volem ésser, no semblar.
som rebels. Ia nostra rebeLlia es
comprometre'ns per Ia veritat
i Ia justicia, vivint en I'amor.
el que importa no és
guanyar, sinO Iluitar.
ni raons particulars, ni be comU...
res no pot fer aprovar una injusticia.
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En aquesta seció, names podran acceptar-se les cartes degudsment complementades amb nom, cognoms i adreça,
tot quo desitgin que sigul pubikada amb
un pseudnim.

Ia experiencia
Sr. Director:
Me he enterado que hen decidido miciar una publicación rnensual, y que pare
que pudiera ser realided, debido a las
muchas dificultades existentes, se hen
visto obligedos a hecerla aparecer bjo
on patronazgo de Ia Acción Católica.
Me pregunto yo: ,No seré ello on Iazo de union demesiedo estrecho con las
cosas relig iosas? En térrninos más sendlbs No será one do tantas revistas rehg loses?
En Ia espera de que mo pueda dar one
respuesta a esta dude, que estoy seguro
de que nos Ia formularemos muchos, me
reitero do Vd. atentamente as. q.e.s.ni.
J. L.
N de R. - Creemos que está del todo
Fundamentada su pregunta. Par ell procuraremos explicarle a continuación nuestro
procede r.
Si Ia publicación hubiese podido salir
libre, sin ningOn lazo de union con nadie,
habria de toner como minima; un patrimonio propio un periodista profesional
coma Director; hacer un depOsito do X
pesetas (demasiadas), etc. Por ella, come
no estamos en condiciones de poderlo
realizer, Ia forma més práctica es adherirnos a Acción Católica.
En cuanto a su referencia sabre & contenido y calidad de Ia revista, riuestro propOsit0 es hacer alga digno, con Ia colaboraciOn de toda Ia poblaciOn. Por nuestra parte no escamotearemos esfuerzos.
Su contenido, como podrá ver en todo
su programa, no será escuetamente religioso, sino que abarcará toda clase do
mate riaS,

una queixa justificada
Sr. Director do Ia revisfa RessO:
M'he assabentat que hen ernprCs Ia noble tasce de publicar una revista a Ia
nostra ciutat. No puc per menys de feliciter-lo, a vosté i tots els seus col,laboradors.
Agraint Ia gentilesa que ofereix Ia seva poblicació, i per mitjans d'aquesti
secciC de Cartes ai Director, voidria exposar el rneu parer sobre un fet do Ia
nostra ciutat.
Fe uns anys Os col.locC a Ia faccna de
'Hospital on senyal de transit. No sé corn,
es y e trencar el vidre. Des quo oixO va
passar ía molt de ternps, no se n'ha posat on altre; hi ha, names, el x:ssis do
ferro I one bombeta de color bau (pot5cr, en ésser blava, compensa quo hi falti vidre), i rnenys mel que d'un temps cap
aqul treuen les terarlyines, feina possible-

ment er.cornenada a los gerrnJnes del mateix Hospital, cos que és d'agrair-Ies.
La veitat és cue dana on aspecte
d'abandO i desendrecament. Es clar que
potser el cerc:e de ferro i el resplendor
blau de Ia bombeta és one nova tècnica
de senyalitzcciO, o el millor estC estudiat
corn on reclam csra ai turisme, puix penso que els carrers Carnprodon-Sant SebastiC actuclrnent sOn Ia carretera de pas per
a tots els viatgers.
En Ia move rnodesta opiniO crec quo
no costeria molt d'arregHr ci senyal I de
dignificar el hoc, que rer lee seve; cracteristiqoes és necessari.
Mani sempre el seu afm.

corn? cam? corn COMPLET cap!

Un colomi sense ales

una pregunta
amb Ilicéncia
Sr. Director de ha revista RessO.
Distingit Sr.:
En aquests derrers anys l'ert de he caça ha vist augrnental en nornbre considerable, ha quantitat dels seus seguidors.
AixO afegit al rnilborament de los escopetes I cartotxos, els cçadors furtius,
es salvatgines danyoses (que cada dia
nH ha mCs), etc., fan que cede any sigui
mOe reduIt el nombre de peces de cacs
quo queden pels nostres boscos i csmps.
L'orgenisme encarregat de trobar-hi so.
IuciO "LA SOCIEDAD DE CAZADORES LA
SELVA", fins era que jo sCpiga no ha
fet res al respecte. No vull aventurar el
per què d'aquesta situaciO, perO si voldna que diguessin ci desti que donen
als diners que hi ha de recCrrec a Ia IIIcOncia.
Atentarnent el saluda,

c. Cemprodon, 24 - 2ó

SANTA COLOMA DE FARNES

garaje
boada, . a.
Taller do reparaciCn

do

automOviles

en general

ressO a un article
Distingit Sr. Director:
Faig "ressonCncia" a un arlicle aparegot dies enrera en on diari barceboni, -lent
referenda el Festival de Ia CancO MediterrCnia.
En tal article, se'ns diu quo i'esmentat
festival, continuarC celebrant-se encara
que en on ltre tomps, a ia ciutat dAtenes (Grècia), degut que Ia R.N.E. i T.V.E.
han decidit privar a Barcelona de poder
celebrar una altra ediclO d'aquost farnOs
esd even i rn ent.
La cause daquesta desconcertant decisiO ha estat ci festival quo es farC dies
abans del do l'EurovisiO, per pre-seeccionar Ia cancO quo hsorC de defensar Ia
bandera necional en aquest festival. Amb
el fi d'ovilar una recta d'irnportCnci el
festival, she cregut oportO do destruir oh
del "Mare Nostrum".
Confirmant l'opiniiO de lanornenat dieri, considerem absurda tal decisiO, j-a
que, si oh quo es demana, Os que re
colzem Ia cancO nacional, no creiom que
aquesta actitud pugui afavorir-la, ja que
hem de Fenir en cornpte que haurem do
competir en terres Ilunyanes, amb una
organitzaciO estranya i amb el prob!ema
I ingiiistic.
En resom, on regal de Ia Radio i TelevisiC Espanyola, quo dc grecs hauran de
tenir present en repartir els seus punts
en oh proper festival de i'Eurovisió,
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CHITERI SOBRE [A NOSIHA [LENUA
Aforisticament, una manera do parlar rnereix ci titol do
Ilengua, si té literatura; essent aixi, ningt no podré discutir
aquest titol al CataI.
Anirnats, doncs, amb el present criteri podem deduir que,
tècnicarnent i estricta, Ia veu dialecte no té res de despectiu.
Dialecte és una Ilongua conversacional, de dialeg, parlada
sense cultiu literari escrit. El nostre catalè, Ilengua literària
del segle XV, va passar a ésser considerat dialecte en cia
segles XVI, XVII I XVIII, fins al reneixement del segie XIX.
Peré hi ha qui en considerar quo el cafalé fou dialecte, ho
la corn volent conferir-li inferioritat, donant a entendre que
era un dialecte de lidiorna casteilà; i fins s'}ia arribat a laberració dels qui creuen que el catalâ ds una barrela, una
espécie d'hIbrid de castellâ I frances.
Peré observem quo, corn a dialecte, contraposern eI&cepte concret de llengua literària, no de llengua a aeques.
I en aixé hi estem tots d'acord. Una llengua literria no pot
ésser tal si rio té literature. Acceptem el criteri de qué sols
el posseir literature confereix a una manera do parlar Ia Categoria do llengua o idiorna. Guiats per aquest criteri p0dem dir que el catalâ fou llengua literéria en ci segle XV
i ha tornat a ésser-ho a partir del renaixement del XIX, o
sigui de Ia "Renaixenca'. Aquesta apreciaciC adoleix de certa estretesa cronolégica, puix Ia veritat és que el català era
Ilengua literèria a en el segle XIV i ye comencar a ésser-ho
amb tots els honors en el Xlll tan aviat almenys corn l'italiC
I el frances, i amb mCs maduresa i perfecciC que el castellC
de Ia rnateixa centiria. El segle XV pot dir-se el segle dor
de Ia literatura catalana, 200 anys abans de qué brillés amb
tot el seu esplendor Ia castellana.
A mCs, és molt discutible allC que ci catalC Va passer
a ésser dialecte en els segles XVI, XVII i XVIII. Seria més
exacte de dir que aquells segles foren do progressiva decadència iiterària; peré ni liavors va deixar de cultivar-se per escrit Ia nostra ilengua. Resulta, doncs, que si alguna cosa
faltCs ci catalC per tenir categoria idiomàtica, no seria certarnent quantitat, ni qualitat, ni duració d'obra literèria.
Irnaginem-nos que, quan el frances Felip V arribà a consolidar-se corn a rei d'Espanya, hagués decretat quo Ia lienqua oficial del pals tenia d'ésser Ia francesa. Hauria deixat
l'espanyol désser una ilengua, un idioms autCnorn, per a
quedar autornCticament reduit a simple dialecte? Ara be,
realrnent, l'oflcialitat d'una llengua depCn d'aixC: que un
Estat o l'autoritat constituida declari oficial a no oficial tel
liengua.
PerC deixem-nos do suposicions I passem a concretar fets
histCrics. El cataià fou ilengua oflcial de Catalunyc, de Maliorca I de Valéncia, des del segie XIII lmns molt després que
cIa Reis CatClics reaiitzaren Ia unitat politica espanyola; va
deixar dCsser oficial a principis del segie XVIII; perC, durant Ia segona repCblica ci catal lou oficial corn ci casteiiC
I corrtinuà Ia seva oflcialitat durant vuit anys. Què devem
deduir d'aquests fets? Que el catalC fou primerament lienqua, després dialecte, va tornar a easer llengua per decret, i
que, llavors, Va deixar désser-ho per un canvi de règim?
Qui no veu quo aixC seria un absurd?...
Donern, perC per bona l'opiniC dels que creuen que
una llengua, per ésser llengua ha ddsser oficial. Liavors ci
catalC és Ilengua amb tots cIt drets, puix des do temps immemorial és Ia Ilengue dun Estat: del Principat d'Andorra.
Direu que Cs un Estat minCscul, perC les coses no sCn o
deixen d'ésser el qué sen pcI sol let d'Csser grans o petites.
A Suissa existeix una Iiengua, ci rètic o 'rornanche', pariada
solament per unes 50.000 persones I és tan oficial corn lea
aitres tres ilengues do SuIssa: el frances, lalemany I l'itaiiC.
AixC prove quo lextensiC del territori no fé res a veure
amb Ia condiciC de Ilengua o de dialecte, ni amb Ia seva'
oficialitat. Es veritat, doncs, que Andorra Cs un pals molt
petit, perC ningO no negarà quo ci que es paria sIll Cs ci mateix catalC de Cataiunya i quo aquest és pariat per sis mllions de persones. Hi ha llengOes oficials I coincidents amb
territoris sobirans, com ci danès I el noruec, que no sen parlades per tan gran nombre d'homes corn Is dolt que parlem
ci catalC. I, qué direm? Quo el catalC no passe de dialecte
a Catalunya i aitres territoris do Ia seva area iirigblstica perqué en oils no té, actualment, oficialitat reconeguda?...
Del nostre idioma, doncs, ci catalC, tan enriquit iiteràriament, podem dir-ne que Cs una de Icc Ilengoes met boniques cultivades arreu de I'univers.
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Es paria molt de Is gent d'avui; Ia gent d'avui corn revolucionària, som tema do (onversacions; Que si Ia gent d'avui corn
despreocupats; quo els probiemes ens els tirem a lesquena;
gee corn poc espirituals; no sabem trobar diversió me5 que en
et bail; som avorrits, que sole ens distreuen les entremaliadures; en poquos paraules: La gent d'avui no val. Es realment
veritat? Aparentraient, potser 5L Perà Ia joventLit vat. Tenirn els
nostres defectes I potser ei més gran és i'egoisrne. Tenim els
nostres problernes i els vivirn i ens hi encarem; perà ho fern
sols, no els donem a conèixer a ningli i ens quedem també tot
ci que Ia vida ens dóna dc bó, sense mirar sic compartir-ho amb
els altres. A què Cs degut? Estern vivint en un pals en el qual
tots som tancats: colles tancades; nuviatges tancats, matrimonis
tancats, despreocupant-se totalment dels qui els envoiten; i tot
aixà ho provoca Ia manca do diàleg, be entre nosaitres mateixos, be amb Ia gent gran.
No ens agrada Ia forma de conversa amb els majors; diem
quo no ens comprenen, perà no Cs aixè, sinó que les nostres
converses amb pares i senyors dabans sic Ia guerra, sole cauen
en divagacions, anant saitant d'un tema a un altre sense concretar-fle cap, callant-nos coses be per respecte humà, be per
-especte degut a Ia seva edat; sovint ens espanten defensant-se
amb quasi lee Cniques armes de qué disposen: I'exempie d'una
guerra ja passada, i t'experiència desastrosa en voler emprensire qualsevol coca, i aixà Fa que facin centir-nos a Ia Ilarga un
xic cohibits i despreocupats per 1e5 cases del mon.
A nosaltres ens agrada de saber els pensaments deis grans
I sospesar-los I ludicar-los; no que ells vulguin imposar-nos Ilurs
idees per los bones, cosa molt frequent Aquesta revista, votern quo sigui en lbs en el qual puguem tots plegats dir ci que
pensem, sense cap mena do par, sigui ba sigul dolent, perquO
cc pugui saber a marlera de pensar de tothom
Volem un dialog abort; encarar-nos a totes lee cases de Ia
vida d'una manera cristiana, o sia, buscant-hi totes les petites
coses i aprofitar-ies en benefici dole aitres,
I,a nostra marsera d'expres5ar-nos, pot easer molt pobra;
sorn joves I no estem avessats a Ia literatura; ara be, volem
que el seu contingut cia concret i ben definit. Vobem també donar una puianca a i'adormida, tranquilla, quiets, callada i no
massa coneguda comarca de Ia Selva. Volem, en definitiva,
crear una millor convivCncia entre tots, encara que aquesta ens
representa a vegades una sCrie do maldecaps quo, a Ia liarga,
t'omplen do debO, I et donen un gran goig.
Demanem, doncs, Ia col.IaboraciO do tothom, per no acabar a Ia ilarga a Csser una coca mCs en los moltes quo ja hi
ha: una revista TANCADA.
Salvador d'ft MARTI

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO
Sent Dalmau, 19 - Tel. 220
P. L. Rodés, 44 - Tel. 53

SANTA COLOMA DE FARNES

_____________J JOSEP M.A
n lactualitat, alcalde de Santa CobE ma. Em rep molt amablement al seu
despatx. Comenco a fer-li escac.
—Li dons molts maldeceps Osser alcalde?
—DOns molts maidecaps i sobretot
quan no es pot complaure a tothom que ye
a demanar coses en aquesta alcaldia que
sOn compietament mpossibles do concedir.
—Quines millores preveu peis propers
cinc enys?
—La soluciO del problems de laigus
ci primer do tot, seçjonarnent quo ialiumenat pOblic arribi a tots els carrers i en tercer hoc Ia pavimentaciO I agencament de
tots els carrers,
—Corn explica quo una ciutat corn Ia
nostra que aproximadament amb el mateix nombre d'hebitants de fa 30 anys hagi dobiat el nombre d'habitacles?
—Santa Coboma no tenia fa 30 anys eta
mateixos habitants que en lactualitat, puix
en eta anys 1939-40 el cens inscrit era
de 4.400 i en l'actuaiitat passem de 5.600.
Una de les causes quo hagi augmentat el
nombre d'habitacles és que molts gent ha
marxat de a muntanya i sha recoil it entorn de Ia pobtaciO.
—Està resolt ci problema d'estatge?
—Crec quo si. Faita poder fer, en un
ternps en què sigui convenient, hahitacles
pets tuncionaris pObtics, a Fl que aquests
quan arribin sâpiguen on es podran insta I. Ia r.
—En quin termini e5tara resoit ci problema de i'aigua?
—Crec quo aquest estiu.
—Tinc entès que algunes importants
empreses, a radicades en altres pobladons, havien dernanat primer permIs per
fer-ho aqul i se'ls ye denegar. Es veritat?
—Totes los empreses que han dema
nat per instal.lar-se aqul se'ls ha donat
tota classe de facilitats. No hi ha cap empress important que hagi vingut a domenar per installer-se a Is nostra ciutat,
—Es greu "l'èxode" rural a Ia nostra
comarca?
—Aproximadament un 50 % de lea cases do pages estan abandonades. AixO
crea un problems important a que tot
obrer que estava a Ia muntanys dedicat
at camp i en marxa, quan arriba a a ciutal
deixa aquesta classe do trebali i com a
conseqUència queden lea muntanyes, riquesa molt important a Ia nostre comarca
sense obrers per podec-les explotar.

produeix Ia fabrics de mosaics Planas. Re.
ferent a aquest assumpte l'Ajuntament ha
pres part active per obligar a aquest senyor a fer eta dipOsits necessaris de de.
cantaciO. Tent es aixi quo 101tima advertOncia feta a aquest senyor, es va comunicar a Ia Comissaria d'Aigiies, organisme
competent per a solucionar aquests casos,
se ii varen treure foto-cOpies i amb acta
notariab fou enviada a Ia a esmentada
Corn iss a r is
Sant Salvador és un parc natural on solament hi fabta i'aigua que, a l'estiu, pugui roger-to. Aixi no pot easer altra cosa
que un parc natural amb herbes i arbres.
Per aixO hem pensat quo si b'eixut arribés a ésser molt fort, uns dies en cbs quabs
convingui, instai.iarem una bombs que xucii aigua de Is riera per poder regar ebs
prats a fi quo tinguin Ia verdor suficient
perquO siguin bonics.
—Es una gren aspbració de tots ci colomencs tenbr un institut a Is nostra ciutat
on poder estudiar el batxihierat. Se quo
se n'ha pariat molt d'aquest tema a i'Auntament. Corn ha quedat resoit?
—Sens Va oferir, en bloc de fer un institut, for un coh.legi hiiure adoptat que
quan ohs nois i noies voiguessin passar do
Ia primers a Ia segona ensenyança ho p0guessin fer sense sorlir do casa fins ci
quart any do batxihlerat unt amb a seva
revàhda. Aquesta preocupsciO quo Va to-

—Parhi'm do ha Riera i del Passeig do
Sent Salvador...
—Suposo que en voter que parli de be
riera és principalment en ci sentit de Is
netedad. Concretament, I'embrutiment quc
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nir l'Aiuntamerit i aquesta iniciativa a vs
recoiiir Ia CorporaciO, i pensant que ha
cosa funcionaria be, va fraspassar totes
equesles obligacions ab Col.legi dels Germans de les Escoies Cristianes, per abs
nens, I per a lea nenes, ab CollegE de Vimmaculat Cor do Maria. Sembia que Ia dosa no marxa tan ràpidament corn s'havia
previst; maigrat tot ha commencat aquesta ensenyanca no sé si amb resuitats positius. Crec que en l'actualitat funcionen
forca deficientrnent.
—En tancar-se i'Acadèmia tots aquelis
estudiants quo -feien el Peritatge Mercanfit shan vist obbigats a anar a Girona si volien continuar Ia carrere. A aquests nois,
fob seis pot solucionar res?
—Aquests nois quo, per circumstàncies
especials, han tingut danar a fore per continuar blurs estudis, crec quo dintre d'un
periode molt breu ho tindran solucionat.
Molt breu perquè eta Germans do lea Escobs Cristianes i lea "madres" de lEmmaculat Cor de Maria varen voher comencar
i'ensenyança names fent el L0 i 20 do
batxiIierat aquest any a fan 1. 0 , 2.° i 3,0
i 'any que y e a faran tot eb baixilberat
elemental, junt amb iota mena d'ensenyances. A roes oh Germans de los Escobes
Cristbanes tenen provist for tot el Colicgi nou, on hi tinguin cabuda tots els estudiants de Santa Coloma,
—Corn s'acoitiria a I'Ajuntament ha
idea do fer un centre poh-esporliu?

PIaz2 GeneratIsimo, 12
Tel. 47
SANTA COLOMA DE FARNES

---No solament seria acollida de molt
bon gnat sinó quo l'Ajuntament a ha fot
es gestions oportunes, tenint a fets els
plànols daquest centre i havent demand
Is col.Iaborack a Ia Delegació Nacional
d'Esports i també a IExcma. Diputació per
fer les plates nocessàries carrerons d'atletisme, fossat de salts, p15th de tenis, etc.,
j no parlem de piscina perquè a n'existeix
una de particular
—Aquestes pistes on es farien?
—Aixé seria netament municipal, i es
larien al Camp d'Esports, al canté que dono ci passeig nou, on hi ha espai suficient
per fer aquestes cosos segons s'ha pogut
veure en els plànols, que ha fet Ia casa
Bernal do Barcelona i que tenirn a l'Ajunfoment.
---Santa Colorna té fama d'ésser molt
avorrida. A qué Os degut Ia manca de diversions que hi ha a Ia nostra ciutat?
—Totes les ompreses que han intentat
de fer cases de diversions s'han frobat
amb dificultats econOmiques. Es molt de
lamentar que Ia gent do Santa Coloma
quan surt d'aquesfa poblaciO no repari en
despeses I quan Os qUestiO de gastar aqui,
per fer exactament el mateix que fan a
fora, no vulguin fer Ia seva aportaciO normal i equivalent a lea diversions quo s&ls
proporciona.
—Hi ha possibilitats de tornar a fer
un Aplec de Ia Sardana?
_L'Aluntament veuria amb molt do gust
i donaria tota mena de facilitats i ajut a
lentitat que volgués organitzar un nou
a p1cc.
—Ultimament pels carrers hi proliforen
els senyals prohibint l'aparcament. Quin
plo tO l'Ajuntament al respecte?
—Corn totes les ciutats l'Ajuntament es
veu impotent per solucionar a gust do tots
els posseldors de vehicles quo voldrien
deixar-los davant do casa seva. S'ha pensat a habilitar una part de a placa del 3
de febrer o First, una part del passeig do
Sant Salvador i dels carrers amples que
donen en aquest passeicj, daltra manera
és impossible que Is gent pugui deixar el
cotxe a! carrer. El més important fOra
que cadascO busquOs un hoc on poder tancar, durant lea flits, els cotxes.
—TO, corn alcalde, alguna aspiraciO que
no ha pogut o no pot realitzar?
—Voldria quo Santa Colorna tinguOs capacitat suficient per haver pogut for ci
col.Iegi Iliure adoptat, completament independent de les ordres religioses, perO
aixO suposava un retard considerable per
poder comencar a estudiar batxillerat. La
CorporaciO, com ja he dit abans, ho va
encomanar a aquestes Ordros Religioses
amb Ia promosa que saniria molt rèpid,
no ha estat o no és aixi. La meva principal atenciO Ia tinc dedicada a l'ensenysnca.
—Hi ha alguna cosa mOs quo Ii agradana dir?
—Primcrament, felicitar tots els joves
que han tingut Ia preocupaciO i a inquietud de crear per Santa Coloma i comarca
una revista, en Ia qua1 puguin donar Ia
pauta do los inquietuds que sent Ia gent,
per poder-les recollir a Ia CorporaciO Municipal i traslladar-les ala organismes cornpetents. A tots oils Ia rneva felicitaciO i
tambO l'agraIment per haver tingut Ia gentilesa do venir a fer aquesta interviu a
lAjuntament perquè els expliquOssim cIa
principals problemes que tenim a Ia nostra
ciutat.
—Ja els tenim plantejats. Els meus vats
perquè es resolguin a gust de tothom.

En començar aquesta secció do Ia nostra Revista ens ha semblat be tie preguntsr-floe: és Santa Colon-ia una ciutat? Sens dubte que més d'un, davant d'aquest
intorrogant que ens fern, poclrC pensar que corn uns incultes (aixâ riosaltres tanthé
ho reconeixem). Perà ,és Santa Coloma una ciutat només perquè fa una pila d'anys
un rei Ii va donar aquest titol o per quelcom més?
Els sociàlegs diuen quo un poblo passa a ésser ciutat quan té un determinat
nombre d'habitants, quan té un cert nivell cultural, educatiu i artistic, quan Ia vida
do les persones tO unes determinades caracteristiques. -. Ara ens podem fer de nou
Ia pregunta, ,és en aque5t sentit una clutaf, Santa Colorna? La nostra intenció no
Os pas de fer un judici. Només volem for Is pregunta perquO tots amb sinceritat ens
Ia respongueln. Segur que hi haurà respostes per a tots els gustos. "No n'hi ha per
menys". Perà també és cert quo està en lea mans de tots el quo Santa Coloma cada
dia sigui una mica mOe allO que tO dret a Osser: UNA CIUTAT. Nosaltres des d'aquestes pàginee mirarem d'ajudar-hi.

Segons tinc entès, Santa Coloma és un poble on no es pot for mai res, tot a
Ia liarga hi fracassa, Ia gent difIcilment s'entusiasma, ning no vol coLlaborar en res
I menys SI 05 tracta do donar diners, Aixà que tots sentim dir en reunions, tertOiles,
grups i grupets, segurament serà més o menys veritat, perà no del tot.
uns dies, concretament el 12 tie niaig, es va organitzar un concurs de fiors,
seguint Ia fradició d'any5 anteriors. Estav ambientat amb molt de gust. Hi havia
també una bona organització. La concurrència vs augmentar amb un 10 per cent a Ia
tie I'any anterior. Resuniint: va resultar una coca agradable i simpàtica. Llàstima
dels premish No varen estar a l'altura de les circumstncies. Es clar, amb donants tie
25 ptes. no es pot fer un pressupost gaire gras. Aquesta és a raó: quo ole premis
també fossin una mica magres.
Fa mOe dies, de totes maneres no massa, l'agrupació teatral do Ia nostra ciutat
Va represeretar: "Els ltims dies d'en Pompeyo". El local del "Circulo" estava pie
de gom a gom.
Qué vol dir tot aixO? Senzillament; quo quan es fa alguna cosa amb cony, ordre, constància i desinteressadament, Ia gent no és pas tan apàtica. El quo passa
es quo hi ha molt poca iniciativa a proposar i organitzar coses I de fet no cc fa quasi res. Peth d'aixà a dir quo en aquest poble no es pot fer res creiem que es confondue urns mica, I forca, lee coses. En el fons una vegada mOe tO raó aquella dita
castellana (no per ser castetleria té menys valor) quo diu: NO ES TAN FIERO EL
LEON COMO LO PINTAN.

Des de ja fa molt de temps, sentim parlar d'un pla, per a realitzar un complex
csportiu per aquesta nostra ciutat.
Peré ole dies ban trariscorregut, quedant sols unes paraules i un somni per ale
que ho desitgern. La cosa tO tranescendOncia, ja quo donaria una ocasió avantatjosa
a fi do fer reeixir l'esport en aquesta contrada.
Pel que sabem Ia idea, és de certa categoria, puix l'esmentat projecte, absorbeix uris gran varietat de mitjans, per poder practicar dc més interessants i necessaris esports quo requereix el mOn dole nostres dies, ja quo segons ens han assabentat el seu contingut cc bass en; aconclicionar amb unes grades i instal.larit un
equip d'il.luminaciO a l'actual Camp do Futbol, a fi de permetre un ascens i uns entrenaments I partits nocturne a lequip local, També hi consta una millora en Ia pista
tie Basquetbol, l croació d'una alma per al Teniis, i altres innovations esportives.
En priricipi, quan ens assabentOrem de l'existència d'aquest projecte, ens vàrem sentir agraciats, ja que corn podem veure, Ia cosa benefkiaria eniormement Ia
joventut do Santa Coloma, tan mancada tie l'esperit esportiu, degut en gran part
per Ia falta dole mitjans quo posseeixen a 1 tres ciutats. Moe tot ha quedat en paraulee escampacles entre vna gent quo encara creu, espera i cc pregunta; Quari serO?
Coneixem molt be, quo el ecu pressupost suma forca milions do pessetes i que
Ia qüestió monetària, ha estat moltes vegades Ia causa que ha impedit una realització i ciue ha privat ci desenvolupament d'un poble PerO coneixem tambO, Is posició de Ia DelegsciO Nacional d'Esports, pel quo fa referOncia a aquest punt, puix, corn
en altres coses, subvencionaria una grarl part dcl ecu cost, i Ia rests aniria, en aquesta ocaslO, a càrrec do lee firmes coniercials do Ia nostra ciutat,
Per tal motiu, horn segueix preguntant-se: cQuO passa ale consellers del Municipi?.. LCOm és quo en ole darrers mosos, ja molts, no s'hagi fet cap millora al be
come'?,,. Raonis totalment senisates, d'un que comprOn mottos cosee i que no entOn
nioltes d'altnes.
Per sort, segons ens hem assabentat darrerament, Ia Junta del Club de Futbol
Fames, estO creant un Comissió, per a trebailar a fons Ia qüestiO i intontar aconseguir per niitjO do bones influOncies, aixO que és somni per alguns I esperanca
per uns altres. Els desitgem molts sort, ja quo 05 llsstiniOs I cal avengoniyir-se, que
tota coca quo es vol for en benefici tie tots, s'ha d'obtenir per rnitjans totalment indirectes.

JOAQUIM TRIAS I MAS
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IMP REMTA

gràfiques

can talozella
Ver9e Maria, 9 - Tel. 11
SANTA COLOMA DE FARNES

Servei dieri a Las Planes,
Amer, La Collera, AogIês
Santa Coloma de Farnéa a
Barcelona

I

Princesa, 56 - Tel. 2312943
BARCELONA
P. LIus Rodés, 17 - Tel. 189
SANTA COLOMA DE FARNES

Camprodén, 1 - Tel. 193
SANTA COLOMA DE FARNES

jovent Cs pares a pensar-hi, i fins i tot a
participar.hi.

Planejant aquesta revista hem pensat de
dedicar-hi una secció o espai que exposés
l'ambiont literari, artIstic, cultural, etc. que
s'està formant a totes es escoles do Ia
nostra ciutat, i el que pensen i Fomenten
Ia joventut d'avui.

La concurrència del nostre poble crec
que no lou pas niolta. Perà em pregunto:
no seria molt més nombrosa aquesta participaciC si entre tots ens ho proposCssim?

Desgraciadament veiem, encara que ens
dolgui, que a Santa Coloma, com a molts
daltres pobles, no sen pas moltes les facetes artistiques que es poden portar a
terme per tent, no ens estrariyem Si veiern
que el jovent no presta Ia deguda atenció
a totes aquestes coses tan nobles i belles.

eaiii.i ilel tIe4g

Mes no cal que ens aturem a revisar el
panorama actual del nostre poble, cal actuar fer-ho positivament. Es a dir, que
mitjancant actes culturals, concursos, etc.,
el jovent que no s'interessa i l'adolescència que s'estè formant, s'hi aficionin fins
a descobrir-hi el seu veritable valor.
Aquesta joventut d'avui, tan desperta,
cal donar-li a veure Ia bellesa amagada
que porten dintre seu. Perquè, no en tinguem cap dubte, sam nosaltres els grans,
qui hem de fer que se n'adonin. No dune
rnanera imposada i imperative, que de5prés no ho faran, sinó d'una manera in.
directs que els hi vagi portent. Per aixC,
voldria fer une crida a tots Is gent que Ii
semblés be aquesta opinió. Una crida que
fos punt de sortida d'una acció cultural
comt sobre tots ala joves.
Perquè veiem que hi tenim quelcom a
fer, revisem per uns instants un petit gran
ecte del "Circulo Cultural Colurnense'.
Aquest, fa dos anys, instauré per aifra
vegada uns concursos de diverses matéries, (poesia, prosa, pintura, escultura, dibuix, etc.) que donaren Iloc a que molt de

Cancó trista i desesperada,
cancO d'anginia I cancO de goig,
cancO de joventut desenfrenada,
cancO que divinitza, cancó de boig.
Cancó que remoreja silenciosa
envigorint-se a sobtades corn el vent
cancO densa I voluptuosa
que a tot arreu misteriosa es sent.

Es d'uri so tènue, rnelangiosa,
i s'infiltra per Is peli insistent,
i embriaga Ia sang arciorosa
enfollint el nervi quo s'esbalota punyent.
Cancó que es desprèn plena de bellesa
del cos femeni, esvelt i ondulant;

cancO d'empenta i cle peresa
que es canta tan! quiet corn caminan.
Es d'un so vibrtiI, és dolca fressa
que exhala el Ilavi, i'anca, el pit libent,
I reasons ben o ma! entesa
dins Ia cam i dma I'ànima agonitzant.
CancO trista i desesperada,
cançO d'angünia i cancO de goig,
cancO do joventut desenfrenada,
cancó que cilvinitza, cancO de boig.
(Poesia presentada al Certamen Literari
del "Circulo Cultural Colurnbenrcs').

LAMPISTERIA I ELECTRICITAT

saIvaor

alliorti

Jo no sé si, en èpoques anteriors, el
món, a més do lea diverses divisions-rackmes, nacionalismes, rica, pobres, etc., etc.1
tenia també tan marcada Is divisió .JOVESGRANS. Perà actualment és un fet concret: Dos fronts son alcats en una espècie
do guerra freda: JOVES-GRANS.

Verdaguer, 16 - Tel. 322
SANTA COLOMA DE FARNES

Fa uns dies uria revista preguntava:
Quan es deixa cl'ésser jove? Quan es comenca a ésser gran?

Agenda de Transportes
JUAN EQUEU
A. T. N.° 1379
EN BARCELONA:
SERVICLO DIARIO A BARCELONA
Despacho y Agenda:
San Sebastlén, 13 y lB - Tel. 2

c. Cornercio, 15 - Tclófono 21971 02
Calls Ribas, 51 y 53
Almacén con muelle para carga y

Almacén y Garaje:
Francisco Moragas, 50 - Tel. 367

descarga cIa tocla clean do rnercancias.
Teléfonos 225 02 19 . 245 00 28
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Jo crec que Ia barrera no resideix en
I'edat. Crec que Ia barrera resideix en el
punt que separa dues menes d'I,omes:
Uns homes quo porten estancacles sobre
seu, corn una sogona poll, quatre idees
—Ia maloria de lea vegades prefabricades— quo els tranqui.Iitzen suficientment
per poder anar vivint, uns homes que, o
be decebuts o be aburgesats, han perdut
l'esperanca d'un mon ho (o prescincleixen
d'elIa); uns homes quo només volen que

se'Is deixi "tranquils" i "en pau" per poder acumular diners (o neveres i teIeVi5Ors,
és igual), d'uns altres homes que evolucionen, que creuen quo I'actitud de "a ml
plim" és Un gran egoisme, d'uns homes
quo volen iluitar contra els defectes concrets d'un poble.
La joventut, corn ésser encara sense
malejar, porta clintre seu, intacta, Is idea

originària en l'horne d'un mOn equflibrat,
perfecte. I el xoc quo Ii produeix el mon
que, en reatitat, el volta amb Ia irnatge
que eli en té, Ia rebol.la. Crec, doncs, quo
l'home és jove si es rebel.Ia i Iluita con-

NOSALTRESI ELS JOVES
Deixcu-me comoncar pOl principi... Fe
més d'un any, qua cinc loves d'aquest
poble es varen il.lusionar per porter a ter-

valors quo semblaverr totalment inemovibles per als grans i que per ells seran
inadmissibles. Es possible, peth, que no

me quelconi que sorgi d'elIs mateixos, do
Ia so y a prépia vida, do los seves inquie-

ens quedem en es formes.

tuds: Iniciar un diàleg obert, noble, sincer,
Iliure... amb tots els altres loves del poble
i comarca, en dialog amb tote a gent gran
que encara té ci cor jove, quo encare és
capac d'il.lusionar-se I de mirar endavent
amb una espurna d'esperanca.
Aquell inicial grup de cinc loves davant
'empresa noble I dificil quo volien porter
a terrne, no podien fencer-se, no podien
restar sols; celia quo s'obrissin, quo iniciessin is tasca luntarnent amb altres joves
alguna persona gran. I aixi, poc a poc, 01
grup s'ha anat eixarnplant. Are a som
una bone colic.,,
Avui aquesta idea tent do temps arnanyagada comenca a ésser una reelitat. La
revisla està a les vostres mans. El dialog
she iniciet. Es veritat que dune manera
pobra, senzilla i hurnil. Peré val Ia pena
de comencar. -.
De totes maneres aixè no és pas ci rnés
important. El més important és l'esperit
quo ens anima Ia idea que pretenem. A
voltes squest esperit i aquest ideal estaré
barrejat d'unes forrnes do vestir, do cantar, d'actuar, de divertir-se, de relacionerse arnh l'altre sexe, de deixer de banda

tra tot el que no concords amb aquesta
originària idea d'equilibri. Es jove si creu
possible aquest mon perfecte I el busca
amb ii.IusiO, puix Ia joventut Ia ports en
si Ia ji,Iujó. Es iove 'home quo té La mentalitat oberta a l'evoluciá vers aquest punt
d'equilibri.
Es absurd de dir quo no s'es jove a 35,
a 40 o a 50 anys. Si un home do 40 anys
no ha esborrat de dintre seu el seritit
d'uria humanitat perfecta, si no ha perdut
La ii.iusió d'aconseguir-Ia si no s'ha aburgesat, no s'ha estancat ni s'ha piegat de
mans davant del nostre mOn pie de pro.
biemes, aquest home no ha perdut Ia overntut. I si un noi de 18 anys ha pres
l'actitud de dir deixeu-me tranquil "a costa del que sigui", aquest noi ha deixat
d'ésser love.
PerO ens trobem amb un fet que, no
5 5i és normal o és un fenomen do circumstàncies: Gairebé podem dir que les
generacions de més de 35 anys (parlo
d'Espanya) han perdut aquest esperit de
realitzaciO, d'il.lusiO i de liulta en el camp
dels valors morals , per taint, aquest espent de loventut. Possiblement sigui per-

Voidriem recorder unes paraules del
Cardenal Helder Càmare, dirigint-se els
loves:
"Es cierto que protestáis, reclemáis, cxigis, pero ,cómo os pueden negar ci derecho a ox igir, reclamer, protestar, si flO
se os consulta en esle mundo de inlusticia
y do guerra?"
"Todo lo que deseamos, en diélogo fraterno (los cures sin clerical ismos, los padres sin paternelismo), es quo tengéls un
poco de peciencie con nosotros, los que
hemos sido engendrados y criados en un
anibiente do estancamiento y do egoismo.
AsI nos daréis urta admirable lección de
aperture y humanismo."
"La juventud no es solo Ia faltzr de arrugas y de canas; Ia vejez no sOlo es Ia edad
avanzada. Bien sabéis vosotros quo ser
oven es tener una cause a Ia que consegrar Is propia vida."
Des d'avui tenim una ceusa met a Ia
quel podrerri consagrar Ia nostra vida: delxar sentir Ia nostra veu, Ia nostra inquletud reformadora en un men mossa sovint
adormit en l'egoisme i Ia comoditat. I Os
per aixO quo també avui ens sentim una
mica més loves.

qué aquestes gerieracions han viscut Ia terrible experiència d'una guerra civil i d'una
post.guerra quo ha mort l'esperanca I i'ideal de dintre seu. No n'hi ha per menys.
lYacord. PerO jo volcinia dir una coca a
aquestes generacions: Comprenem perfectament quo vosaltres estigueu clesenganyats, comprenem perfectament quo estigueu tips de tot I només vulgueu que se
us deixi tranquils, peth, adoneu-vos quo
aixO es un assumpte de drcumstàncies,
adoneu-vos que si tots prenguéssim aquesta actitud passiva i egoists d'ignorar "realitats desagradables" Ia injusticia i ei mal
en quatre dies s'haurieni apoderat do Ia
humanitat. Adonieu .vos que aquestes noyes generacions quo pugen, encara tenen
dintre seu l'esperanca d'un mOn ho (res
no l'ha mort per ara) i aiegreu-vos d'aixO.
Alegreu-vos que aquesta gent porti l'esperanca que a vosaltres Ia vida us ha pres,
ja quo mentre hi hagi esperanca el mOn
tindrà soluciO. Envegcu-los-hi ci voleu, perO
no feu corn aquell home quo, perquè vs
perdre les cames, volia dedicar-se a tailar
les cames a tota Ia humanitat.
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del concili
"Finalment, a vosaitres jovos do tot ci m6n,
ci Concili vol adrecar ei darrer dels sous
missatgos. Porqu vosaltres sou els qul hou
de rebre Ia torxa de mans dots vostres avantpassats, I els qul viureu en aquost men just
en el moment de los ms gegantines Iransformacions de Is soya histria. Sou vosaltres
els qui recollint eis millors exemples I en
senysments dels vostres pares I mestres, for.
mareu Ia sociotat dcl demà. I us salvareu o
deperireu en ella.
L'Esgtésia, durant quatre anys, ha trebahat per rejovenir ci sou rostre, per respon.
dro miller als designis del sou Fundador, el
gran Vivent, ci Crist, eternament jove. A
t'acabament d'aquosta impressionant "revisi
de vida" es gira cap a nosaltres. Es per yesaltres jovos, sobretot per vosaltros, que
s'acaba d'encendre amb ci Concili, una hum
quo il.iuminarà I'esdevenidor, ci vostre asdevenidor.
L'Esgksia est preocupada, s'afanya perquè Ia sociotat que esteu a punt de constituir respecti Ia clignitat, a ll'ibertat, ci drnst
do los persones. I aquestes persones són les
vostres.
Est preocupada, sobretot, perquC aquel.
xa societat Ii dclxi xpandir ci tresor, sempre
antic i sernpre nou de Ia seva fe; perquè
les vostres Innimos puguin rabejar .se iliure.
mont en els seus benèfics esciats. Confia qua
vosaltros trobarcu en lot moment una força
i una alegria tan grans, que ni tan sois sentireu Ia lemptació, corn aiguns deis vostres
svantpassats, de cedir davant Ia seducci6
do. los fiiosofies de l'egoisme I dci plaer, o
de Ia desesperança I del no-res; I quo enfrontats aml, l'ateisme, fenomen de laxilud
j do voilesa, sabreu afirmar Is vostra fe en
a vida i on tot elk que Ii done sontit: Ia
certesa dc l'existOncia d'un Déu just i be.
En nom d'squest Déu us exhortern a dila.
tar els vostres cars sogons les dimensions del
mOn, a escoltar Ia crida del5 vostres germans
I a poser ardidament ai seu servel los vostres
energies. Lluitou contra tota mena d'egoisme.
Nogueu-vos a desfrenar els vostres instiflIS dc
violencia I d'odi engendradors do gumres
amb Ilur seguici do miseries. Sigueu gene.
roses, pars, respetuasos, sincers. i edifiqueu,
entusiastos, un mOn miller que els dels yestree avantpassats.
L'Església us mire amb confianca I amor.
Rica d'un ilarg passat sempre present en
ella, i svancant vers Is perfecci6 humane en
eis temps vors els darrers objectius do is
histOric i de Ia vida, 05 Ia veritable jovenes,n dcl mOn. Posseeix tot silO quo constitueix
ha farce i I'oncIs dc Ia joventut; Ia facultat
d'alegrar.se do tot el que comenca, do lliurar'se sense compensaciO, do renovar-se i
reemprondre el cami per a novas conquestes.
Mirou-Ia i dcscobriu en I'EsglOsia ci rostre
de Crist, ol veriIabl heroi, humil I savi, ci
Profeta de a veritat i do l'amor, el company
i I'amic dels loves. Es realmont en fern do
Crist quo us saludem, us oxhortem i be.
neIm."
Es amb equesta confianca que ci Concili
i I'EsgIOsia hs posat en nosalires, els ioves,
que Volem iniciar i continuer squesta revisFe. Volom no defrauder-Ia.

Vaig Ilegir, fa poc, on aforismo, anib forca quasi apodictico, quo
"Doneu-me un poble, uno comzirca, una regió... que cultivi Ia cultura
conservi es seves tradicions, I us sabre donar raá de Is soya gent."
Aquesta sentisncia do Is saviesa popular, onclou un contingut molt
dens d'ensenyances de realitat, Es Indubtable quo tots els pobles quo
formen una comunitat comarcal, juguen un paper molt issCs gran del quo
sembla en Iii trama de Ia vida humans, i que les conluistures ---favora
bIos o dosfavorables—, sembron rnb freqiièiscia per a Ia individualitat
que los regeix, un avenir més a monys présper o felic. No cal for res.
saltar el Fruit de lea obres d coda un d'ells en ordre a Is prps auto•
formacic, is que squeal ds un domini en el qual si ens hi endiriséssim,
frisariem ben aviat els limits do a Iliure manera d'ésser de cada mbit
cornarcal, I deixariem sense efecte Ia potestat d'obrar segons Ins tradi
dons per prpia refloidó dols nudlis que Ia formen; o tal volta per mdividualitat, a quo tots aquests conceptes del Iliure rbitrarisme son potser
intangibles per als humans —dintre el nostre modest critori—, ja quo sOn
molt aIls i elevats tots els designis del Creador sobr els pobles I els
misteris de Is Iliure cooperaciO do 'home a los cases per ElI creades.

CoI.!aboració agricola de Pere Campeny
Heus cci un fenomen que ha emprat molta Iletra impresa en
els darrers anys. Are a no és novetet I se'n perle menys, rnalgrat
que ci fet, a es nostres contrades, conslitueix, sense dubte, una
fite histèrica.
En l'avenir, quan ct tracti cie l'econornia catalana, caldrfi estudiar comentar l'estructuraciá agrària per doe periodes ben definits; des de Is gt,Jerra dde remences fins l'actuai decade i d'aquesta en endavant.
En el temps, l'economia comarcana radicava essencialment
en Ia producció agrIcola, ramadera i de bosc, Bone part do l'activitat industrial i de comerc gireva al seu entorri.

PerO, atenent-nos solamont a los qualitats exteriors i personals de
cada comunitat, tant si £s comarcal corn regional, Cs cert que el treball
de cads on d'ells, l'idonl mOs o menys enlairat que Is regeix, I Ia cons:tància en complir on Ii proposat, orieisten Is vida dels pobles, donant-nos
oneixenca qualificativa dels personatges que Is formen,

La nostra cotnarca, amb In seva varietat de clima, composicicS
de terres, altitud, pluviometria i d'aptituds cgràries en resum,
podem dir que és el compendi de 'agriculture cetalane i, Sdhuc
en les rnesures I sisfema de trebell de lee explotacions carnperoles, trobem representats procediments I conceptes de lee més

Tot aquest prOleg, modestamont filosOfic, Os per a donar una introduci6 significativa, o mOs ben ditr ressonàndia d'una secci6 quo preciament neix en questa petita "xerrada" de Ia nostra —ja podem diraixI— Revista Comarcal, i quo aquesta esrnentada secciO s'anornenaré:

diverses latitude.
Al redCs del fet quo comentem; atesa Ia nissaga fonamentel comercana i ci volum de ies terres i "maclee" sense cultlu,
es promouen ies segLients preguntes:
ORIGEN: Causes fonarnentals i circumstencials?

FIZTAL de l COMAflCA]
.a quo en ella os Fare "ressO" —el flOfll mateix ho diu— do totes Ins
vicissituds de a Comarca de Is Selva, amb comunicsciO directe en cads
tin dels nuclis urbans que Is formen, en nombre do (.27?) i en que es
lliuré, molt do prop, tot allO referent a aquesta conlunitat comarcal: his'Oria, tradicions, festivitats, monuments d'interCs turIstic, fets de trascetsJCncia i noticies quo siguin do domini pi:iblic.
Santa Coloma do FarnOs, capital do a Cornarca do Ia Selva, a travOs
'aquest finestral - ja obert dos d'ars—, saluda molt cordialment tothorn
mb el dosig mOt fervent do trobar Ia mixima col.laboraciO per a poder
donar continuYtat a aquest "RessO" literari do Is nostra inigualablo, exuerant I esmaltada Comarca do "LA SELVA".

EFECTES: Per a l'antic pages? Per ai pais? Per a l'abast hurnà?
Si pretenem de tracter amb l'objectivitat que es mereix un
tema tan discutit, respecte al qual s'han forlat teories tan dispars, cai anar amb mètode i, més quo opinar, analitzar cede facete i conjuntura en el temps I l'espai adient a cada una I a totes cues.
L'espai material de qué disposem no permet, després del
que acabem d'expressar, un apurament del tema
ens oblige
a esperar ci segLlenr nCmero de Ia revista per entrar a font. en
l'anàlisi i veure ci trobem resposta a los esmentedes preguntes.

(CONVE DE RECORDAR
MFTGES!
Dr. Frederic GironcSs. Calvo Sotelo, 16. Tel. 17].
Dr. Lluis M.° Tomàs-RodC. Bto. Dalmau, 9. Tel. 15.
Dr. Meximilià Asso. P. Sent Salvador. Tel. 276.

LL.EVADORES:
Maria Ferrés. Sent Sebastiá, 37. Tel. 182.
Rosa Colomer. Firal, 6. Tel. 289.
Marie Coromines. Clevé, 49,

FARMACIES:
Fermécie Soler. Pare Rodés, 50. Tel. 30.
Farmécia Callis. Frederic Clascar, 4. Tel. 3].

t,

HOSPITAL, Sent Sebestià, 97. Tel. 225.
AJUNTAMENT. Pare Rodés, s/n. Tels.
j 77.
GUARDIA CIVIL. Camprodon, 50. Tel. 69.
CASA RECTORAL. Josep Antoni, 23. Tel, 18],
JUTJAT. Sent Sebestià, 74. Tels. 125 i 16.
sMBULANCIA: Hospital.
CO TXE CONTRA INCENDIS; Aluntament.

el iersei
d'ovui, pensaf
i reaf per a
ovenf d'avui
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'aqul, d'aIIà I de tot arieu...
extrañas coincidencias
La revista "Excalibur", que se rublica en Durban, Repáblica de SudMrica, publica una lista do extreordinarias coincidencias entre a muerte del presidente
Lincoln y Ia del presidente Kennedy. Cabe preguntarse si no existe verdaderamente, fuera dcl tiernpo y del espaclo,
y también de nuestro limitado entendimiento, algo mis que simples coincidencias entre los dos rnagnicidios:
1. Lincoln fue elegido presidente en
1860; Kennedy, en 1960.
2. Anibos fueron asesinados un viernes.
3. Ambos lo fueron en presencia de sus
respectivas esposas.
4. Ambos fueron alcanzados por Ia espa Ida.
5. Sue respectivos sucesores se Ilarnan
Johnson.
6. Ambos sucesores eran demócratas
del Sur.
7. Ambos habian sido miembros del
Senado,

juan

can

roura

B. Andrew Johnson (sucesor de Lincoln)
neció en 1808. Lyndon Johnson (el
actual presidente) nació en 1 908.
9. John Wilkes Booth (ci asesino de
Lincoln) nacid en 1839. Lee Harvey
Oswald nació en 1939.
10. Booth y Oswald fueron asesinadc,s
antes de haber sido juzgados.
11. Las esposas de arnbos presidentes
perdieron cada una un hilo durante su estancia en Ia Casa Blanca.
12. El secretario de Lincoln, que se lIernaba Kennedy, Ic aconseio vivamento no ir al teatro en donde fue asesinado. El cecreterio dcl presidente
Kennedy, que se Ilamaba Lincoln, le
aconseió no ir a Dallas.
13. John Wilkes Booth disparó en un
teatro y corrió a esconderse en un
almacen. Lee Harvey Oswald disparó contra Kennedy desde un almacén y corrió a esconderse en un
teatro.
14. Los nombres de Lincoln y de Kennedy tienen siete letras.
15. Los nombres do John Wilkes Booth y
Lee Harvey Oswald tienen quince letras.

riera

tramontana
COMIDA5 :: TOCINERIA

Virgen Maria, 11 - Te'. 177

Y a estas "coincidencias" aén podria

añadirse:
16. Se cree que Lee Harvey Oswald, cuys culpabilidad todavia no ha sido
demostrada, tuvo cámplices. Lo misnio se dijo de John Wilkes Booth.
17. Un vengador fanStico, Boston Corbett
maté a John Wilkes Booth. Un fanático vengador, Jack Ruby, maté a Lee
Harvey Oswald. En arnbos casos se
ignoran los verdaderos rnotivos.

Y LA IHAGEIIIA DE NIGERIA?
Amb aquest titol I'editorial cle "La
Vanguardja" publics el següent:
'Hace unas senianas, el cardenal Heenan, predicando en a catedral anglicana
de Westminster, en Londres, reté a Ia conciencia cristiana de Inglaterra y Europa con
palabras durisimas: 'Los cristianos —diIc— tienden ahora a coincidir en las manifestaciones cuando algo desagradable
ocurre en el rnundo; debemos procurer
estar muy seguros cuando protestamos
contra lo que hacen otros; pensad cuantee rnarchas y rnanifestaciones han tenido
luger contra lo del Vietnam y cuan pocas
se han hecho por las matanzac de Biafra;
en Biafra, en carnbio, segOn ha dicho el
presidente do Ia Costa de Marfil, se hen
matado més gentes en diez moses quo en
Vietnam durante tres anos, y somos nosotros, los britSnicos, quienes hemos proporcionado muchos de los instrumentos
de muerte'.
En efecto, Ia guerra de Nigeria cuesta ya un millón de cadéveres.

Està vist, que ni lea guerres, sense
tins bona propaganda, consegueixen cridar l'atenció.

SANTA COLOMA DE FARNES

10

ha dicho Pablo VI:

hay que mejorar las condiciones del trabalador

lnstal.lació hum i aigua
Representació oficial de KELVINATOR

Televisors "General [lèctrica Espanyola" (G. E. F.)
c. Pare LluIs Rodés, 40
SANTA COLOMA DE FARNES

Venda en exciusiva dels productes:

La Salle, 9 - Telèfon 48

ROCALLA:
Planxa ondejada i Ilisa
Tubs per santria i hleugera
Dipàsits, jardineres
teats

Fabricació de: MOSAICS, TUB5 DE FORMIGO, etc.

AISCONDEI.:
Tubs per sanDària I presió
Planxa transparent I optic, persiana
Arrimador plastic, eta.

IaIola de València, La Bisbal ; restartis elements pa1 ram de Ia construccio i decoracid
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".Qué decir del trabalo cuando es
enojoso, opresor, incapaz de alcanzar Cu
primer objetivo: el pan, Ia suficiencia económica pare Ia vida; cuando sirve para
acrecentar Ia riqueza ajena con Ia propia
penuria y miseria; cuartdo cc manifiesta
como indite y casi como prueba de insuperables e intolerables desigualdades económicas y sociales? Teóricamente a respuesta cc fécil, aunque en Ia practice sea
también bastante dificil a veces; pero Os
Ia respuesta enérgica del sufrimiento humano; fuerza, a Ia postre, victoriosa; cc
preciso reivindicar para el trabajo condiciones mejores, progresivamente mejores;
es necesario asegurar al trabajo a justicia que transforme su rostro dolorido y
humillado, y Fe dd un rostro verdaderarnente humano, vigoroso, libre, alegre,
radiante por a conquista de los bienes
econémicos, suficientes pare una vida digna y sane, y también do los bienes superiores de Ia cultura, el descanso, de Ia Icgitima alegrIa del vivir y de Ia esperanza cristiana". (Pablo VI, Discurso en Ia
festividad do San José Artesano, 1968).
Con un salarlo minimo de 96 pesetas
(hay muchos en Espalia que cobran este
salario), se puede asegurar al trabajador

una vida digna y sana? Mucho nos tememos que vna vez mas las palabras del
Papa caern en et vaclo.

Es nuestro propc5sito intentar dar a conocer las diferentes cctividades deportivas que se produzcan en nuestra ciudad, y do
émbito nacional, con pequehos comenterios, ci el espaclo en
esta sección nos lo permite. Sin embargo, creemos que mucho
seré el espacio libro quo quede después de exponer a marcha
de nuestro deporte rey: ci fétbol.
Son pocos los deportes que se practican solo en verano,
cuando ci OtboI descansa, luce apagadamente Ia estrella del
deporte; ci ciclismo y Ia nataciOn vienen a dar un aire de sona actividad, que muere irremisiblernente con Ia Ilegada de los
primeros 1: rios . Es natural, son éstos, deportes de verano, quodando en invierno Santa Coloma sornetida a un suefIo profundo de apatia deportiva, restando, dare est, ci fOtbol.
Ei deporte es necesarlo, no querenios descubrir esta necesided, harto pregonada por nuestra television, pero parece que
vivamos ci margen cornpleto do esta realidad; hay infinidad de
deportes a practicer tanto en verano como en invierrto, que ignoramos compictarnente. Y no cc que 1:aite luventud; Santa Coama es una ciudad eniinentemente loven, y no nos referimos
solamente "ci oven" sino también "a a oven". ,No es verdad que habia un equipo fenienino de baloncesto? ,QuO pasO?
Por qué no tuvo continuidad? Otra de las realidades ms eectivas de nuestros dias es Ia promocjOn de Ia mujer en ci trabo b, en ci rnatrimonio, en ci deporte, etc., es que aqui tamblén ostamos al margen?
Es de resaltar ci hecho do quo, habiendo tantas juventudes, el Club de Deportes Fames ha podido montenerse y subir
de categoric gracias a jugadores no columbenses, cc muy triste quo en nuestra ciudacl no so encuentren once lugadoros para former un equipo de Segundo a Primera Regional.
I-lay un "mal", un "alga" que corroe ci espiritu deportivo,
edemés de no disponer de instalaciones adecuadas.
SOlo quisiera preguntarles a ustedes, padres de familia:
No es encantaria ver a su hijo o hila jugar ci fOtbol, balancesto, tenis, hockey o uno de los mu deportes quo existen? ,,No
les Ilenaria ci corazOn do gozo ver cOmo los demOs aplauden
al "suyo"? ,No les agradaria mOs que verbs fumar o con un
"cubalibre"? No nos engañemos, Ic que pace es que asi es mac
cOmodo. ,Por qué no empujar, desde case, a sus hijos hacia estas aficiones deportivas, sanas y nocesarias parc su desarrolia?
Hay mucho que hacer, ,Por qué no pensamos l:ormalmente
en ella'?
XUTIS

• Aplaudeixo ci President, Junta I jugadors del "Fames", per Ia
brillant campanyc quo hen portat a ternie; a tenirn i'equip a primera
Regional... ia era hora!
• S'ha batut, segons tinc entee, ci rcord d'enrrades I assistencia
d'aficioncte ci camp; aplaudoixo, tambe, tote aquesta afició,
• Puja do categoric, puja do preus, fitxatgoe do jugadore, soguramont rnonye partits guanyate. Afició, reepon!
• Una tasca primtcia dci C. 0. FARNES Cs d'iliuminar part del
camp a ofoctes d'ontronament..., eerie ideal do peder celebrar partits
nocturne; Ce quo aquosta Cs Ia idea que porten..
• A grens idoes, grans pressupostos, i a lee arques dci 'Fames"
hi ha teranyines, i Cs necessària a col.laboraciC de tothom.
• El saido negatiu es comprensibie, i s'ha de tenir en compte quo
no solament mantC el club un equip, sinó tambC ole infantils i juvenils; equosts són els que creen ei deficit; perC també Cs necessari
quo hi siguin.
l.a tasca do fitxatgee do noue jugadors ha de començar pci
"Fames"... diuon quo ci on Torrent, tambC podrion repeecar un dde
Blanquorce, i aixi amb tots piogats somblaria el Coiumbo dole gtorioSOS aflyS passets
• Tenim un Ferragut (que ci ecu fisic em fa pensar amb en Pirri),
Un Canifu, un JofrC, etc., xicots molt bone quo amb ontronament p0.
den arribar a donar un resultat excellent.
• Soria molt intereseant quo l'equip del "Fames" foe compost per
jugadore de Santa Coloma; ci era quo pugon do categoric es nocoe.
site gent "constructive" i gent "productive", 5 no és compatible coordiner ole Coma, Torrent, "ciontifics" do a piiota, amb ole Forragut,
Canitu, JofrC, etc., loventut, Force, genes..?
• Sombla quo Cltirnament, i amb resultats posirius han pogut adapter gent iove del nostre rocam. Es un example do dedicacio i treball, dignes do tenir en comple, a tasca quo s'ha proposat ol Club
de 0. FARNES.
• Quants més jugadors del rocarn hi haguin, mCe gent anir al
camp, i l'xit do taquilla aesogurat', i ci per postres guanyen els partife do casa, tothom content.
• El "Fames" sore corn Ia prirnera peixera que tinguC ci Sr. Cap.
devila (I no s'onfedi) ci Bar de l'Hotei Central; allC hi anavari el peixos
a fer ole eous Citims ospotocs: tote h marion.
• Si poguCesim arribar ale 90 minute ornpatats, dCiem els socis del
"Fames", quan el partit contra l'Hilarionso, a Ia prbrroga marcariom;
a Ia prCrroga i hi arribérem empatate, Ia iltistirna fou que els marcats
resultàrom nosaitres, i "desmarcats" do Ia compotició.
• I fou una pena, perquC ia estava calculat; el proper partit los
arques dci "Fames" haguessin tornat a brillar; qu hi farem! el "Far.
nec" propose I l'Hilariense dispose.
• S'estC pariant molt d'en Coma, que ci esté "tocat", que ci està
acabat, quo ci ningC no ci vol...; que mCs voidrion molts equips que
tonic-b. Los victerlee del futbol cc tradueixen on goie, i oil n'ha mar.
cat 44 en 30 partits.

GALERIA DE FUTBOLISTAS

JOSE FABREGAS, et adual entronador del C. D. Fames, as suficienemente conocido pare explicr eu trayectoria futbolcstic.
Nos place reseller Ia bion que
ha sentado al eficianedo local Lu
designación como entrenador de
nuestro oquipo. Edamos convencidos que a sue éxitos de luqador
en active, querré ahora, "Lila",
añadir otro exito ms coma entrenedor,

LORENZO RIERA, actual ugadar
del Cdrdoha, orgullo dcl fdtbol
columbense, proclucto neto de Ia
formidable cantora de fulbalistes
quo ha sido y dobe continuer
siendo nuestra villa.
Fames - Gerona - Cdrdoba, he s;
do su triurifal y corte trayectoria.
Doseamos a "Lens" una prolongada activicled en Ia dR'isión dc
honor, que bion lo merece.

COMA, brillante lugadom do Is cantata local, que ternbién ha catado las mieles de Ia
popularidad. FarrrCs - Gerona GibCn - Tarmagans - Gerona y FarnCe, hsn Iaionado sue virludes de
iugador sobrio y efectivo. Cusndo eOn podria estar bugendo en
equipos de mCs categoric quo ci
nuestro, Vicens ha prefemido apomtar eu ciencia futbolistica on favor dcl Fames. iY quo pom muchas temparadas Jo veamasl
VICENTE
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MIGUEL TORRENT, uno mCe que
ha preferido motomnam al equipa
que lo larrzá a Ia fame, pare aportar su colaboreción en ci intemtto
de Iocjrar una claeificación quo
permita escalar Ia inmedieta categoric, Valioso elemento Miquei,
quo eOn retiene gran perle do
las virtudos que Ic Ilevaron a defender las camisoles de equipos
tan conocidos como el Condal,
Menresa, Gerona y Figueras, en
los quo ha de iado una estele do
morecjdos triunfos.

LA SECCIO TEATRAL DEL CIACOL
CULTURAL COLUMBENSE DE LA
NOSTRA CIUTAT
Fa apraximadamertt 10 snys, exaclament el dia 4 do febrer de 'any
1957, que Is Seccô Teatral de Is
nostra ciutat celebrabs el 25 oniverstri de Is soya fundació. Té a,
per tsnt, trenta-cinc snys d'existència i creiem que 6S un deure per
pail nostra, en La iriiciaeió d'oquesto revista, de fer-li us petit homenafge, de donar-li usa prova inclis d'agraIment per Is labor ciasenrotllads en ci transcurs de Ia
soya existéncia, 0 que ella, a met
de donar-nos moltes hores d'grtdoble i so esplci a moltissims cobmencs, ha donat a canèixer a diferents hoes do Ia nostra comarca, Ia
nostra pob!ació, sota tin prsma cultural i artstic, que tens dtibte ens
honra a tots,
El die 29 d'agosl cia l'ony 196,
després d'un llarg porode cl'inttctivitat, aquesta Seccid reemprenia
las saves actuacions. Sôn diverses itt
las saves representecions, totes cUes
curulles d'èxits, quo l'han posedo
novarnent on un primer plo dintre
let ectivitets culturals de Ia nostra
pa b I a c i ó , havent-les 6ltirnamont
reemprés lambé fora dc Ia riostra
ciulat. Aquest és un rnotiu met que
ens ompeny a fer-ne constirncie i
dir-los-hi, des d'equostes plenes
endavantl
A thaI de curiositat, a l'enserns
quo d'inforrna:ió, fern uns mica
d'histària d'aquests SecciC.
4 l'any 1931, a let Festes die
Nadal, varen unir-se per prirnera
vegads let duet Seccions exislents
Ilevors, una masculina i I'allra iCmenino, per representar "Els Pastorets" die lital "El Bressol do Jests",
formant-se una acj rupació mixta, a
qual do fet no ho deixat (t d'actuar, salvant tins lapsus a periacles
d 'inoctivitat,

A Is represontació dolt Psstorett,
seguiren "El Ferrer do Tall" (21
febrer 1932), "La Puntare be Is
Costa" (13 marc), "Foc Noti" (13
d'shril), "La Dida" (24 d'shril), "El
Cardenal" (8 desembre), etc,, obres
totes d'innegable qualitat i covercjadura, culminant let seves actueclans d'abans de Ia guerra de Ll
beració, en els anys 1934 I 1933,
emb a participaciC en cIt Concur-

sot do Teatre Catolé Amateurs, obtOnsil 05 ci primer us merilori tarncr premi de segona categoria i ingrés a Ia primers critegoris, i en ci
secjon any també usa hanrosa clotsificacid, Aquestes acruacions de
Concurs, voren celebrar-se a en el

NOSOIROS SOMOS Los CULPABLES
Frecuentemente, y con razón,
peilculas les falta calidad.

fl05

quejanios que a las

No preterido solucionar el problema, pues mientras asistamos al cine por niera rutint, las productoras nacianales y extranjeras continuarn con peliculas de poca
categ aria.
Por desgracia, muchas personas son verdacieros escl]vos del dna, y sari muchas más las que entran en el local sin saber siquiera el titulo de Ia cinta,
i,Por qué no enterarnos Carl antelación del arguniento y calidad del film que se proyecta? Entonces, ,serisn
rentables esa dlase de pehiculas, si tomando coriciencia de
Ia poca calided, Ia gente no entrase en ha sala?
Suporigo quo nadie pretenderth afirmar quo no disponemoe de medios para ello, creo que a Ia vista de todos asIan una fichas, quo además de Ia clasificación moral, cosa
que también muchos desconocen, contiene Is crItica del
film.
,Por qué quejarnos si contribuimos a Ia decadencia

del cine?
En nuestras manos está Ia mejora necesaria dcl Séplimo Arte.

local del CIrcol Colurnbense ertlitat
en Is qual i en ci Iranscurs dais
anys, va queder definitivament ettablerta Ia Secció Teatral.
Passada Ia cJuerra, torna a formar-se I'Agrupació Tostral i en tins
quants anys, tC usa variada i riscmenada activitat, destacant, a part
de moltissimes obres castellartes i
cotalanes, let representacions qua,
con l unte mc rrt amb I'Orfed Ilavors
existent i intimement Ihigat amb ci
Teatre, as fares do les Operetes
"Molinos do Viento", "Luisa Fornancla" i "La Alegria de Ia Huerla",
aquesta iitirna, totalment interpretabs per arlistes I cantors die Is
Ions its t.
I srribem a ha nova formacid do
Ia Secció, a ha ressenyada a al comencamenl.
En aquesta època do tuprema meterialitat, en Is qua1 molts part do
(event tent es desihiga do ho espiritual, ens phau do constatar que
sdn malts ohs quo tonIcs encore
chintro seu us aire càlid a hart, bemostrant-lo tant cbs quo actuen
formant pert de Ia Secció, cam cit
qua cit animen omb Is seas prosends oct totes los representacions.
La Revista RESSO no podia ignorar, ni ha vol a aquesta Secció
Teatrah, I ret met, sinó de desitjar
quo Ia labor d'aquesta Secció prospen i doni usa ressonància que
erribi a 101 el jovont, a tota Ia ciutat, i inchOt a tota Ia Comarca. RESSO s'uneix incendicionahment amb
ol seu conies a rtlstic i culture I.

casaii

Fill de Joduim Trios
Centre, 45 - Tel. 25

carpinterfa taller

rnuebles-decoracián

SANTA COLOMA D FARNES

s3rt (aime, 2 y 4 - tel. 79 santa coloma de fames (cjerona)
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Desitja una hona entrada de "RESSO

Cada aparell PHILIPS té
Ia garantia mLlndial
duna marco de prestigi
en 125 pai'aos.

c. Calvo Sotelo, 16
Teléfono 87
SANTA COLOMA DE FARNES
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