el futur del firal
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CARTAS I

al DIRECTOR
Adéu cii FiraL..
Sr. Director de "Ress" - Ciutat
Li egrairé que vulgui publicar a Ia Revista
"Ress?", un exemplar de Ia qual acebo de
Ilegir, uns mots de Iarnentació i qua es referelxen a l'acord pres pcI nostre Magnific Ajuntament per a edificar e là Plaça del Firal el seu
estatge aixi corn dc Jutjats I aitres dependèndes.
Data de molts anys a necessitat de porter
a terma equest prolecte, cal activar-lo pel bon
riom de Ia nostra ciutat, pocs pobles o ciutats
no tenen Ia save case del poble I menys dc
caps de partit.
Perb, ci Firal, nor mutilar-lo s massa greu;
mci no ha pagul gaudir del prtvilegi d'alires
places, bo t tributar els seus veIns corn els citres ciutadans.
Diorn SI ci prolecte I execució, NO a installer-b ci Inc essenyalat. Buscant be, trobaran

Mutilació de places

del pessat desembra una noticia provinent duna

Sr. Director de "Ress":

qua ai seu Ajuntarnent, en ohscqui do t'ledcl,

Es perle qua ci rntg dc Ia Place del Firal cixecaran un rnastodóntic edifict, que serE ci nou
Ajuntement i Jutjet. Es a dir, que a mosura
que ci nostre poble s'engrendeix, as té cure
qua cis espais Iliures vagin empetifint-se. Si ci
problema dabs dIms pobies és Ia manca de
places, nosaltres no tenirn res millor a for que
rnutiiar lea nostres. Tots sabem corn sen sun
l'Ajuntarient dais seus Irenceceps. Si ccl un edifici per "Correos", parteixen ci pati de icc cccoies; ci un Aluntoment, (i de venitet, cal?) ci
inc més aclient és ci Firal... Je em penso quina
sarI Ia propera pensada: coristruir wi magatzern ci bell mig de ie Place del Generaiissim
per a lancer-hi els carroc de las escornbraricc.
Arnb una bone pisnificació, Ia Place del Firal
soria Ia mCs belle del poble. I si, en Hoc dcqul, estigues a Arbcies, Sent Hileri o be en
queisevoi indret be là costa, corn Bianes, Sent
Feliu o PaiamCs, potcer seria de ins millors be
as cornenques. Es clar que, en aquests pobies
horn procure d'ernbellir-ios, i no sernble pea
aquesta Ia tasca del nosire Ajuntement. Encare
qua tots ala anteriors rio han fet res per Crrenjer-ie, ci menys no han destruIt Ia possibiiitat qua eltres Aluntarnents, amb mCs empente,
ho puguin far en tin proper evenir.
Crec qua "Ressé" podrie inlentar una earnpanya per a salver là Piaca del Firci en Ia seva
integritet Si no as pot, i c'aixeca l'edifici emb
qué ens arnenecan, cornencem a pregar perquC
un altre Ajuntarnent futur el tin a terra.

poblacid de lee comarqucs be Tamragone qua deia
habia acordat ia supressiC de i'exacciC municipal pci concepte ascornbreries"? Què Ii sembla?
Es ai roves daitres que l'eugmenten i cobren
i'execcié "estufes" alc p0cc que no tenen nsanerd d'arnager ci carlo de i'estufa I fer-bo anar a
tine sortida interior: equestc sOn dc condernnats
a daixar-se gelar I pagar.
3.er Line convorca agafada ci vol entre dues
comares: "Viste coma fulena fue ci Ayuntarniento a recoger ci paquete obsequio do Nevidad? SOlo 10 hace ella o corno ella, pues no es
sole; une familia de cinco, de los que cuatro
Ileven su sernanal y cOn van a quitar In que tab
vez faite a otro. Es que, dijo, esia en Ia lista de
los pobres. iPobres ahora no hay! En Ia prOairna Navidad yo ternbiCn inC'. Qué II'n sembla?
N'hi ha per liogar cadira! D'aixà, no trec ni
p050 risc, Cs textual.

4.ert A 'Hospital hi ha tine geleria de benFactors d'aquelle sante Casa I jo em pregunto:
no s'eccauria tembC be rnuntar-ne tine altra a
casa do Is vile, d'hornes iI.Iuctres, fills d'aqueste
ciutat? En tenim alguns qua ens honiren —ala
quals devern respecte—, reconeguts arreu fora
d'equi; per quC, doncc, als qui encara, g. a 0.,
estan an vida no ham d'hornenatjer-ios i als je
trecpacsets poser-los a Ia gelerie. Qué II'n cernble?

un emplacement que doneri més estètica a un

Grlcies den

edifici de là save categoric.

For cosa positiva
Sr. Director de Ia Revista "Ressô",
La nostra Revista "Ressé" (die nostra penquC

Carrer del Pare Rodés

crec qua heuriern d'Cscer tots part integrant)
cdl fent uric fame plausible: heuniern de pro-

curar qua cc penCe emb eriaitirnant de Ia nostra

Sr. Director:
M'ha complaguf molt en ilegir en Ia Revista
que vostè dirigeix, las dues caries qua parlen
del carrer Pare Rodés. Escric tot seguit dernanant-li que sigui possible de publicar aquestes
rallies. Fe molts dies que em fixo en dit carrer
(val a dir que hi passo Force) Cs molt cert que
sernpre has d'anar amb Ia por ci cor, Ia que
en no respecter-ce les velocitats, t'exposes, ot
peasant per Ia voravia, a qualsevol cose no
gens bone.
TambC he penset amb lee botigues, i em cernbia qua els reporteria rnillors beneficts ci pel
carrer s'hi pogués passer tranquil.Iarnent.

diutet perà rnirent que dc fets hi donessin Iloc.
és a dir, far coca positive.
1 er I are que hi corn, Cper qué hem de seguir
veiant corn molts cotxes I moms 'len per diritre
Ia pobieció amb velocitats que sembia corn ci
tairnent fessin carreres? A mi mn'alleuja de creure qua cede un tenim l'Angei de Ia Guerda que
ens vetlia pux, de no ser aixi, ia fame seria

dee, efegim-hi ci
nou sicterna d'aparcemenic cobra lea vorevies be
peis melges I enterrarnorts; a

forrna que ci vianent, st vol seguir carni, he de
baixar a ie ceiçada fent oposicions a ingrescer a
Ia Clinica o aitre Hoc pitjor.

Grécies,

?.on ,Va Ilegir a "El Correo Catalin" d'un dia
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Avui die tott estariem d'acord a dir quo uns de let coses, I potser
Ia primere quo fa gran a Vhorne, ft estirner. L'home val an Is mesura
que estima.
I, què vol dir E5TIMAR?
F'ossiblemenl mel ning no resporrgui squesta pregunte de manors
qua agradi a tothorn. L'amor fs una cose tan gran, qua no pot ser definide. L'emor no as defineix, es viu.
Definir uns cots és csloulsrr-Is, rotellar-la, esprfrnar-la, regirer-la, jutjar-is.. i tot aixf desrrueix larnor. L'ernor s'axpresse, es vests, ens sadolls, ens hi capbussem.
Amb lot, jo torriaria a far Ia pregunse. Quf vol dir estirnar? Quf
ft ernor? No tinc, ben cert, genes de definir-lo ni cl'"encaixonar-lo", perf
insisteixo en Ia pregunta porquè ala homes sovint sorn bsstant "estraperlistes". No he vist rnai ciue algi es dediques a felsificer pores dc deu
cfntims, per tots sabem que s'han falsifirsit monede5 de cent pessetes.
Els homes lenirn uris carts teridfncia a falsificar let coses importants.
L'amor ft Is cots met important, sentirn gras tandfncia a falsificar-lo
donant get per Ilobme. No tot el qua se'n diu amer ho ft reelment.
Amb què ea pot confondre i'amor?
Use da let coses qua fa palir mCs I'home, Cs Ia tolitud. Tenirn corn
uris espfcie de fern de cornpenyia. Hem vist oem a des del bressol el
non piers perquf no sent ningii. La fosca, el silenci absolut, ens fan tar
mCs conscients de Ia nostra solitud, i per aixC a vegades tenirn por.
Per satisfer aquesta fern de compenyis, busquorn alp6; elgf quo no
as pugul escaper, alga que sigui nostro, alg6 que ens sigui ben segur.
Volern POSSEIR l'allre, volem tenir slg6 qua sigui"meu".
El gran perill que tenirn ft creure qua aquesi afsny de oosseir i'sllre
és arnor. Es un cjreu error, a qua no fern altre doss quo intentrir d'eprofitar-nos de l'altre per setisfer Is prfpia fern die companyla, corn ens
servim del pa per setisfer is gene. Aleshores, corn met dfcil, corn mfs
fidel Cs "l'arnic', rnillor, Hi ha qui as conforms amb Is fidelitat d'un
sirnple got. "A falta de pan.....
Tots lanim, des de pouts, equest sifany do posaeir: posseir coses,
posseir persones, possoir Dfu (es Ia supersticif qua sovint as confon
amb Ia religif). Quan vaig pal carrer o astic en una sale de jovantut, I,
quasi de cop, rn'sdono qua trobo boriic ci rostre d'eguella nciia, crec qua
ha nascut en rni I'amor. Cornen 5 o a penssr en ella, em doleixo per te
nir-la alt rneus brsços. Corn I'estimo, penso dintre meul I rio obstant,
no ft arnor; fs purarnent i simplement afany die possair.
Els dasclenys i dotil.lusions rn'aniren ensenyant que eslimer no és
posseir, sinó donar-se.
—PorC I'srnor no s'irnprovisa. Nomfs aquell qua arnb cor noble
ha superat I'afany do posseir comence a eniendre Is Iluminosa claradat
de l'aulfntic emor en què no es busce tenir l'sltre, scaperer l'altre...
sinf que es busca el be de l'altre, que l'altre sigul plonaniont oil, quo
es realitzi.
Un cop ha quedat siixf clar, ens podern preguntar: hi tf alguna
cots a veura Ia sexualitat en tot eixô?
'Tothorn sap que a saxualitat ft una de los ceractoristiques do l'ho.
me i qua, per tent, os fics en totes let saves coses. I aixi podern dir
qua tent si l'honie es deixa porter per l'efany de posseir, corn si as porta
par amor, Ia sexuelisat hi estarè molt present.
Perf eixf errs ciiu uns cots molt intaressant: a soxualitat estf al
servel de 'home, tent del gui tf erientede Is save vida an La linia del
"pcisseir" corn del qui Is tf orientede on Is linis de l'amor.
Avui die qua, per fi, comencarn a aentir el gust de firer per terre
molts 'tabt'Ts" cittfpids, periern sovint de let irnplicacions sexusis die l'srnor, i de corn Ia sexualitat sleds Is seve autfntice expressif. Perf ens
pose en un gran perill: creura qua Is sexueIitst estf SEMPRE al servei
do 'amer.
ConvC de veure corn sexualitot i amer sfn dues roses diferents.
Un acte sexual no ft sompre un acte d'arnor. Potser només un ecte pal
qua volem pesseir i'altre; i aUth ft axectarnent ci contreri do i'srnor.
Poso dos exernplas en qué as y ou qua saxualitat I arnor eatan sopsrats: irnaginem en d'aquasts hornet quo no esten acostumsts a coritrolar-se; un die Is save tensió sexual Cs rnfs forte i embesteix uris nois.
La vioiacif vs acornpsnyada de petons I abrscos. Sfn actes d'arnor? Tots
aquests actes, aquest sfsny de tocar, beser, estrfriyer per tots cantons,
no son met sviet signe evident d'unes genes de pesseir sI n1xirn, de
far-se totalment "seu" silO quo tf entre braces? Per aixO squests acles
solen acebsr srnb en profund sentiment de frustraclO, perquf en equest
afany de possair sernpre hi he una frontors qua no es pot depassar. En
Ia seva Iluita per posseir, si final és vencut per is prOpis iricspscitat,
I el fInal "ha do deixar estsr.". No pet far ret més, Desgrsciedsment,
hi he qui encara intents un sitre pea per rnirar de posseir met intenssrnent: ssssssirier. Sembia qua ret no sigui tan nostre coin un cadaver
a Ia ncetra disposiciC. Aqul Ia frustreciO erriba al maxim: era si qua ja
no es pot far ret mfs. Ens hem cornpromfs totelment en una Iluite qua
hem perdut. Es tot sixf smor?
Alga de vagaries diu: t'estimo tent que se't menjsrta. Ofu ens desIliuri d'arnadors aixl.
Segon example: imsçj inern un pare vidu. Degut a una tène de circumstfncies as va acumuient en all una gran tensió sexual. Sent nocessitat do "dasfogar-se". Posern per cat que aquest pare tf una fills de
cstorze snys. Creieu qua pensarf a fer servir Ia prfpie fills per datfegar-te? Hauria do tar molt bCstia, No; a Is sevs fills l'estima massa.
Buscaré una "dons quelsevol". L'scte sexual amb aquesta dona, serà
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simor? No creurem en el seu amer a is fills perquè no s'hi ha unit sea us Im on
Ho poset equests casos axtrems en què sexusiitst i astor no van
junts, per for veuro qua no sernpre qua sentim panes d'ebraçer o baser
a unir-nos a una persons do I'altre saxe vol dir a quo l'ostirnem.
Fins aqui crec qua troberia molts gent qua estaria d'acord emb ml.
Peth alga em dirf que ci problems no Cs squest. D'ecord qua Ia texushtst pot estar si servei de coses que no sOn smor; perO, quan hi ha
amor, quin paper hi tf I sexualitat?
A aquests progunte jo respondria amb dot punts:
1cr. Coni he dit abans, hem de tenir en compte Is facilitat qua
tenim a falsejsr I'arnor, Aquoli quo vol posseir uris parsons, normaiment
es crcu qua l'estirne. Diuen qua un dia vs venir a Europa un home d'un
pals Ilunyii. Li havien dit qua veuris molts de cotxcs. En en moment donat
vs cridar entusissmet: mireu quilt cotxe. Estava assenyalant una vacs...
Estern an un mOn en qué as perle freqiientment d'smor, I al primer
bstec qua el cor ens dOns emb mCs force qua die costurn, craiam estimar.
En reelitst saber què Cs arnor, ft cost rnCs Ilerge I dificil. AixO ho sf
per prOpis oxpariCncie. Jo, clurent molt do tempt, veig perlar d'emor
i am penssva astimsr; desprfs, en ban die vaig descobrir quo tot silO
no are amor, qua l'amor ore une toss molt met grsn, molt met dificil,
molt mCs exigent i sobretot molt mCs admirable. Encsre attic aprenent
què és amer. Tembé crec que hi ha gent quo mel no arribsré a sprendra
el qua ft amer.
L'amor no s'irnprovisa; s I'smor no errs hi porte ci simple tarannhi
de Ia vids. NomCs s'hi arribe dcsprfs d'une lente, large I constant
Iluits contra al propi iristint de "posseir".
Volor possair Cs ci prirner niaviment qua ant ports cap sit riltres.
AqueIla persona rn'sgrsds I Is vu11 per a mi. "Jo per a tu I tu per a
mi...' Nomfs els cops i los bufotades gee is vide ens snirf donant sersn
capacos d'asquerdar squatt egoisme encobridor, i doixer-nos veure, corn
filtrant-se par let esquerdes, una liurn nova qua ant fanf pensar qua
I'arnor Cs una altre case.
2on.: Donant per suposst quo hi ha sutfntic arnor, cal dir de teguide qua hi lie diverses classes darner: amor dolt pares alt fills, amor
dais fills sit pares, amer antra smics, amor entra not i nole,.. Serripre
estimsr vol dir buscsr ci be die l'eltre, path aixC as fa tegons Ia diferent
reiscif qua s'hi tf,
Posam per cat en noi de divuit anys. Per squest noi sac eslimet
dais pares vol dir que squosts busquen Ia save reslitzaciO font-Ic crCixer,
Cant qua es vegi emancipsnt dells. Aquest amer exclou Ia unlf i busce,
en canvi, i'emancipsciO. 3cr astimat pelt smics voldrf dir acompanyar-lo
en Is save Iluita per fer-se prart, per conquerir uns personeiitet. Tarnpoc
aqui l'arnor no t'expresse per Is uniO, per is companyonia. 5cr ettirnst
per uris nola vol dir qua aquesta veu qua ella mateixa és el see be,
ci seu complement. Aquest Cs l'smor quo s'oxpresss per Ia unlO, I nomet an squast hi entra I és indispensable, entesa en ol see santit normei,
La soxuslitat, qua possibilite una marsvelloss profunditat en aquesta unlO.
La sexuslitrit s'expressa pal contacto fisic. El grau d'amor, Cs a dir,
ci greu d'uniO dols cons indicarf ci grau d'uniO dais cossos. Si aquests
proporciO as tranca die manors qua s'arribe a Is maxima uniO dolt cossos
tense havor-hi una perfects uniO dais cors, 10 no crec qua tal acte sexual sigui en ada d'emor, sinf qua serf Un acte de I'instirtt de posseir.
Quan Ia uni6 deis cora ha arribat a Ia perfaccif?
AixO rtO ho pot respondra ningC fore deis intoressats, I oncara.
Amb tot, jo crec qua donads Is fecilitet en qué canvis ci cor hurnè,
no es pot psrlsr d'uniC perfects rnentre i tent no hi ha hegut en cornpromla formal deis dos, donant tote Is força possible a squest compro.
mis, Is quel cots avui die es ft fent-Io enlrsr an l'ordre Iuridic.
Crec neelmant que l'acte sexual complat suposs une total comunicaciO d'aiIO ri-ifs grsn que If Is persona: Ia prOpis intimitat. Crec tambC
qua is total donaciO do Is prOpia iritimitat és l'acte mfs gran die confiençs qua podam tenir srnb ens persona, i crac tambC qua dernostrsria
uns gren felts de cielicadase ii per tant d'srnor: l'smor ft delicat) no
correspondro s equesla confianca amb ci maxim possible do psrsnties
qua farm form ci pscto. No crec, per tant, que I'assaig sexual fat abant
del compromia sigui en scte d'arnon. Serf, potser, en acte de prudfncia;
porO no en acte d'amor. Si an aquest cas prudCncia i amer s'exciouon,
per are no ho dir.
Per fitim voldrie ecabar dient qua expressament rn'he quedat Ions
de Ia qiiestif moral i do Is qiiastiO canOnics. Ho intentst nemés de far cries
'aflaxions qua ajudin a voure quart en acte sexual y e die i'anior o ye
d'una altra cots, sense f'icar-rno en si Cs on acte bo o dolant. AixO damansrie colts casuistice. Dire nornfs quo considaro be tot ecta qua prove
die l'srnor, i qua tot acte qua no prove die l'arnor el considiero privat
de bondst.

En el darrer ntimoro de Ressô, Ilegiem en cia "Anuncios Oficiales' l'encârroc
a[ arquitecte municipal, del prolecte d'un edifici, Ajunfament-Jutjat, al mig de Ia
Place del Firal.
Davant d'un fet d'aquesta transcendèricia, ens hem decidit a donar a conèixer
lea opinions d'alguns dels habitants do a nostra ciulat. El "test" ostà constituIt per
lea segLents preguntes:
—Sembla be et projecte? —Per què? —On el fans vostè?
Las respostes han estat molt nombroses i ha estat impossible a publicació do
totes dies; per aixà, el proper mes, lea continuarem I intentarem de donar un resum dels seus resultats.
Lea persones quo no haguin tingut ocasió de poder contester i estiguin interessades a fer-ho, els preguern qua ens adrecin lea respostes a l'Apartat de
Correus ntm. 67.

Josep Carb6

Vidal. Place del Generaliasirn, 14

—No.

—Perqu no em sernbla be que so sacrifiqui
una place tan borrice corn podria car Is del Firal,
amb lerdins i zones verdes.

Perquè és un Iloc molt centric. I do Ia macore que esta proectat 'edifici, ia quo hi hau.
rà espais verds, farà molt bonic une place que
sempre havie estat doscurade.

A qualsevol 11cc centric i adequat, a cr1ten do l'Aluntament, que no dcsdigui de a importCncia dun edifici corn ci quo crec ha d'ésser.

Josep Climent i Pie. C). Sent Sebastia, 10,
—No.
—Perquè em sembla qua s'espatlla una place.
—En ci Juliet antic. Carrer de San; Sebeetia.

LluIs Mole i Rued I. C,'. Arrabal, 14.
—No.
—Perquè no trobo be qua cc fad malbé una
place.
—En lee "Mesurea".

Salvador Climent I Quintana. C/. 5. Sebastiâ, 102.
—Si.
—Perque quederé molt ben situat I donarà
vida a tot el voltant, sempre i quan cc fad d'esquena sis estudis dde "Hermanas".

Reman Fonthone Vile. Ci. Frsncesc Moragas, 1
—No.
—Perquè considero que s'espstlla un espel
verd del que se'n podrie treure molt de profit.
—Tenint en compte quo hi he moltea cases
tancades ci centre del poble; arnb l'irnport de
a venda dcl Jutat se'n podria comprar alguna
que reonis lea condicions necessaries per ci proiecte en qUestió,
Frencesc Ceidoró i Moner. Cl. S. Sebestia, £7.
—En prindipi, no, Entre escollir fer-lo ella a
no er-lo, prefereixo sigui ci Firal.
—PerquC crec quo ci quo fe felte a lee pobleclone són espais verde i a Sante Coome no astern sobrats dells.
—En l'edifici veil dcl Juliet.
Montserrat Mae

Murgadelle, Vda. Centalozella.

Cl. Progrés, 1.
Es feria rnelbC one place.
—A qualsevol hoc, mentre no es faci malb4
cap place a zone verde de Ia nostra ciutat.

Josep Borrall I Parramon. C/. Camprodon, 49,
No.
Perquè, disposant d'un edifici corn ci qua
tenim ci carrer do Sent Sebastié, crec contraproduent prendre hoc en uns, is que mai no
son prou grace pels actes qua a veçjades es
puguin celebrar.
—Al carrot Sent Sebcstié, on hi he ci Juliet,
ic quo on ole beixos o soterranis pocirien far-se
ale apercaments necessaris, corn a tote ole cdificis moderns, sempre, naturalrr.cn;, e criteri dde
Arqui tectes.
hula Suriéech i Roca, C/. Arrabal, 20, 1°, 2.0,
—No.
—Perqoè s'espal-lla l'eetètice de Ia place.
Sobre lee "Mesures", Place Genaralissirn.
Caries GodO i Juli. Cf. Arrabal, 16
—Sr.
—PerqoC crec quo cc un hoc edequat.

"Fera rnés bonica Ia place i l'omphirà. Tambe pal gran aparcament quo hi podré hever, clificil en qualsevol altre hoc.

Franceac Perpiñà i Navaion.
Veinat de Vallors, s/n.
—No.
—PerquC s'espatila l'estCtica de ha place, I ci
maeix tempe OS pot molester molt ala veins
en privar-los del sal i de Ia bone vista que era
ton en.
—Sobre lee "Mesures", Place Goncreilseim.

Pilar Sancho.
—Si.

Mateu Planes i Pujades. Cf. Centre, 19.
—No.

José Antonio Carregalo.
—Si

—PerquC considero qua no es ci Hoc eclequat.
—Sobro lee "Mesoree". Piece Generalissim.
Joan Esqueu i Murgadelle. C/. S. Scbastia, 13.
—Sr.
—Parquè en hever.hi i'Aiuntament al Final,
els voltants oe revaloraran i ci pablo guanyaré;
a mOe, diepoearen do moltes -facilitate d'apar.
cement.
Antoni Domingo.
Somblo mihlor de fer-hi one bans ierdins:
arranler . ls she fe for.
—Allir on és, actualment, ci garatge "Vahle".
Santiago EuscatO
—PerquC una place, i mOe amb es cerecteris;iquoe d'aqueeta, ci e'eger;cCs podria convertir-se en un dde hors mOe banics de Santa Calame.
—Qualsevol eltre 11cc, monys dintre in Place
del "Firal".

—Perquè eseent una piece gren i ci contra
del poble, crec que agencada podria easer una
placa-iardi i parc infantil, quo mattes ciutats
més grsns quo Ia nostra I'envejsnion; perO mel
no dividir-ia.
—Crec que podria easer a Is meteixe piece
del "Final", ia quo sabut és, que l'Auntament hi
té un immoble; aixi danaria vida I lluYment a dita place.
Mar11 Torrent.
—No.
—Totes lee poblacions busquen espais verds,
I nosaltres els votem treura.
----En ci Hoc que ocupe l'entic Juliet.
PERSONES AMB ALGUNA RESPONSABILITAT
DINTRE EL JUTJAT:
—PerquO no sam partidanis d'edificer cobra
terreny deecobert, en aquest ccc, una place.
—AMa an quedenia molt be senia ci hoc on
hi ha ol geretge Veils, ia que cc podria for un
edifici amb tres facenes, i es tindnie i'cepni Cuficient per for tot ci neceseari. i tambO és bone Ia sifueciO.
Joan Colomer I Climent. Carrer del Final.
Rosa Colomer I CUment. Carrer del Final.
Teresa Amat sic Colome.z. Carrer del Firal.
—No.
—PerquO una place bonice que tenim, és one
tonteria do mother-la.
—Qualsevol hoc, mentre no ala al mig d'una
p1 ccc.
Lluie Corominas 1 Fore, Plaça Generalissim,
—No. Em sembis on proiecte descabellat.
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—PerquC no ens en sobren do places. El que
s'h de for cc erraniar-la i mihlorar-ic,

.Josep Pie i Roce. Sent- Sebaslià, 81.

molts pobles tinguossin una Placa corn ci Firal,
d'elfre menora Ia farier, !!uir.
Sohrc Icc "Mesures" o a l'antic Jutlat.

—No.
—Perquè desgracierien Ic place, i ci que falten son pieces per i'esbaro do crietures i grans.
terra i
—A! local veil dci jutlat, tirent-ic
feet-ia nou.
Agusti Mitjavile i Llorens. Camprodon, 28.
—No.
—Perquè a Santa Coloma no hi ha cap iio
per aparcement. Es podria agencar Ia piaça j for,
a! seu voltant, epercement. Al mig s'hi pocirien
fer jard!ns. En hoc d'intentsrr destruir espsiis iiiures, so n'haurien d'hever deixat a barns construits recentrnent. Per exempie: a !'enomenet
barr! nou.

Franceec MassO I Casals. P1cc0 3 do febrer, 21.
—No.
—PerquO Os una llàstirna quo cc fad malbé
una placa ten bonice corn aqueste, I ci no ho Os,
podr!e ser-ho. En Ia histOric do lo nostra antat, podem Ilegir, quo en osser dostru'ida In
case do FernOc per lincendi, cc va eprofitar l'ocasiO per a for-ne a magnifica Place del Genereliscim, dc Ia qual avul lots n'estem tent contents. Avui Is histOric és repeteix al roves, Tenint
una Piece molt bonica, Ia volom fer malbO per
a fer-hi nec case. Sembie que en hoc d'aner
enclevant, anem ondarrera.

—Qualsevol, mentre no sic ci mig d'une piecc. Hi ho molts hoes que serion adequats.

Josep Busuefs i Masnou. Caca Nova dcl Bayis.

Marti Pcig. Sent Scbasti, 78.

--Perquè una Place corn is quo tenim del
Firal, molts cures pobies Ia voidrien. I ostic sogun que quciceval eltre Ajuntament no Ia fenia
nielbé. line piece Os corn un moble mail bonic
dintre d'una case, i dc niobics sixi Os conserveil.

—M'agrada a! rnig de Ia piece perb trobo onti-estOtic de fer-ho d'esquena a! carrer do! firal,
puix ci tencar!e. Seria bonic de poser-la de care ci carrer de San Sebastilr, abort als carrers que
desernboquen ci fire!.
.Josep M.° Brugu4s. Francesc Moragas, 24.

—PorquO Os millor per Ia terminal de a
JEISA, ci es que es Fe; per Ocsor un edifici
pOblic d'equoste envergadure.

—El liar Cs mCs e propOsit per e un perc
infentil ernb jardine, quo per un edifici d'aquests.
—A! Jutjat d'abens, al carrer de S. Sebasti.
Miquel Fradera
—No.
-PorquO Ia piece éc Un bc adequat per
easer, en un futur prOxini, una piece coberle.
—El hoc més eciequat Os sobre los "Mecures" -

No.

—Sabre los "Mesures".

—Sempre que es trecti d'edificrrr ci i1oc projectet i s'egenci amb lardins Ia recta de Ia piaça,
i dc lardins oc curin corn és degut. Que no pessi
ci quo passe ci "trenclaciosoues" de decant es
Esco!es Nacionals.

5alvedor Fontbono i Gamell. Arrabal, 29

—Si.
—Perquè 4s un hoc cdntric do! poble perquè e! Firal tO suficient cabuda per equestes
cases. Dc no for-hi aixO, pal Osser quo no hi
veiern mci res.
Pe.ro Bruset I Font. Placa Generelissim, 9.
- Nol

—PerquO s'espatlia una place. Encara que noconec quo un edifici cam ci do l'Ajuntament i
Jutjat, en un hoc aixi podnia donor-hi malta
vida.
—En el Jutjet carrer Sent Sebect!à.
M.° Teresa Bosch

—Es moit trist d'haver de roduir una piece,
quen tots els pobles aspiren a Ilocs d'esbergiment zones verdes.
—A quolsevol lie: adoquat, sempre quo no
cc fad malbO cop place.

—Crc: que quedaria be a los "Mesures", perO
rnihior ehlO on era fins era; al carrer de Sarit
Sebes liii.

—No.
—PerquO no crec que cigui ci hoc indicat, a
quo ben arranjat, podrie Osser un dels perca infanlils mOs bonics do Ia provincia.
—A i'0ntiC emplacement dc !'edifici del Jutjnt.

Pore More

PerquO no aprovo de cap manera quo es
foci meibO una piece pOblice corn Os ci firel;
a rnés, crec que i'Ajuntament no pot edificer-hi
aixi corer clxi.

Gubau, Arrabal, 12.

No.
—Perquè s'espetlia una place, i crec que ci

—A ml em sernbie une idesr oncertede.
—En primer liar, el firal cc considera una
piece c!'aparcement I ebandonecla, on no cc rnira
prim ci hi he une pile do ponquerie a unes Feroles sense bombetes i trencades; en resurn:
une place sense cap consideraclO ni miramerit.
Fer i'edifici ellA, represente quo en desapareix
an bon tras, quo vol dir que desepareix tambO
un tros de "Zone verde" quan a tot arreu tiren
cases a terre per for lardins i zones verdos. PcrO aixO passe e los cripitals. A Sante Coiame,
encore que Ia piece del 3 do febrer sigui he
pieca mOs grail que tenim, j ha més adequada
per erranjar-!e i for-ia digna do In nostra ciutat,
em senibia quo no s'hi fare mci ros. Mirent los
cocos chores i neutralment, segons ci meu punt
de vista, he arribat a ha concIusió que el miller
seria edifican-hi aquest centre oficial, a quo
d'aqucsta manera es veurien obligats a mentefir Ia place (ci tros do pieca ciue quodOc) ben
i!.luminada I arrenjeda decentmont, que és ci
quo mandir.
Joan Cantalozehla i Climent
—Acceptant he intenclO de valor doner vida
a una place abandonecla, solarnent ho trobo be
per una coca, i Os que, donat quo en una place
cam Ia del "Final" no hi ha IlmiteciO d'ccpai,
poden fer un odifici quo reuneixi icc candicions
necessAries pci quo ha d'Osser destinat.
—Ei hoc on quedenie miflor, segans el meu
punt do victe, Os on hi ha actualment ci iutjal,
o sigul sabre "Carl Penxa",
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Que passa al
catolicisme?
No hi ha dubte que des de Joan XXIII del Concili Vaticà II, una forte ventada està sotragant el catolicisme. Un pu6
do canvis s'han acquit rpidament. Nornés ens cal obrir cia ulls
per adonar-se'n.
Ahir, es dela, que haviem de fugir dcl món; avui, es diu, que
hem d'estar-hi presents. Ahir, ambient de classisme extrernat;
avul, fins i tot son heats per Ia rnateixa EaglOsia gent no cristiana atea. Ahir, rnenyspreu per tot ci que Tenia gust a domocrkia; avui, elogis significatius a IautOntica Ilibertat. Ahir,
el Ilati era l'nica Ilengue vàlida; avui, el que intereasa és Ia
llengua del poble. Ahir, excomurlions i Iluita contra l'heretgia;
avui, cal fomentar l'ecumenisnie. Ahir, sotana; avul, corn tothorn. Ahir, ci matrimoni era un remel per Ia concupiscència dehs
dObils; avui, és Un camI meravellós de santedat. Ahir, els comunotes eren tinguts corn el dimoni en persona; avui, cal diahogar
amb els marxistes. Ahir, estats confessionalment catOlics; avui,
Ilibertat religioss. Ahir, Missa d'esquenes a Ia gent, avui, de
cars. Ahir, ohs capellans tancats a lea sagristies; avul, corn mOs
a prop del poble i de Ia gent rnillor, Ahir, es vs quasi prohibir Is
lectura de Is Biblia; avui, es recornana urgentment Ia seva lecture. Ahir, els segiars havien do cellar en cia bancs de l'església
dients, I eren tinguts corn uns eterns infants; avui, es reconeix,
encara que en Is préctica no tant, Is seva rnaioria d'edat. Ahir,
el sisè rnanament era moltes vegades considerat corn ci més important; avui, ha baixat molt Ia seva cotització. Ahir, molles
irnatges de sants; avui, poques, cada dia rnenys. Ahir, obediOncia cega; avui, obediOncia dialogada. Ahir, "mando y ordeno"; avul, corresponsabilitat. Ahir, una Església al costat dels
rics poderosos; avui, masse sovint encara segueix igual. Ahir,
cia catOhics eren perseguits pels rOgims comunistes I d'esquerres; avui, tambO sOn perseguits pals règims de dretes i confessionalnient catOhics. Ahir, deia Ia gent, capellana 'dc missa
i olla"; avui, capellans de "pico I pale". Ahir, nomOs cia catOhics
eren els bons i cIa qul poaaeIen sempre Ia veritat; avui ja tots ens
cornencern a reconOixer culpables.

Son c1e Mossèn Pere Rihot, Rector de Riells del Montseny, Intim enarnorat de la natura I poesia catalana, aquests
dos càntics de dedicació a Ia vellesa:
Corn Un arbre altIvol, o
corn Un CCI) de dolç raIm,
sou do Ia terra Ia flor,
ci pi que corona el cirn
on s'ajoquen els ocells
i es defensa a tot embat.
Salut a l'arbre dels veils
que tO arrel d'eternitat.
Sou corn un roure q ue no aterra el liamp
ni corca ci temps, i ara reposa en iluita
de tant d'amor i de dolor. i al camp
dóna l'esplet de saborosa fruita.
Sou l'ombra del passat, Faire, ci grurnoil
de Ia terra. I nosaltres, fiama i roca,
al vostre entorn, oh arhrcs!, som rebroil
d'aquesta velia i perdurable soca.
B! "Poeta de Riells" no podia plasmar-nos amb dialèctica rnés eficient aquesta "oda" als qui ens han precedit en
els quefers qtiotidians.
Llàstima que a I'hora de Ia veritat, no Os sempre aixI...
Per a molts pot bayer-hi molt de ridicula gosadia en el
que vaig a escriure i també potser es presti a pensar que els

Ahir.. acne inacabeble Ia Ilista de canvis. Per altra part,
tots, més a menys, a cia podem descobrir.
En el fons, què ha passat? Es que allO quo ahir era blanc,
avui és negre? Es que Ia fe a no és Ia mateixa Fe? Es que fins
ara tct ho haviem fet rnalament? No El que ha passat és que
hem fat una revisiO del nostre cristianisrne, hem fet una neteja
general, hem fet una reviaiO do coses, d'idees, d'estructures. I
tot aixO ha portat a una CR131, a un semblar que tot tarnbaleja,
quo tot se'n va a l'aigua. El que és un simple canvi d'estructures I de maneres d'enfocar las cases, ha sernblat, per a molts,
qua els han canviat Ia Fe, que cia havien enganyat.
Ha passat el quo podem observar amb Ia nostra gent del
camp quan s'instal.la a lea ciutats, o Ia nostra gent del Sud quan
y e a Catalunya. Es un fet que Ia majoria d'aquesta gent deixa lea
seves pràctiques religioses; per qué? Senziilament: perquO ci
seu cnistianisme estava molt fonamentat en els elements socialOgics: Ia missa del diumenge on es reunia tot ci poble; el senyor Rector conegut de tots; lea proceasons de lea grans festes...
tot I'ar-nbient portava a ésser catOlic. En canviar aquest ambient,
en anar a lea ciutats o canviar do regiO, tot ci sa y catolicisme
s'ha enfonsat.
AixO Os el que passa a I'Església d'avui; una sOnic d'elementa
estan caient i en canviar aquests elements, que per a molts eren
intocables i essencials, degut a Is seva pose i dolenta formaciO
religiosa, ci seu catohicisme se'n y e per terra. Es una IlOstima,
perO no siguem peaairnistes; l'Eaglésia no s'enfonsa. El que eatO
passant Os una simple cnisi de creixement, do canvi de vestit,
d'obertures do finestres. I quin catohicisme serO el nostre qua
en canviar do vastit I obrir una mica lea finestres a ens refredem de tal manera que ens sembia que anirem a I'altre barri? Val Ia pena qua hi pensem. Al prOxirn nOmero tornarem
sobre ci tema.
Mn. JOAQUIM DOMINGO
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Quo ci catohicisme, al nostre pals, sigui bc comü per a
tothom, fa que tingui unes caractenistiques peculiars.
He triat ci punt quo més m'ha atret: oh que 0 sigui jove,
escrivint per una revista jove, I per una majoria de hectors eves, és raO suficient per escriure sobre l'aspecte del cristianisme viscut per nosaltres, cia joves. AixO em permetrà d'escriure
en pnimera persona; i a més, en plural, en tant que no es pot
parlar do loves corn a individus socials, alllats, sinO de oventut corn a grup social.

INQUIETUD OF HE VOLTA
Existim corn a grup social per haver-nos revoliat contra tot
i adhenir-nos al qua Ia societat dela "grana" rebutja.
La jovenfut, enfront d'unes generaciona "grans", existeix
en qUestions de tot ordre, ha intentat de provocar una problernàtica, per for despertar uns problemes que no volien easer
vistos.
PerO, per deagrécia, no tote Ia joventut és "inquieta"; aqul
hi ha encara molts abundor de loves que diuen "si", que diuen
a qua, simphement, no diuen rca.
Quaisevol jove quo escapi da ha mediocritat comenca a
for-se preguntes ehl mateix i a adrecar-se al mOn que l'envolta,
i desemboca forcosarnent en I'àmbit do las "inquietuds". Pare,
hi ha una cosa que em fa pensar: el fet quo Ia gran majonia
d'aqueata joventut no és cristiana. Es un problerna seniós. No Os
que sigui anticrisfiana, sinO qua forrna una cornunitat pluralista,
en Ia quai ci cniatianisme no es una pace easencial do Ia seva
mentalitat. Per tent, podem dir que ens trobem, corn a loves
cristians, en el si d'una joventut religiosarnent neutra.

Centre Benèfic, les escales del ciaustre; minvades i arrugades
les seves faccions; enfonsades pci pas incessant del temps.
En veure'l, et meu pensarnent retrocedeix i aibira el gloriós
mitten de in vida que en els ternps jovenivols l'empenyien anib
un ale de convivència; niedito sobrc l'cdifici moral i fIsic
que tan dolorosament ha hagut d'aixecar per a forinar un
norn, una fan]Iha; i, Ilavors, junt amb eli. sento corn s ' apodera tie mi in visió de quan era infant i quc nra Cs transfi-

gura anib els Cssers humans —la inateixa fainIlia que eli va
formar—, que l'han deixat atià, solitari, davant el paorós
misteni de la vicla que se h acaba. Tanco els ulls, i, mirant
dintre rneu, sento ci pes de la consciència que juga a oblidar
l'au lOntica raO de l'existCncia.
El veig caminant, ranquejant i encorvat, amb mans tremoloses I descarnades. La seva mirada trista, emperO doica i
serena, pcnctra furtiva en ci rneu interior, corn si husqués
quelcom que li alleugeris els seus moments de soledat i desconsoi.
Jo. no ci conec. No sé quina ciasse d'horne ha estat, ni
quin ha pogut ser ci seu coniportament anib Ia seva faniilia.
Corn a pare, si és que tO fills, no em cap dubte de Ia seva condiciC moral. El sot fet de portar-lo allà. i no preocupar-se'n
més, els descobreix en tot ci scu egoisnic, inhurnanitat i baixesa de sentiments. La conducta d'un pare, sigui in que los
en ci passat, rnai no ha désser jutjada pets fills, i no pot dc

cap manera juslificar —en aquest cas— Ia cruet actitud delis
en treure-se'i de sobre.
Nornés de veure'l, m'indueix a pensar que aquest home
reclama, ncccssita I'escaif de Ia famiiia: és a dir, arnor Vol
ser €stilflat pelt seus. Sols l'amor assosscga i'ànirna de In persona que ha entrat en edat avancada. Sense lamar dels fills,
Her ajut i liur afecte, Ia veilesa pesa i tuninenta; és ci fracas
de tota una existència,
Segur que aquest home mds d'una vegada s'ha prcguntat
vaI Ia pena de treballar tota una vida, tenir fills i lluitar per
ells, si, al final, t'has de trohar tan sol?. . Veritablement Os un problerna que pertany a tota Ia societat, ja que essent la vellesa circurnstància temporal prOpia
tie la nostra existència, és ci nostre deure procurar, per tots
els mitjans. que aquest prohterna no es converteixi en drama.

tentacles de l'ahsurd rondegin entre les meves idees; per
elles obecixcn a un moment viscut entranyahiernent —vital-i que m'ha indult a lit rneditació; per aixà, cites, tenen Ia

qualitat d'ésser sinceres.
Penso en un veil que l'altre dia vaig veure a l'Hospilal,
arnb l'hàlit fatigds d'haver pujat, ajudat per una germana del

No és estreny: revolter-se contra una societat implica revoltar-se contra ci seu Déu: aquesta es Ia font de lateisme de es
noves generacions. El problems nostre, de Ia loventut cristiana, és,
en conseqUència, cercar en Déu diferent d'aquell que Ia nostra
societat dels 'grant' adore.

DES DE 11INS 0 DES OF FOR
Potser algó ens pot dir que és impossible de rebutlar 'estructura actual de Ia societet sense també rebutlar l'Església. Jo
crec que no és impossible. Fins m'etreviria a dir que en cert
sentit a revolta deli joves cristians esdevé molt met fonda, car
nosaltres combatern des de dins I'alienacid social. Es clar que
Iluitar contra l'alienaciá i Iluilar aihora pci cristianisme esdevé
en esforc forca dramàtic Esser cristiâ cornporta rnantenir uns
Iligams de solidaritat, a través de l'Esglésio, arnb el mon que
rebutgem. PerO aquests Iligams jo dine que no es poden francar si de veritat volem canviar ci mOn. Interpretar comprendre
ci mOn és una cosa necessCnia pals qui intenten de canviar-lo. I
certament no es pot far canviar una situaciO, (injusta, en aquest
cas) sense estar-hi insenits. No veig cOrn es pot provocar el
canvi des de fora.

IJIALEG AMO [IS (GOANS)
Hi ha una diferència fonamentel entre cit joves i cit
"grens", diferència que condicione irremissiblemant tot possible diOleg. Pelt "grens", promoció social de Ia humanitai és, en
ci millor dels casos, una idea qua miren amb barrela de simpatia I de reed, no pas una vivència; mentre que per nosaltres
és una evidOncia per Ia qual Iluitern.

JOSEF CUE!

Els "grant" volen mantenir-se purs en el combat i nosalfret volem guanyar-lo: aquI hi ha Ia diferOncia.
Aquesta pnobiemOtica és present en ci terreny cnistià. El
Cristianisme "inquiet" està amenacat per dot enemics constants:
i'apostasia (deixan d'ésser cnistiO) i it deserclO (deixer d'Osser inquiet). Apostatar, equival moltes vegades, a perdre ci cnistia-

nisme tot mantenint les inquietuds; desertar, en canvi, significa
trair has inquietuds tot conservant el cnistianisme: en altres paraules, renunciar a ester pobre i eficac, a almenys, perdre i'espenance darniban a aquests dos fenOmens.
Pen no caure en cap de let temptaciont que tot jove inquiet té, tend a aviat, sois hi veig una soiució: Huifar en equip.

La "bone gent gran" dOne sovint en testimoniatge de bo-

ne fe que y e acompanyat d'un contra .testirnoniatge d'ineficàcia.
La bona fe ens ajuda a manfenir-la, perO it ineficOcia ccllabora a agreujan alt conflictes entonn de it fe qua tan difIcil-

ment el jovent hem de supenar.
Moltes vegades Ia comunitat cristiana no és, pen a nosaltnes, en Hoc on se'ns aludi a recobnan let forces de It fe.
Aitna volta Ia soiuciO estO que, ajudant-nos en equips,
It jovenfut sigui festimoni davant delia rnateixa.
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Ho creicu aixi?
JOSEF TABERNER I VILAR

EL TEATRE A LA
ENS PARLA El SO. FRANCESC GODAY I BARBA
CASSA DE LA SELVA
Sens dubte, Ia pohiació, que té niés activitats culturals en
tots els seus aspectes a hi nostra comarca, és Cassà de la Selva.
Posem tail sols uns exemples:
La pasada setmana, del 9 a! 14 de marc, es porta a cap
una gran activitat per part dcl Cinema-Club d'aquesta població; aquesta setmana va ésser dedicada a! Cinema Txecoeslovac. Algunes de les pel.lIcules que varen ésser passades, foren:
"Els màrtirs de l'amor", "Visca Ia Repdblica", "L'acusat",
etc. Un altre gran exit per aqLlest Cinema-Club de Ia Colla
Excursionista de Cassà.
Després, amb motiu de la Festa Major, la mateixa Colla
Excursionista organitza ci V Concurs fotogràfic de tema iliure,
i el tcrmini d'admissió és ci dia 3 de maig d'aquest any. Els
qui tinguin intenció de participar-hi poden dirigir-se a aquesta
Revista, o be a Colla Excursionista Cassanenca, —Bar SalviC. Gral. Sanjurjo, 18, de Cassà.
I tambC, corn vàrern ja esmentar-ho en revistes anteriors,
Ia Colla Excursionista organitza el IV Concurs Literari.
Corn veiem, unes activitats fonamenlals per a formar
més Ia gent d'un poble; per qué no ens animem tots i ho mirem de fer també al nostre pob]e?
RIUDARENES
S'està celebrant a Riudarenes el icr. Concurs de Conjunts
de les comarques de Barcelona i Girona. Està organitzat pet
saló "La Pergola" amb col.iaboració d'altres entitats cornercials i locals. Els premis son dotats anib 40.000 pessetes en
rnetàl.lic valuosos trofeus. Les actuacions tenen hoc a 3/4
de 12 del mad, tots els dies festius d'aquest mes de marc, i la
gran final serà ci diumenge, dia 29.
Els beneficis es destinaran a favor del C. D. Riudarenes.
El nostre conjunt local "Els Trons", naturalment, hi participa en aquest concurs; van quedar guanyadors en una matinal, i per tant, ara, passen a Ia final.
Des d'aquestes planes desitgem que ci nostre poble, representat per aquests cinc joves, quedi triomfador en aquest
concurs.
D'altre banda animem a "Els Trons" a anar endavant,
tirar endavant, i que aconsegueixin molts d'èxits, ja que realment aquests xicots s'ho mereixen, perquè l'èxit solament
s'ohté treballant, suant i possant-hi el coil, i amb aixO aquests
cinc nois van capdavanters de tots els conjunts de les nostres
comarq ucs.

El passat dia 15, va tenir hoc at Saló d'actes del "Circulo
Cultural Columbense", i no amb menys exit que ci de costum,
Ia representació de l'obra teatral "NO ES MAI TARD SI S'ARRIBA
D'HORA", de Jaurne Vilanova I Torreblanca, a benefici de Ia Campanya de "La Pam", corn a es va anunciar anteriorment.
Ens cal felicifar als actors en general, per Ia seva magnifica
interpretació. Arnb aixà es fa evident que 'afield al Teatre, a Ia
nostra Ciutat, es manté ferma. En canvi, hi ha un fet que demosira el cor.trari: a tots ens estranya que amb el temps qua fa
que es va formar Ia nova Agrupació (5 anys), s'han posat en
escena tan sols SET obres teatrals, I, després de gairebé Un any
d'inactivitat, ara s'ha representat una obra que, corn recordarem,
ja havia estat interpretada.
Per tal motiu i a fi d'aclarar-nos aquesta qiiestió i algunes
d'altres que molts ens plantegern, ens adrecern at senyor Francesc Goday, President de I'Agrupacio:
--Sr. Goday, trobem estrany que després de tant temps de
no haver-se posat en escena cap obra teatral, el passat dia quinze,
se'n repetis una que ja s'hava donat; a qué és degut? Es qua
s'ha refredat l'afició at teatre?
—I-la estat degut, simplernent, a Ia pressa, motivada per Ia
urgència de presentar una obra destinada a recohhir diners per a
Ia Campanya de Ia Fam. L'assaig d'una obra és laborids. Vàrem
preferir representar una obra a assalada,
—Saber que, en principi, eis components cle l'Agrupació
eren molt nombrosos, no obstant, sempre veiem actuar els mateixos components. Quina es Ia causa?
—A l'Agrupacid Teatral, ha passat corn en molt altres Ilocs.
Dc primer hi ha molt d'entusiasme. Després el ternps redueix el
nombre inicial, es produeixen ineludibles desercions i queden
només els veritablement aficionats. També hi ha, els qui per circumstàncies de feina, estudis, etc., no poden prestar Ia seva collaboració. Aixd fa que es pugui disposar d'un nombre d'elements
bastant redu'i't, amb poques possihihitats de variacid.

LA PROCESSO DE SETMANA SANTA A GIRONA
Hem rebut d'un grup de joves de Girona i'articie que a
continuaciO exposem. Es un article que cal que tots ci ilegim
i reflexionem sobre cii. Es un fet d'avui i els protagonistes
som nosaltres mateixos, Tenen o no tenen raó aquests joves de
c3irona?
eBen aviat celebrarem la "Setmana Santa", Una vegada
més les esglCsies faran ci ple el dijous i ci divendres sant, aconseguint ci punt cuiminant amb Ia processd penitencial (?) I una
vegada mCs podrem comparar tota aquesta "participacid"
massiva amb Ia gairebC irrisOria participacid en Ia Vetlia Pasqual. Dc totes rnaneres la vet]la pasqual ha experimentat un
augment, no cal enganvar-nos, degut —en part— a Ia celehracid de ia comuniO solemne que obiiga a una assistència
deis pares i familia tota.
Aquesta constataciO ens demostra fàcilment una falta de
formació cristiana. una desorientació. Es trist. molt trist, de
comprovar tot aixO, perO encara ens sembla mCs trist de veure
que Ia culpa d'aquesta confusid d'idees i de valors, no cal
atribuir-la nornCs al poble cristià.
Concretament: ia processó de Girona, per moita gent. és
el punt fort de Ia setmana santa. Quan respon niCs a Un muntatge turIstic, folklOric, a una escapatOria a ]a serietat d'aqucsts
dies (cal pensar en ia post-proccssó gironina: nens i nenes
fent ci "maco" per ia Rambla, asseguts als bars... o amb I'anirnació dc Verges).

Possiblement que aquesta confusió —de qué hem parlat— y e afavorida per i'assistCncia de les jerarquies eclesiàstiques. També és liastimós que molt de l'esforç realitzat per Ies
confraries es limiti a Ia nit del divendres. Cas de respondre a
les necessitats d'avui, segurament aniria orientat cap a un altre
costat de co!.Iahoracid pastoral.
Certament que els cristians hem de tenir aquest espdrit
de conversió, de penitCncia (esperit que en altre temps venia
manifestat per les processons). Si avui el poble sent necessitat
de concretar en un acte aquest esperit de convcrsió, ja Cs
hora que husquem una acció que respongui a Ia manera de
pensar i de ser de Ia gent d'avui.s
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—Quan es fa La represensació d'una obr, Ia recaptació,

Va

integra al fons del Cercie Cu.uraI Columbense, o existeix un
fans a part a benefici de l'Agrupació?
—Efectivarnent, La recaptació integra de es represenlacions
(descomptant despeses de local, empleats, decorats, etc., etc.) Va
a! "CIrculo Cultural Columbense'. No hi ha, doncs, fons especial
per a l'Acjrupació. Tots els membres d'aquesta —i rn'interessa de
recalcar-ho-- actuen en forma totalment desinteressoda. Al temps
que correm, és una actitud Iloable.
—No creu que si hi hagués més ajut per part de l'entitat dcl
C. C. C. ci testre no estaria tan dacaigut?
—Corn a lie cut, el "Circulo Cultural Columbense", proporciona el local, paga irnpostos, empleals, decorats, vestits si fan
faita, etc. Em parlen d'un suport per part del Cercle, que suposo
que s'houria de traduir en subvenció econàmico. Infortunadameni
el Cercle, embrancat en ci problema de l'acebarnent del local nou,
no es troba en condicions de subvencionar res. El decandiment del
tootre a Santa Colorna, no és qOestió econàmica, siná motivada
per molts altres factors, dels quals, serb llarg parlor-ne. Podria
dir, ciue és decandiment general que s'observa a tot arreu.

VEN A Ml
NIEVE EN LAS CUMBRES
0)05 AZULES
NENA

—Qui escolleix los obres i corn van repartides cada una do
les tasques de distribució de papers, fixar dia... etc.?
—Escollim les obres en el si d'una junta, Ia qual, també
reparteix papers i fixa dia de representació. La Junta esté formado pels senyors Massó, Etonadona, Cantalozella, el Secretari de
l'Agrupació Sr. Anfoni Adroher i servidor de vostès, que sóc el
President. Actuem prèvia discussiá, occeptant el criteri maloritari,
bastant democràticarnent. No ens reunim periôdicamenr, sinó atenent les necessitats de procjramació.
—No creu que hi manca una mica d'orgsnització?
—Potser si que no hi ha massa orgenitzaci6. En aquest punt
en soc especialment culpable, a que sOc el President de l'AgrupaciO Teafral. Tenim un reglament on es preveuen cérrecs, atribucions, sancions, etc., etc. No obstani, 0 crec que en aquestes
entitats, basades en el desiriterès i l'aficiO, que vol dir ontusiasme,
seria contraproduent laplicaciO intensiva dels reglaments, preceptes i sancions.

I EL SEU PRIMER DISC
No fa gaires dies, Va actuar personalment a Ia famosa
"Boite" Don Carlo, de Girona, el conjunt local "Els Trons"; el
motiu era ceiebrar i a Ia vegada donor a conèixer, a Ia nombrosa
joventut allé present, ci primer Disc que Han gravat i que tothom
esperava.
" y EN A Mi", "OJOS AZULES", "NENA" i "NIEVE EN LAS
CUMBRES", son los quatre cancons que formen i'esmentat Disc, de
es quals sOn creadors Els Irons, i ci Guitarra-Cantant, Salvador
MuOoz.

Els Trons, un conjunt que es fa sentir; un conlunt que esfem
segurs arribarà iluny.

—Creu quo ci teatre podria tirar endavant amb Ia gent jove
quo forms I'Agrupació i do cars a fer una sèrie d'Obres nlés
actuals i de caire diferent de toes lea quo s'han anat realitzant
fins ara?
—La base del Teatre és l'actor. I Ia formaciO dun actor és
una tasca més que complexa, que requereix molt d'estudi, moltes hares de sacriFici, un mestratge i una autoexigència implacables. Coses quo no poden aconseguir-se seguint uns cursets per
correspondència. La majoria dels elements do l'AgrupaciO eren
actors novells, és dificil en aquestes circurnstàricies d'aspirar a
realitzar obres d'una certa envergadura. TambO hem de tenir en
compte allO que el pUblic demana a l'hora d'anar a! teafre: una
mica d'esbargirnent. Es un fenomen observable a Santa Coloma
i a los grans Ciutats en l majoria d'obres que es diuen do pUblic (los que representen per exemple, Capri, Martinez Soria, o
es obres de Paso) son de qualitat més oviat baixa. Vull dir, quo
si es circumstàncies ho manen, si que inllueixen notOriament.
Per tenir bon teatre s'han de conjugar molts elements: per aquesta
mateixa raO, Ia revista "RessO' no és ci "Paris-Match", ni l'equip
de futbol local no és l'Atlètic de Bilbao, ni el nostre teatre pot
sor el que fa ci "Vieux Coloriibier" do Paris, ni és el "Piccolo
Teatro" do Mile. Hem d'acceptar com a cosa bona i esperancadora
ci ciue hi hagi en ci nostre poble una revista, un equip do futbol
i un elenc teatral. No obstant, recullo Ia seva suggerència, amb
Ia qual estic personalment d'acord. Procurarem d'aconseguir una
millor qualitat en les obres que es representin.
AgraIm les paraules del Sr. Goday. I esperem que malgrat
los dificultats que s'observen en ci teatre do Ia nostra Ciutat,
l'afició do tots i especiaiment Ia dels membres do l'AgrupaciO,
a ludi a aconseguir portar endavant el Teafre, amb el mafeix entusiasme que s'havia comencat.
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Ha terminado La primera fase del X CONCURSO NACIONAL
DE REDACCION, que patrocina a Dirección General de Enseñanza Media, y cuyo premio es un interesante viaje a Sudáfrica,
Viena y Roma.
Representando a nuestra Ciudad, acudirén a Ia fase provincial que tendrá lugar en Gerona, M. PILAR CARREGALO y
CARMEN POU del Colegio Corazón do Maria, y MIGUEL CLI-

MENT y JUAN IGLESIAS, del Colegio Hermanos La Salle.
Les deseamos a todos ellos mucha suerte.

II MINI-CHALLENGE (HESSO)
PAR1IDOS JUGADO5

GOLEADORES

PUNTUACON

Calvel

27

-

95

Danés

19

-

66

Monlero

25

1

105

Amgat

28

-

107

Verdure

14

-

46

Campeny

28

2

106

PIa

18

1

58

Plenella

19

1

60

Torrerd

13

3

50

Coma

22

14

86

larrés

13

7

47

Fern

21

6

72

Campeny ii

22

6

71

2

-

6

Canito

EQUIPU INFANTII. 4A SALLE FAHNES
De pie GOell, Jubany

I,

Poch, Serret, Roca, Tornillo, Gonzáles y GO-

mez. Agachadosr Bagué, Jubany II, Negre, Beads; y Sole.
Carnpeones comarcele; del grupo que participahan los siguientes
equipos: Sue, Angles, Vidreras, Lloret cIa Mar y Blanea.
EsfCn disputando Ia fase provincial.

Gruart

7

-

26

Eiilrenador: Juan Blenquera Belivehi.

Rovire

12

-

39

Delegado: Hermano Francisco.

Juanola

7

1

21

Din 22 de febrero 1970
MEDITERRANEO, 3 - FARNES, I
Calvet 3; Danés 3, Juanola, Gruart 3; Amegat 3, Campeny I 4; Rovira 3 (PlaneIle 3), Montero 4, Fern 3, Coma 3 y Campeny Ii 3.
Gol de Fern y expulsion de Juanola a los veinte minutos de Ia pnimera parte.
Dia I de marzo 1970
FARNES, 0 - ROSAS, 0
Calvet 3; Gruart 3, Juanola 5, Verdure 3; Amagat 3, Campeny I 4;
PleneIla 4, Montero 3, Fern 3, Coma 3 y Pedro 3.

Plaza Generailsimo, 14, 2.
Telefono 124
SANTA COLOMA DE FARNES

BLANES, 0 - FARNES, 0
Calvet 1; Dane; 4, Juenola 5, Verdura 4; Torrent 5, Aniagat 4; Fern 4,
Montero 5, Coma 4, Campeny I 4 y Campeny Ii 4.
Din 15 de marzo cIa 1970
FARNES, 1 - ARBUCIAS, 1
Celvef 3; Dane; 3, Juanola 5, Verdure 3; Amagat 3, Torrent 3; Plcnella 3, Monfero 4, Coma 3, Campeny I 4 y Fern 3
Gel de Coma.

El din 28 do febrero de 1970
En ci local de Is C. N. S., se celebró Asemblea General pare Ia
elecciOn de Presidente del C. de D. Ferries, a a cual asisfiO ci Delegado

cuina :-:

regal

domestics

Filla dEnric PerpiFià

Provincial de a FederaciOn Catalana de Fétbol, Sr. Perez Rodeja, acornpsEado de los Sres. Ferrer y Figueras y del delegado local de Ia FaderadOn Sr. Pie.

Josep Maria Bassets

Foe elegido Presidente ci Sr. D. PEDRO CAMPENY CALLICO, que hasfa
Ia fech estaba de Presidente accident-al. En Ia prOxima ediciOn de esta
revista ci Sr. Campeny nos hablarC de los proyectos inmediatos del Club,
y Ia relación de so Junta Directive.

Fàbrica de peces de plastic, situada a Vidreres,
;iecessita torner quo tingui pràctica en l'especialitat I
hons coneixements do niecanica en general.

NOTA DEL CENIRIJ OF DEPOOTES FARNES
Ha cesado come entrenador del eqoipo luvenil ci Sr. Guillem, haclCn.
dose cargo del equipo juvenul ci Sr. FCbregas (Lilo).

Us interessats poden dirigir-se a La mateixa Revista o be telefonar al nümero 8, do Vidreres.
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d'aqui, d'aIIà i de tot arreu...
Persecución en el Brash
Un Obispo —Dom Waldyr Calheiros— con
16 saccrdotes, son procesados por actividades
subversives. (Fisher denunciadcj las tOrturar p0lideles). Ofro Obispo excomulga a los ales
de Is policia locI pot torturas a sacerdol-es, La
Comisión perrnsnenre del episcopado parece por
fin solidarizarse con los perseguidos. El nuncio
informa de Ia persecucián a Rome. (Ciervo - Eriero del 70).
El rgim quo governs actualment el Brasil s
confessionelment catàlic. Hi ha coses que no
s'entenen!

Pluriempleo; un hombre
trabaja en doce oficios
Prrmplona, 24. - El Frombre con mCs oficios
do España, reside en ci pueblo de Olejua, a trace kllómetros de Estella,
Se llama Antonio Sanz, y practice nada mc
nos quo doce oficios: barbero, tsbornero, afilador, ssrcristCn, encargado de las aguas, encarcjado de las campahes sntigranizo, tendero, corresponsal de bancir, matarife, fontanero, sigusdl y anterrador. Y dice que todsvia Ic queda
tiempo pars "sus coses particulares",
Encara qua el cas sigui excepcional, sense
"pluriempleo" molta gent no podria viuro "decentmenj",

De moment, pea', lea coses sembla que Se9U:ran igual.

El Sr. Toms Calvo, president de Ia "Asociaciórr de Catedrticos de Enscanze Media" no
té un pèl do "tonto". En unes recerits declareclone, he derrunciat ci fat que els col.legis
religiosos private s'inslsI.len en nombre molt met
crescut a les capittls i provincies mCs riques,
amb detriment de lea pobres. Biscaia i Bedsjoz, per axemple, tenon Ia mafeirra població, perà a Biscala hi ha 61 col.Iegis religiosos, mentre
que a Badaloz, només n'hi ha 15. Aixâ ens ports qua:
A Madrid i Barcelona, hi ha un col.legi
reiigiós per cada 2.500 habitants.
A Alava, un col.Iegi per cads 1.000 habitants.
A Jaén, un col.legi par cads 7.000 habitants.
A Biscaia, err cal.legi per coda 1.400 habits nts.
A Bsdajoz, un col.legi per cads 6.000 ha.
bi tents.
Es qUestió de casualitat, aixà?
A nosaltres ens sembla que no. Seria massa
casualitat.

Anuncio de protesta en Ia
prensa pagado por
cuestación popular

"Miravalles se une a Ia lucha nacional a internacional contra Is contaminsción,
De "La Vanguardia", die 18.
Madrid, 17 - A su regreso de Méjico, donde
parficipé an ci Segundo Foro Internacionirl de
Ia Juventud, el subsocretorlo de Educaclén y
Cienclir, don Ricardo DIez Hochleitner, ha manifestado a Un redactor de Europa Press, entre
otras cosas, lo siguiente:
"EL COMPROMISO BE LOS JOVENES"

Presència n.° 243.

Después do los padres, aparece eI sacerdota
con un 30,23 por ciento; los amigos, 6,66 por
100; zrlg6n familiar, 1,9 por 100; ninguno, 6
por tOO.

Blibso, 24. - Un anuncio quo ocupa uns
gina enters err el Crltimo nrmero de "La Gaceta dcl Norte"
por importe de 22.000 paseIrrs
hace constar lo siguiente:

Concordat si, Concordat no
El diarlo "Ultima Hors", de Palms de Mallorcs,
publics una declaraciones dcl obispo diocesano,
Monseñor Moncada, en quo afirma: "Hace hemp0 quo el Concordato debia haber sidcr revisado o suprimido y coil él ese anacrónico privilegb de Ia prasentccidn do los obispos, totalmente
inaceptable hay".

0 siguiente: "En su formación religioss, ,cuéI
ha sido el infiulo mCs positivo?

La tesis quo sustenté ante ci Foro Internscional, es Is de qua, irrdependientemente do as
estadisticas alarmantes y las noticias nada gretas qua sabre Is juvontud se registran en todo
el mundo, Is luventud de nuestros dies se halls,
a ml entonder, comprometida en una tarea de
renovación ética de Ia sociedad actual,
Creo que no pocos de los males da los quo
se hace responsable a Ia juvantud en materia
de violencia, erotismo y drogrrs, tienen desgraciadsmente su origen en el e l omplo de sus mayores, en los criterios que hay incorporados en Is
sociedad de nuestros dias.
Las familiss dan una crecienfe libertad a sus
hi)os a una edad crida vez més famprana. Ese
dificil periodo ontro Ia casi total independencia
de los ióvones provistos do crocientes recursos
mrrteriales y ci niomonto on qua Ia sociedad les
incorpora darido rosponsabilidades concretas,
aumentar Is frustraciCn de los jóvenes, su inseguridad ante Ia vicla y ci deseo de evasion,
Estoy convencido, y asi lo he dicho, quo frante al paqueho porcontaje de jóvenes "contestatarios", Is luventud es esencialmente recta en
sus idesles y lo quo necosita y lo que espera de
It sociedad de sus mayores, as un e l emplo moralizador y un programa de serviclo no exento do
sacrificios".

No queremos quo nos instalen uris fébrica de
flóor a 300 metros del pueblo. Los vecirios de
Mirriva lies.
Este anuncio ha sido pagsdo por cuestaciOn
popular".
Seg6n se ha comunicado, Ia aportsción de cads vecino ha sido de 10 pesetas. - Europa
Press.
Tenen tots Is raó, peré no totes es fbriques
sOn indesitjsbles. Nosaltres no protestem, perO
proguem a I'entitat competent, perquè donin mOs
facilitate per instal.Isr fbriques o indOstrios a Ia
nostra ciutat. Es molt trist de veure que altres
pobles saben doisar una aglé per després...

(Del semanario "El Europeo'), 30-1-70.
Rociontomente Is empress Reppross, de controles técnicos de publicidad, dio a conocer
unos dabs sobre los ingresos de publicidsd do
TelevisiOn Espaiiola. Y roalmente las cifras nos
hsn dojado asustados, A lo largo del 69, los ingresos publicitarios en T.V.E. ascandieron a Is
bonita cantidad do 3.702.499.630 p050155, lo
cual representa alga més de 290 millones de pasofas que en ol año 1968, 56.755 "spots" passdos a lo Iarcjo del 69 en las dos cadenas,
Naturalmente, no ssbemos los gastos que tieno Television EspsBola, pero pensamos quo una
televisiOn estatal, en principio, no tieno porqué
tener ganancia, y que tiene un volumen fan alto do ingresos, podia cuidar mucho més Ia cslidad de los programas,

DesarrolIo politico?
Dc "Es Correo Catalen"
Se haUls mucho do Ia necesidsid de nuestro
"deserrollo politico". Pero, ,puede espersrse que
hay "desarrollo politico" en un pais donde sólo hay una sole universided (Is de Msdrid) en
que [undone a Scccidn de Ciencias Foliticas?
Esperemos qua el nuevo rector de Ia de Barcelona, don Fabién EstapC, pare quinn los apoliticos son unos "imbfcilos", consiga Ia tan deseeds Socción de Ciencias Politicas pare nuestra Universidad barcelonosa.
Davant d'aquestri realital', no creiem que puostranyar a ningó els resultats de les enquestes sobre pobtica, publicados per Is rovista Presencia.
gum

Los padres son los que más
influyen en Jo formación
religiosa de los hijos
(Dc "it Vanguardis", dIa 31).
Castollón de Is Plans, 31. - Pars ci 51'66 par
ciento de los chicos, los padres son los que
més han influido en su formación religiosa, Cegin so ha podido cancluir en una encuesta lIevada entre 500 estucliantes de Sexto, Preu y Magisferio de Ia diOcesis do Sogorbe-CastellOn, enIre cuyas proguntas figuraba una que decis
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Cemprodón, 1 - Tel. 193
SANTA COLOMA DE FARNES

Fill de Jouim Trios
Centre, 45 - Tel, 25

SANTA COLOMA DE FARNES

lnataLlaciö Hum i aigua
Representció oficial de KELVINATOR
Teevisors "General Elctrica Espaflola" (GEE.)

Te!. 254

c, Pare LIuls Rodés, 40
SANTA COLOMA DE FARNES
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corn? corn? corn COMPLET cap!

Fbricnt
AGUSTI MITJAVtLA

c. Camprodon, 24 - 26
SANTA COLOMA DE FARNES

explotacions forestals
serradores

pIça del firal, 26
SANTA COLOMA DE FARNES

Ctra. de Francie, km. 685
PA LA FO L IS

(Camino del Castillc
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