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ou aqueixa cirscumstancia i el fet de l'acció dramMica de la segona part de
potser de poseeir vincles familiars la novel.la. La bonica llegenda de la
a la nostra, el que segurament Guilleumota el seduí de tal forma, que la
l 'esperona a prendre Macot i la incorpora igualment a la seva historia,
Guilleumota com a protagonistes de la fent així possible que el relat acabés
seva historia. No endebades, ja en la dins els murs de la vila d'Áger.
seva vellesa, va reemprendre el tema en Ens hauria d'honorar a tots els agerenés
escriure el drama "La Guilleumota el fet de pensar, que un dels temes més
d'Áger'', que ens brindA als agerencs per- preuats del senyor Lladonosa, la investigue el representéssim. En les seves gació i recreació del qua! emprengué en
memories, ens recorda: "feia molt de la seva primera epoca d'historiador i
temps, potser des del primer any, en que escriptor, fos també, per circumstAncies
vaig comem;ar a escorcollar els arxius diverses, un deis darrers en reempendre.
capitulars i de la Paeria (1939), que em Diem en circunstAncies diverses, perque
passa pe! meu magí la redacció d'una en alguna mesura nosaltres en fórem el
novel.la popular de costums __________ responsable.
lleidatanes a nivell comar- Després d'haver escrit Coneixíem el senyor
cal. .. L'aparició de personat- tants fulls de paper, i Lladonosa amb certa intiges com els Bordegall, els després d'haver tafa- mitat d'en~ que ens incorCarcassona, els Moliner etc., nejat pels arxius locals porarem a l'Estudi General
als capbreus i censos mani- i comarcals, i haver de Lleida per impartir la
festats de 1382 i 1429-1454, tombat també repetiti- docencia. Fou el Dr. Prim
en les meves recerques, i vament per viles, ciu- Bertran qui ens brinda l'ol'estudi de la guerra de tats i en les diverses casió de fer la primera visiCatalunya contra Joan I i el nacionalitats
més ta, que després esdevindra
vandolerisme
pallarenc immediates, no espero un agradable costum. Amb
(1476), forniren la meva ima- pas de fer cap a certa periodicitat acudiriem
ginació de diversos tipus l'Eternitat amb les a l'hora del cafe a casa del
medievals, i vaig arribar a la mans buides... senyor Lladonosa per enceconcl usió que la novel.la----------tar la xerrada sobre temes
s'hauria de desenrotllar al darrer ter<; del que invariablement tractaven sobre histosegle XV".
ria o literatura, especialment historia de
Fou potser ja amb part de la trama con- Lleida, que tan profundament coneixia el
cebuda que vingué a Áger per primer cop nostre anfitrió. Sovint se sumava a les
a finals deis quaranta, per acabar-la sobretaules l' Alfred Mangues. La senyod'arrodonir i coneixer d'aprop les llegen- ra Maria ens esperava ja amb una cafete- ·
des que sobre el terrible Macot existei- ra ben plena, que anavem buidant mentre
xen.
xerravem. Es un agradable record el que
Com ens explicava no fa massa anys, tinc. Fou en una de les converses, que
aquell sojom 1i serví per a recrear les sorgí la idea per part deis senyors
gestes del mític personatge, fer-se cabal Lladonosa de venir a estiuejar' a Ager,
de la geografía de la zona i així poder pels records que li lligaven i el fet que
construir el marc ambiental de bona part també s 'havia interessat per la seva

F

-

historia, dones havia publicat a col.lecció
"Episodis de la historia" el bonic llibret
"Arnau Mir de Tost". Pera mi aquel!
estiu fou gratíssim; els senyors
Lladonosa llogaren una caseta a Ager i
ens visitAvem amb molta freqüencia. De
les converses i projectes que concevírem
en sorgí la idea de la conversió de l'acció
de "La fi de Macot" en acció dramatoica, per a ser representada pel grup teatral
d' Áger. El senyor Lladonosa tíngué aleshores la grandíssima paciencia de reescriure i adaptar l'acció de la novel.la en
el llibret de "La Guilleumota d 'Áger "
que tots coneixeu.
Serveixi aqueixa editorial per a retre un
darrer homenatge a aquest gran home de
les nostres terres, que fruí de la historia i
la literatura i seduit per llurs encants s'hi
consagra amb cos i anima. Al final de les
seves memories condensa així la seva
trajectoria vital: ... Després d'haver escrit
tants fulls de paper, i després d'haver
tafanejat pels arxius locals i comarcals, i
haver tombat també repetitivament per
viles, ciutats i en les diverses nacionalitats més immediates, no espero pas de
fer cap a l'Etemitat amb les mans buides ... - . Evidentment no, perque· tot quant
ha vingut fent, ho ha fet amb esfo11s, lluitant i amb entusiasme; donant el millor
d'ell.Ens resten ara els seus llibres,
molts, i també el seu exemple d'home
gran, perque per sobre de tot ha sabut ser
un gran humanista, que no s'ha venut a
cap malfactor. El seu somriure amable i
el seu gest inconfundible de docent, ens
acompanyara per sempre més en la
memoria quan l'evoquem en el nostre
record. Recordarem aleshores un home
bo i generós; un asceta de la historia.
LAREDACCIO

= Banco Nispano llmericano
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Aquest estiu i més concretament en, el mes d'Agost
(el dies 6 fins al 15) es celebrara a Ager la 21 prova -❖••

del campionat d'Espanya de Vol Delta. Aquesta sera decisiva per coneixer el nou campió estatal de l'especialitat, ja que
és la definitiva. La 11 prova va desenvolupar-se a Baza
(Andalusía) amb el triomf del catala Quico Vinyes, conegut
entre els voladors que freqüenten la nostra vall.
Al setembre es disputaran dues proves més: del 3 al 7, VIII
Campionat Airwave, ambla participació de díferents equips
europeus i espanyols de Delta, i el III Campionat d'Áger de Parapente una setmana més tard.
~ El passat dia 23 de Juny els nens de l'escola Andreu Farran d'Áger varen representar l'obra "Sis lladres de camí ral", al

saló social del jubilats. La vetllada va resultar un exit, tan per la quantitat de públic assistent com per les excel.lents qualitats interpretatives mostrades pels petits actors.
~

En principi hi ha previst una part del servei de patrimoni de la Generalitat, dedicar dotze milions de pessetes per a la restauració de la Col.legiata. Sera veritat? !.

~

El passat día 11 de Juny una comissió formada per Fermín Castro, Martí Sentenach i Xavier Borras, que representaven la
Gestora de l'Associació de Vei'ns de l'Alta Noguera, va reunir-se a la seu del Consell Comarcal amb el Sr. Amat (director de
carreteres de la Generalitat). Tumbé hi eren presents l'enginyer en cap d'Obres Públiques, Sr. Armengol, el president del Consell
Comarcal de la Noguera, Sr. Borras, i els alcaldes de les viles d'Áger, Les Avellanes i Os de Balaguer.
Dins la reunió el Sr, Amat va oferir un projecte en el qual es plantejava la reforma i millora de la carretera que va des de Balaguer
fins a Ager. El pressupost ronda els 900 milions i les obres comem;arien a l'Octubre o al Novembre del present any, per acabar-se
el 1993. Les reformes es faran gradualment, per fases, de la següent manera:
- del Km. O fins al 9,5: renovar el pavíment i eixamplar la carretera.
- del km.9,5 fins al 14,5: nou tre~t amb una amplada de 10 metres per si algun día es fes la carretera de l'Eix Occidental.
- Km. 14,5 al 19: suprimir curves i eixamplar la carretera.
- Km. 19 al 23: suprimir curves i eixamplar la carretera.
- Km. 23 fins al 28.
Finalment del Km. 28 al 35.
D'aquesta manera les reformes s'acabarien a Ager, quedant igual el tram que va des de el Km. 35 fins l'enlla(i amb la carretera del
Doll. En aquest aspecte en Fermín Castro va donar la seva inconforrnitat ja que considerava que amb la millora parcial de la
carretera no s'aconseguia de crear una alternativa per als vianants, alhora d'elegir quina carretera agafar. Aquesta petició no va ser
acceptada pel director de carreteres, encara que donava la raó a la tal proposta.
També cal comentar que el Sr. Amat va aclarir que la carretera no s'arreglava com a compensació perla no realització de la carretera de l'Eix Occidental; el projecte es presentava perque la Getieralitat creía oportú i favorable reformar }'actual carretera.

f <>

GERARD
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Per a poder saber més d'aprop en que conxsisteix aixo del Parapente i les perspectives de futur que ofereix com esport
practicable en la nostra vall, hem entrevistat el Toni de l'Escola AI-batros, que és ent filial o secció integrada dins el Delta
Club Barcelona. Ens comenta el Toni, que l'escola ha sorgit degut a l'increment que aquest esport ha tingut en els darrers
anys. La seva funció, de fet, consisteix en incrementar i expandir la seva practica mitjan~ant cursets periodics que es realitzen els fins de setmana, sempre a la nostra vall i aprofitant les instal.lacions que existeixen ja per la practica del vol Uiure, per cessió del municipi a tal efecte. Tot seguit i després d'aquest preamble, passem a fer-Ji algunes preguntes al Toni.

e

om és que heu decidit organitzar
aquí els cursts de parapente ?

Perque coneixem el Montsec i és
idoni per la seva practica i, gambé, per
les bones comunicacions.

Quines perspectives teniu respecte al
parapent ? Creieu que és un esport que
es consolidara i anira a més?
Personalment cree que sí. Actualment hi
ha un veritable bluf per la practica de les

noves modalitats d'esports, com les sorgides a Sort. Hi ha un interés creixent,
per tant,
que en el cas del parapent propicien
l'organitzaci6 dels cursets de fi de setmana, que fan augmentar dia a dia el
nombre de practicants.

Ens podries explicar breument quelcom
sobre la practica d'quest esport?
Tot és molt senzill. L'aparell és una simple tela amb perfil d'ala o avió, que es
controla per un fils que fan de fres.
Nosaltres ensenyem a emprar-lo; a pilotar-lo adequadament.

meres hores del matí i al tard, quan l'aire
esta més quiet. L'ensenyament practic
s 'acompanya de- teoriques sobre aerologia i metrología sobretot.

massa segurs, malgrat augmentava la
~ ~ p o t e n c_ialitat
..
de vol. D'em;a fa mig
any, pero, s'ha avan~at

Explica'ns quelcom sobre aerologia, ·
vo/s
·
Basicament tracta de les condicions
deis aires per volar. En els cursets 1"'111!!11111~
s 'ensenya com volar en cada ocy;si6; s 'ensenya a reaccionar i •
actuar segons les condicions
Cal dir també, que en tots el
cursets els vols primers es controlen per
radio, des del camp de sortida i el
d'aterratge.

ALBATROS
ESCOLA DE VOL LUURE
Gustavo Perez
Roberto F. Moreno

315 20 34 / 318 81 59

Teniu seu com la que acaba de crear el
Club Pirenaic?
No, tenim solament una casa llogada
per guardar els parapents. Per
l 'allotjament es disposa deis
propis serveis que ens ofereix el
poble.

Feu competicions o en teniu en perspectiva?

Quins son e/s requisits pera poder fer el
curset?

Sí, s'organitzen competicions a través de la Higa catalana, que
No es necessita res especial, solament aplega tots els clubs. Per ara s'han fet
unes mínimes condicions físiques. La competicions al Montseny i a Ager, orgagent s'inscriu i en el mateix moment se li nitzat pe! club Pirenaic. Els propers vuit i
exigeix treure's la lllicencia federativa, nou de juny s'en fa una altra a Sort,
que comporta ja una asseguram;a per organitzada pels de Sort i la nostra escoaccident. Els cursets duren dues setma- la. La intenci6 es organitzar competines i es realitzen els fis de setmana. En la cions per tola Catalunya. Es a dir, pels
primera sessi6 es practica en pla fins que set o vuit llocs idonis que existeixen a la
es domina les sortides
nostra terra. Quant a competicions de
~ - - - - - - - - - - - - caracter nacional, cree
que n'organitza la
Federació, pero no tinc per
ara informaci6. També comencen a
ja
, _existir competicions
internacionals, pero tampoc puc
......._-:-.--:.: informar sobre aquestes.

k; •fi•

J
-~

~~e~~

-:·:~eguretat i
cialitat de vol. A més
\fl'Y
a més, tenim la garan\
~ -.> • tia de seguretat i quali\~ .
tat que abans no posse1em.
'

t-'!2

Com veieu el vostre Jutur a la Vall? Que
opineu de la gent i del poble?
Bé, el municipi ens deixa emprar les instal.lacions, que esperem millorar i acondicionar pels aterratges. Quant al poble,
cap mena de problema d'integraci6; ens
sentim bé amb els seus habitants.
Amb aquestes paraules ens despedim del
Toni. Hem vist en ell la il.lusio de tirar
endavant aquest nou esport a través del
seu club; també una disponibilitat i un
desig per integrar-se plenament.

R Fité

Creus que en aquest nivell té futur?

sol volar sempre en
'aquest primer estadi, a pri-

Cree que sí, dones encara és un esport
molt jove. Amb poc temps ha evolucionat molt, especialment pel que fa a seguretat. Fins fa poc els aparells no eren

Inscripciones e Información:
Delta Club Barcelona
C/ Farigola, n11 24
miércoles 7 a 1o noche.

ílal.lJ:¡t.~
,:-

..........................................................
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In Memoriam Josep Lladonosa
es d'aquestes columnes de la
Cabanera escric un senzill pero
molt sentit recordatori pel qui va
esbargir arreu de les nostres comarques,
lka seva cultura, la seva amistat i la seva
rialla bondadosa, el senyor Josep
Lladonosa i Pujol, desaparegut d'entre
nosaltres el dos de febrer de 1990.
El que subscriu el va coneixer el 17
d'octubre de 1983 quan va residir una
temporada a Ager amb la seva muller na
Maria Marancho. En aquella data em va
obsequiar amb el seu llibre "La fi de
Macot", amb la següent dedicatoria "als
amica agerencs Joan i Elena, dedico
aquesta novel.la historica perque coneguin un passatge de la nostra historia".
Al poble d 'Ager li va fer un altre regal,
després de partir de les nostres terres cap
un altre indret. Ens va escriure "La
Guilleumota d' Ager", estrenada al nostre
poble els dies 15 i 16 de juny de 1985, a
carrec del grup Guerau de cabrera.
Jo cree que els escenificadors, actors,
dissenyadors, decoradors, il.luminadors,
maquilladors ... i públic en general, es
recordem d'aquest exit teatral a la nostra
vita

D

fNSTiTUT

i se sumen a aquest memorandum.
Per citar quelcom de l'autor, al no disposar del text de la Guilleumota, transcric
unes paraules de "La fi de Macot": "Accepto, sempre i quan em donareu ferman~a de servar la llibertat, vida i hisenda de les seves dones, tant fadrines com
casades o vídues. I sera tal com heu· dit.
Una nit i prou... "
Per acabar vui fer-me meves algunes de
les paraules afalagadores aparegudes en
la Mafiana del dia tres de; ·
febrer: "El cronista oficial de Lleida des de
1962... va ser una person
molt volguda i
s'inscriu en els
annals de la •
historia lleida
lana com un
gran persona i
historiador".

OE

BELLE'5A
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Avda. Pere 111, 17-19, Entresol BALAGUER

e446795

Ager, 13 d'abril de 1990

Joan Baldoma i Guardia.

,

si us plau, anem a l'altra banda llamps .... Estiguis bé o malament, a d'accidents, són en aquests moments
i vejem que en diu de tot aixo !'hora has de fonnar i la teva tasca t'ha quan es produeixen la majoria d'accil'home de poble en plena dedica- de quadrar d'acord a una quantitat ja pre- dents laborals.
ció a !'agricultura i criam;a d'animals; establerta per sofisticats mecanismes El nostre és un mon de contradiccions.
dones en pensa que tot és completament electronics. A les grans i automatitzades Mentre uns suspiren dia i nit per trasllaa l'inrevés, que és a la ciutat onde veri- empreses no ets tu qui et dossifiques la dar-se a viure a la ciutat -encara que
tat es viu bé, amb comoditats, amb diver- feina; és sempre la maquina que et mana suposi menjar menys, diuen-, altres en
voldrien sortir. Tinc un company de tretiments de tot tipus, variats i abundants i condiciona.
productes a l'abast de tothom, ben vestits Possiblement algú pensara que exagero ball al qui sempre 1i he sentit la mateixa
i "ensabatats"; setmana de treball de 35 molt; potser sí, pero la meva experiencia cantarella :-Si algun dia tinc la sort
h., dissabtes festa, vacances anyals paga- d'alguns anys eildarrera és més o menys d'encertar la "loto", el primer que faré
des, bones i segures mensualitats, pers- aquesta. Aqui a ciutat, ara ja no ta~t, sera comprar-me una casa o una masía
pectives d'una bona jubilació, centres abans hi havia fori;a treballadors els cap a la banda del Pirineu, on poder pasassistencials sanitaris, universitats i cen- quals no veien llurs fills petits de dilluns sar la major part de l'any, en plena natura
tres d'ensenyament per als fills, e tots a divendres, d_oncs normalment quan cuidant un hortet.
marxaven a la feina dorrnien i quan tor- Per descomptat, que és molt logic el que
nivells, més o menys gratufts....
Dones noi, resulta que si la contemplació naven també. A migdia es menjava a tothom aspiri a millorar el seu "estatus"
del ciutada respecte a la vida de la gent !'empresa o en algun bar amb certa pres- de vida, no faltaría més !, pero resulta
que generalment jutgem les situacions,
de poble resultava celestial, la visió del sa, jaque es tenia el temps just.
vilata envers de la vida....,.,....,.....,......,...,....,...,..,..__,,..,.,.,,.........,..........,...........,.--........................= ......=""""",.,...,,....,.=....,.,.=""
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aixo comporta una serie de sacrificis,
renúncies i privacions -de vegades de
tota la famflia- per a poder a conseguir i
mantenir aquesta posició i ritme de vida.
A la gran ciutat, al contrari de les viles,
la vida trepidant, a cops de colze, pitos i
sirenes, amb rellotges de control
d'assistencia i puntualitat a cada departament, controls de qualitat i producció
vigilada i sempre sense perdre ni un
minut, ni un segon. Si s'on 36 h. laborals
voleo dir 2.160 minuts de treball efectiu,
a vegades sense respir. S'ha de formar
tan si plou com si neva, tan si fa molt
fred com molta calor, pedrega O cauen

ia

par ant am un o rer transp antat,

ja gran, al mon laboral de la ciutat, em
deia: .-Trobo molt dur aixo de viure ¡ treballar a la gran ciutat; potser tant com al
camp amb les seves varíes i feixugues
tasques de pages i granger.... I no és pas
el poble en si, ni la gent el que més trobo
a faltar, sinó el fet de poder dinar més
tranquil.lament al costal de la família i
seguidament fer la migdiada. Jo he vist
anys endarrera, quan les jomades eren de
més de nou hores, que aquesta mena de
gent, a l'estiu, després de dinar, estaven
mig endormilada en els seus seus llocs
de treball. Segons dades d'un i_imic meu
responsable d'una mútua assistencial

<-:i:j: ::::¡::¡¡:¡:¡¡¡¡¡:¡¡¡¡::::¡¡:::::::::_ ,,, ;-
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nos en el lloc de l'altre i formular-nos la
corresponent autocrítica. Sempre resulta
que a casa del veí tot són flors i violes i
sempre, també, surt aquella expressió
tant coneguda de tots, tu raí ..!
Per acabar, davant els discordants plantejaments d'uns i altres, del sect9r industrial o agrícola, voldria acabar parafrasejant amb el refraner: "En tots indrets
couen faves i a casa nostra...a calderades".
P. Sanuy P.
BARCELONA, NOVEMBRE, 1988

lil Estrella
.

.

~

.

' .

.

S. A. de ·segur.os
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n aquest article vull parlar-vos d'una malaltia molt freqüent i que ens sol fer la guitza sobretot quan la calor fa acte de
presencia; són les varices. Les varices són dilatacions permanents de les venes, que es localitzen generalment a les extremitats inferiors, pero també en el ten; inferior de l'esofag (en els cirrotics) i en el plexe venós anorrectal deis que pateixen d'hemorroides. Si bé les hemorroides són freqüentíssimes i afecten a quasi totes les dones multipares, les localitzades en les
carnes constitueixen la malaltia vascular periferica més freqüent i s'estima que el 15% de la població general les presenta, afectant preferentment a les dones i a homes que estan la major part del dia drets (cambrers, vigilants, guardes, perruquers...).
Cal dir que als mamífers quadrúpeds no els afecta aquesta malaltia, genuina de l'especie humana.
Les causes de les varices poden ser: genetiques -el factor hereditari esta present en un 50% deis varicosos-, per alteracions hormonals, per traumatismes, per obesitat etc ....
El mecanisme de producció és basicament per insuficiencia valvular. Les valvules venoses són incapaces de suportar la presió
hidrostatica de la sang que hi ha damunt d'elles ajudant al seu retorn fins al cor; així la presió tramesa dilata la paret venosa i
s'extén progressivament la malaltia a l'anar afectant a les altres valvules.
D'acord ambla seva situació, les varices poden ser: superfícials o profundes -aquestes amb un important risc d'embolia pulmonar.

E

SIMPTOMATULOGIA
Si les venes profundes i perforants són normals, les varices solen ésser asimptomatiques i solsament donen lloc a alteracions estetiques. Més endavant, els malalts experimenten una sensació de cansament i pesadesa a les carnes. Apoca poc, les dilatacions
venoses van augmentant i més tard apareixen transtorns intensos amb· edemes, cianosi, pigmentació i úlceres.
Les principals complicacions són: hemorragies -per ruptura d'una vena varicosa-, tromboflebitis o trombosi de les venes varicoses, eczema d'estasi i embolia pulmonar.

Mantenir el pes ideal. L'obesitat predisposa a l'aparició de varices.

Dieta. Evitar els menjars massa copiosos. No consumir
massa grasses, dol~os, pa blanc i aliments molt salats, així
com un excés d'alcohol o té.

Vestuari. S'ha de procurar no portar faixes, cinyells o lligues massa apretades, així com cal~at estret, punxegut o
amb tacó alt i botes molt ajustades. Es recomana també la
utilització de miges elastiques especials i sabates amb tacó
mínim.
Higiene corporal. Evitar els banys molt calents i les per-

manencies molt llargues en saunes. Són recomanables les
dutxes d'aigua freda en carnes i peus.
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Ucupació. Evitar els treballs que exigeixen romandre de
peu molt de temps. No estar massa temps sentat (sobretot
amb les carnes creuades). No es convenient estar en
ambients massa caldejats, amb aire calent i humit. Es recomana aquelles tasques que comportin la realització d'un
exercici actiu, com per exemple caminar.

Exercicis. Es de molta utilitat realitzar exercicis que afavoreixin la circulació venosa, com per exemple aquell que
consisteix en "fer la bicicleta enlaire". S'aconsella fer-ho
dos o tres vegades al dia, durant uns quants minuts. També
s'aconsella altres exercicis com els indicats en els dibuixos.Veure fig. 2 (exercici de fer puntetes); fig. 3 (caminar
amb els talons); fig. 4 (imitat els moviments de rnarxa).

Massatges. A les carnes, fens el massatge des deis turmells fins als genolls; és a dir, de baix cap a dalt. Amb aixo
es contribuira al retoro venós. Durant el rnassatge s'han de
mantenir aixecades les carnes.

r------------ .-----,
Mesures posturals. Cal aixecar les carnes tantes vegades sigui possible durant el dia, recordant que moltes tasques
domestiques poden fer-se comodament amb les carnes aixecades. Es convenient aixecar el peu del Hit també, amb
l'objectiu de facilitar el drenatge postural -uns 30 cms. aproximadament.

r--------------------,
1

!L- -·
~-----

L--------------------~
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PER QUE ESTA·TAN DE MODA LA MEDICINA NATURAL?·

Medicina Natural vol dir el mateil: que de la química, la medicina natural va Per donar-vos una idea ben senzilla, us
medicina lternativa ?.
quedar practicament oblidada. Setanta parlaré de la hipertensió arterial. Si tinMoltes vegades s'identifiquen aquestes anys després, ja en els nostres dies, s'ha guéssim una alimentació equilibrada, a
dues disciplines, pero aquesta identifica- prodüit nova explosió, la deis moviments base de fruites i verdures, una mica de
ció no correspon amb la realitat. La ecologics i la defensa del medí ambient, grasses, una mica d'hidrats de carbó
medicina natural no és una medicina que han influit decisivament en la reapa- (sucres) i protefnes, no tindríem la presió
alternativa, aquesta té una identitat pro- rició de la medicina natural i el consum arterial alta. L'estrés, el tabac, la vida
pia i la seva aplicació no només redueix de substancies naturals.
sedentaria, l'obesitat.... també influeixen
als casos en els quals la medicina tradi- A que es degut aquest canvi ?
en l'augment de la pressió arterial.
cional no pot aportar solucions. Thnt la La ciencia ha avan(iat molt; avui es Que es pot fer mitjanfant la medicina ·
medicina natural com la tradicional poden curar malalties que anys enrere natural per ajudar aquest tipus de
segueixen els mateixos criteris de representaven un misteri pels científics. malalts?
diagnostic, pero el tractament difereix en Pero al mateix temps, han aparegut tot ✓ Treure els excessos de menjar, beure
que la medicina natural utilitza medica- un conjunt de malalties noves intima- i fumar.
ments naturals en els quals no intervé la ment lligades a la nostra manera de viure
actual, a la manera d'alimentar-nos i a ✓ Alimentació equilibrada de fruites i
química.
verdures.
Que és la Medicina Natural ?
,
:& la prevenció i tractament de tot tipus (
., ✓ Beure dos litres d'aigua diaris. Un
de malalties, siguin agudes o croniques,
. deis problemes principals és que la gent
mitjan(iant
productes
naturals.
no beu aigua suficient i el ronyó no fa la
Logicament, aquesta medicina l'han de J.·.····
feina de neteja, degut al qual l'organisf~r metges que tinguin estudis de medici- Ih
me acumula toxines.
na i, a més a més, fer l 'especialitació en
.. ✓Prendre plantes medicinals.
aquesta disciplina.
Quines?
Jo cree que tant la medicina tradicional,
Dones fulla d'olivera, vese, malva ...
que utilitza productes naturals -homeoUna fórmula molt útil, previa consulta
patía, tractamrnt amb plantes naturals i
.
,
del
vostre metge que us orientara per
productes dietetics-, com l'acupuntura,
saber
si patiu la malaltía és la següent:
el massatge terapeutic, la reflexoterapia,
la hidroterapia ....són medicines que es
poden complementar perfectament, ja
20 gr. de boldo (neteja el fetge)
que tan útils són unes com les altres, i el
. . ,,,,.
20 gr. de fulla d'olivera (baixa la presque busquem els metges amb la nostra
.: : . sió, tant la maxima com la mínima)

j. ,. .,
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grecs, utilitzaven productes obtinguts de
les plantes medicinals, per tractar, per
exemple, malalties de la pell. Durant
molts segles, aquests tractaments naturals van tenir alts i baixos, van passar
d'utilitzar-se molt a no utilitzar-se gens.
En els anys vint, amb l'explosió de !'era

cdf!(!l~ ·

~=

1 ~:S.:::-. 1:relo~ les vene,

;

·'::w:~.~-:il ~:ra::~(Va.ra de
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l 'accelerament i tensió que comporta
viure en una societat moderna. Exemples
d'aquestes malalties són la hipertensió
arterial, diabetis, artrosi, obesitat,
cel.lulitis, malalties al.lergiques i moltes
més, per les quals la medicina natural
representa una bona solució.

oroh

30 grs. (Wurett-

Es barregen 1 es pren dues mfus1ons al
dia.
CARME GARRAFE I AMOROS

Dra. de l'Institut de Medicina Natural
Dr. Gisbert (Barcelona).
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egons les llegendes gregues, la
rosa procedeis de la sang
d' Adonis. Pels turcs de la sang de
Venus i ples arabs de la suor de
Mahoma. Sembla que l'essencia fou descoberta a Persia i es conegut que els guerrers perses, quan l 'hnperi, omaven amb
roses els seus escuts. També sabem del
pagament de tributs amb aigua de roses
als califes abasides de Bagdad. A
Occident foren els arabs els qui introduiren, durant el segle X, la tecnica de la
destil.Iació dels petals de rosa.
Sovint s'ha emprat l'essencia per determinades cerimonies religioses en paisos
com l'India. Actualment la producció
iraní, la indú o la turca han perdut
importancia, essent la producció búlgara
la més important, que obté l'essencia de
la rosa anomenada d 'Alexandria o de
Damasc.
Per a usos terapeutics, la millor rosa és la
de petals rojos, pel fet de contenir una
major quantitat d'acid tanic, amb propietats lleugerament astringents. D'elles

S

s'obté els col.liris, barrejada l'aigua de
roses amb sulfat de zinc. La seva aplicació endemés és apta per glopejar i per
fer locions facials; també per a fabricar
sabons hidratants ... És una de les essenci es més antiseptiques, tonificant i
suavitzant, apta per tot tipus de pells,
sobretot quan es sofreix inflamacions ...
En forma de tintura fortaleix l'estómac,
s'aplica directament; també pot emprarse en cas de desmais, per expectoracions
de sang i altre tipus d'hemorragies.
També és bona per combatre l'estrés, la
mala digestió, el nerviosisme, així com
per la menstruació i altres alteracions
femenines. Són molts els remeis que es
poden obtenir de les roses, sobretot de
l'essencia i l'aigua de roses. Anem a ·
veure com es fabrica.
Primerament és necessari aconseguir olí
de rosa, que per aconseguir-lo el
col.locar petals de rosa dins d'una olla,
cobrint-los amb aigua destil.lada i exposar-los així durant dies al sol. L'oli, de
color grogós, veurem aviat com neda per

:-: : ._-.

sobre de l 'aigua; per separar-lo cal
emprar un cotó, per xuclar-lo i preme'l
després. Un cop ja és té certa quantitat
d'oli, es pot procedir a fabricar l'aigua
de roses, amb un culleradeta d'oli disolta
en mig litre d'alcohol etfiic, col.locats
dins d'un recipient amb capacitat per set
litres i mig, en el qual s'afegiran cinc
litres i mig d'aigua destil.lada, que es
calentara fins al punt d'ebullició. Feta la
barreja deis tres components, es tanca el
recipíent i s'agita fins refredar-se -atenció, calentar solament l'aigua destil.lada.
Seguidament es pot guardar l 'aigua en
botelletes, on conservara les propietats
indicades, excepció del suau perfum, que
es sol fixar amb un agent fixador.
Si es vol, també es pot obtenir llet de
roses a base de barrejar petals de rosa,
ametlles, flor de saüc i si es vol altre
tipus de flors com la malba. Amb tot es
fa una crema, barrejant les ametlles i
l'aigua de flors que s'obtingui, que
caldra colar.
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rran de la celebració del dia
mundial de la Terra el passat dia
22 d'abril, han aparegut nombrosos articles i programes en els mitjans
de comunicació on s'expressa la preocupació pel futur de la terra. En la darrera
Cabanera abordarem ja alguns deis temes
més conflictius, sobre els quals han alertat adhuc els mateixos científics. Avui
exposarem de forma breu aqueixos problemes, generats pel desenvolupament
industrial i tecnologic, que podem resumir en els següents apartats:

A

-El calentament de la temperatura
ambiental
-La disminució de la capa d'ozon
-La pluja acida
-La desertització creixent
-La destrucció deis hoscos, pulmons de
la humanitat
-La contaminació deis oceans
-L'escassetat d'aigua potable
-L'acumulació de materies residuals contaminants
-La superpoblació

,:.

principal. Ja varem explicar que aquests
gasos es troben en aerosols, frigorffics,
aparells d'aire acondicionat, extintors,
disolvents ... També explicavem en l'article sobre el CFC, del perill de les radiacions ultravioletes sobre la pell i els sistemes immunologics de les persones. Les
conseqüencies de dits gasos són per tant
perillosíssimes i fins poden repercutir en
la producció agrícola essent endemés els
causants de les pluges acides. Els dioxids
de sofre, nitrogen, monoxids de carboni. ... perjudiquen la salut humana i el
medi ambient. Recordem que la pluja
acida es produeix, quan l'oxid de sofre,
etc., transportats per l'atmosfera es
transformen en acid sulfúric, acid nítric,
sal d'amoniac, que es depositen en forma
de pluja i gebre sobre la natura en llocs
allunyats del centre d 'emissió.
Evidentment són causa de que s'acidifiquin terres i llacs i morin plantes i animals. Els arbres perden capacitat per
absorbir aigua de la terra i retenir-la a les
fulles. Es creu que un 20% deis hoscos
d'Europa estan afectats perla pluja
acida. També destrueix la vida animal i

.·.
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zen cada any, es creu, uns sis milions
d'hectarees, degut a la salinització, contaminació per productes químics....
Hem parlat ja en el darrer article de la
gran quantitat d'especies animals i vegetals que desapareixen anualment; unes
100 especies de plantes diariament. La
destrucció deis hoscos tropicals n'és la
causa principal, jaque actualment suposen una de les majors reserves de diversitat biologica. Els hoscos tropicals, hem
de tenir en compte que ocupen un 7% de
la superficie terrestre, contenint entre el
50% i el 70% de les especies vegetals.
Estan considerats els pulmons del món,
ja que produeixen una quarta part de

;7i§ªi~=:~~~1~ª ~:111!'-~~~~~~;:~
gasos, que degut a l'efecte d'hivemacle
fan que s'incremrntin les temperatures.
La combustió excessiva de carbons,

quantitat de
dioxid de
carboni. Per

::~1!
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trucció mas-
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cions. Aquests trastocaments climatics, , ,~
per altra part, posen en perill certes condicions essencials de la vida, així sequeres , ones de calor, huracans etc ...No cal
dir que, concentracions d'altres gasos
com el meta, oxid de nitrogen, CFC,
encara són més perilloses.
L'ozon, la molecula tri-atomica de l'oxigen, és l'únic gas inexistent a l'atmosfera
½
que evita que les radiacions ultravioletes afecta a canyeries de les cases, edificis,
del sol arribin a la terra. Amb menys de estrucures metal.ligues...
cint anys, ha disminui't un 20% la con- Una de les conseqüencies de la contamicentració global mitjana d'aquest gas nació és la desertització, que de forma
estratosferic. El CFC i altres gasos con- creixent pateix el planeta; en part degut a
tenidors de clorur i brom en són la causa una sobre-utilització del sol. Es desertit-

;/:if~

siva és una
amena1sa per
la humanitat.
Igualment la
contaminació
"· deis oceans
és un greu
p e r i l 1.
Cobreixen el
70% de la superficie del planeta, essent
agent moderador climatic de la Terra.
Cal tenir present que un 97% de l'aigua
és salada i que un 99% de la restant esta
en forma de glalí. Solament un 1 % és
·==
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potable i aflora. Actualment més d'una
tercera part de la poblaci6 mundial esta
mancada d'aigua potable. No cal dir que
molta part d'aquesta aigua es troba contaminada per disitnts agents contaminants, així com part de les aigües subterranies que alimenten les fonts .... Es
evident que amb el temps caldra potabilitzar les marines.
A tots aquests factors contaminants s 'hi
afegeix el de les materies residuals.
Actualemnt estera convertint el planeta
en un gran abocador, degut a les grans
acumulacions residuals. Es cert que
s'estan construint ja abocadors
controlats, pero sense resulta ts ..
optims encara. Tots els metodes
presenten problematiques.
Reduir i reciclar residus és un
deis grans reptes del futur. Sens
dubte els productes toxics i
radioactius són els més problematics; un 90% produits pels
pafsos desenvolupats.No hi ha
dubte que ens cal més informaci6 al respecte i que productes
com les piles, pots amb pintura,
plastics i tot aparen vell, com els
electrodomestics, formen part deis agents
contaminants.
Quant al nostre petit país, podem destacar com amenaces:
-Les agressions de tota mena deis espais
naturals
-La ca~ sense control i abusiva
-La contaminació atmosferica
-Els incendis forestals
-Alteracio de les zones liotrals

-Els residus industrials
-La sequera
-El turisme descontrolat
Les agressions als espais naturals, com
explotacions de canteres, grabes ... ha
conduit ja a l 'elaboració d 'un pla
d'Espais Naturals, encara insuficient per
la protecció del nostre patrimoni natural.
Els incendis deis darrers anys suposen
també un greu problema de desertització
i d'erosió deis nostres sois. Es evident
que cal un majar control deis accessos
als boscos. No parlem ja deis problemes

versal, és evident que cal preveure els
aspectes negatius i intentar corregir-los
al maxim. No parlero ja deis nostres pocs
i petits rius, que sovint s'han convertit en
"""'"""""""'""veritables abocadors de residus
incontrolats generats per les nostres
indústries, sovint efectuats a partir
de clavegueres, dones comporten
l 'enverinament de les aigiles, incloses les subterranies. El perill de la
contaminació de les aigües subterrani es és cada cop més punyent.,
dones els agents augmenten amb el
tema de les granges i l'ús del purim
per abonar els sois.

costaners, com e e e ta e
re,
que perilla salinitzar-se en cas de reduirse el cabdal d'aigua del riu, ara que es
parla del travas d'aigua per Bacelona..
També certes construccions de carreteres
i autopistes, sense tenir en compte els
impactes ambientals suposin un perill.
Pensem en projectes, com ! 'autopista que
deu travessar el pare natural del Garraf o
la feta fins a Manresa. Si afegim a tot
aixo els projectes del TGV i l'eix trans-

No parlem ja de les centrals nuclears que tenim ubicades en el nostre
petit país i tots els problemes de seguretat que comporten. En tot cas, centrals
com Vandellós I suposen un perill.
Aquests i altres factors cal tenir-los presents en el moment de planificar el
desenvolupament economic i social del
nostre país, per tal d'evitar que segueixi
degradant-se el nostre medi ambient.
Més si estimem el nostre país i ens considerem catalanistes.

................ :... :.. :..... :.. ::.::::::::::
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o resta massa de la historia de la nostra ubicada enfront de la parroquia. Sembla
vita i els seus habitants, que al que funcioni'l com ajuntament fins al
llarg de gairebé 900 anys almenys segle XVIII quan es tyrasnadi'l a la plac;a,
hi han sojomat fins l 'actualitat. on es construí l'edifici actualEls proResta bons bocins de la historia de Sant homs i conseners acudien a consells criPere i la seva comunitat de clergues, dats per la vcampana consenera, consermerces als fons de l'antic arxiu capitular, vada encara avui al nostre campanar i
dispers de fa anys entre la biblioteca de que data del segle XV. No cal dir que
Catalunya, l'arxiu Capitular de Lleida i conservem també dues de les quatre
el parroquial d' Ager. L'arxiu municipal parroquies que conformaven la vita; Sant
és sens dubte la gran d~u per saber deis Vicenc; i Sant Pere. Res resta de la de
nostres avantpassats. La documentació hi Sant Martí i sembla que panys de mur de
comenc;a a ser important a
partir del segle XIV.
Hi ha, pero, un altra font
important que cal tenir en
compte; aquesta és I'arqueologia. És a dir, el conjunt · .
de la vita amb les restes de · ·
les muralles, les seves cases
velles, carrers, places .. .1
també altres indrets del
terme, que en altre temps
foren habitats o contingueren alguna construcció. És
com un llibre emmudit,
pero ple de savieses, que cal
saber llegir i alhora conservar i respectar. La seva destrucció pot ser irreparable.
No ho oblidem. A voltes
ant Joan , amb el temps convertisón els paletes, al restaurar una casa o
tirar-la a terra, qui descobreixin restes da en cafe i ara en "pub".. Fora muralles
antigues subsistents i i'ldhuc alguna les dues, persisfüen fins al segle XVIII,
moneda o document, coro el que apare- juntament amb les altres. Al segle XVIII
gué d'una venda, del segle XI, a Sant es concentraren toles en la de Sant
Martí. Altres vegades són els propis pro- Vicenc;, restant la de Sant Joan coro
pietaris, com les monedes que sovint església pels masians després del toe de
apareixen en bancalades o sota parets . queda, un cop tancades les muralles
Així i tot, els tresors més preuats segueivenes.
A la vita, del segle XV, posseim encara xen essent el conjunt de Sant Pere, el
res tes del vell molí d 'oli a ac;o del conjun~ de San tenlrti:Ua)Jn.
Perubí, que funcioni'l fins entrat el segle
XX. També conservem l'antic fom de pa
o flequeria al carrer de Sant Vicenc;.
<;Foro que existia ja al segle XV, com
ens testimonia el llibre de consells de la
vena paeria .. Tumbé es conservren algunes estructures gotiques de la vena perla,
que trobem documentada des del segle
XV, avui malauradament casa particular, de conservació; sem

N

bla que per fi arribara una subvenció per
endegar les tasques de conservació del
conjunt monumental. Més problemi'ltica
la conservació de les muralles, pel fet
que mai s'han tingut en compte d'enc;h
es deixaren d'usar.. Malgrat la seva ·
degradació, pero, estero encara a temps
de salvar una part important d'enes. Cal
que en prenguem conci~ncia i ens convertim en defensors, puix no deixen de
formar part del nostre patrimoni. És una
llhstima que el nostre ajuntament, ni ara
ni abans hagi pres
cap determini al
respecte. Una solució seria declarar
tot el case antic de
la vita conjunt
monumental, així
presevariem el conjunt de la degradació creixent i alhora assegurariem la
conservació i resta uració de les
muralles.
Així i tot, sovint
les restes arqueologiques no són vistents; es descobreixen al fer una obra
o senxzillament al naurar. Quan es trobi
alguna resta d'aquesta forma, és important denunciar-ho i oferir pel seu estudi
el material aparegut, si estimem el nostre
poble i la historia deis nostres avantpassats. Pensem que una troballa és o pot
ser tan important coro un document
escrit. Molt jaciments s'han destruit i ens
impossibilitat de con~ixer més coses de
la nostra historia.
Per con~ixer el nostre passat tot

enc.l ]:de
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uan en el taller em van presentar a en Benet Rossell, de seguit
ens varem posar d'acord. Tots
dos érem de Lleida, si més no,
l'un de la Noguera i jo de l'Alt Urgell.
En animada conversa, em va explicar,
que prop del seu poble d'origen, Ager,
abans de la guerra hi havia una cantera
de pedres calisses en explotaci6; la cantera de Rúbies, propera d' Áger. De
seguit em vaig interessar per l'estat
actual d'aquesta cantera que sembla que
fa temps esta tancada.
Explico tot aixo, perque per poder dur a
terme el nostre objectiu ens cal pedres
calisses, planes, pulides i tallades en
blocs, com les de la cantera de Rúbies. I
us preguntareu perque?, dones té una
explicació senzilla; per a poder-hi imprimir.
La litografia-pedra és una tecnica
d'estampació de finals del segle XIX. El
seu inventor, l'alemany Alois Senefelder,
l'any 1796, va trobar per casualitat la
manera d'imprimir en pedres; qualsevol
dibuix realitzat en aquestes amb tintes
grasses. Des de llavors ha plogut molt i
les tecniques d'impressió han evolucionat vertiginosament. La majoria deis
tallers d'aquí Barcelona, perno dir tots,
han arreconat o s'han desfet de les antigues premses litografiques i de les
corresponents pedres calisses i s'han pas-
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sat a la imnpressió de la "lito
planxa", substituint les pesade
pedres per planxes d'alumini o d
zinc, més manejables. Pero mal
grat aquesta evolució, a altre
Santa Aguecla, 30, lnt. 6
indrets d'Europa i del mon s'h
08012 BARCELONA
conservat la tecnica origina
Tel. 217 87 92
d'estampaci6 en pedra. I per qu,~---v..,.i_u_a_q_u-es_t_a_m_a_n_e_ra--:d~'e-s-:-ta_m_p__a_r_a:-;;l'~a=nt~iaixo? ... molt senzill, les calitats resulga.
tants, les aiguades, la impressió directa, Gracies a artistes com el Benet Rossell
la marca del que deixa, la porositat de la és manté viu I'únic taller a Bercelona
pedra litografica, només es pot aconse- d'aquesta tecnica i és que hi ha artistes
guir amb el metode tradicional que que encara saben distingir entre les litoinventa l'alemany Alois Senefelder.
grafies originals damunt de pedra i les
Aquestes pedres, que estan composades altres litografíes, mal anomenades, que
d'un 94,8% de carbonat de cal~, perme- es tiren avui en planxes. Es per aixo que
ten penetrar pels seus porus les grasses cal agraifr aquestes col.laboracions per
de les tintes litografiques i una vegada tal d 'aconseguir entre tots difondre
feta l'acidulació, ésa dir, la manipulació l'autentica tecnica i fer sortir de l'oblit
per part del litograf, donen unes quali- en que ha caigut la ventafocs de les arts
tats impossibles d'aconseguir amb les grafiques al nostre país. Vull agrair des
planxes de zinc o d'alumini. La mateixa d'aquest espai, molt especialment, al
paraula que defineix aquesta tecnica Benet Rossell, que gracies al seu ·entudd'estampació ho diu clarament, "lito- siasme perla tecnica, ens ha esperonat a
pedra", "grafía-dibuix" .. Qua~ s'eS tampa continuar en aquesta tasca de recuperació
amb una planxa d'alumini seria correcte i difusió, ¡ alhora, també, retre homenatque es digués "aluminografia" i amb una ge als antics picapedrers de la cantera de
de zinc "zincografía".
Rúbies. Valgui dones l 'obra del Benet
Al nostre taller, el "Taller Negre al Rossell, estampada en aquesta tecnica, al
Quadrat" estem recuperant d'una manera nostre taller, coma testimoni.
totalment artesanal l 'antiga i tradicional
Barcelona 30 de mar~
tecnica de la litografía, essent un deis
de 1990
pocs tallers de Catalunya on encara per-

TALLER
NEGRE
ALQUADRAT

Josepa Travé, directora del Taller
Negre a~ Quadrat intercanviant impresions amb fartista Benet Rosse/1.
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Tota obra d' art sorgeix d'una
introspecció i una clarícia que es
revela sobtadament a la ment de
l'artista.
'obra de la Gloria esdevé suposit d'aqueix atapei't teixit eteri i
obscur, sense referents i materiaJitzat en el pla de la més pura conceptuaJitat. Una conceptualitat que de temps
constitueix un deis eixos de l'avantguarda artística i que, en la seva creativa, es
configura en estructures geometriques
que són suport d'arquitectures fantastiques, independentment de quin sigui el
material emprat.
Ens complau aqueix llenguatge i experimentar alhora el Walhal.la que evoca el
Cartles Hac Mor en comentar les obres
de la Gloria exposades !'abril passat a la
capella de Sant Roe de Valls. En llur
dinamica, les seves formes abstractes
proposen espais desconeguts per la nostra fantasía, que es basteixen mitjam;ant
materies preses de la realitat,rticulades
per una habil i equilibrada harmonía que
de ben segur esdevé aquell toe magic i
definitiu que ens permet albirar l'obra
d'art plenament constitui'da.

L

F.Fité.
Exposicions individuals:

1985
1987
1989
1989
1990
1990

Galetria Ab-Granollers
Galería Artual-Barcelona
Castell de Peralada
Galeria-Artual-Barcelona
Galetria Expoart-Girona
Capella de Sant Roc-Valls

Exposicions Col.lectives:

1984 Exposici6 itinerant "Cúpula"
1985 Mont-Art - Montomes del Valles
1986 Galeria 4 Gats - Palma de
Mallorca
1987 Studio Oggetto - Caserta(Italia)
1988 Galería Eude - Barcelona
1988 Galería Expoart- Girona
1988 Espais - Girona
1989 Casa Erizalde - Barcelona

1989 Salvem el Port Vell - Galería
Artual
1989 Fira d'art de Ni~a(Fran~a) ambla
Galetria Expoart
1989 Primera biennal de
Cannes(Fran~a)
1989 La catedral del Vi - Port de la
Selva
1989 l II Biennal Jove - Museu
d'Historia de Girona
1990 "En vida vostra~ Espais - Girona
Altres activitats amb l'art:

1985 Forma part de la direcci6 i
coordinaci6 de la revista "Coses
d'art", presentada a la Galertia
Dau al Set de Barcelona.
1986 Forma part de la direcci6 i

coordinaci6 de la revista Artual
1987 Participa al llibre "Joves
·conceptes estetics"
1987 "Claustrenau", 18 artistes de
diferents ambits
1988 Col.labora i participa als tallers
"Els Car~" de St.Pere de Ribes
Participa al video Dona-art Mila(ltalia)
1989 Jomades del color a
Tremp(Lleida)
1990 Dia de la Terra "Punts d'Aigua",
!'origen coma fi (real. amb
J. Aligué).
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PERSONATGES:
DeKooning
Dona
Another Woman
EnBoc/1
Les dues dones de l'Arc de Sant Marú

DEKOONING:
Tot aquell indret era pla com una taula
de despatx, i jo imaginava la muntanya,
els cims i la neu. Era un marree entremaliat i _en aquell precís moment no
parava de plorar, devia ésser per un
motiu important, ja que jo, de menut, no
plorava gairebé mai.
Quinze anys després, la taula de despatx
es va cucar i els calaixos es van desfer i
els van acabar d'esrnicolar els anees deis
aiguamolls.
Jo vivia en un poblet que vaig batejar
com el "poblet de les dones amb bicicleta", i era també un lloc pla com una taula
de despatx. Hi plovia gairebé tots els
dies. Anys més endavant vaig entendre
que aquella pluja era més aviat espiritual; jo en deia la pluja de l'esperit sant,

pero d'aquesta aigua ja en parlarem més pare. Vaig sortir de l 'aigua, em vaig treutard. Recordo aquell capvespre en que re la sabatota -no duia rnitjons- i cm
cm vaig desmaiar, i encara veig les últi- vaig passar els dits de la ma per sobre
mes llums d'un dia insolit, solejat, taci- deis dits del peu, i els vaig treure verturn; un dia que es passejava sol i jo el melis de sang.
veia, el resseguia amb els ulls, el dia, sol, (Pausadament, alfa la veu.) "Em ve a
callantívol, amunt i avall, malcarat i, veure l'indretl Em a veure l'indretl" vaig
malgrat tot, sempre en el mateix lloc; un repetir exhortant la llum del capvespre
dia peripatetic, que no es movia i que no que no me'n feia cas, malgrat que jo li
volia saber res de ningú ni, especialment, ensenyava els dits sagnants mentre carnide mi; no en volia saber res de mi. Em nava cap a Ponent aprofitant els darrers
tenia tírria -no sé per que- o potser copets de llum d'aquell capvespre.
Caminava pas a pas, amb esment, malno, potser m'ho invento.
I allí, assegut damunt l'herba, que en grat que els meus passos eren molt desiaquella ocasi6 no era artificial, amb els guals, degut, principalment, a dues
peus arremangats, els peus no. Cal dir coses. La primera, el mal que cm feien
que més endavant en un dibuix vaig arre- els dits del peu ferit; la segona, que en un
mangar també els peus i els pantalons els peu hi duia una sabatota i en l'altre no
vaig penjar als fils d'estendre la roba.
-la duia així, com ara (posa la sabata
(Encén una cigarreta) I en el reguer damunt el respatller de la cadira.), perm'hi remullava els peus i vaig cridar nejant -i comptava els passos ritmats
encarat a la posta de sol, en el precís amb la respiració, una passa una inspiramoment que passava per davant una ció, una altra passa una expiració -pero
dona amb bicicleta; pero no cm vaig en aquest cas, trencada pel desnivell del
estranyar gens, dones de dones amb bici- sabatot.
cleta en passaven sense parar. Jo cridava La llum del capvespre s'anava esmicoi cridava cada cop més fort: " Em ve a lant com aquella taula de despatx que
veure l'indret! E,m ve a veure l'indret! i deia abans, plana com l'aigua d'una pissaltava de goig tot clapotejant una i altra . cina on no s'hi banyava mai ningú, i
vegada i en un d'aquells saltirons de joia plana com el palmell de la ma, plana
em vaig fer mal al peu.
com una coca de recapte, com una paret
Duia unes sabates molt altes -fins i tot cap per avall, p,ana com un pernil pla.
potser massa altes per un cos com el Fins que la Hum es va esrnicolar del tot.
meu, car només era un nen i no podría Jo li vaig tirar el sabatot amb totes les
dir pas ara quina edat tenia aleshores, ho meves forces, i esgargamellant-me i amb
he ben oblidat, com oblido el que die ara, veu grunyent vaig udolar: "Malparida,
i ho faig ara mateix, ara oblit; em penso malparida!". No sé si em refería a
que sempre tenim la mateixa edat, pero l'aigua, a la pluja, a la dona amb bicicleno deu ser ben bé així, oi? o potser sí? ta o bé al dia ixent, que cara a la nit li
Potser sí, potser no.
acordava un tractament femení. "Noi,
Són aquelles sabatotes que em fan recor- d'on no n'hi ha, no en raja!", vaig dirdar ara, unes sabatotes tan altes com les me.
que solia veure en les obres de teatre (Respira profundament.) Un dia menys;
classic; pero en el meu cas eren fetes pel que hi farem! I que hi faré jo en aquest
vell sabater del poble, amic del meu poble de les dones amb bicicleta?.
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I mentre pensava aquests coses, vaig
decidir de tornar a casa. Me' n feia
creus!.
(Entra DONA amb bicicleta, la llum de
la qual il.lumina l'escena. DONA baixa
de la bicicleta i l'arrepenja a la cadira
de DE KOONING, el qual, de sobte,
deixa de somniejar. ).
DONA: He sortit de casa a la tumtum i
he pensat que et veuria, pero, noi, ets
molt car de veurel On dimonis t'havies
posat? No se sap mai on pares! Ja esta
bé, home!.
DE KOONING: Dones mira, ja ho pots
veure, (Assenyala l 'entorn ).
DONA: Si vols que t'ho digui ciar i
catala, ho tens tot molt mal endre~at !.
Pero aquest desordre, encara pot passar;
el que no pot ésser de cap de les maneres
és aquest decandir teu.
DE KOONING: Decandir? (es pensa
la paraula i somriu). Aquesta paraula
m'agrada: de-can-dir!.
DONA: No entenc pas com pots trobar
ni un pinzell en aquest. .. (Jisiblement, no
troba la paraula adequada, i és ell qui
acaba la frase).
DE KOONING: ...herbassar artificial?
DONA: Mira, parla i pinta com vulguis.
Pero, Guillem, recorda sempre els amics.
Vull dir les amigues. Vull dir l'amiga.
Vull dir...ja m'entens, oi?
DE KOONING: Vull dir, vull dir...
Dones, dona, aquest oblit. no mena
enlloc; comen~a en els ulls que no miren
i en els mots redits, vulldits i incessants,
molt bullits en altre indret. ..Llinatges de
silenci; el gest més petit retroba un ventre calent i baladrer, que duu nom propi
i...bi-ci-cle-ta. Si vols llanties, les tindras
d'or i manillars d'argent i trucadors
revestits de neu artificial que acaronen
orelles lluentes de sang camperola, en
decandir.
DONA: Au vinga, home! No compliquis
les coses. Una bicicleta és una bicicleta i
una dona és una dona. I jo sóc una dona i
no una aparició. Dones, posa-t'hi bé o et
clavo la bici al cap!.
(DONA s'estira aterra i esposa la bicicleta al damunt --per facilitar el joc
deis actors, la bicicleta pot ser de roba o
de cartró. DE KOONING es posa
damunt de la bicicleta i de DONA i tots
tres remouen ben remoguts els cossos i
els ossos, en una mena de bellugadissa i
de pinyoleig, fins que apareixen pel fons
ANOTHER WOMAN i en BOSCH.

Aquesta guapota, porta als brafOS una
mena de manxa que respira -és a dir, la
"maquina del micoale ", una mena
d'artilugi. que bufa i bufa,· gairebé segur
que se la va trobar en una fabrica de
termometres desafectada o bé en un
decorat de mocroteatre on s'l,i representava "El ferrer de tall ".
En BOSCH, displicent, duu als dits
anul.lar i índex de la ma dreta dues
garrofes enganxades amb cinta adhesiva
ben visible, i, de tant en tant, fa el signe
de la victoria. És un senyor petit i grassonet, ·amb una certa retirada a Mr.
Churchill; porta un barret negre, banal, i
fuma una trompeta canaria.
En veure'ls, DONA i DE KOONING
s 'incorporaren).
En BOSCH: Sabeu, Wilhem De
Kooning, que les muntanyes de la lluna
duen noms de dones famoses?.
DE KOONING No, no ho sabia pas; em
pensava que duien noms d'astronoms
famosos (Pensatiu, sl,akesperia.) Astronomia o Astrologia? Nomia o logia?
Aquesta no és la qüestió!.
ANOTHER WOMAN: Sabeu que el
diari d'avui diu que es requereix personal masculí disposat a viatjar? Wilhem,
no us tenta pas, aquesta oferta?.
DONA (Apart.) Quina bruixota!
ANOTHER WOMAN: M'agradaria ser
la progenitora de l 'holandes errant. No sé
pas si sabeu que encara ha de néixer
(Marxa vigorosament) I vos, Wilhem, en
podríeu ésser el progenitor. (Dirigint-se
a De Kooning) Wilhem, anem-nos-en a
America, i seré la vostra secretaria o el
que calgui. Anem on sigui! Aqui hi plou
sempre, i quan no ho sembla, també hi
plou. Llagrimes, rodes de molí, mandonguilles, arengades, salsitxes, interiorisme, belles arts etc. etc...
DONA: (Apart.) Quina donota! s'agafa
on pot per mor d'espigolar el que sigui.
De Kooning és meu, i no me'l templara
amb aquesta mena de viatges ficticis i
eixelebrats. Li esgarraparé les galles, li
estrinxolaré l 'anima i els ulls.
(Contundent.) Ara i aqui repeteixo que
ell és el meu enca~alament i la meva fi.
EN BOSCH: (Mostranyt les dues garrofes campiones.) LliberTAT, LegaliTAT,
FraterniTAT en el merCAT de l 'aRT, en
el que jo us hi represento, no cal oblidarho, aquest és el nostre viatge.
ANOTHER WOMAN: No, que sóc
molt guapa i riallera! Tu el que ets, és

una figaflorl
DONA: I tu una drogadicta! I aquesta
mena de criatura o de maquina de flit
que portes als bra~os és una tapadora de
la teva drogaddicció. ·
·
EN BOSCH: Au vinga, donotes, no us
espicareu més la cresta! Sou més putes
que les gallines! Au, vinga-val S'ha acabat! (Alfa lama victoriosa.) Victoria!
DONA: Masclista!
ANOTHER WOMAN: Reprimit!
EN BOSCH: Victoria, victoria, dues
dones, dues victories! (A de Kooning) Jo
cree en vós, mestre. Anirem lluny, ambdós!
DE KOONING: Amb el temps i una
fangal "Em ve a veure l'indret!". Llenya
al matxo, en decandir!
EN BOSCH: Personal, transpersonal,
pero mai anonim. Sou un artista com una
casa de pages.
ANOTHER WOMAN: És més ruc que
un sabatot i més lladre que un gitano. No
l'estimo i tan sois el suporto pels calers.
DE KOONING: Potser sou una mica
injusta, amb aquesta manera de parlar.
Quina culpa hi tenen les sabates i els
gitanos en tot aquest afer?
DONA: (A De Kooning) La culpa és
d'ella, que li encen el ble. Ell és un carallot, un tanoca, i tothom ho sap, i ella és
una fetillera; més dolenta que la tinya.
ANOTHER WOMAN: I tu una mosqueta morta. Ja et pots fotre la bicicleta
al cul, que t'hi cap ben bé i encara n'hi
sobra!
DONA: Druda, més que druda!
ANOTHER WOMAN: Borinota!
DE KOONING: Trangol de cendra
hipotecada! Quin sidral! Repreneu l'ale,
xiquetes! (ANOTHER WOMAN manxa
la maquina del microale) Au vinga,
home!
(Dirigint-se a les dues dones) Au vinga
dones! (Es gira cap al fons de l'escenari.) En aquella llum al lluny, en el boscatge, retirada, ens prepararan quelcom
calent que ens posara a to (Somniant)
RAAPSTELEN !
(Quatre se'n van pel fons. De KOONING és el darrer en sortir, i abans de
fer-lw, diu -en un apart i dirigi.nt-se al
públic.)
DE KOONING: Le peysage est daos la
femme et la femme daos le paysage
(Pausa.) To be or not to be.
DONA: Guillem!
ANOTHER WOMAN: Wilhem!
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EN BOSCH: Mestre!
DE KOONING: To be or not to be.
(Pausa.) Les deux! Ara vine!
(Acaba sortint. Per l'esquerre entren les
DUES DONES DE V ARC DE SANT

MARI'Í, que duen a l'espatlla una mena
de biga llumenera, o escala de color,
lluenta i resplendent, que descriu, un
damunt de l'altre, els colors de l'Arc.
La depositen damunt ~els bra~os del

"fauteuil" i se'n van per la dreta, herba
enlla.
•
Penombra. Una llum il.lumina l' Are.
Una altra Hum il.lumina la bicicleta.)
FOSFI
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A les 11 matí, impertinent tocada de ... campanes.
A les 12 matí, concentració de hooligans a la montada de l'escenari.
A les 6 tarda, trobada de gounnets del bacalla i la xirla.
A les 12 nit, desenfrenat ball de nit amb la jet-set ORQUESTRA NARCO-TRAFFIC.
Durant tota la nit, es podran obervar sospitosos moviments d'herbes i de cuis als bancals habituals.
A la mitja part, insípida entrega de premis als paperines del vol lliure.
A les 6 matinada, sortida d'autocars des de l'Empalme direccio Mollerussa per anar atancar el "TANDEM".

wms.,;
A les 11 matí, recital de SISA a la parroquia de Sant Vicenc;.
A les 12, solemne minut de silenci perla mort de Femando Martín.
A les 12:15, i després del Cos de la Cordera (?), ballada de Sardanes a la Plaza España, amb la cobla "Una, Grande y Libre".
(José Antonio, presente! 11).

A les 2 tarda, Llevant de Taula amb la presencia deis més cotitzats pubills del poble.
A les 6 tarda, Xo{;olatada patrocinada per Costo-Line i Coca-Loca.
En acabar, Sevillanes i rumbes a carrec de Moret (H.S.).

A les 8 tarda, Saharaui ball amb l'Orquestra Paradís.
A les 12 nit, nous desitjos de bona voluntat per tothom amb el ball de l'orquestra Paradís.
A les 5 mat4 concurs de gallardes i altres modalitats al caminou. Venda de Pent houses, guants, vaselina i demés accesoris al
portal.

~-ij
A les 11 matí, cucanyes a la plac;a. Festa de la cervesa amb el recolcament de "Sant Pancraci" i "Satelit Daurat".
A les 6 tarda, ANTI-FUTBOL a Santes Creus: R.C.D. Proscrits-Ager D.M.

Alineació prevista deis forasters:
Karafí, Vakero, Kampero, Pharinetes, Boy, Katalán, Farfaño, "Trokito" Magdaleno, Lambadhino, Loko-Mía, Arensivia, Slavich i
cabrini.
Retransmissió en directe per 1V Sant Pere (Canal 38 UHF) amb comentaris de l'Ex-presidi,ari José Mª Garcfa, Gaspar Rosetti i
Juan Gómez "Juanito".
Paral.lelament, plantada de fesols a la pista poliesportiva.
A les 8 tarda, ball de resaca amb la Girasol.
A les 12 nit, campionat de Vol Lliure amb l'Orquestra Girasol, fins que surti aquell, amb directe per Radio Regasol.
Durant tola la nit, tirada a l'Ull a les persianes més abarrotades de la pla<¡a. Importants premis.

PNE!MfS."

A les 9 mat~ concurs de xafarderies i bagades als bancs més concorreguts de la Vila.
A les 4 tarda, CINE-CLUB als jubilats, amb la cinta de la festa Major del Reporter Gustavo.
A les 7 tarda, "CREMÁ." de l'escenari, valles i porteries a la plac;a. A l'acabar vino español i comiat de les festes a carrec del que

s'aguanti dret.
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