nostra sobirania.

LA GRIP I LA VACUNACIO
ANTIGRIPAL
La grip és una de les enfermetats infecciosas
més importants, entre les que no s'han ven9ut
encara. Cal citar només com exemple ,
!'epidemia que entre el 1918 i el 1919 va originar
vint mil. lions de morts. Es tracta d'una enfermetat molt contagiosa, que afecta en epoca
d'epidemia a un 10-20% de la població, amb una
mortalitat xifrada entron al 2%. Aqueixes escadusseres dades ens poden indicar el gran relleu
sanitari i socio-economic de l'enfermetat.
La grip es causada per un virus, del qual es
coneixen tres serotipus : l'A, el B i el C, sent el
primer el més freqüent. Es tramet par via aeria,
mitjan9ant els esquitjos emesos al tossir, estornudar, parlar, etc ... , les gotes deis quals, portadors de virus, penetren perles vies respiratorias
produint la infecció. El seu inici és habitualment
brusc; després d'un període d'incubació d'un a
tres dies, es manifesta mal de cap, malestar general, suoració , dolors generalitzats en tot el cos
i tos seca. La temperatura corporal augmenta rapidament, desapareguent al cap d'uns cinc dies,
si no existeixen complicacions. Les complicacions més freqüents són : la sinusitis, otitis mitja,
bronquitis i neumonia; ja siguin originades pel
propi virus o bé per bacteries associades neumococos i-estafilococos-, que poden conduir
a la mort si no són tractades.
Per tractar-se d'una enfermetat vírica, no existeix un tractament específic, recomanant-se
repós al llit, antidermics -aspirina o paracetamoli antibiotics en cas d'existir complicacions. EL

millor metode de combatre la grip actualment, és
la vacunació preventiva.
La vacuna antigripal consisteix en la inoculació de virus inactius, per tal que no puguin provocar l'enfermetat, pero conservant la seva capacitat antígena. Es a dir, per augmentar les
defensas de l'organisme enfront el virus. La seva
administració és una dosi de 0,5 mi. , per via subcutania, podent-se suministrar una segona dosi
al cap d'un mes. Esta indicada la vacunació, en
aquelles persones considerades grup d'alt risc,
com : Malalts de l'aparell respiratori , cardíacs, renals, diabetics, persones de més de seixanta
anys, dones embara9ades , minusvalids, nens i
lactants, personal sanitari, altres grups -com policies, bombers ..-. No ha de suministrar-se a persones alergiques a la prote"ina de l'ou, o bé durant l'evolució d'una enfermetat infecsiosa.
Finalment, solament em resta comentar-vos,
que en la població del nostre districte medie
d'Ager, que integren 668 habitants, s'ha suministrat un total de 190 dosis de vacuna, el que su-
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Es tracta d'una arrel de grans qualitats dietetiques, molt estimada com
materia prima per a la fabricació de
sucre. Per molts autors es considera
originaria de l'Africa, d'altres la consideren provinent d'ltalia. Hi ha distintas
varietats, essent la més consumida la
"beta vulgaris" (aixafada fosca). La remolatxa blanca és també comestible,
pero no és freqüent. A l'antiga Grecia
se la coneixia per les seves qualitats
febrífugas. Els romans en foren grans
consumidors. Fins el 1806 no es feu
massiu el seu cultiu per obtenir sucre.
El seu valor nutritiu es sol comparar al
de la pastanaga, dones és rica com
ella en caroté i desenvolupa també un
important paper cetalític, alcalinitzant i
enriquidor de la sang. Conté un 66%
de sals basiques. Per la seva riquesa
en sucre, és molt indicat el seu consum a l'hivern. També és rica en vitamines i cel.lulosa i ajuda a combatre
el restrenyiment. Es pot consumir
crua o cuita.
El Dr. B.S. Frank la recomana com
tonic del cervell i per combatre la veIlesa prematura. El Dr. L. Ochoa, indica el seu suc com un rápid constructor de les plaquetas de la sang, així
com transportador d'oxigen; a més a
més neutralitza els acids o-rganics. EII
mateix indica com, de totes les verduras, la remolatxa és la tercera portadora de ferro organic, tan important
per a la formació deis globuls rojos.
També conté coure, que enriqueix la
sang, dones el seu deficit pot causar
anemia. En l'elaboració del colorant
roig de la sang, aqueix actua conjuntament amb el ferro. Es rica també en

potasi, silici, sodi i clor. Figura a més
a més, entre els pocs aliments portadors de zinc; element necessari per
als teixits cerebrals, que funciona en
connexió amb el fósfor. Es pot considerar igualment una de les més riques
fonts de magnesi, que és un element
que serveix per alimentar i regularitzar
les funcions de les grandules endocrinas. També és essencial el magnesi
per vigoritzar les grandules suprarrenals, els ovaris, la tiroides etc ... Es a
dir, les glandules de secreció interna
en general.
Es considera com un bon desinfectant
de les vies renals i un bon sedant del
sistema nerviós. Una alimentacio
equilibrada acompanyada, del consum de suc de remolatxa, és adequadíssima per a la mineralització de
l'organisme. En la tuberculosi, hepatitis, artritis és aconsellable el seu consum , així com també per combatre el
cancer, especialment el renal, sempre
consumida en forma de suc.
El Dr. Ferenczil de !'Hospital de Budapest estudia en rates aqueixa qualitat
sorprenent anticancerosa de la remolatxa; una propietat que no es destruida per la digestió. Es creu que el seu
suc restableix l'equilibri químic de la
cal.lula, ja que es suposa que
l'absencia de dit equilibri és el que
provoca els desordres i pertorbacions
a nivel! deis teixits, afavorint o possibilitant l'aparició deis tumors cancerosos. Es creu també indicada, pels naturopates, per lluitar i prevenir la
laucemia. La remolaxa roja no deuria
faltar sobretot en la dieta deis infants i
les mares gestants.

El seu consum no és aconsellable als
diabetics per la seva riquesa en
sucre. Tampoc pels qui pateixen litiasi
oxalica, dones la remolaxa és rica en
acid oxalic. També l'han de consumir
amb prudencia els colítics, dispectics i
d'intestí delicat i amb acidesa
d'estómac.
En cas de bollir-la, cal que ho feu
sense pelar-la per tal de que no perdi
les sals minarais. Senceres, necessiten unes dues hores de cocció. Un
cop fredes, la pell surt facilment i no
perd cap propietat. Amb ella en podeu
fer amanides, crua i ratllada o cuita i
després tallada, barrejada amb
l'enciam. A més en podeu fer sopa;
tallada i bullida amb ceba, afegint-hi
després suc de llimó, crema agra i julivert picat. Penseu en les seves qualitats i vosaltres mateixos imagineu
les seves possibilitas culinarias.
El cultiu és tacil: en quansevol establiment de llavors trobareu !'especie de
remolatxa roja. Ah! i no oblideu de terne sucs.
Per més informació:
J.Sintes Aliméntate y cúrate con los
vegetales. Sintes, Barna.
M.O. Bruker Alimentación sana y racional. Caralt, Barna.

A/xafada fosca (varietat)

DESEMBRE: ELS ADOBS
Durant el darrer mes de l'any la
natura canvia bruscament; camps
llaurats, arbres nus, neu al cim de
les muntanyes, els animals hivernant i solament algun corb peixent
en els bancals.
Desembre és el mes d'endegar
l'abonament deis camps; de podar
la vinya; d'esbrossar i netejar els
camins i les ribes, tot aprofitant el
petit brancatge i l'herbassar per
formar futurs adobs; de collir les
olibes i fer l'oli.
Són els dies més curts de l'any. El
fred, la gebra i la boira sovintegen. Es una epoca de recolliment
i de preparar-se per la nova anyada; de programació de les feines
agrícolas.
Quant als adobs que es comencen a emprar, cal tenir en compte.
El fem de porc o de vaca es útil
pels sois lleugers, dones ajuden a
fixar la seva estructura i la proporció és la d'una galleda per metre
cuadrat. La gallinassa és molt poderosa i ha de barrejar-se amb
igual quantitat de terra quan es recull. Es adequat l'ús per abonar
els horts i pot emprar-se fins i tot
havent-hi plantes en creixement;
així i tot, un excés pot arribar a
matar les plantes joves.
El tem de barreja de vegetals:
herbes grosses, brancatges, deixalles, tulles de la verdura, ... cal
tenir present que s'ha de triturar
abans d'enterrar-lo, per tal de que
els microorganismes del sol el

descomposin més tacilment. No
es pot cobrir, pero, a massa profunditat, dones aleshores el material rebria una menor activitat microbiana.
Les cendres de fusta no són un
adoben el sentit estricta, pero suposen una font rica en potasa per .
a cultius d'arrels (patata, remolatxa, pastanaga .. ). Ha de col.locarse en la superfície del sol abans
de sembrar, en la proporció d'una
palada per metre quadrat. No es
massa recomanable en terrenys
lleugers.
L'adob líquit és útil pels cultius ja
establerts. En cultius d'hortalises
cal diluir-lo amb igual quantitat
d'aigua. A l'inrevés de la resta,
aquest adob ha d'aplicar-se en
lluna plena.
Un darrer tipus d'abonament és
l'anomenat adob verd. Es tracta
de cultivar primerament llavors de
mostassa, consolda, colza o raygras que es cullen quan alcancen
un pam. La proporció és d'uns 30
grams per metre quadrat.
No són pas tots els tipus d'adob
emprats, naturals, pero sí els més
tradicionals. Ens hem deixat el
fem de cavall, que és més apte
pels sois pesats. En els terrenys
pesats és més adequat introduirlo abans de Nadal, mentre en terrenys lleugers cal aplicar-lo als
inicis de la primavera, en una proporció semblant als fems de vaca
i pare.

Deixem de .banda els adobs químics, que es regeixen per altres
normativas i ens conduirien a
plarlar d'altres qüestions, com la
perillosa mineralització deis sois,
si s'empren exclusivament i de
forma abusiva.
L'ús deis adobs químics solubles
s'endega en el segle passat. El
químic alemany Justus von Liebig
va descobrir que, per fecundar els
sois, només teia taita restituir-elshi el nitrogen, el tostar i el potasi,
sense preocupar-se de la resta,
com l'humus etc ... Així i tot, al
final de la seva vida va reconeixer
!'errada. No obstant, el descobriment era en marxa i s'ana aplicant a poc a poc fins la primera
guerra mundial. S'imposa plenament a partir del 1945. Molles de
les fabriques que durant la segana guerra mundial fabricaren explosius a base de nitrats, taren reconvertidas després per a la
frabicació d'adobs nitrogenats i altres productes químics per a
!'agricultura. Naturalment, al principi del seu ús, els resultats taren
espectaculars, després vingueren
altres inconvenients que tots vosaltres coneixeu. Així i tot el procés estava endegat i era ja imparable.

BAR RESTAURANT
MIRADOR DEL MONTSEC
'8' 973 - 43 50 65

Carrer La Font, sin
25691 - Ager - LLEIDA

LA FESTA COMARCAL
Com cada any, durant el mes de setembre celebrarem l'aplec comarcal. Aquesta vegada la festa tenia un caire especia[, ja que
també commemoravem el mil.lenari de Catalunya. Ens honra
am·b la seva presencia la delegada de cultura de la Generalitat,
Sra. Carme Torres i el seu mantel Sr. Roma Sol.
Ja reunits i després de les salutacions joioses entre els habitants
de la comarca, es celebra la Santa Missa presidida pel Sr. Bisbe
de Lleida, monsenyor Ramon Malla i Call i concelebrada pels
mossens de la comarca. A continuació, el Dr. Francesc Filé glossa la figura del conferenciant Dr. Prim Bertran i Roigé, que feu
una conferencia sobre la historia de la comarca entorn el
mil.lenari. De com fa mil anys, quan s'iniciava el procés
d'independització i forrnació de la nació catalana, les nostres terres eren encara sota la dominació islamica, dins del que
s'anomenava la frontera Superior d'Al.landalus, en els lúnits del
~ue es denomina la Catalunya Vella. Tot seguit, parla de
1important pa~r que juga l'esglesia en el procés óe la repoblació
i reorganitzac1ó deis nous territoris que a poc a poc s'anaren conquerint als arabs.
Parla de la insigne figura d'Arnau Mir de Tost, conqueridor de la
Vall d'Ager entom l"any 1034 i fundador de la seva Canonica
"vere nuflius". que es dedica a la tasca de reorganització de les
parroquies del seu ambit. Feu també menció de la fundació del
monestir de les Avellanes, per iniciativa deis comptes d'Urgell,ja
al segle XII, regit per canonges pre-mostratencs, que esdevmdria,
no solament un gran centre esperitual de la comarca, ans també
panteó deis comtes d'Urgell d'aquella epoca. Es adir, de la nissaga deis Cabrera, descendents defs vescomtes d'Ager.
Acabada la conferencia, s'obrí un espai de precs 1 preguntes, que
alguns ve'ins aprofitaren per aclarir dubtes de la brillarit disertació
que ens oferí el nostre amic noguerenc, Prim, professor
d'Historia Medieval a la Universitat de Barcelona i nadívol de
Bellcaire.
El bisbe de Lleida dona cloenda a l'acte cultural, agraint les paraules del conferenciant, sobretot coincidint en l'important paper,
destacar ~l Dr. Beltran, que juga l'esglesia en aquest procés de
la forrnac16 de la nació catalana.
Tot seguit i sota les rialleres notes de la Cobla Jovenívola de
Lleida, tots els assistents fóren obsequiats amb una deliciosa
coca feta pel pastisser d'Ager i vi dol~ óe la vinya del convent.

Amb l'estómac ple formarem una rotllana per ballar la nostn
dan~. la sardana.
Al voltant del migdia vingué l'hora del comiat. Els organitzadon
deis actes, el consell comarcal, desit&em que aquesta festa sigu:
un retrobarnent, cada cop més nombras de tots els habitants de fa
nostra estimada Alta Noguera. (J. Jorda).
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El 23 d'octubre celebrarem la festa deis Padrins de la vall d'Ager. Ens vam reunir gran quantitat de gent
d'aquestes contrades, per rendir homenatge a aquestes persones que són un sac d'experiéncia i d'histories de
tota mena.
Després de la solemne missa, el Batlle de la Vila va dedicar unes paraules de salutació a tots els assistents
i agra"int, alhora, la col.laboració de tots els que participavem en aquesta diada. A continuació, el poema de la
senyora Carme, les paraules espontanies del senyor Celestí de Corc;a, les canc;ons, molt ben interpretadas,
tant per part del matrimoni Sauret - Viladrich, com perla Coral d'Ager, van donar un to alegre i festiu a aquest
joiós dia. L'escola també hi va aportar el seu granet de sorra.' Tots els nens i nenes fent ús de la seva gran
imaginació, van construir un mosaic de rodolins parlant de la vida deis nostres padrins, com: "A la terra heu
estat entregats, i dies hi heu passat fatigats, "El padrí, menja sopes i veu ví", "Quan arriba la tardar, els avis
busquen calentar." ... i tants d'altres que ara no diem perqué tora massa llarg d'esmentar, i que pensem van
agradar a tothom. Al Casal deis jubilats, van ballar unes boniques dances, que amb malta estima havien preparat, tots vestidets de catalans i amb la gracia que els caracteritza, anaven seguint el ritme que la música els
marcava. La participació deis nens va acabar amb la interpretació d'una petita obra de teatre que explicava les
aventures d'un grup de soldats a la mili.
Com a cloenda d'aquesta gran diada, l'Ajuntament va obsequiar-nos amb un bon aperitiu, on tant grans
com els petits se'n !leparen els dits. (M.Montardit).

'E-ne{ moment áentrar en premsa aquest áamr e:tempíar áe fa Ca6anera, pertanyent a Cany 88, líem áe íamentar fa
irrepara6ú peráua áe{ ,wstre gran amic i cof.ía6oraáor entusiasta Joan 'Bafáoma, conegut per tots vosaftres com e{
Joan áe Pasquaf.
'E,{ seu gran interés perque fa revista tirés enáevant queáa paíesament refúctit en efs seus áistints articfes apareguts
a{ {{arg á aquests anys, on ana áesgranant anecáotes i comentar-is viscuts per e«. 'E.{ Joan era per sobre áe tot, un
fwme que estimava fa seva terra i que vo{ía e{ mi{[or pe{ ,wstre po6ú. Per ab(o, perque creía que fa revista era que{com positiu, fii cof.ía6orava a6negaáament, affiora que fa áefensava áavant áe quansevo{ critica negativa o áe áespreci.
J'ou un fwme sen.zill, áe 6ona vo{untat, am6 efs seus áefectes, pero tam6é am6 grans virtuts. 9{p creía que f ossin importants efs seus articfes i, ,w o6stant, cof.ía6orava am6 entusiasme. Perque e{ Joan era un fwme áempenta icor
jove¡ interessat per sa6er. 'E,s preocupava pefs assumptes áe{ po6ú i entre efs ju6iíats era un verita6ú fíáer, áoncs
{íuitava contra quansevo{ postura caáuca. 'Veía fa viáa am6 optimisme i fú participava en fa mesura áe fes seves forces. .9lquest optimisme era, si més no, e{ que e{feía més atractiu. ~ vo{tes, fins i tot sorprenia fa seva intrepiáesa en
a6oráar i jutjar fes coses.
'E.ns fía áeb(at, verita6úment, un fwme pú áe viáa i áinquietuts, que coneaja fes {imitacions que {i imposava {a seva
enfermetat, i ~ i tot tirava enáevant. Cree que aquest ése{ mi{[or testimoni que ens poáía áei)(f1,r afs qui seguim visquent en aquesta va[{ i {[uitem pe{seu f utur.
Seruei;¡j,n com áamr testimoni áe fa seva cof.ía6oració am6 fa nostra revista, aquests áos áamrs articfes, que eren ja
en premsa, i que no fía pogut veure eáitats am6 efs seus propis u{{s,
'Un cop més líem áe íamentar fa peráua áe Camic i áe{ cronista, que ens fía 6rináat a{ {{arg á aquest temps e{ seu afecte i fa seva púna cof.ía6oració. .91.áeu, Joan.
1

La de tocinos es feia el 8 de desembre a Solsdevila, a l'era del joc i voltant
de les murallas (l'era del joc era la de davant de casa Tarneta). A la pla~a acudien els marxants de roba, "fletxaires"; parades de ruleta s'estenien fins i tot al
carrer de Gon~ales (Pedró). Tampoc faltava mai en Querol i la seva mona. El
seu fort era la venta de faixes; les feia desparramar pel graciós animalet. Les
mantes també eren el que solia vendre a blocs. Posava un preu maxim i el rebaixava quasi a la meitat, a la vegada que hi anava afegint peces, com toballons, mocadors pel cap de les dones (prenda que es posaven totes les més

grans en aquell temps). L' ajudant que portava un "manso", semblant a
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'encarregat de la serie Filiprim, sempre amb la seva bata
'atllada, s'interposava tot dient-li que se n'anirien a la
1fina. EII l'enjegava a caixes destempladas, essent la riota
je la torta aglomeració, que dessiguit enroclava el cotxe,
Jn descapotable de lo més antic. Parlava molt fort, d'una
11anera quasi ofendosa. Com a exemple: -Vosaltres de
:orc;a, que us mengeu les sopes a sarpats, compreu culle'es morts ... Si algun lot el posava bé de preu, abans no es
jicidien a comprar-lo el retirava de venda.
Acabava afónic de tant parlar; tenia un accent aragone:;at. En poc temps teia moltes promocions de venda; tan:;ava la rabiosa mona en un calaixó i també el calaixó deis
jiners i per la canallona s'ens acabava el divertit especta:;le. Els altres marxants exclamaven, -Gracies a Deu!. Cree
~ue els seus descendents tenen ara a Lleida comerc;os imJOrtants.
A Solsdevila no ens divertiem la mainada. Estava ple de
,aries de porcs mamellons que al ser sorollats pels comJradors grunyien constantment. Aqueixes sanes eren tetes
je vímets, cosa apareguda als argadells de portar l'aigua.
De tant en tant, a les raconades, hi havia porcs en llibertat;
:1ls amos els hi tiraven gra perqué s'entretinguessin.
D'aquests s'en deia primals. Havien vingut carninant, com
1i tornaven a marxar un cop acabada la tira, que durava
'ins passat mitgdia. Acudien de tots els llocs els comprajors. Els de Santalinya no hi faltaven mai. Molt collidors de
Jra pujaven a per primals. Els ajuntaven i tornaven tot tra,essant els obacs i les serres i així feien tots junts cap a
Santalinya. Conten, que un xaval molt eixerit, quan la seva
11are, en arribar, li va preguntar, quin porc de la colla era el
,eu, ell li contesta, -Si hagués guanyat n'hagués baixat
jos (no en porta cap). Fins a dos mesos, els porcs es conjsideren mamellons; d'allí endavant deixen de mamar,
Jerque les berres es preparen per un altra camada, i ana,en encaminats a primals. Ara aixó ha desaparegut. Als
:;inc mesos més o menys avui als porcs s'els sacrifica.
l\bans tenien com a mínim un any i alguns molt més. TamJoc la carn d'ara no té el saborós gust de llavors; en parti:;ular el llom.
Per aquelles dades, festa de la Puríssima, hi havia a
l\ger músics, artistes i més tard cinema. Conten que la viJília de la Purísima o de la Fira al café de Tellol es va desJatxar trenta litres de café .
L'altra tira es feia el vuit de maig. Era de bestia,, com
)belles i cabres. Es repartía a les eres del Frare, avui casa
v'ilamajor; era de Samarró, ara casa Torrenc i Marti ; era de
fau del Bep, on és casa Bordalba; eres de Badia I Jombo,
,ua cases de Carmeta del Vitria i Higini de Ventureta ; vol:ants de l'era de Climent, com el bancal de Montardit, ara
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casa Martí i de dalt de l'Higini. Acudia més bestiar de llana
que de pel. La compra més generalitzada era la de parelles, o sigui, obella i corder. Eren temps de pocs diners i la
gent s'ho venia per poder pagar les harbes d'hivem. Els primers bitllets de mil pessetes els vaig veure quan pagava
Morreres els diferents lots, llavors paquets de parelles. Era
un home molt alt, anava un poc coix, sempre amb el caliquenyo a la boca, Ouasibé es feia la tira com ell volia. Al
matí no es deixava veure; passava algun "compinxe" seu;
prometia poc pel bestiar. Els amos aguantaven el sol i
l'aborriment. EII, una vegada havia dinat molt bé a casa
Portola o a casa el Negre, solía sortir amb presses, oferint
bastants més diners per no donar opció a pensar-s'ho
massa, al que tot el matí havia parat el sol i dinant alguna
cosa que portava al sarró, com també algun traget de la
bota. Els que es decidien, havien de portar les bésties a
l'era del Pau del Bep, avui locals deis senyors Bordalba.
Allí els pagava a tots. Portava els plecs de bitllets garrotats
amb unes gomes. També venien alguns anys Quimet de
Vilamur, el Ros de Senterada i alguns menys reconeguts.
Els diferents noms que es donava al bestiar de llana,
eren els següents: obella, corder, borrec, terc;at, quartat i
moltons. Als pares s'els deia marrans, exemplars de ta- .
many descomunal i protegits per molta cornamenta. Els
moltons eren també animals de cinc anys, de motts quilógrams, castrats. Lo bestiar de pel eren: bocs, cabres, cabrits, seg·a11s, terc;ats, quartats i crestons. Ouasi tots els
exemplars d'edat portaven esquetlles de diferents tamnys,
com trues, mijanes, piquerols i d'altres que no recordo.
La tira d'hivern es va perdre fa molts anys. La de maig
va allargar bastant més. Baixaven els carnissers de Tremp,
tant com per comprar, com pera fer el gran dinar a casa el
Negre. 1pera rematar la diada, la partida de cartes al café
de "Merigildo". Ara les transaccions de compra i venda es
fan dins deis corrals i a portes tancades. Han desaparegut
les tires i també el bestiar de molts anys, exepte les obe·
lles, marrans, bocs i cabres. Pel que fa al jovent, no troba a
faltar les testes locals, com eren les tires, tenen la majoria
medis de locomoció per traslladar-se a les discoteques i
sales de diversió, essent els diumenges i dissabtes a les
nits els dies més aborrits de la setmana pel poble. Segons
la meva manera de veure, aquesta és la situació actual del
pobl,e d 'Ager (Joan de
Pasqual) .
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EL NOSTRE PASSAT

No sé de quan
data el refrany que
diu "A Ager qui no
tingui feina que no hi •·
vagi". De molt jove
escoltava als més
grans. Deien que hi
havia un bailet que
quan esborgava
algun xop baixava
de cap per avall. Per
nformació d'un segon vaig assabentar-me que havia fet
3.lguna trastada i que el van detenir. Quan el tenien al
~uarter del jutjat de Balaguer, a l'anar per ell, varen trobar
~ue havia fugit per entre els barrots. Fugint, al passar per
:>n treballava el seu pare, es conta que li va prendre tot el
~ue tenia per menjar i que triga seixanta anys en donar
,oves d'ell. Recordo haver-lo vist encara, quan torna amb
Jna filla gran, un any perla festa major.
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Contaven també a la nostra vila, que un altre bailet
j'uns vuit o nou anys anava per les tires de la muntanya i
3s posava a la vora d'algun ramader deis coneguts i pas
~ue donava pas que feia ell. Al poc de fer aixó anava a
~ualsevol marxant i demanava uns pantalons i una ameri:aneta. El marxant l'havia vist junt al ramader i pensant
~ue era el seu fill el servia d'alló més atent. Tant explota
31 true que un mal dia es posa al costat d'un home solteró
~ue ell no coneixia. Al demanar el vestit en nom del seu
Jare el marxant, que coneixia al ramader, va fer que el
jetinguessin. Passaren uns trenta anys sense veure'I al
JOble d'Ager.
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Un bon dia arriba un senyor amb barba i barret molt
Jen paregut i educat. S'allotja a casa Tellol, on hi havia
:afe, carnisseria i dispeses pels qui vulguessin menjar
11olt bé. Tot el que ara és ametllers, era en aquell temps
:>liveres. Aquell senyor, segons ell, era un comprador d'oli.
Un dia anava a Corsa, l'altre a l'Ametlla, l'altre a Oroners,

VA SUCCEIR FA
TEMPS
a la Baronia i al Masía de Cabrera. Als collidors del poble
els tractejava a les nits al mateix café de Tellol. Una nit
estaven ell i Tellol, que tenia la primera filia a la falda dona que avui té uns vuitanta anys-, i de sobte el reconegué a l'ationar el foc. l li va dir tu ets "fulano". EII va negar
la seva autenticitat. Com que Tellol era un home espabilat, sabia que no podria amb la temptació d'anar a veure la
seva mare. Per aixó el va vigilar, fins que un dia el va
veure en una avanc;ada hora de la nit, que per la part del
darrera de la casa es contentava amb veure el llum d'una
finestra, quan la seva mare se n'anava al Hit. A l'endema
Tellol interroga de forma violenta al frustat comprador, que
aquell mateix dia marxa amb la tartana, l'únic medí de locomoció en aquell temps. La noticia es va extendre, salvant una gran estafa al país. Aquell home sense escrúpols
tenia, com tothom, estimació per la seva mare i cree que
mai més posa els peus al poble d'Ager.
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Totes aquestes referéncies són molt velles, peró potser
no tant com les contases que hi hagut i potser encara hi
ha en la fronterera font del Saüc, entre el terme d'Ager i
Tartareu . Un senyor casat amb una senyora d'Ager té un
retall de diari molt antic d'un article que posa a la llum les
moltes conteses que han sorgit al llarg deis anys entre
agerencs i tartareuencs. L'article acaba així "eixorollats de
Tartareu que amb los d'Ager teniu brega, vigileu-ne amb
el Gall que us fara saltar l'altra orella". He tingut
l'ocurrencia de fer aquest esborrall, perqué el senyor Montsó de Ouelo, va tenir la gentilesa d'acompanyar-nos donant una gran volta, passant per l'esmentada font del
Saüc. L'objectiu principal fou la visita al Massí. Prenguerem la conclusió que hi ha poca aigua pel llac tan gran
com han fet. (Joan de Pasqual).

Li1Estrelli1
S A de Seguros

LES EXPOSICIONS DE L'ESTIU A AGER.
Segons varem poder veure durant els dies de la Festa Majar d''Agost, va estar exposada a la sala de
l'Ajuntament una mostra de la pintura de !'artista sabadellenc Antoni Taulé, la figura i obra del qual fou glosada
amb les paraules que adjuntem, en la presentació i inaguració de l'exposició, per l'escriptor barceloní Emili Bou i
Cabré.
Al restaurant de Casa Xalets "el mirador del Montsec", també hi va romandre exposada una interessant mostra de gravats i aiguaforts de !'artista barceloní, ben vinculat a la nostra terra, lbi Canal, que malgrat la seva jovenesa, demostra ja maduresa en la seva obre i una plena habilitat en aquestes difícils i laboriosas técniques, alhora que una innegable capacitat artística. Tema.tiques girant entorn el paisatge i l'abstracció deis volums, amb
referents discursius de la realitat, varen congriar el recull del seu discurs exposat. Esperem poder gaudir novament de la seva producció i creativa l'any proper; amb un exposició més amplia i demostrativa de les seves dots.

MES ENLLA DE LA
LLUM I LA FOSCOR,
ANTONI TAULE,
PINTOR DE LA LLUM.
Tots saben que la creació estética, l'acte individual d'escriure, de
modelar i de pintar formes d'una
realitat és una manera d'afirmar i
d'elaborar la propia identitat
d'home. 1 en quansevol tasca,
s'exigeix una dedicació tossuda i
persistent. En aquests aspectes.
l'amic Taulé n'és un exemple.
Es aquesta mirada, en aquesta
contemplació de la natura, amb
una matisació estética, és la que fa
que ens alliberi del treball i en conseqüéncia d'esdevé transgressor a
l'hora que enamorat de la mateixa
natura lesa.
Així els textos tant del senyor
Francesc Fité com del senyor Gilbert Lascault que acompanyen el
cataleg de la present exposició,
com el text de la Senyora Rosa
Rodriguez que escriu en el cataleg
que acompanya a l'exposició de
Formentera -que té lloc actualment-, són explícits en comentaris
il.lustratius de l'obra de l'amic Antoni Taulé. A mi m'han ajudat molt a
compendre la pintura de l'Antoni.
Ara bé, a mi em sembla que
l'evolució des de les primeras
obres informalistes a les actuals hi
ha una valoració pictórica en una
primera epoca, pel damunt d'una
valoració plastica en una segona i
en aquesta tercera, assistim a una
fusió d'ambdúes.
Es a dir, des de les creacions
d'ambients, d'escenografies de situacions mentals, d'interiors habi-

una altra aproximació actual centrada en els efectes de la dualitat
llum i foscor, més que no pas tenebra, la qual ja inclou quelcom
de llum, esdevenint una lleu figuració cada vegada més abstracta
i com a record de les seves excursions i caminadas per cims i
caves de la vall d'Ager i del Montsec.
Taulé esdevé un pintor realista-abstracta ja que representa formes abstractas de la propia naturales a . Al mateix temps ,
aprofundeix en els coneixements
de la geometria matematica, els
quals utilitza a la base del dibuix i
la distribució de l'obra seguint la
"proporció aurea". la qual possiblement plasma en un procés intuitiu i és presenten la seva obra.
L'estudi del color, la forma i
!'estética i particularment de la
llum esdevé factor primordial i dominant que equilibra _l'obra deixant en segon terme la simetria.
Així s'introdueix en una visió
interior, la del seu mon, endisantse en els problemas del coneixement, deis problemas de la metafísica. De l'ésser i del no ésser, :
1

tats per les seves preocupacions
humanes i socials i polítiques amb

Réseau périodique

"De l'enfosquiment del món no
s'assoleix la llum de l'esser", que
ens diu Heidegger en el llibre "De
!'experiencia del pensament".
Taulé segueix la trajectoria de
tots aquells que s'han preocupat
d'analitzar la llum, seguint el camí
deis diversos intents des de les
apoques del Renaiximent fins als
lmpressionistes tots ells preocupats en captar la llum i plasmar-

la.
Ja s'en encarregara el mateix
Antoni Taulé d'ensenyar-nos
quina sera la seva futura obra
perqué ara hi dediquessi unes reflexions prospectivas. A ell, li deixem la tasca i a nosaltres, per
molts anys que la poguem veure.
Gracies. (Emili Bou i Cabré, 14-888).
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Encetem amb aquest trebáll una nova secció, dins el "full literari". En ella volem
brindar un petit esbog deis escriptors de casa nostra; uns escriptors que han
portat els seus escrits per tot arreu. En cada número de la revista intentarem
parlar de cadascun d'ells, per tal de coneixer així una mica més de 1~ seva obra.
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Pere Calders i Rossinyol és
un deis primers autors de la literatura actual. Nascut l'any
1912 a Barcelona, ciutat que
tan s'estima i on resideix. Narrador, periodista i dibuixant.
Exiliat a Mexic fins l'any 1963,
en que s'incorpora a la feina
editorial a Barcelona. Autor
entre altres de les obres seg ü ents: El primer Arlequí
(1936), Unitats de xoc (1938),
Cróniques de la veritat oculta
(1955), Gent de l'altra van
(1957), Dema a les tres de la
matinada (1959), l'ombra de
l'atzavara (1964), Ronda naval
sota la boira (1966), Aquí descansa Nevares (1967). Més
tard publica dues noves obres
Tots els contes (1968) i Antaviana (1969); a més, lnvasió
subtil i a/tres contes (1978) i
Tot s'aprofita (1981). Més recentment, La revolta del terrat i

a/tres contes (1984 ).
L'escenificació d'una adaptació d'algunes de les seves
narracions , sota el títol
d'Antaviana, ha donat nova popularitat a aquest escriptor excepcional, guardonat amb varios premis literaris com el
Victor Catala l'any 1955 per
l'obra Cróniques d'una veritat
oculta, el premi Sant Jordi de
l'any 1974 per l'obra L'ombra
de l'Atzavara i també guardonat amb la lletra d'or l'any 1979
per lnvasió subtil i a/tres cantes.
Tot seguit farem un comentari sobre la seva obra Unitats
de xoc que publica l'any 38 en
plena guerra. En ella ofereix
!'experiencia que hi tingué com
a tecnic cartograf. Unitats de
xoc és el llibre de Pere Calders
que gairebé encara ningú
havia pogut llegir. Es un llibre
molt delicat sobre quelcom

molt violent: una guerra!. Una
guerra que no ens és gens aliena perqué ens ha configurat a
tots. Calders apareix ja com
l'escriptor subtil de finíssima ironia, pero compromés en una
lluita que no vol eludir. Tal com
ens diu Caries Riba "aquest llibre és el testimoni d'un home
que sent el seu destí individual
de sobte endut per esdeveniments que no li són conmensurables, i ho accepta, amb l'única
condició, pero ho és tot!- de
mantenir la plenitut humana en
el nivell més alt i més pur".
La primera edició d'aquest llibre aparegué el 1938 i fou patrocinada per la lnstitució de les
lletres catalanes i publicada per
!'editorial Forja. Actualment esta
editat a Edicions 62, novembre
de 1983.
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Quota: 600 Pts. · Amb despeses d'envío pels de tora
d' Ager: 750 Pts.

La subscripció podeu adresar-la a:
Victor Casanoves
Carrer La Font sin
25691 - Ager (La Noguera).
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