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Jocs prohibits?

CARTAS I

Sr. Director:

al DIRECTOR
Sr Director:
En el darrer nrmero d'aqucsts revsta aparegué un article rimb ci titol cia "Puntualitzant"
signet per J. Laguarda, font ruferènca al volant que emicalmerit l'Acrupaci6 d'Ex-alurnnes
La Salle reparti a tots ci ciutadans de Santa Colomc, pal qual se'ls invit5va a Is participsció dir
tote uric eerie d'activitats que ella està fonientent, totes de be per a Ia ciutat.

Durani aquest Cltirns tempt he pogut observer corn en alguns bars do Ia nostr ciutat hi
ha eves (15, 16, 17 snys) qua passen molfes
horas lugant a las cartes. I per cart qua ala
diners hi csuen corn pluja menucla. Estic segur
que, fins I tot, als ja fraclicionals lugadors, an
rastarierr sorpresos. Es una llàstima qua os pugui perdre tan rnalaguanyadament ci temps I els
diners quan hi ha tantas coses a fer. Jovas, qua
no tenlu una mica do dignitatl Pares, qua no
us preocupeu dcl qua fan els vostres filial Retponsablas dais bars, voleu dir qua no taniu
obligaciC d'evitar certes roses? Autoritats, algun escarmont crac qua no hi sane do massol
Res met, senyor Director. NomCs desi t lar qua
ho Ilegaixin cit interessats.

Estic d'acord amb ci ciue diu el company Lacjuarda, referent que err l'escrit sembla que
s'hagi oblidat que des de fa uns 25 anys va
existir l'AcadCrnia Pare Rodés i que, en cue,
s'ensenyava tambC el Beixillerat.
TambC dire que molts d'altres, corn all, s'han
rrdonat d'aquest desaforturiat oblit de i'Agruprrcid, on l'esmantrit escrit. Perrr Ia seva ingenuItat
o l'haver acudit a alguna do los Cltimes assembleas, pogueran deduir que Ia intenci6 que oxpressava squall perCgraf, no podia Csser altra
case que Un oblit (no cal dir que involuntriri), a
una felts d'expressió en ester redactat.
Arnie Laguarda: Croc qua si tu haguessis ecudit a una de las rltimes asseniblees, no heuries
pas escrit aquolles taves liniet. D'equivocar-me,
em faries pensar qua Ia feve intanció era una
altra do Ia qua vares dernostrar. Suposo que no
Cs aixi.
Abans d'eecarnpar aquestes Iletres ho pansat
qua seria miller de consullar a un de Ia Junta
cIa l'AgrupaciC d'Ex-alumnes, perquC m'aclaris
quina era Ia intenciC del farnCs paràgraf, Em vs
contester: "Saps qua Ia nostra ciutat anava Ia
pels dos anys quo hi rrrancava un centre, per als
nois, on s'ensenyCs ci Batxillerat. Per tent,
aquall finalment Cs referia a poder disposer
d'un altre, desprCs d'aquest lapse de quasi dos
ansy".
Crec lo que arnb aquesta resposta queda suficientmant aclaride Ia qiiestió, qua no hagués
exislit, cl'haver-se definit diCnt que es referia a
des qua l'AcadCmia deixà d'ensenyer-ho.
Tarnbé de sobres sabern qua els mateixos Germans, mel no han rnostrat cap indifarCncia a tal
Entitat, a que molts han estat els elumnes qua
han anat al seu Col.Iegi fins ala 10 ó 12 anys,
passent Ilavors a ella i arribant inclCs a preparer a algun alumna per ser-li rnCs fCcil ci cornencement d'aqualla ansanyanca.
Tot aixC em fa pensar que vares ludicar ci
fat molt a Ia Ileugera, be i deixant influir-te per
carts favoritismas, qua heurten d'ester completement dasinteressats a Ia to y s opiniC.
TambC crac que vares intorpratar malament
las cornoditats a què l'ascrit feia refarCncia. Jo
no crec qua si un centre d'enserryance disposa
do mCs cornoditats qua un altre, Is save eficCcia no pot Csser corn an ci sagan, ni tampoc qua
he d'Csser per force a Ia inversa. Opino, doncs,
que és molt lCgic qua a un col.legi nou se
l'aquipi de las millors comoditats; tant materials, corn pedagCgiques.
No obstant, no vull rregar qua els resulfats
donate per 'Academia, varen Csser considerablement Iloables i celebro qua a vegades fossin
motiu d'orgull per a Ia nostra ciutat. Encara
qua aixC no vol dir que Ia soy a obra y e ser
immaculada, ni qua Ia save aficàcia mereixCs
matricula d'honor.
Tots sabam qua an els seus darrers temps,
qualcom fallava. El que era no ho hem sabut
mai. ParC si, qua Ia Academia no va morir pal
que molts han volgut far craure.
Havent arribat al final del meu escrit, prego
acceptis Ia present corn un aclarimont qua ha
volgut donar aquest ax-alumna da La Salle.

gone el parer del seu cronistrr, qua ancara ens
-Falten moltes roses per arribar-hi.
TERCERA I ULTIMA. - Sam cede die més els
leclors da Is save revista qua desitlariem da
veure com aquesta iC cure d'orgenitzar, a promaure, elgun dels molts ectas benèfics, culturels, esportius, foiklCrics, ralicjiosos o d'homenatgas, qua poden I deurien tonir hoc en una
ciutat da Ia categoric de Santa Colorna de FarnCs, i quo sane segons el nostra paror, Ia miliar menora do dernostrer l'arnor a Is vostra pobiaciO, i al desinterès i capacitet cia tots alt
qui composan aquatic publicació. Parquè cal
tenir prosent quo Ia critica sols Cs Iloable i convenient, quan és competent, constructive i de
bone fe.
Molt atentarnent,
UN VEI DE RIUDARENES

Ref lexions
sobre cHeIga
Sr. Diroctor do "RESSO":

Sr. Director:
En ci darrar n6maro dc RESSO, i en Ia sacció
de finestral do is Comrrrca, es done compta de
Ia inauguraciO del nou enliumenat pOblic do
Riudarenos, i agrsint i'interCs qua sans demosIra par lee nostras cosas, voldria far ci mateix
tampa, unes obsorvecions, qua ii prego d'acollir
a Ia save nevista:
PRIMERA. - Riudaranes Cs una viTa. A pert
cia tote mane de documents oficials que aixi ho
cartifiquen, podrà cornprovar-ho a Ia Geogrefia
General de Cetalunyc, de F. Carreres I Candi,
(Vile de Riudaranes, antic cap do disiricta, etc.).
Na Cs edient, per tent, que en parlor do Ia
nostra poblaciC, es perIl del "poble do Riuderenes' Sobretot no sons gairo be a los pirginee
d'una revista quo no a'oblide rnai de fec constar
Ia caregonia da ciutat, err rofarir-so a Sante Co.
loma de Fames.
SEGONA. - Ens plauria do conCixar, quince
son, a criteri del croniste, "Is sèrie do raformes
urbanistiques qua convenan molt a Riudaranas"
(sic.). Nosaltres nornés sabarn qua Riuderenes tC
prCcticamant asfaltats tots els saus carrars (manquen Onicarnent ale macabets a pandents da
reformes), posseeix una xarxa da claveguaras
cornplata err tot el case urbC, un abasteixemant
d'eigDes p6blic, qua, ni en als astius mCs aixuts, ens ha fat sofrir cap mona do rastnicciO.
Los fecanas da los cases estan resteuredes prCcticament en un 100 x 100, i al nostra anilumenet pObIic quo comprCn tote Ia poblaciO, astir
considarat par Ia intentitat do lumens, corn un
daIs 4 ó 5 rniliors do tote Ia provincia.
En un aura ordra da cases, el municipi do
Riudarenes, compta emb 5 olectrificacions murals
qua subministren hum i force eléctrica al 80 %
dais nostras mesas (i possibiernent em quedi
curt) i possaeix uns grups escolars moderns i
aficients, junt amb lea 5 cases-habiteciC pals
corresponants rnastres, tot do propietat municipal. Nosaltres que craiarn ester, en aquests aspedtes, quan menys al nivall de lea aitros pablacions de Ia comarca, ens aasabantem, so-

Ja fe tempt qua as projacta en una important
arnie "D'art i Assrnig" da Barcelona, una pel.licr.ra qua treu a Ia hum un tema important, ci cia
I'educació sexual dais nens i adolescents. No
he viet oncara "i-iELGA", parC eé par personas
cepacitedes i rasponsabias qua as trecte dun
film irreprotxobia tent on ci sou espocto Ctic
corn an ci cientific, parC resulta liestirnOs qua
"madame censure" I'trrrgi ciassificat apta solement per a majors cia 18 anys quan a en arriber a equoste odat s'enrlroveuen ideos dares i
diirfanae sobro ala mieteris de a vida.
Per dascornptat qua Ic prirnere i principal adu.
caciO sexual ha de conic dais pares i rcmarcarC
de "formeci6" perquè "informaciC" sobra aquaste mtCria a robem tots un dia a un alIce d'unrr
manera clandestine, deficient I maliciosa, precisement per rnence d'aquaste cuirasse protedtora
qua hsuris d'risser Ia veu dais pares.
Es case per tots sabuda qua l'arnbient actual
estir saturat da violCncia i d'erotisma; par contrerrastar eixO no podem pat rafugiar-nos an
un puritanisma estOpid, ni amb una posiciC cCmode. QuC ols hi haig d'ensenyar als rneus
fills?; bastant qua aprenen sold Aqul, pracisarnent, astir al perilli, qua alt nens aprenguin sole,
a batzegades i equivocedamant al quo ale seus
pares i an ci moment oportC els haurien d'havar explicat. A rnés és absurd da desonbiter uns
tames quo trectets emb el degut respadto son
acceptats pel non amb absolute naturalitet.
Massa matrirnanis, inclOs loves, tenon una
tonta vergonya davant d'unas raalitats que
crouen paceminoaes, corn si no haguossin ostat
posades ja pal Creador do Ia Nature ebena cia
he primera caiguda. Aquests pares es molt dificii
que puguin donar ale seus infants ace formaclO
qua alit no possaixan, perO tenon ci deuro do
buscer ajut an lea personas a Ilibres compatonls.
Sols d'aquesta macare podrern trencar aquasts
Ilastimosos "TabCs" quo dumant ganemadions han
contribuit a Ia falte d'harmonia i estabiiitat err
tantes unions matnirnonials.

Agenda de Trar-iportes
JUANJ ESQUEU
A. T. N.° 1379
EN BARCELONA:
SERVICIO DIARIO A BARCELONA

Despacho y Agenda:

c. Comarcio, 15 - TclCfono 21971 02
Cello Ribes, 51 y 53

San SebestiCn, 13 y 18 - Tel. 2
Airnacén con muelie pare carga y
AlmacCn y Garaje:
Francisco Moragas, 50 - Tel. 367

L. COLt.
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dascerga da toda claae do rnercancias.
Teléfonos 2250219 - 2450028

SANTA COLOMA
DE
FARNES

NO ET PODEM ODLIDAR
Fe una colla de des, quan a Washington s'honrava ci nou
president deis Estats Unils a so d'orquestra, a Praga una multifud
silenciosa desfilava per honorar Jan Palach, Vestudiant sacrificat
voluntàriament. I el món, tots nosalires hem vist, impotent, davant Ia terrible torxa de a Ilihertat, encesa no a Ia entrada del
port de New York, sinó a Ia place de Sent Vencesiau.
Quan vaig ilegir Ia noticia als diaris, va ser corn Si em donessin una huletada. El veia tan a prop! Un estudiant corn 10: ccmineva pci seu carrer, tenia Ia seva casa, una mare, un germà,
uns amics, una noia que estirnava... hi irnaginava tots els detaIls
o i'angoixa deis seus, Ia seva par abans d'anar a Ia placa, Ia SeVa decisió. Llavors cremant ella ci mig, retorcant-se. Després desfiguraf, quiet, tot negre, mort.
Aixà no eren es paraules que salem dir i sentir. Era, simpiernent, un fet reel i indiscutible. I jo que no pensava corn eli,
havia de cellar.
Nasaitres que voiern viure, que ens estimem a vida i que
per tant, no esfem d'acord que Ia vida as destrueixi, ens frabem
que no padem contradir-lo i despaixar-lo amb dues paraules. Les
nostres paraules as perden i el seu cos queda aqui destrossat
i concret. Peré ci de nosaltres si ens decidirn a oblidar-lo!; layers
viurern en fals, Ia seva mart ens dirà a cede instant que Ia nostra
vida no té cap sentit, que no tenim cap raó de seguint vivint,
Només ens queda el dret d'afronfar-Io, i d'afrontar-lo amb
el scu iienguatge. I eli no ha dit res, nomds ha viscut, fins al fons,
fins a donar Ia vida.
Es eli mateix qui ens assenyale el cemi quan, moribund,
he demanat qua, era, Ia ilibertat sigui defensada vivint. I Helena
Zahradmikova, Ia naia que esperava compartir Ia seva vida, ha
escrit de seguida aquesta carta:
"Hem estaf junfs, en Jan i a, durant tres anys i tot ha estat extraordinàriament bonic. També nosaitres, igual que tants
d'aitres joves, heviem fet projectes per a un futur feiic, pie d'ideal, nc de significat. En Jn se n'ha anat i m'he quedat sole.
He perdut molt; ci seu amor i el seu conhort. Perô, encera que
eli a no visqui a m'haig de quedar. Si, haig de fer-ha, encara
que només sigui per dir-vos que Ia nastra iluita no és sense esperanca i que encara no sabem cam acabarâ.
Us vuli demanar una cosa: jo soc aqueila que ha perdut molt,
peré em rebei.lo a Ia idea que al rneu costat succeeixin aitres
tragedies. No sacrifiqueu les vostres vides, les necessitarern dintre de poc. Hem d'estar preparats, peré preparats i vius. El meu
calze d'amargor me'i vuil beure tota sole perquè vosaitres,
amics desconeguts, sigueu felicos, perquO pugueu tornar a pensar
en ci vostre futur i hi retrobeu els nostres ideals. L'acte de Jan
ha estat heroic perO si fas repetit ens rebaixaria les nostres forces. Penseu en els vostres estimats. Na vull que les meves parauies sonin a traIciO de Ia "gran cause", perO heu d'entendre
que aitres sacrificis no nornés sOn tràgics, sinO indtiis. Us pario
en nom de Ia mare d'en Jan, del seu germà, de Ia meva familia
i també en nom dels rneu amor. Aquesta tragèdia ha mossegat
Ia consciència del mOn i és un petit pas per a sortir de Ia nastra
dificil situació. Us ho prego, saiveu ies vastres vides! AixI farem
que ci sacrifici d 'en Jan tingui ci méxirn valor i el maxim de
force.
AixO ho diu ais seus companys xecs i ens ho diu també a
nosaitres: iSalveu les vostres vides! Si, salvem Ia vida. SaivemIa de ies nostres petites mesquineses, de ies petites tristeses, I
deis petits plaers, dels nostres respectes humans, deis moments
perdufs sense sentit, de les nostres paraules buides. Perquè desprès de Ia seva mart, ja no podem viure a "mitges tintes".
No siguern covards. Fem-hi lusticial Deixem que ci cop de
puny ens arribi a Ia care. Acceptem aquesta gaileda d'aigua freda que ens desperta del nastre son. I si no ho tenim encara, busquem quelcom que ens ho exigeixi tot. Na importen els anys que
tinguem, Ia care d'en Jan ennegrida ci mig de les flames, no
ens ha de deixar dormir tranquils, fins a trobar també nosaltres
alguna cosa, que ens doni ci valor de taller los cordes i lugernos-ho tot a cede. instant.
PerO si a creiem amb aiguna cosa, no esperem ni un moment més. Cremem-hi tota Ia nastra vidal I no ens fern enrera
Si sam fan porucs que, per arc, no cal donar a vida marint sinO
vivint.
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editoiat
DIADA DEL LLIBRE
Mes Lie Ia Morenela i Sam' ford!, Patrons de Catalunva. Es per Sam' Jordi diada d'enantorats, de Ia Rosa
i c/el Li/bre.
Es ci dia que els ilibreters fan descompte, que Ia
gent coinpra pci ciescorn pte i ow pie cdxi les seves Bibiioieques. Quins ilibres es corn pren? Dc portades boniques,
enquardenacions elegants. Liibres de con tin gut ironic o
grotesc. Culpa? ManCa d'injormczcio. No sabem c/c ilibres
bons, de qualirat. Avui es publica molt, pen') per desgracia
no tot vol la pena iii és aconseliabie per a tothorn; per
Ian!, s necessari Lie no deixar-se engalipar per qualsevol
titol ni per qiicilset'ol autor.
Es ci Ilibre un niitjà de coneixement i c/c cultura.
PerO, es ilegeix? Es lie geixen ilibres bons? NO. La major
part c/c la gent no es mira cap Ilibre. No els hi treieu les
"Foto-novel.les". Un adoles'ccnt c/c catorze anys quan
acaha l'escoia i es posa a trebaliar, oblida ja del tot c/s
Ilibres; és, per Ian!, que HO té ifleS Oportunilal d'enriquir
la seva cultura / no sabrà i/a vors, par/ar d'altra cosa que
c/c futboi, modes, pei.iicules, diversions.., sense cap interès pc/s probiemes clels homes, sense cap inés desig de
superació que ci d'augrnentar ci sou de la setmana.
Manca dc temps? Es 1cm bonic un cop arribats a Casa posar-te cara a la teiet'isió no pensant res, reposamil i
obiidant ci trebcmi/. Tainbé cló,ia cuitura Ia televisió?
A.To crec que sigui cuitura ci let Lie deixar-te onipiir ci cap
c/c les idees d'uns qimants, d'un mnonopoli. Val ia pena Lie
sacrificar uns programes c/c televi.sió, aga far nit li/bre i
am piiar eis nostres coneixements.
No correspon a aquest editorial de icr una ilisici c/c
Ilibres aconsellabies i bons. Amnb an xic d'interes podein
trobar-ios nosaltres mateixos, ja que no tot és bo per a
tot homn.
Recordem, doncs, que per Sant Jorc/i, c/ia 23 ci'abril,
DIA DEL'S' ENA MORA TS, és cl/ada c/c rcgaiar ilibres i
roses.
Seguretat
garantia I
economia
en tots els treballs de fusteria

Tel. 275

SANTA COLOMA DE FARNES

Objectes per a decoraciO
I matalasseria

c José Antonio, 6 i C
SANTA COLOMA DE FARNES

y ou doriar one idea de corn quani es liegoiX n In nostra ciutat. Crec que on un detail

que pot audar a fixer ci nivell cultural dcl
nostres ciutadans.
Per i elan Far-ho apofito i'avinentesa d'ecoetsrso Ia festivitet do SCnt Jordi, en quO se celebra
ci die del Llibre. A tel fi, y elp a cercar a Casper
ButiO i Barber, Ilibrer de In nostra ciutat perquO m'eludi en aquesta fence.
—Quante enys ft que Os lhbrer?

predems d'aquests ilibres ci fet quo penein quu
potter no siguin del tot imparcials?

no el ho pernieten; I els qui ho podrien for, malauradament, no em egrada do llegir.

—No és aquest ci motiu Ponsa quo 1a joventut d'ara no te colors politics.

—Creu quo In telcvisiO, pot influir a Ilegir--se
menys?

—Creu que hi ha interOs a conOixer els Oltirns
50 anys de Ia histOria espenyole?
— .quesf assumple s'ha tractat en fascicles I
s'ha venut molt.
—Tenen acceptaciO els fascicles?

Des do 'any 1945, Os a dir, 24 anys.
—Van gaires ilibres durnt 'any?
—Maleuradament, no paires. Un terme mitjà
d'uns 10 Ilibres al men.
—Quinn son em quo mOs cc vOnen?

—Si, malta. S'ha trobat el "filón" de vendre.
GrOcies ala fascicles molta joventut pren contacte amb em coneixemonts contemporanis.
—Quines son lee col.lcccions de fascicles qua
men on vdnen?
Monitor, Salvat Cataui i HistOria d'Espanya.

—Em que parlen sobre soxualitat.
l'er quinn mO crou que en compren?
—Los dones, per a former-so; sits homes ternble que no em interessa gaire el tome.
—Es compren ilibres que Iracten de La contra
guerra civil?
—Si, se'n yen al9Un.
—Pot influir en l'àriirn dels possibies corn-

—i els Ilibres de butxece?
Han pordut molt. Em que si tenen accepta.
dO sOn es eclicions de llibres en rOstica, quo

sOn assequibles a tothom.
—Aixi, em Ilibres que no estan a 'abest do
tothorn, quasi no es veneri?
—A tots aquells qui em agradaria de Ilepir
Ilibres bonn, len seven possibilitats econOnliques

—No. A qui Ii agrada un bon Itibre, no hi
ha televisions quo valguin.
Pot vosth dir-me cIt Ilibres predilectes del
pOblic i Ia proporciO en quO ho sOn? Les novellen de l'Oest a len editedes en róstice?
—Len do l'Oesf, en proporciO do 10 per I.
—Lee revintes esnil Destino, Gaceta llustrada
o lee esportives?
—Les esporrives, unes 100 per cada 15.
—Len foto novel.les o los que tracten de Ia
formriciO de in done?
—Los foto noodles, i no admeten comparaclO.
---Es vOnen mOs Ilibres, aprofitant ies rebsixes del Din del Llibre?
Si quo se'n vénen men, perO el motiu no
Os el 10% de descompte, sinO perquh en Sent
Jordi.
—Quo eli ens guardL.
JOAQUIM TRIAS I MM

NURIA MASSO i RIPOLL
Les respostes de l'encarregada de Ia Bibliotecti de Ia Caixa d'Estalvis, Ia jove NOrm
Massó I Ripoll, ens permetran d'acabar d'arrodonir, una mice més, Ia idea.

—Les Obres completes, i algunes novel.Ies
COILI Laia, Letizia, Ariadna, etc.

—Quants ilibres tenisi en existOncia?
—Fins a Ia data, cotuptem amb 5.874 -

—Ve gent a Ia Bihliotcca?
—Si, forca, per esemple, durant l'any 1968,

lunis, i rebem 36 publicacions enire rey istes i
periOdic.s.

va venir tin terme mitjà de 42 persones diOries, i enguany encara té tendència a augmenter,

—T'han demanat alguna vegada Ilibres que
no tens?
—En aigmies ocasions.

—Quins ilibres en liegeixen més?
—A inés de les revistes i periOdies, cis de

—Corn celebreu ci dia del Liihre?

Literature, HistOria, Cièncias, Diccionaris, etc.

—Organitzem tine conferencia que tO Hoc a

—Esleu al corrent de les (Lttirnes novetats?

La Riblioteca, i repartins prcIIIis consistents en

—Ho procurem. Ditrant I'any pa.ssat vàrcm

Ilibretes d'estalvi als lectors infantils met coils-

ndquirir 56 Ilibres i en ci present n'hem consprat 35 lilOs, tots ells actuals,
—Quines obres tcncn do I'Esprisi.

tants a Ia Biblioteca.
—Cal doter-los de possibillitats econOmiques...

Ctra. do Frncia, km. 685
Placa GeneralIssini, 14, 2.n
Telèfort 124
SANTA (OLOMA DE FARNES
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PALAFO 115
(Camino del Castillo)

FARNES? FARNERS? és igual? Potser si

UN ALTRE ANY SERA
El tcmps ens ha jugat una mala passada. La testa de
la secció coral, una de les més populars de la nostra ciutat, que arrossegava gran quantitat de colomins vora l'ermita de Farnis, se ccicbrà maigrat tot; missa a la Parrôquia, audicions de sardanes i jocs de cucanya a Ia placa
dcl Cabdill amb el corresponent comiat de caramelies.
PerO no faltà qui hi pugs amb tartana o sense. L'esplanada no restà buida ja que alguns varen dinar alIà dalt
i d'altres havent dinat s'hi arriharen. Ha estat un any al
revés deis altres; primer pluja i després hon temps.

ES FAN SENTIR
Seguint la quasi tradició (i diem quasi, perquê fa Poe
temps es va començar ci diumenge de Pasqua), els alumnes del col.legi de Ia Salle, varen donar una nota de c'lor
i simpatia organitzant un coro, per cantar les caramelles.
Llàstima que el temps no els va acompanyar en el recorregut pels nostres carrers.
Des d'aquesta pàgina volem fer arribar a cantaires i
directius, Ia nostra més calorosa felicitació.

TRENCACLOSQUES
Segons rumors no confirmats, està en projecte la publicació d'uns fascicles explicatius, per a! nou jeroglIfic situat entre Moragues, St. Salvador i Ctra. Sant Milan.
També corren rumors, més o menys fonamentats, de
Ia seva variació, ja que els autors no hi gird.
Esperem que ho arranjaran ci més aviat possible; aixI
nosaltres estalviarern cornentaris i alguns inipresos.

Haig de confessar que les varies cartes at Director sobre
aquest tema m'hari apassionat, perquè c] tcrna fa molts anys
que em preocupa.
Dcsitjo aportar ci meu gra de sorra per ajudar a posar
ordre i aclarir. Em fare i rcspondrC tres preguntes, deixant la
definició a qui correspongui.
a Quin origen té el dubte de si CS Fames o Farners?.
En Ia primavera o estiu del 1934. es rehé a l'Ajuntament de
Santa Colorna un comunicat de Ia Generahtat de Catalunya,
ordenant que el nom de FarriCs es canviCs per Farners. Tant ci
bathe, Sr. Caros, corn els altres conseilers (jo Ilavors n'era,
corn tamhé el SL IglCsias) vàrern quedar sorpresos del Canvi
a un norn estrany, desconegut. pubi creieni, per tradiciC, que
el nom Fames venia dc Ia farnilia Farnesi, rornana, que havia
hastit el castell entre els segles 111 i IV, El bathe féu gestions
personals prop de la Generahtat per saber ci fonament dcl nom.
Li digueren que es dirigIs, per escrit, a determinada seccid o
enhitat (Secció Filotôgica de l'Institut d'Estudis Catalans). No
ho puc precisar; fa 35 anys; perà les actes del consistoni ho
poden acianir; jo, alinenys molt interessat en Ia qi.icstió, no vaig
saber-ne res més. Si ho haguéssim sahut en la prirnavera dcl
1933 en què el Sr. Pornpeu Fabra va venir a Santa Coloma a
donar una conferCncia sobrc particularitats de la Ilengua catalana, prohablement haurlem disposat d'arguments per justificar
l'ohediència a la Generahtat o discutir-li Ia seva intrornissió.
Altrament ci Diccionari EnciciopCdia Salvat, edició 1934, diu
Famners, ci quc vol dir, que l'actuació oficial, sinó convincent,
va Csser enèrgica i decidida.
2.' Quin és ci concepte modern o actual sobre Fames o
Farners?
L'cditoriai MiiIà, a ültirns de l'any passat (1968), Va posar
a Ia venda: 'Onigen i definiciá dels Cognoms catalans" per
Liuls Aymerich. En ci norn Fames din: Fames - Farncrs. Denvat del ilati Farinaruin, farinaire, Santa Coioma de Famners.
3. Quins fonaments hi ha. histricainent, perquC puguem
decantar-nos a Fames o Farners? Jo no puc aportar gairc més
que Ia Hjslônja de Santa Colorna de Fames i sa comarca, de
Josep Maria Miliàs i Villacrosa i Francesc Rabassa i Arigós,
Pyre. publicada per i'Ajuntament en ocasió de ies festes, del
mil.lenari de Ia benedicció, any 950, de l'església (del line que
en diuen San Coloma, Sancta Columba, a seques, sense Farners ni Farneniis), que sembla que no s'hi afegI amb regularitat fins 300 anys més tard; i ci 1610, ja era Fames, ja que en
Ia foto dels goigs de Nostra Senyora de Beliver, es liegeix
"Fanta Coloma de Fames".
Per facilitar ci repàs del que die, copie a contirivacid per
ordre cronolègic, amb indicació de la pàgina, de les mencions
deis noms Santa Coloma de Fames,
Pag. 46 - El Sr. Mihlas don Faninaris corn igual a Farners.
Pag. 38. Any 898 - Sanctam Columbani.
Pag. 39. Any 950 - Vail de Sancte Columbe.
Pag. 43. Any 966 - El mateix nom.
Pag. 47. Any 1035-1075 - Castell Farners.
Pag. 48. Any 1064 - Raimundo Raimundi de Farners.
Pag. 62. Any 1136 - Rairnundi de Tarners (MilIàs suposa que
Cs una Fames).
Pag. 47. Any 1200 - Raimundo de Famners, Castell de Famnenio.
Pag. 65. Any 1245 - Santa Coloma de Farneriis.
Pag. 88. Any 1308 - Els toponImics Santa Coloma i Fames Cs
fusionen amb reguiaritat segons Mill as.
Pag. 88. Any 1334 - Sancta Colurnba de Farners.
Pag. 89. Any 1342 - Sancta Columba de Farneriis.
Pag. 112. Any 1456 - Familia Baips-Famners.
Pag. 141, Any i6i8 - Santa Coioma de Fames (Foto goigs de
N. Sra, de Beilver).
Pag. 125. Any 1657 - Santa Coloma de Fames,
Pag. 131. Any 1691 - Sanctae Colurnbae de Fames.
Per acabar no puc evitam en veure ci Tamners de l'any
1136, Ia possibiiitat de venir de Tarnum, riu Tordera dels
romans. ,No vigila ci casteli Ia branca del Tordema que s'enfiIa en direcció a ha Plana de Vie?
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Dun quant temps ençà, tots hem sentit dir, amb
astorament, que Sant Jordi no ha existit (?), que é5
una fantasia dels homes, que...
Peró, heus ad que ara ilegeixo en un Ilibre enquadernat amb tela amb el paper groguenc pet ps
del temps —un d'quests Ilibres quo fan olor de
veil--- tota una sèrie de dades sobre Sant Jordi: "Valeroso capitan y glorioso mártir de Cristo,.. natural cle
Capadocia... nació en el alto 290 d. J... revelóse contra Ia propuesta del ernperador Diocleciano de acab9r
con os cristianos... murió decapitado...". Flos Sanctorum. Autor Francisco do Paula Moreli, S. J.
En un altre Ilibre —també amb olor de veiltitula: "Sant Jordi patró de Catalunya". Autor Ramon
d'Alos-Moner. Diu aixI: "Nasqué a Ia ciutat de Lydda
-----per altre nom Dispolis— vers I'any 270 fou martiritzat el 303". I Sant Jordi, PATRO DE CATALUNYA,
figura en diversos retaules I gravats fets en segles
molt anteriors a! nostre: Un retaule de Jaume Huguet
s XV que 05 troba al museu del Parc de Ta CiutadeLla,
Barcelona. Un mapa do Catalunya del 1.686 amb Ia
imatge de Sant Jordi que el travessa; un altre gravat
de Boix de F. Abadal (Monya a. XVII). I molts i molts
més. No hi ha dubte: Sant Jordi és el patró de Catalunya.
No obstant, segons sembla, cap a l'Edat Mitjana,
quan Os volia enaltir una virtut, una qualitat, s'esco!lia
una persona que, més 0 menys en vida Ihavia posseIda, i Ilavor5 e5 venerava aquella persona corn a
sImbol d'aqueila virtut. En el cas do S2nt Jord potser
interessava ressaltar "Ia valentia, el coratge" I, és posaible que Ilavor5 es creés Ia imatge mito!àgica del
Sant quo possela "el valor" intensament. Perè tot aixà
no san més quo suposicions.
En realitat, és iqual que Sant Jorcfl hagi o no haci
viscut. Sant Jordi existeix. Un patró, representa un intercessor davnt Déu. Sant Jordi, doncs, representa Ia
protecció de Déu a Ia nostra terra. Eli és el simbol
d'aquesta protecció. I. d'aquesta sí quo no en podem
dubtar, ja que com a homes que som, portem Ia protecció divina amb nosaltres, Fóra ingenu d'imaginar el
Ce! corn una espècie do reunió "en Ia cumbre" on cada
"patró" defensa el pals,- ofici, etc. -que representa davant Déu.
Sant Jordi, hagi o no haçi existit és un sImbol
per a nosaltres, i corn a taT té existéncia.
Lloat, aigul, doncs, aquest S2nt Jordi nostre, que
eli sí quo és, puix representa un fet molt real: Déu està amb nosaltres encara que no vol dir que no estigui,
tarnbé, amb "els altres".
M. ASSUMPCIO CANTALOZELLA

I cinc noves

benciventurances

Benaventurats els rics, perquè a ella no els afecten
els reajustos econémics ni Ia congelacio de salaris.
Benaventurats els cecs, perquè ells no veuran els
prograrnes do 1. V. E.
Benaventurats els optimistes, perquè oIls podran
seguir somniant amb 'ingrés d'Espanya al Mercat
ComC
- Benaventurats els olIrnpics espanyols, perquè no
hauran de portar més medalies que es de Ia Verge del Carme.
-- Benaventurats els coiomencs que confien amb els
"passos cebra", percjué aviat veuran Déu.
-
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JOVENIUTI VIOLENCIA I
Plantejant ci risc do Is rupture de es generacions
partint d'una clara consciència de poder i classe dels joyes j de les raons amb qué reclamen un hoc do responsabilitat en el quefer social, detenim totes lea nostres consideracions entorn al dramatic problems dc Ia violència
legitimada per suposades raons dordre social, politic i
religiós.
Sobre els -Factors permanents de Ia inquieta psicologia del love, pesen avui singularitats molt notables que
incideixen en a nostra època de transició: ci némero,
promogut per a supressió de Ia mortaiitat inntii; ci
precoç desenrotliament psIquic i cultural estimulat pel
progrés de Ia civilització; i'anhel d'independència, justificat pels errors do Ia generació anterior, i per l'autonomia
econàmica que assoleixen els nostres loves en trepitlar
es hlindes do l'aprenentatge a do Ia universitat.
L'emancipació de Ia joventut potser que sigui, al
nostre temps, ci fenomen do més abast, comparable, en
anaiogia d'ampiitud I exigència, amb ci mon obrer d'ahir.
Reaiment els pares, els governants, els professors,
els sacerdots, experimenten dificultats creixents en ci
compliment de ilurs tasques, degut a Ia crisi do a familia quo ha pordut moltes vegades Ia so ya antiga influència, i donacla fambO i'agudesa critica i l'agressivitat
amb qué els loves posen en entredit es formes fradicionais de vida, cia sistemes educatius I les institucions pébhiques.
Tot aixO indueix a inculcar ais loves el deure de sohidaritat amb Ia generaciO anterior per a no trencar ha necessària continultaf d'una cuifura i portar a lea gents madures al convenciment quo deuen buscar-se camins i esfructures, a més d'educaciO, per a obtenir do Ia loventut
un autogovern constructiu,
Els loves d'avui tenon una intuIció especial per a
descobrir eis nous camins de Ia civiiització amb visfes a
un desenrotliament pacific i aspiren a obrar millor que
eTa seus immediats antecessors, quo no varen saber —o
no pogueren— evitar dues guerres d'abast infernacional en el transcurs d'una sola generaciO. Tot aixO ens confirma quo és ci nostre deure posar ia mèxima confiança
en Ia loventut, invitant-la no sols a for-se responsable
de prendre part activa en Ia so y a promoció cultural, social, pohtica i a un autogovern disciplinat, sinO a garantir Ia pau, ci respecte als drets de 'home i al desenrotHament dels pobles.
El mon d'avui necessifa un nou ale do renovaciO; cal
fugir d'aquesta rutina de sempre quo es porta massa
arrelada i que l'evoluciO exigeix.
Es veritable quo l'home, quan arriba a certa edat,
per legitimades raons psicoiOgiques, sent dintre seu I'océs, i'enderroc dels ideals que s'havia forjat en els temps
jovenivols que l'empenyien amb un ale do convivència.
Veu enforn. seu que el mOn hostil que el rodela no és ci
que eli s'havia imaginat i pci quo hi Ihurava tot ci seu
coratge per a millorar-lo. Arriba ci moment que es cansa
de I'eterna comedic humana, de Ia farsa sense sentif,- que
es veu obhgaf a seguir. Es tenon d'acceptar els valors con-

I L'OCAS DELS IDEALS
sagrats, els prejudicis establerts, els costums, èdhuc els
mrs absurds, quo Ia societat rnanté corn a regles obligedes de conducta. I un bon dia ci ioc el fatiga, se sent
incàrnode en el seu paper de comparsa, i Ii entren unes
ganes ferribies d'abandonar-ho tot, ,Per clue fanta comedia si ci cap I a Ia fl, un no pot salver-se d'aciuesta anguniosa senseció de soledat? Sols l'arnor ens proporciona
l'alivi do sentir-nos acompanyats.
Perà l'arnor es subjectiu, personal, Intim, L'amor
universal és una hermosa idea quo mai no es convertirà
en un sentiment pregon i veritable.
Encare que no aprovi els seus mCtodes de Iluita,
comprenc los jovenfuts rebels del mon enter. Tampoc a
mi no rn'agrada el mOn en què vivim. El racionalisme de
l'època ens ha deixet sense ideals. La mateixa insanitat
dels actes violents a quO es Iliuren aquest joves, revela
Ia trista pen1ria ideolOgica de 'Era industrial. Se senten
sohdaris amb ci mOn quo han nascut; perO, si saben ci
que no els agrada, no saben, en canvi, el que volen.
Les seves banderes vermelles, eis seus crits subversius,
l'adhesiO ais principis més extremistes, sOn pures expressions do protesta que, a Ia majoria, no els arriba a
I'à n I ma.
Sense cap programa concret, sense cap ideal definit. Mes, , qui en tO a culpa? Tots els ideals que tenfem
se'ns han anat avail. No podem oferir als loves només que
bones intencions. ,I corn van a creure en dIes quan, a Ia
vista de tents fracassos, també a nosaltres ens falta Ia
fe?..
No obstant els homes nocessiten fe, creure en alguna cosa. Es significatiu que els focus de rebel.lió estiguin
sempre a los universitats. No en tenim proude saber; necessitem creure. Creure en alguna cosa quo doni sentit a 'cxistència humane. El racionalisme ho exphca tot menys
ailO quo importa fonamentalment a 'home. Ens salve ci
mite, perO ens enfonsa en una realitat trista, descoratjadora, que no deixa espai a l'esperanca. PerquO els
ideals, encara quo subsisteixin, sols servirien per a separar-nos I en hoc d'obrir el cor a l'osperança, son anunci
escruixidor de nous I malors desastres.
Talment, , no és on desastre, una calamitat, aquesta
subversive discriminació quo Fan de races, certs Estaments considerats corn els més superdesenrotllats del
món? I sense anar tan Iluny, ,,és quo aquI no tenim ja
masse arrelada Ia discriminaclO social de classes?...
El color de Ia pell no fa l'home; ni Ia posició social
tampoc.
Es un critori propi; perO, ,com volom quo ho hi hagui violOncia, si n'hi ha tents que van a cavali a costa
deis suors dels que anem a peu?...
La violOncia, no és res més que un desenfrenament
a l'instint inconformista que portem dintro.
Tenim masse perjudicis envers nosaltros mateixos;
ens fa falta ostimar. Solament amb l'amor I el respecte
mutu, podriern arribar a Ia comprensiO entre tots ohs homes.
-J. C.
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una veu que clamci en el desert?
La nostra societat occidental, encara que moites yeg ades no es vol reconèixer, és, cii general, aferrissadament
eapitalista. Aqucsta aiirmació ja Os, en si rnatc.ixa, un assegurar quo, en termes generals, Ia nostra societat Os injusta. Ja quo en ella ci diner és un be absolut. Tot està en
funcid dcl capital, fins i tot Ia persona huinana, i aixô és,
ben a les dares, una injustIcia descarada i punyent que
ía sagnar moites vides convertides en instruments i maquines del capital. menyspreant hi dignitat profunda do
tota persona hurnana. I aixO cucara Os mOs punycnt quan
aquesta societat es diu cristiana.
PerO no totes les coses son dolentes. Sempre lii ha
qoelcom tie bo. Per tant, aprofitem tot ci quc do bo pugui tc.nir l'actual sistcma capitalista do Ia nostra societat.
I per aixà cal estar alerta, no adormir-se; especialment
c.ls treballadors, els empleats, els assalariats. Avui dia lii
ha unes normes, uns sindicats i unes Ileis quo regeixen ci
trebali I quo donen unes certes seguretats soctals ais trebaIladors. Val la pena que ens assahenteni ben be d'aqucstcs seguretats, per veure i coniprovar Si es complcixen a
l'empresa on. trehallern.
En primer lloe lii ha tin salari base, que no vol pas
dir Un saiari just, sinO un salari mInim, que es ci pint de
partida. Normalment, tothoni cobra mOs. Die normalmeni
pei'quC encara n'hi ha quo nomCs cobren el saTan base.
En segon hoc hi ha unes assegurances socials que
fixen clarament els diets doTs obrers en cas tie necessital
(accident, inalaltia, atur forcOs). Es un fet que en Ia nostra terra hi ha empreses quo no tenen tots els treballadors
assegurats. I aixO Os una flagrant injusticia. Ultirnameni
sembla que ja sOn ben pocs els trcballadors no assegurats.
Dc los pagues dohlcs ja 110 en parlo. Suposo que tothorn ho fa. Senien massa malvistos cls que no ho fessin 1,
segurarnent. punits.
Hi ha tarnhé, en tercer hoc, ones categories professionals que, d'acord a cada una d'elles, l'assegurat cobrarO
mOs o menys ci dia del scu retir. Cada trebailador ha d'estar assegurat segons ci trebail que exerceix a l'empresa. No
for-ho aixI, tanibé és una injustIcia perquè és un atropell
a qui treballa. I aquest punt és molt duhtós quo s'acojnpleixi. ,Que Ilavors les empreses no podran subsistir i els
amos amb tantes pagues faran fahlida? Doncs be, si aixô és
cent, fern participar el trebaliadar no solarncnt en el treball, sinó en ci capital i direcció de l'empresa, ja que aixI
guanys i pèrdues aniran repartits entre i'ernpresari i el trebahlador, AigO, molt cristiO, em dirà: que aital cosa és
comunisme, doncs b, si aixà és cornunismc. Iloat sigui
Déu. PcrO jo crec que no és comunisnie, sinO Ia més pura
doctrina cristiana. El que cal Os que tots plegats rcviscm
Ia nostra vida, les nostres despeses innecessàries I luxes.
Si les coses van malament, no estrenyern només el cinturO
do l'obrer.
Hi ha, per Citiin, una manera tie tractar ics persones.
Amb aixO si que hi ha molt a dir! No es pot tractar mai a
les persones corn si fossin tin nOmero o una mOquina. El
tracte personal d'ernpresari o encarregat, ha d'Osser de tu
a tu, sense abusar ni nialtractar rnai a ningO (ni amb paraules ni en fets, quo hi ha rnoltes maneres de fer avorrir
i fastiguejar les persones). El treballador ha tie vetilar per
Ia seva dignitat. NingC, per mOs diners quo tingui pot tractar-ho corn si fos una cosa o on esclau. Aquest punt que
estem tractant crec que tots tenim moltes doses a reformar,
Ara be, perquè ci treballador tingui dret a tot el que
hem dit, cal que treballi, quo rendeixi, que no perdi el temps, que miri perquè i'empresa vagi més be. AixO,
a voltes, tampoc no es fa, I també és una injustIcia. Aquestes ratiles mal girbades, només volen ésser un crit, un dir
en veu alta allO quo molts estan pensant. SerO una veu
mOs, quo corn tantes altres, caurà en ci silenci infecund
del desert?

UN SILENCI INCOMPRES
Ja ha arribat ci hon temps i amb eli ci "retorn" a
in vicia, de l'aiegria i de in join, ciesprés del l/arg son c/c
ihivern. Les nostres comrades, boscos i campS, pohies
i viles, s'engalanen deis més variats colors que ojereix
la prima vera sara un sol rneravellós; i en ,n!, d'aquest
paradis, s'enlairen, al més cdt de i'univers, les notes
ale gres i saltirones de la dwrva inés be/ia c/c totes les
cianses, i Sm. Coloma resta silenciosa. Si, amb ci ban
tern ps ja han arrihat c/s Aplecs a les nostres pobIacions,
Riiedarenes, Sils, Ca/des, Vidreres, Angles, ilancen an
cut de victoria a tota in nosira terra amb Ia mdsica
joiosa c/c in clansa inés he/ia tie totes les danses, I Sm.
Colorna resta silenciosa. Joves i grans, veils i canal/a,
tots van a i'Apiec. Potser és en l'Aplec l'enic hoc on
totes it's generacions es donen les mans cil so lest/u de
Ia dansa inés be/la de totes les danses, i Sta. Coloma
segueix silenciosa. Corn és possible? Coin pot ésser
possible que Ia capital cle La Seiva revti silenciosa davant d'aquests Jets? Que són prohibits, c/s Aplecs a
Santa Colorna? Que potser Jan por? Què passa, doncs?
Men tie tot aixô succeeix, ía capital c/c La Se/va, Sta.
Coloina c/c Earners. resta silenciosa.

Creem que pot interessar a molts lectors de RESSO de
saber els Aplecs que se celebren i celebraran a tota Ia nostra terra, durant aquesta primavera i estlu; ad Vafl:
Dia 7 d'abril, dilluns de Pasqua: Igualada, Sta. Creu
d'Olorde I Tiana.
Dia 13 dabril: Riudarenes.
Dia 20 d'abril: Sils.
Die 27 d'abril: Tordera.
Die I de maig: Lloret (ermita de Ste. Cristina).
Die 4 de maig: Cambrils, Vidreres i Ste. Perphtua de
Ia Moguda.
Die 11 de maig: Barcelona (Parc GüeIl) i Caldes de
Malavella.
Die 15 de rneig: Montserrat.
Die 18 de maig: Girona, Figueres i Bràfim.
Die 1 de juny: Calella i Montserrat (d"esbarts").
Die 8 de jufly: Sabadeli, Sent Cugat del Vallhs i La
Bisbal.
Die 15 de lufly: Angles.
Die 22 de luny: Torroella de Montgri.

Els dies 23 i 30 de marc i 4 d'abrii (Divendres Sant)
se ceicbrà al Centre Parroquial d'aquesta iocalilat la tradicional representaciá do Ia Passió. Es tracta tie "El drama
de Jes6s" de Frai Geroni; ohra en tres actes dividida en 31
quadres. La posà en escena Ia SecciC Dramàtica de La Cellera,
sota la direccih del coionii Fraricesc Massh. Gràcics a i'esforç i dedicació c['aquest grup d'aficionats, La Cellera continua aquesta tradicii do les representacions sacres que tant
dc prestigi han donat a Ia nostra terra.

Aquesta pohlació que malgrat ci seu nom, pertany a Ia
comarca dcl Gironès, perh quo continua inot Iligada a la
riostra Selva, celebra per tercera vegada un magne concurs
literari, organitzat per la Colla Excursionista Cassanenca. Els
prernis que s'atorgan sOn: Premi d'Assaig, dotat amb 5.000
Ptes. Premi de NarraciO, dotat amb 4.000 Ptes. i Premi do
Poesia. clotat tamhC amb 4.000 Ptes. Lea obres que volen optar per qualsevol d'aquesls guardons han d'ésser nccessàriament escrites en català. Els veredictes seran fets páblics el
clia 19 d'.Abrii, en ci transcurs dun sopar que amb motiu
daquest esdeveniment se celebra.
Felicitem la Coila Excursionista Cassanenca per Ia mi-ciativa que porta a terme des tie ja fa tres anys i cia desitgem molts d'èxits.
El dia 27 de niarç se celebra a aquesta iocaliiat Ia anomenada "festa de ies ofrenes". DesprCs deis actes rehgiosos,
a Ia tarda, tinguC Uoc ci tradicional repartiment d'ofrenes. La
festa revesti gran esplcndor, contrihuint-hi i'audiciO de sardanes que per festejar-La Cs tocaren.

Sant Hilari Sacaim
El dia de Dijous Sant tingué line ia tradicional processO
del Sant Enterrament. Aquesta processó on eis personatges
no son estàtues, sinO de earn I ossos, gaudeix ja d'una merescoda fama que es nianifesta claramcnt amb Ia cada vegada
més nombrosa afiuència de visitants.
Die 29 de juny: Toulouse (Franca)
Die 6 de luliol: Banyoles.
Dia 13 de julio1: Olot.
Die 18 de juliol: Ripoll.
Dia 20 de juliol: Mollet del Vallbs.

CONSTRUCTOR

peces d'artesania

DE
OBRAS

jOO

DIlliUL SdDJflHme

Cl. Moragas (chafIn Pedro Costa)
Telef. 303
SANTA COLOMA DE FARNES

AC Selva - Ressò (Santa Coloma de Farners) 00/04/1969 - Pàgina 8

Camprodón, 1 - Tel. 193
SANTA COLOMA DE FARNES

POSEM-Ifi [A CULLERAOA
Fragments d'cnquestes fetes a
MIGUEL RIOS - Cuando escribiste "Vuelvo a Granada",
Lacaso pensabas marchar a tu pucblo y volver a una oficina a trabajar?
M. R. Si Dios quiere, jamás entraré en una oficina a
trabajar.
EN AQUEST CAS, M!LLOR HAGUES ESTAT NO
POSAR EL NOM DE DEU EN VA.
4 No haces poiltica en tus canciones?
M. R,: La canción poiltica es una ridiculez.
NO DEUEN OPINAR AiX! RAIMON, P1 DE LA SERRA I MOLTS D'ALTRES...
Qué opinas de Salomé?
M. R.: Merece todos mis respetos. Siempre ciuc mc ye
mc da un heso.
SI TOTHOM PENSES COM ELL, QUANTS DE PETONS ES REGALARIEN!
ENGELBERT HUMPERDINK afirma: ml estilo no es
de los quc desaparecen de la noche a Ia mañana.
I TE RAO.
I els SIREX diuen: La realidad es que es muy difIcil encontrar autores quc cojan bien tu estilo.
DEU ESSER PER QUE EL TENEN TAN BO...
JOAN MANUEL SERRAT - ,Qué temas te gustaria cantar con mayor frecuencia?
I, M. S.: A Ia Naturaleza, Ia tierra, la vida...
I NO VA VOLER CAN'IAR EL "LA LA LA". TOT I
QUE LA LLETRA DIU:
Yo canto a Ia mañana.,.
y al sol que dIa a dIa...
NATURALEZA
Yo canto a mi madrc
que dio vida a mi ser
VIDA
Le canto a Ia tierra..
T1ERRA
SANDIE SHAW - j,Por qué Ia eligieron para Eurovisión?
S. S.: Porque soy encantadora.
MASSIEL HA URIA POGUT CONTESTAR EL MATEIX? ES CLA R Q UE NO VA N PREG UNTAR-LI.
TOTHOM SABIA QUE A "FALTA DE PAN"...
LUIS EDUARDO AUTE - Crees que "Vivo Cantando"
encaja con ci estilo dc Salomé?
L. E. A.: No sé, pero creo que a ella le van todas bien.
SI NO P05 PER QUE DE LA CANO VA DIR...
Me parece innioral. DeberIa haber sido censurada...
MASSIEL .- ,Qué opinas dc los viajes espaciales?
M.: Me parece que los millones que se gastan en eso p0drIan invertirlos en resolver las necesidades que hay en
todo ci mundo.
,En que crees?
M.: En mis respuestas.
I VA GASTAR-SE UN MILIO I MIG DE PESSETES
PER UN VESTIT.
,De qué te acusas?
M.: Dc no poder ser tan cerebral y calculadora como la
vida exige, para lograr triunfos absolutos. Y además de no
preocuparme por ello.
PODRIA CONTESTAR AIX! SALOME?
SALOME - Cual Cs tu ocupación preferida?
No hacer nada.
MENTRE V!SQUI CANTANT...

LLUIS LLACH
Sota Ia nostra organització, i en Ia sala d'actes de
'Hotel Central Parc, ci proper dia 27, festivitat de Ia Mare
de Déu de Montserrat, podrem escoitar a acluest discutit
admirat cantant, considerat corn un dels miliors de Ia "cançá cafalana".

He Ilegit aquest Ilibre amb veritable interès. Crec que
tot pare, mestre o educador que tracti nois i noies de 14
a 16 anys l'hauria de Ilegir.
Avui dia els adolescents i també els preadolescents
son un problema pels pares ieducadors. Els trobem insuportables, no els comprenem, canvien cada deu minuts,
volen Ilegir qualsevol novel.la, veure totes les pel.licules,
sOn rebels, no accepten cap autoritat, volen ésser Iliures,
tot ho critiquen, tot ho jutgen... I nosaltres davant de tot
aixO i mu coses més no sabem què fer. Sofrim nosaltres i
sofreixen ells.
Primer de tot és necessari escoltar els adolescents i
aprendre a coneixe'ls. En Ia vida ordinària els adolescents
no se'ns obren gaire. En les pàgines d'aquest Ilibre hi trobarem quelcom del que ells pensen dels seus educadors...
i de Ia vida. El Ilibre és el resultat de diverses enquestes
realitzades entre adolescents i loves d'un i altre sexe, de
15 a 20 anys I de diverses classes socials. Les seves declaracions donen peu a les reflexions I consells que se'ns
ofereixen en aquesta obra, sintetitzat en 25 temes senzills
I de fàcil liegir.
Crec que Ia seva lectura pot ajudar a tots els que
d'alguna manera tracten amb adolescents. J. DOMINGO

La Salle, 9 - Telèfon 48
Fabricació de: MOSAICS, TUBS DE FORMIGO, etc.
Venda en exclusva clels productes;
ROCALLA:
Planxa ondeIada
lisa
Tubs per sanitâria i llcugera
Dip6sit, jarclinores i tests
AIS CO ND EL:
Tubs per santiria i presió
Planxa transparent i opac, persiana
Arrimador plsIic, elc.
Pa l ola des València, La Bisbal i restanis elements pel ram de Ia construcció I decoració
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,Hacia Ia querra?
KALEFOS ESCRIBE EN EL "D!ARIO SF"
EI presupuesto milder del mundo durante ci
eLio pasado ascerrdió a 180.000 millones de dolares, Si esta cifra Ia convertimos en pesetas floe
da Ia fabulosa cantidad de 12 billones 600.000
millones de pesetas.
Como contraste con ecta ingente cantidad, recordamos qua en Ia UNESCO se aprobO pare
1969 un presupuesto do 38,7 millones de dOares. Qua en pesetas son 2.709 millones destinadas a culturizar ci munudo.
Enfre esa cifr do 180.000 millones de doleres declicada al presupuesto militar, y esta otra
de sOlo 38,7 millones, cc esconde, a nuestro
enlender, un increible abismo de incomprensiOn.
Quiz las cifres no sean muy exactas, pero
baste ci hecho de esta anorme diferencia pare
saber quo Ia atención dcl mundo se incline ms
hacie Ia guerra que hacia Ia educaci6n.
Per eso hoy es posible qua convivan Ia fecnice ms avanzada con Ia miseria mCs ancestral:
quo ci hombre esté s punto de poner ci pie
en Ia Luna y eOn sigan exisliendo en Ia Tierra
millones de analfabetose,

Los colegios de lci Iglesici
"Resumen de io publicado en "El Ideal", de
Grenade
Es muy Mcii a los colegios de EnseOanza Media dependientes de Ordenes a Congregaciancs
religiosas. Muchos padres quc so quean de Ia
mensuabdad de los colegios, tal vez no lo hanan si supieran io que cuesta manfener en
buenas condiciones pedagOgicas, un centro docenle. Y par oso los obispos ban recomendado
a dichos colegios que 'es convenienfe der informaciOn a los padres de los alumnos de Ia
siluaciOn econOmics escolar"."
Aquesta idea ens sgrada; segurament qua
nsés de quatro quodarien contents.

La Juventud en Icis Cortes
Las y eses do las señoritas BelCri Landburu,
Teresa Loning, Pilar Prima de Rivera y Ia del
Sr. Palom,Elres so alzaron on las Cortes pare padir una politica juvenil. Se liabid de former
Ia luventur qua as ci futuro do España.
Consiguieron Ia quo se proponian, Espaiia no
puccic mslgastar Ia energia de Ia uventud; dehe
dane cauce para quo esta fuerza prospere en
servicio do Ia patnis
MOs d'un pessimisla s'imaginari icc Corts
ye ye

Inglaterra: Para Ia permisión de Ia
prácfica eutanüsticci.
'Londres, - Un miernbrc, labonisfa de Ia
COmara do los Lanes introdujo una Icy quo podna legalizar ci mater per compasiOn a Un enfermo incurable qua quisiera monir.
El proyecto Tue puesto en consicleraciOn per
lord Regen. Pero Sc considera pose probable
quo sea aprobado.
Bajo asic proyecto do eutanasia, tree medicos
tendrOn quo cerfificar las condiciones irremedia-

c. Calvo Sotelo, 16
Teiéfono 87

SANTA COLOMA DE FARNES

bias del paciente, ademOs del doctor que haga
Ia peticiOn. Els hauriem de recorder que: "Mantro hi ha
vida hi ha esperanca".

explotacions forestals

Politicci en los Ayuntamientos
Un editorial de "TeleJeXprOs":
La notice as escueta: "slate conce l ales del
Ayuntamienfo de IrOn dados de baja". Y aliade
un subtitulo, "For felta de asistencia a las munones".
Esto hecho es infrecuonte; pero encierra una
significaciOn qua alcanza, en dana macera, un
mbito manes excepcionaL
Porque so aprocia, a vases, una singular
indiferencia de algunos miembros del "establishment" municipal en tOrno a los problemas
vitales de su ciudsd. Es cierto qua una prOstica
continuada ha trazacia una imagen do los ayuntamientos, como mares Organos do gestiOn —eli
especial, obras y servicios pOblicos—, relegando
a segundo tOrmino su verdadera misión de instituciOn poiitica, quo nuestras Ieyes fundamentales proclaman ciaramente al afirman que Ia
poUnce cc haca a fravOs dcl "reuniciplo", del
sinclicato y de Is -familia, Pero también conviene
insistir on qua Ia actitud particular do algunos
municipes ha confribuida a roforzar esta visiOn.
Y esto, a Ia large, encierra ci peligro de con.
vertir los ayuntamientoa en une simple empresa
pdblica oxerlta de su verdedera persortaliclad do
'AYUNTAR", a sea, ropresentar a los ciudsdsnos mediante el lazo de union que patentiza ci
veto".
'AYUNTAR" y e a dir, en cataiO, "ejuntar",
"agernianar" for ci pobia mOs fort, no far més
classes.

placa del fird!, 26
SANTA COLOMA DE FARNES

UN CREDO [CUMENIC I JOVE
En Ia celebració ecumOnica de Ia "Peterskirche"
do Frankfurt fou Ilegicla Ia professiO de fe sogO en I:
"Crec en DOu,
creador d'un mOn qua no cst acabat encars,
d'un men qua és ad i ad ha de continuer.
Crec en Déu,
quo promulga plans
en els quals no puguem participar.
Crec en DOu,
quo no ha dividit ala homes
en pobres i rics,
en savis I lynorants,
en amos i esclaus.
Crec en Josucrist,
que vale Ia situaciO del mOn
i prengué una posture decidida.
Seguint-lo corn a example, reconec
amb quanta de precauciO ens hem d'orgaitzar,
fins a quin punt tenim Ia intel.ligOncia atrofiada,
Ia imaginaci6 smpobrida
I eis nostres esforcos desencandnats.
Cede die tinc por
quo ElI no mar1 inOtilment,
perque hem traIt ci seu missalge.
Crec en Jesucrist,
qua ressuscité perquh visquern,
perquè ens aliiberern
deis prejudicis i de Ia presunipciO,
de Ia par i de I'odi,
perquè transformem ci mOn
cap ci seu regne.
Crec en I'Esperit
que Ca vonir amb JesOs ai mOn.
Crec en Ia comunitat de tots els pob!es
I en Ia nostra responsabilitat
do far do is nostra terra
o un hoc de mishria, de fern I violOncia
o Ia ciutat de DOu.
Crec en Ia pau justa
qua és possible construir.
Crec en Ia possibiiitat d'una vida piena de sontit
per a tots eis homes
I en el futur d'aquest mOn de DOu.
Amen."
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Instal Iació hum I aigua
Representacio oficial
de KELVINATOR
Televisors
<<General Electrica Espafiolac
(G. E. E.)

Tel. 254
c. Pare

LIuls RodOs, 40

SANTA COLOMA DE FARNES

1

6

13

10

30

91

Coma

13

22

75

Torrent

24

25

92
91

Mora
PIneIIa

PRIMER EQUIPO

Campeny

4

29

Montero

2

20

55

Canito

5

13

45

Pedro

-

18

60

Sole

1

2

Ferragut
Curios

1
-

4
1

16
2

Gruart

-

3

11

Dia 16 Marzo 1969

C. D. GERONA, 2- FARNES, U
Mascarell (4); Gruart (4), Boada (4), Vei-dura (2);
Amagat (4), Danés (4); Planella (2), Campeny (3), Pedro
(3), Coma (4), Torrent (4).
Dirt

23 Marzo 1969

FARNES, 3 - CASSA, 1
Goles Ferragut, 1; Coma, 1; Torrent, 1.
Mascarel! (4); Danés (4), Boada (5), Amagat (5);
Cainpeny (5), Montero (5); PlanelIa (3), Ferragut (4), Torrent (4), Coma (4), Pcdro (4).
Dla 30 Marzo 1969

GOLEAORES

Dia 16 Marzo 1969

FARNES, 0- SAN JOSE, 1
Rabasseda (5); Masferrer (3), LloansI (4), Rarnilans
(3); Ferrer (4), Ainat II (4); Plenacosta (2), Sureda (3),
Rovira (4), Curt (4), MartI (3),
DIa 19 Marzo 1969
SALT, 4 - FARNES, 2
Goles: Rovira, 1; MartI, I.
Rabasscda (4); L]oansI (4), Negre (4), Ramilans (3);
Ferrer (3), Amat II (3); Pknacosta (2), Sureda (3), Rovira
(3), Curt (3, MartI (3),
Dia

23 Jviarzo 1969
FARNES, I - BESCANO, 1

Gol: Iglesias, 1.
Rabasseda (5); Masferrer (2), Negre (3), Ramilans (2);
Surcda (4), Ferrer (4); Plenacosta (2). Rovira (4), Curt (4),
MartI (2), Iglesias (4).

I MINI-CHALLENGE IIESSO
GOLEADORES

PARTIDOS JUGADOS

PUNTUACION

Mascarell

30

102

Ros

14

37

Dunes

1

28

87

Boada

-

30

101

Verdure

-

24

76

Amagat

-

30

104

AC Selva - Ressò (Santa Coloma de Farners) 00/04/1969 - Pàgina 11

PUNTUACION

Rabasede

-

19

91

Lleonsi

-

18

79

Eparch

5

14

60

Masferrer

1

7

25

Amaf

-

6

22

Ferrer

19

85

Pleziecosta

2

19

61

Rovir

18

19

84
62

Marti

5

18

Amat II

7

17

66

Roqueta

-

7

25

Ramilans

1

16

47

20

71

1

18

82

-

1

-

1

3
-

1

1

-

5

19

Sureda
VILASAR, 2 - FARNES, 1
Negre
Gol: Un defensa en su prOpio marco.
Mascarell (3); Arnagat (4), Boada (3), Danés (3); Carroras
Campeny (4), Montero (4); Planella (3), Ferragut (4), Tor- Panella
rent (3), Coma (3), Pedro (3).
Gurt

JUVENILES

PARTIDO5 JUGADOS

Fill de Jouim Trias
SANTA COLOMA D FARNES

Centre, 45 Tel. 25

serreries
Ilenyes
explotacions forestals

ctra. girona, sn - telèfon 287
SANTA COLOMA DE FARNES

corn? corn? corn COMPLET capl

placa generalissim, 15
carrer verge maria, 11
telèfon 177
SANTA

Fabric,nt
AGUSTt MITJAVILA
c. Camprodon 24 26

COLOMA DE FARNES

SANTA COLOMA DE FARNES

vms i xompany de cava

marques de monistrol
SANT SADURNI D'ANOYA
mobles - decoració
representant

jeroni IIinàs aragay
josep antoni, 15
telèfon 22
SI LS
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sant jaume, 2 4 - tel. 79

5anta coloma de fames (girona)

