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Aqueit ariy per Setm^na^Santa va ploure. Per Pasqua també
Els qiie havlen fét plans per sortir van maleir el temps.
A San\a Euiàliè "ëjs actes d'aqLfeJfs^dies es van desenrotllar bé,
una mi^^iferents dels altres anysS^p^^
La pluja, maigrat els seus inconveni^tits, èa -donar a la Setmana
Santa un caire més intim i més serioij^

«

LES

CARAMELLES

»

No es pot negar que hi van haver ganes i valentìa. Aquell grup
de gent que vàreù'veure, tapats fins a! cap d'amunt, era el de les
caramelles. Era un grup bastârif nombrós. però l'únic que eri el
dllluns de Pasqua cantava: No es va poguer fer molt aquell dia:
només un tros de La Sagrera. N'hl va haver prou per a salvar
l'honor.
Demanem que ans disculpin totes les cases, que son la nnajor
part, a les quais no vàrem poguer cantar: una sola colla i, a mes,
mullada no dona per més.
Q
És bonic cantar caramelles. És una d'aquelies coses que agrada a la gent gran, però també ais joves. És una de les, segurament poques, ocasions que tenim a Santa Eulalia de trobar-nos
tots i sobretot, de trobar-nos en una cosa que ens diverteix.
Per aixo s'expllca que vint persones no es resignessin a quedarse a casa el dilluns de Pasqua al matí. Llàstima que la pluja ens
va impedir ser molts més!
Però també hem de reconèixer que gracies a ella les Caramelles d'aquëst any passaran a la historia deis que hi han participât,
com una aventura, una mica d'heroicitat. A tots aquests, gracies.
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^dUöUalEns fan rodar el c a p
Ens fixem avui en tres tipus de persones. Ens pot servir per a tots; no és
per gust. Tres tipus: l'home que té
problemas, l'home que vol problèmes,
l'home que «li roda el cap».
A una persona li surten problèmes,
quan es troba davant de contradiccions; quan no pot o no és capaç de
valorar entre dues coses ràpidament,
sino que ha de pensar. Eis problèmes,
i ara està de moda, poden ser de caire
ínteHectual, i llavors ha de pensar més.
L'home que té problèmes, essencialment pensa perqué veu les coses confusament.
Hi ha gent que, per la causa que siguí, creu que tota la vida ha d'estar
marcada per problèmes; per tant, a
més a més deis que té (díguem-ne
«espontàniament»), se'n crea d'altres.
Aqüestes persones també pensen molt,
i están marcades per la confusió, però
en escala augmentada.
Com aquest segon tipus d'home, i de vegades com el primer, només ho poden arribar a ser les persones més o menys «sàvies», «elevades»,
etc.
Les persones normáis (les que no
sobresurten) es troben, davant d'això,
amb uns punts de referencia desorientadors; necessiten normes, exemples,
i aquests no responen com voldrien;
se'ls hi presenten amb positures contradictòries. Arriba un punt que la
gent diu: «ens fan ballar el cap».
Des d'aquí podríem demanar a uns
i aconsellar eis altres. Demanar a la
gent que té problèmes que vagi amb
precaució a l'hora d'expressar-los i voler passar-los ais altres. A cada persona li vénen normalment problèmes,
d'una manera sufìcient, i més o
menys se'ls va solucíonant. Una arribada massiva de problèmes per a ella
artificiels, que ella no ha descobert,
pot fer-li, i l'hi fa moites vegades, mal.
Cal dir a la gent normal que dintre d'un món, d'un ambient que sembla
moites vegades que ha perdut el punt
d'orientacié, compleixin el qué en
bona fe creguin que és el seu deure,
pensant que hi ha una veritat, un bé
i un mal.

COL.LABORACIO

Passai uzi

E X J R O F E S T I V i ^ L
per Marti Suñol i Genis
Quatre cançons empataren en la final del Festival d'Eurovisió 1969
celebrada en el Palau Real de Madrid. El fet, en sí, és d'una importància mínima; però es dona el cas curios que aquest esdeveniment ha centrât durant molts dies l'atenció de la majoria dels espanyols. Certament,
des d'unes setmanes abans de la final, i fins bastants dies després, gairebé tots els comentaris que hom sentia en els Ilocs més diversos — a la
perruqueria de senyores, a cal metge, al café, a l'oñcina del Banc, en una
reunió d'amies, ets.— giraven a l'entorn de diferents aspectes o fets del
Festival d'Eurovisió.
Pavant d'aquest fet és natural que ens preguntem: i tot això, per
qué? És que no hi ha entre nosaltres, en el nostre país i en la societat
en la qual vivim, fets, circumstàncies o problèmes més importants o
intéressants?
Hi ha hagut, en primer Hoc, cal esmentar-ho per la seva capital iraportància, una escandalosa campanya propagandística, com si la pervivéncia i l'honor d'un país estigués en joc; talment semblava que el
prestigi de la nació espanyola i deis seus ciutadans depengués exclusivament d'una cançô lleugera, de la seva intèipret i de l'organització d'un
acte social i audiovisual. Rellegint ara els diaris i revistes deis des anteriors a la final del Festival —tot recordant també els espais televisius
que li foren dedicats— ens hauria de caure la cara de vergonya. Al marge de l'interès de TVE —organ oficial— i de les firmes disco^àfiques i
comerciáis que poguessin estar-hi estretament vinculades per interessos
economics, la campanya propagandística semblava llançada per a fer
oblidar tot el demés; per a massificar l'opinió i desterrar qualsevol inquietud o sentit crítc. Hem recordat una mica aquella coneguda i banal
frase de l'opera «Marina» que diu: «A beber, a beber y apurar...» aplicant-la a la problemàtica del país. Vertaderament, molts espanyols han
oblidat tot el que podia ser problema per a fer-se seu l'honor d'im Eurofestival gloriós: circumstància tristissima, fet révoltant.
Molts potser pensaran que no n'hi ha per tant. Jo crec que n'hi ha
per més. I no tan sois pel fet immoral del milió i mig amb que fou
assegurat el famós vestit de Massiel, ni per haver tingut inutilitzat durant alguns mesos el Teatre Real mentre l'adequaven pel famós Festival,
sinó per la radiografia que hem pogut contemplar de nosaltres mateixos
i d'Espanya.
Ens ha estât possible poder comprovar que encara vivim en aquell
estadi en el qual el preu que pot pagar-se a un torero, un futbolista, una
cançô o un boxejador ens fan perdre el cap i vendre'ns l'anima al diable. En canvi no ens els fan perdre una inversió econòmica o una posició moral i social ferma enfront de la defensa de la justicia o de la llibertat.
Continuem tenint sense resoldre molts problèmes: el dels sub-normals, els del barraquisme o semi-barraquisme, el de les escoles en les
barriades obreres i grans centres urbans, el deis transports públics, els
d'una clara, justa i coherent política sanitària i tants d'altres. Si, d'acord, són problèmes dificilíssims i molt costosos; amb l'import de
l'Eurofestival no se'n hauria pogut resoldre cap. Però no es tracta d'una
qüestió de xifres, sinó de posició mental, d'intenció, de responsabiltat.
I cal que tots ens adonem d'aquest fet. No protestem per una cançô,
ni per un vestit; hi ha d'haver de tot en la mida justa. Protestem perqué es desorbiten els fets i la seva importància, i així es desvirtúa el
sentit de la vida humana. Molts es queixen, avui, que la vida no té
sentit: tenen raó si la vida —i l'amor, i la pau, i la félicitât i la justicia—
és el que volen ensenyar-nos a través de la propaganda que ens inunda.
Però la vida és una altra cosa, i l'home també. Molt al marge de les
bajanades superficials de l'extraordinària organització d'un festival de
cançons lleugeres.
La Garriga, Abril 1969

INDUSTRIAS AMBAROL
S. A.

\f'af)i'icación
de
93 arnices,
^sninltesf

^iniiitas

Exclusivista BR Santa Euiaiía de M m i

DROGUERÍA MARTÍ

LASAGRERA
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DIÂLEG
l^aiç. aácaiéa^ a um cfiup do^ jamé parlant
El dilluns al mati, l'endemà de la representació de «La núvia portava cua», vàrem estar parlant amb diferents noies:
—Us va sortir molt bé. eh!
—Jo no la vaig veure tota, però el tros que hi era em va
agradar molt.
Si, tampoc nosaltres ens esperàvem que sortis tan bé, de
Verität
Encara rèiem totes pensant amb ahir. L'Ester va recordar:
—...i Hävers que en Jaume Galobart va sortir: «la pianxa...!».
—Molt bol Ho va fer molt bé; tan serio, tan calmat...
—Us va caure un quadre de la paret.
—I se us va desenganxar aquella tovaliola.
—Què? Tovaiiola?
—Aliò que estava penjat darrera.
Ah, no! Era un quadre, però era de roba. Semblava una
tovalioia?
Vaig parlar després amb altra gent.
—Va ser molt divertida.
—Sí, la gent reía molt, I això, a nosaltres que érem dalt
i'escenari, ens anima.
—A tu si no bagués sigut per la veu no t'hauria pas conegut.
—Era mes incòmoda aquella perruca!
i altra gent també em va dir:
—Tot quedava força bé, llàstima que en Miquel i l'lsabel no
feien gaire bona parella.
—Potser si.
—i el jurat deis altres pobles, qué hi deia?
—No ho sé pas. Generalment sempre es diu que ha quedat
bé; però jo no oree pas que ens puntuín massa alt. Nosaltres
no tením tanta experiència, í això es nota molt.
—Haurien de tenir en compte l'edat. Segur que sou eis més
Jo ves.
—A Teìà eren tots molt grans i a Alella n'hi havia de grans
i joves.
—Anireu a fer-la ais altres pobles?
—Suposo que si. Ens hem de posar d'acord amb élis.
Tots estem contents perqué l'havíem assajat molt temps i
hi havíem posât força interés.
En Jaume Iglesies ens va ajudar molt a fer el decorat que
vàrem estrenar. No es pot dir que ens ajudés; nosaltres el
vàrem ajudar a eli.
—Heu fet molts diners?
—Sí, ara ja no estem en deute, tot i que ens varen desaparèixer aquelles mils pessetes per Nadal.

do. haàê:

—Vares veure aquell cartell que hi havia a la façana del
Casal el diumenge al matí?
—Sí, hi havia una núvia... amb cua.
—El va fer l'Isabel. Era maco, oi? A dins també n'hi vàrem
penjar, va quedar ben decorat.
—Teníeu televisló i tot!
—Ens la va deixar en Josep Danti, i gairebé tots eis mobles
ens eis varen deixar a can Lampista, a can Bassa, a casa l'Esteve Carreres i més.
—I com eis vàreu portar?
—L'Enríc de can Colom amb la camioneta... És un problema, però nosaltres no en podem tenir de mobles perqué se'ns
fan malbé.
—«Se US fan»?
—Bé, eis hi fem entre tots. Som incapaços moites vegades
de respectar les coses; també hi ha gent que s'ho carrega to!
per gust, és la gran diversió de segons qui.
—I això no podeu solucionar-ho?
—Només encarrilant eis petits a que no trenquin el que altres han aconseguit amb esforç. A més a més a baix no es
pot deixar res, perqué quan plou l'aigua es filtra pel cantó
de dalt del safareig i llavors tot neda i el que és de fusta es
podreix. Pobre Casal!
La presentació ens la vàrem inventar nosaltres. Segons he
sentit dir, aigú no sabia de qué anava al principi. És dar, ja
ho vàrem fer una mica per desconcertar, és més modem.
AIgú també es va pensar que se'ns fonien eis ploms o que el
llum feia pampellugues. És normal que es pensés perqué també passa de tant en tant. Però aquesta vegada teníem en Pere
Duran i l'Esteve de la Sala, que se'n cuidaven deis llums. 0
Pere de Can Calderí estava a dalt amb el teló i eis decoráis,
—L'obra era molt ràpida i no es feia gens pesada. Encara
me'n recordo quan la varen fer eis grans.
—Si et piau, no comparis...!
—Quan en fareu una altra?
—Em sembla que tardarem un temps; anar a assejar és
cansat, a més també tenim feina i no podem... L'última selmana hi vàrem anar cada día i és esgotador.
—Qui us dirigia?
—En Josep Ciurans i en Isidre Plaqué, que també han tingili
feina. Sí, decididament, hem de descansar.
— S í , sí; però no deixeu el teatre.
En acabar només cal dir que estem tots contents. Nosal'
tres ens hem esforçat i hem obtingut potser una mica més
del que esperàvem; però äixb ja passa, el dia de fer-la de Verität ens animem, ens embalem i...
Hem vist que a la gent li ha agradat força i que hi va disfrutar, i això és doble satisfaccio. Gràcies a tots i voldríem
fer-vos participar de la nostra alegría!

Carpintería mecánica y Tonelería d e

ANDRES
EL RIERAL

TEL. 23
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A cada número de la revista, ha estai la plana d'opinions una de les
més viscudes, no solament perqué és la plana en la guai collabora
més
eent sino també perqué l'exposar una opinio personal implica
sempre
el Que algú pensi diferent i la contesti dient que no és això, sino allò
altre etc. Això és bo perqué és una manera com una altra de
dialogar.
Ño deixem que això s'acabi, tenim moites coses per a dir i les hem de
dir escriviu-les i envieu-les, si us plau, a: Isabel Valls - Casa Elies - Sta.
Eulalia d e R o n s a n a .

PROTESTO
Hem clavat més d'una vegada programes del Casal als arbres de la
Sala, i ens eis hem trobat cremats
(sembla expressament).
Eis programes es posen per alguna
cosa. La gent cal que eis vegl. Si eis
cremen ningú no s'entera de res.
Eis qui es dediquen a oremar-los
s'ho deuen passar m o l t bé; eis qui ens
dediquem a posar-los, no tant; i menys
si ho hem de fer gaire vegades.
Si és que eis fa tanta illusió, podrien
cremar... què sé j o ! , alguna fotonovela, que hi ha molt més paper i la flama
duraría més estona i fins i t o t potser
seria més aprofitat. Però eis programes, com he dit abans, no es posen
perqué sí. Fan un servei al pöble. Cremar-los significa un doble mal: manca
d'informació í que nosaltres t e n l m més
feina.
Assumpta iVlargenat

ACLARIMENT
En el «Ronsana» anterior, en la secció «OPINIONS», hi veíg la de Jaume
Valls, que expressa una f o r t a decepció
en assabentar-se de la meva opinio respecte a «Noves escoles per ai nostre
poble>.
No comprenc en qué us he pogut decepcionar, més aviat oree que és una
mala interpretació. Aciariré: 1) Que si
la polèmica va resultar desagradable,
mai no va ser pel f e t de donar un enfocament a l'ensenyament del nostre
poblé, aímenys pel que a mi em pertoca, 2) Que no considero haver j u t j a t
prematurament, sois vaig donar la meva opinio sobre les converses que es
tíngueren per fer possible unes noves
escoles. 3) Quant a la forma de la taula on tenia de discutir-s'hi la pau del
Vietnam, estic d'acord que fos definitiva per entendre's míllor, ara bé. h¡ ha
assumptes que porten pressa. 4) No
insinuo, ni molt menys, que discutíssiu
•foteses», die que cal definir quin és
l'autèntic problema. Davant la impossibílitat de construir-Ies on sembla seria
el Hoc idea!, intento suggerir sense prejudicls, partidismes, ni egoismes que

aprofitem el que tenim, sigui a dalt o a
baix.
I, per acabar, diré que desitjaria que
aqüestes polèmiques no tínguessin
més transcendència que una simple
discussió, agradable o desagradable,
però sempre positiva; que quan hi ha
diàleg, encara que pugi una mica de to,
és quan es va per entendre's.

Diuen que s'ha de suprimir t o t el
superficial, però em sembla que hi ha
coses que no es poden treure així com
així; jo estic d'acord que moites coses es poden treure, però també veig
ciar que hi ha coses que tenen Ja una
tradició de segles, i aqüestes no s'haurien de treure.
Aquest any a Catalunya, s'han suprim i t molts d'aquests actes; jo crec que
ha estât degut al mal t e m p s i tinc l'esperança que l'any vinent es tornaran a
fer.
M'agradaria que algú opinés com jo
i em digués qué en pensa de t o t això.
J . Deupí

Caterina Escobairó
GRUP ESCOLAR

NO OPINO AiXÍ
La I. Valls i la A. Margenat, diuen
que no están d'acord amb que tínguin
d'escombrar i rentar els plats només
les dones. Esta bé, jo tampoc hi estaré
d'acord. el dia que la dona hagi treballat vuít o deu hores i arribi al vespre
a casa seva i encara tingui de fer el
sopar i escombrar; però mentre la
seva feina sigui f e r el dinar, rentar
plats, fer el Hit i escoltar noveHes que
no es pensin que l'home després de
t o t el dia de treball arribi a casa seva
i agafi l'escombra.
Si les noies no s'ofereixen per
anar
a escombrar
l'església,
per
raons que elles Ja saben, que les diguin, perqué sinó Túnica rao és que no
hi volen anar.
Aquests tres nois NO van anar a
escombrar l'església, només es van
oferir. i es veu que sense ells també
fan. Millor.
Pere Prim

Llegint l'últim «Ronsana», vaig topar-me d'ulls amb la nota de la Comissió nomenada per intentar la construcció d'un Grup Escolar en el centre
del poblé, donant per acabada la seva
missió amb un total fracas, a la vista
de les grans dificultats amb que va topar. Em causa alegria i pena. Sí. Alegría perqué vaig veure-hi uns homes
que amb sinceritat exposaven que havien trebaliat amb iHusió per una cosa
i que els seus esforços havien estât
inútiis. A m b aquests résultats el corrent és no parlar-ne més. Pena, perqué
tenia l'esperança que aquesta aspiració
s'assoliria, aferrant-me en un fet. Vaig
saber que en una de les reunions la
Comissió va invitar a diversos veins
del nostre poblé, de barris diferents,
per tal que exposessin la seva opinio.
Decisió per mi m o l t encertada. I, en posar-se a votació el Hoc on creia cadascú més bo de cara al poblé per ubicarhi els coHegis, el résultat fou de 20 a 2
a favor de construir-se en el Centre.
Una voluntat de pöble tan important
veig que no ha estât suficient per a
vèncer les dificultáis. A i x ó m'afirma
que han d'ésser grosses. Per aquest
motiu demano a la Comissió si se'm
poden detallar, encara que sigui per escrit, dones jo no les sé; i el saber diu
que no ocupa Hoc. Encara que penso
que en el meu cas hi estaran molts
veins del nostre poblé i fins alguns
deis qui votaren en Tesmentada reunió.

NO SUPRIMIREM MASSA...?
He p a r l a t a m b gent de diferents pobles, i m'he discutit amb moites persones. perqué em deien que l'any que
ve no es farà benedicció de rams en el
seu corresponent diumenge, ni processons per Setmana Santa, i jo els deia
que no les treurien. No sé qui té raó,
si jo o bé els altres.

Final: No podria convocar la Comissió una reunió, aquesta sí que seria
l'última, en la qual de paraula informés pas a pas de la seva gestió? I, sobretot, no penseu que sigui per demanar-vos comptes. Segur que prou hi
heu patit.
«Curios»

Transportes

J .

P E IR o I E N

Comerciante en toda clase de materiales de cerámica para la construcción
Calle San José, s.n.

Teléfono

82
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S A N T A EULALIA DE

RONSANA

Diversidad de modelos
y tonelaje
Amplia gama
de carrocerías
Conducción con Carnet de 2." clase

^ u í í y

Facilidades de pago: 36 meses

(JtíUvoiLíJt^,

VENTA Y SERVICIO

S.M.

GRANOLLERS
Avda. eral. Mola, 74 al 82
MATARO
Avenida El Maresme, 93-99 - Teléfono 284 45 79

P i n s Os
Relats
Te/èfons lì ì 128
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TROS DE VIDA
Després de tres mesos de silenci, toma a aparèixer
aquesta secció.
Jo vaig passar els dies de Setmana Santa a Olot, la
ciutat on vaig néixer i on tine familia.
Allá tenia temps d'escriure l'article, però no tenia tema Tot pensant se'm va acudir de parlar del jovent
d'Òlot Potser fora bo parlar un xic d'un jovent que no
fos el de Santa Eulalia, veuré com estava, que feia, quins
nroblemes tenia, etc. Em va âgradar la idea, potser ajudaria a veure més clara la situació particular del nostre
pöble; si ho assolia només una mica, ja restaña satisfet.
Amb aquesta idea, i després de tancar la porta, vaig
baixar les escales i vaig sortir al carrer.
El tema i el títol ja estaven establerts.
JOVENT D ' O L O T

^<iFastiguejar-nos, fem!!»
La primera impressió que vaig tenir va ser trista i sorprenent. Sobretot perqué era pronunciada al vespre, en
pie carrer major, mentre una gran quantitat de joves passejaven amunt i avail, enraonant, corrent, cantant en
grups més o menys nombrosos. Fent gatzara em deien
qua es fastiguejaven.
Era una frase feta, de fet no es fastiguejaven, sols anaven vivint. Tot aquell estol de gent «anava fent», fent el
que fa tothom, seguint el corrent.
El PARE AVEL.LÍ
Era un frare caputxi, somrient darrera la seva barba,
estava al corrent :
—Hi ha més de 3.000 joves, d'edat entre quinze i vint
anys o més..., apunta 3.500 joves. D'entre aquests, 1.000
d'immígrats. No hi ha cap diferència, sols que com que
viuen en barriades noves, apartades, només vénen a Olot
els diumenges. En resum: no estan integrats per raó
geogràfica.
A mi, això de la «raó geogràfica» em va fer gracia ; és
ben bé un poblema nostre, 1 greu ! Fer anar del Rieral a
La Sagrera, sempre s'haurà d'agafar una bicicleta... Si
tot l'any fos estiu, encara !
—Ball? No. La gent no hi va pas al ball normalment;
solament algufis, molt pocs, que marxen amb cotxe a
Figeres o a Anglès. Aquí a Olot hi vénen a ballar tots
els joves pagesos de la comarca..., gairebé és tradició! Eis
joves solen formar colles de noi s i noies que van al cinema, passegen, fan festes particulars o excursions però,
en definitiva, no s'ho passen pas massa bé. Ells diuen
que es fastiguejen.
—•Hi ha també algunes entilas: Centre
Excursionista,
Orfeo Popular, Centre Catòlic, O.J.E., Agrupado Sarâanista i "Boy Scouts". Però la gent no s'hi integra en
aqüestes entitats. A cadascuna n'hi ha dos o ires que ho
porten i els altres hi van quan els hi va bé. Et podría
interessar anar a veure els "Boy Scouts", cada vespre son
al Casal Maria. Són eis que "piten" més.
Quan vaig sortir al carrer, altre cop, començava a
pleure.
UNA COLLA
—Estem fem decorats.
Érem dintre d'un locai per fer teatre ; a sobre l'escenari
hi havia set o vuit xicots asserrant fustes, prenent mides,
clavant claus, etc. Cert, feien un decorat!
—En aquest grup de teatre som cap a vint-i-cinc.
—Bufa ! —vaig pensar, recordant Santa Eulalia—, allá
som.,, cap a deu.
—Ens re partim la feina: uns fan la propaganda, d'altres els decorats, d'altres són actors, etc. De moment, hi
ha molt entusiasme; aquest grup és la unió de dues o
tres colles d'amies. Intentem fer-nos una diversiâ i perf^anèixer com a grup. No separar-nos va ja!
-Si, si, de moment només fem teatre, això no vol dir
9we si un dia tenim ganes de fer una excursió la fem, o
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alguna altra cosa, vaja. Però, de moment, només fem teatre. El temps dirà...
—Del nostre gnip en diem "Grup Espontani".
I va marxar.
—El cridaven per anar a assajar i no es podia entretenir més.
CASAL

MARIA

La porta era oberta i el Uum encès. A dins, un passadis
amb dues o tres portes més, les parets pintades com una
casa de l'Oest (el de les pellicules).
Se sentia enraonar gent, una guitarra, alguna cosa
queia...
—Com?... No, no tinc feina, ara anava a donar una
volta.
Tots al carrer, no plovia, però era fose.
—Qué et sembla Lina, pregunta que com está el jovent!..., fotut!
—Però...
—Mira, des de l'edat del collegi els joves ja fan la seva
colla, fan alguns cosa: excursions, festes, etc. Això està
bé. Però només és una etapa del jove; sense deixar això,
ha de tenir més inquietuds, més problèmes, ha d'orientar
la seva vida a seguir una línia que el porti al seu ideal, a
la seva construcció. Però la majoria de les colles transformen el que hauria de ser una etapa en una actitud per a
tota la vida: FER EL QUE FA TOTHOM, SENSE SABER PER QUÉ.
—Tot el moviment de "Boy Scouts" és força bo. Ha
sortit gent que val molt, però és sois una petita part
—molt petita— del jovent que hi ha per aquí.
Llavors varen ser ells els qui em varen preguntar a mi.
Un xic sorprès, vaig començar a explicar; vaig acabar
aviat :
—El mateix que passa aquí amb les colles, passa allá
amb el ball. La gent jove se'n va al ball en pes, TOTHOM. No és pas que sigui dolent, el perill és quedarse
solament amb el ball, que el ball ho sigui gairebé tot.
—No es pot fer res els altres dies?
—1) No hi ha local per a trobar-se. 2) Si n'hi hagués,
seria lluny de la maioria, fos on fos. Allò del problema
eográfic. 3) No hi ha un cap, una persona que tingui
iniciativa, un promotor. I això, és necessari. 4) No estem
préparais. Són quatre problèmes molí importants, tan
importants com els més que hi pugui haver aquí a Olot.
Tan grossos que potser no hi ha solució. Es seguirà fent
el que fa tothom sense saber per qué.
Era tard. En retomar a casa, plovia. ¿Era possible
que seguís igual tot pels segles deis segles? No, però...
qué fer perqué això no passés?
No cal preocupar-se, fora tristor, demà sortira el sol!
Va ploure quatre dies seguits.
MIQUEL COLOMER

Taller d e Cerrrajería en g e n e r a l
So-ldaxLuMi

oMcÁAica

auMqdna

Ç^alffiQ /Satini
'an^
Carretera d e San Felíu s. n .
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ayuntamiento

Documento Nacional de Identidad

Tal corno se había anunciado, el día 24 de marzo estuvieron en esta población unos funcionarios del Cuerpo General de Policía para que pudieran renovar su Documento Nacional de Identidad todas aquellas personas que lo tenían caducado o próximo a caducar. Se hicieron cerca de
400 renovaciones, pero algunos no pudieron cumplir el trámite de presentación por razones de
trabajo, ya que dichos funcionarios estuvieron
sólo durante la mañana.
Los que se hallen en tal caso, tendrán nueva
oportunidad de renovar su D.N.I. en Granollers,
el día 25 del actual mes de abril, siendo conveniente que pasen por las oficinas municipales, de
7 a 9 de la tarde, a recoger un volante que les
dará derecho a ser despachados con carácter preferente.

Acuerdos Municipales

La Corporación Municipal, en sesión recientemente celebrada, adoptó, entre otros de menor
importancia, los siguientes acuerdos:
Aceptar la propuesta formulada por D. Pedro
Gol Baixeras, en nombre de un grupo promotor,
de instalación de alumbrado en el Campo Municipal de Fútbol, sin gasto alguno para el Ayuntamiento, a cambio de que se les conceda el derecho de explotación de dicho Campo durante
veinticinco años, sin pago de derechos de clase
alguna, desde que se haga de noche hasta que
amanezca. Todo ello sin perjuicio, naturalmente,
de la facultad de decisión que corresponde al propietario del terreno, dada la condición de arrendamiento que ostenta este Ayuntamiento.
Agradecer el donativo de diez mil pesetas entregado a este Ayuntamiento por la Caja de Ahorros
Provincial con motivo de la inauguración de la
sucursal instalada en esta población, y destinar
dicho importe a la adquisición de nuevo material para las escuelas nacionales.
Autorizar ai Sr. José Barò Feliu para que instale, a lo largo de varios caminos públicos, tuberías de conducción de agua potable para abastecimiento de diversas casas y en especial de la urbanización «Font de Sant Joan», debiendo terier presente que la autorización concedida no implica
servidumbre alguna para los caminos afectados,
ni obligación del Ayuntamiento de indemnizar en
ningún caso los daños que se ocasione en las
tuberías por el tránsito rodado, por obras municipales o por otras causas.
Aprobar la relación actualizada de las entidades
de población de este Municipio, formada de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 23 de diciembre último, relativa a la realización de los trabajos preliminares de formación de los censos generales de la Nación. Dicha

RIERA

CAMISERIA

SASTRERIA

ANTIGUA CASA BALDUFAS
PLAÇA DE LES OLLES, 18
TELEFON, 270 05 27

G R A N O L L E R S

Models exciusius Primeres Comunions
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NOTICI ES
relación comprende la división del término municipal en los siguientes barrios: La Sagrera (capitalidad). El Bonaire, El Rieral, San Cristóbal, U
Serra, El Serrât y La Valí. En sucesivos meses se
irán explicando los límites geográficos de dichas
entidades.
parroquia

Setmana Santa

Hem passat les Solemnitats de Setmana Santa.
Malgrat la pluja abundosa d'aquests dies, l'assistència als Oficis divins va ser nombrosa, tant per
part del pöble com d'estiuejants. El Dimarfs
Sant es va efectuar una Celebrado Comunitària
de la Penitència, amb Lectures i Cants. L'assistència fóu migrada. Els restants dies van ser viscuts pels assistents, que hi participaren amb els
seus cants, i respostes.
El Dissabte Sant hi hagué a les 8 del vespre, la
Vigilia Pasqua!, segons ritu nou. A més de ser
més simple, és més expressiva. Va acabar d'hora.
A més, havent complert ja amb el precepte dominical. Caldria donar cada vegada més, importancia a la Vigilia Pasqual. Ella és la més autèntica
celebració de la Pasqua i Resurrecció de Crist.

Primeres comunions

Segueix la preparació deis infants de la Primera Comunió. Dos dies a la setmana se'ls fa una
classe amb filmines amb la finalitat que enteiiguin el pas que van a donar.
Aquest any, degut al nombre important de nous
combregants, la festa es celebrará en dos dies: el
11 i el 18 de maig. El primer dia la faran eis infants de cognom des de la A fins a la G, inclusiu,
i el segon dia els de la H fins a la Z, inclusiu. Eis
exàmens es fan el dia 26 d'abril, a les 3'30 de la
tarda.

Mirali a l'esglésla

En l'angle oposat a la capella del Sagrat Cor,
s'hi ha col-locat un ampli mirali que facilita el que
dita capella pugui ser ocupada en els seus bancs,
per assistents a la Santa Missa que d'altra manera haurien d'estar drets. Hem vist, des del Dijous Sant que va ser estrenat, que molts feligreSOS se n'han aprofitat i ho han trobat una bona
solució, ja que des d'allà es domina perfectament
l'Aitar.
Caramelles
Aquest any les Caramelles van ser remuUades.
El dia de Pasqua a la sortida de l'Ofici del migdia.
hi hagué temps just per a que el Grup de Caramellaires Infantils féssin el seu petit concert, abacs
no es posés a ploure.
El Dilluns de Pasqua, van sortir 6 o 8 j oves,
que van arribar a formar un grup d'una vinteaa.
Sota la pluja i com fos, van fer un petit recorregut per La Sagrera, cantant eis coneguts «Goi^
del Roser». Van mantenir la tradició malgrat Ii'B"
clemència del temps. La cosa es va acabar amo
un dinar improvisât en el Casai, preparat pef
ells mateixos. Eis felicitem ben cordialment i
mantinguin 1'entusiasme.

Excursió d'escolans

,,

Amb quatre cotxes turisme, una vintena ûescolans van efectuar la tradicional excursió d«
després de Setmana Santa. Es visita P i e r a , on a
més de visitar l'església romànica i el célele
Sant Crist, vam ser rebuts per Mn. Francese Martínez, Degà de dita població i ex-rector de la QO^
tra, el qual ens va acompanyar fins a Montserrai'
on dina amb nosaltres. Després de visitar la
reneta, i havent dinat, s'aná amb el Funicular
fins a Sant Joan. Cap a mitja tarda es va eniprendre la ruta de tornada, arribant a Santa Bulaba a
l'hora foscant.
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NOTICI ES
hermandad sindical
Esta Hermandad pone en conocimiento a los
agricultores que deseen sembrar maíz y sorgo
para grano y para forraje, que el Servicio Nacional de Cereales concede una bonificación en las
semillas de siembra tanto en forraje como en
grano, de un 50 % de los importes de las semillas
utilizadas y en los abonos una bonificación del
20%.

Para solicitar las semillas y los abonos es necesario haber formalizado el modelo C-1 de la campaña 1968-69 y dichos modelos son distribuidos
por la Agencia Comarcal de Extensión Agraria de
Granollers.
Las instancias para las respectivas concesiones
deben obrar en la Jefatura Provincial de Barcelona, antes del 31 de mayo próximo.
Las dosis de semillas a conceder serán: maíz
Híbrido en secano para grano 15 kgs. por Ha. y
para forraje 30 kgs. por Ha.; en regadío para
grano 30 kgs. por Ha. y para forraje 50 kgs. por
Ha.; sorgo para grano en secano 5 kgs. por Ha.,
para forraje 10 kgs. por Ha.; en regadío para
grano 15 kgs. por Ha., para forraje 30 kgs. por
Ha."
Las dosis de abonos serán: de base o sementera para secano y por Ha.: 250 kgs. de Nitrogenados, 400 de Fosfatados y 150 de Potásicos, y para
regadío 350 de Nitrogenados, 700 de Fosfatados y
250 de Potásicos y de abonos minerales complejos granulados 500 kgs. en secano y 800 en regadío. De cobertera abonos nitrogenados 100 kgs.
por Ha. en secano y 400 en regadío, cualesquiera
que hayan sido empleados en la sementera.
Santa Eulalia de Ronsana, 17 abril 1969
esports

FUTBOL
Com que aquest mes tenim l'espai moit limitât, i el comentari sobre l'actuació de cada equip seria molt semblant
al del número passat, creiem sera suficient anotar els résultats obtinguts per cada un d'ells i el Hoc que ocupen en la
classifícacló.
PRIMER EUlP (Primera Categoria Regional)
Día 23 de març: Sta. Eulalia, 1 - At. Vallès, O
Día 30 de març: Masnou, 5 - Sta. Eulàlia, 1
Día 6 d'abril: Sta. Eulalia, 3 • St. Celoni, 1
Día 13 d'abril: Ultra, 1 - Sta. Eulalia, 3

I N V I T A C I Ó
Un grup de persones desitjoses de promocionar el
nostre poblé en tots eis aspectes, s'ha proposât financiar en principi la il-luminació del Camp Municipal
de Fútbol, pensant que això permetrà celebrar, en
certes nits de l'estiu, espectacles que necessiten ampli espai (partits de fútbol, «gimkhanes», sardanes,
balls, actes folklòrics, etc.).
Totes les questions están resoltes, dones l'Ajuntament, com arrendatari del camp, i el Sr. Francese
Brustenga, propietari, están conformes amb la realització de les obres i han accedlt a que el grup financier, que es constituirá en societat, exploti l'esmentat Camp durant 25 anys, sense cap pagament de
drets 0 arrendament, disposant d'eli, sempre que es
vulgui, des que es faci fose fins que es faci ciar;
és a dir, sempre que sigui necessari utilitzar els
Hums installais. Naturalment, totes les despeses
d'explotació aniran a càrrec de la societat, la quai
es gaudirà també, íntegrament, dels beneficis que
puguin reportar eis actes celebrats.
Les obres d'installació les realitzarà l'empresa
E.IVl.T.E., de Barcelona, que ha fet en aquest cas un
pressupost molt favorable, a preu de cost, degut als
molts treballs realitzats aci i a l'apreei que els seus
direci' ius senten pel nostre pöble.
L'assumpte, dones, està decidit i les obres es començaran molt aviat a fi que la illuminació del
Camp Municipal de Fútbol pugui utilitzar-se e! proper
estiu. Ara bé; el grup de persones que l'ha promogut
no vol formar una societat reduìda perqué no es
pugui dir mai que el negoci se l'han reservat uns
quants. Conseqüentment, S'INVITA a totes les persones relacionades d'alguna manera amb el nostre
pöble, tant si hi viuen a temporades com permanentment, a formar part de la societat esmentada, que
será la propietària de tota la instaHació d'enllumenat
i la titular deis drets d'explotació del Camp durant
25 anys, a !es nits, com j a s'ha dit abans.
Els que vulguin formar part de la indicada societat
poden dirigir-se al S r . Espina, Cap de la sucursal que
té oberta en la nostra població la Calxa d'Estalvis
Provincial, qui els informará detalladament. En principi, només cal dir que el capital de la societat estarà representat per accions de mil pessetes amb la
finalitat de que, puguin entrar-hi totes les classes
socials, o sigui,'que cadascú podrá suseriure una o
més accions, segons les seves possibilitats économiques. Cal dir també que la societat quedará formada encara que no es suscriguín les accions necessáries, dones el grup promotor adquirirá les que
faltin per completar l'import de les obres que s'han
de realitzar.
Santa Eulàlia de Ronsana, 15 d'abril del 1969

Com es pot veure, 6 punts en 4 partits, que li han perinés abandonar els últims llocs i posar-se per sobre de tres
equips en la classificació, amb 4 punts més que el «colista».
Una bona perspectiva de cara a mantenir-se en la categoria.
JUVENILS

(Trofeu Martínez de Laguardia)
Parets, 2 - Sta. Eulalia, O
Sta. Eulalia, 4 - At. Vallès «B», 3
Sta. Eulalia, O - A. D. Camp, 3
En la classificació ocupa el lioc 5." entre 8 equips, en
10 partits jugats (5 de guanyats i 5 de perduts).

INFANTILS (Campionat de Espanya • 2.' Categoria)
Cardedeu, 5 - Sta. Eulàlia, O
Llerona, 1 - Sta. Eulalia, 5
At. Valles «B», 1 - Sta. Eulalia, 4
Ocupen el primer Hoc de la classificació en 22 partits
Jugats (19 de guanyats i 3 de perduts) i són ja virtuals campions del grup faltant encara algunes jornades per acabar
si torneig.
XUT
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NOTICIES de cada barri
SERRAT
El passai dia 30 de març, festa del
Ram, va ser un jorn venturos per can
Barralo. El nostre amie Jaume Estrany i la
seva esposa Rosa Pascual, van veure augmentada la seva familia amb el segon fill,
un formés nen.
El maÈeix dia, i amb una hora de diferència, la Cecilia Estrany, fìlla de la mateixa casa i resident a Llissà d'Amunt, va
donar a Hum una nena que en el bateig li
fou posât e! nom de Maria Teresa.
Felicitem a llurs pares i familiars, sobretot als avis que ho foren per partida
doble, amb motiu d'aquest esdeveniment
familiar.
*

*

*

Els esposos Liuís Estrany i Pilar Roger,
de can Bonaparte, cosins deis anteriors
— l a familia Estrany ha fet una bona crescuda—, també han vist augmentada la
seva llar amb un quart fill, el passai dia
12 del corrent mes. Donem la nostra enhorabona als pares i familiars.
*

*

*

El Sr. Vicenç Rodés, de Can Panedes, ha
estât trasiladat a una clínica de Barcelona
per causa d'una malaltia força gansonera. Sabem que s'està récupérant i que aviat
tornara a casa seva. Li desitgem un total
restabliment.
BONAIRE
Des d'aquestes pàgines ens volem fer
eco del prometatge de la Srta. Carolina
Moret, de can Moret, amb el jove Josep M.®
Roca, de Granollers. Celebrem la bona nova i desitgem un feliç camí als novells promesos.
*

*

*

Els joves esposos Bartomeu Bassa i Eulalia Valis, de can Gafa, han vist el primer fruit del seu matrimoni. Va néixer el
dia 30 del mes passat i fou batejat a l'església parroquial el dia 13 del corrent
abril. Li fou atorgat el nom de Francese
Xavier. Aprofìtem l'ocasió per felicitar els
novells pares i restants familiars.
*

*

*

Un petit esdeveniment de! nostre barri
ha estât la forta rierada dels últims dies,
que felá ja força anys no es produîa. El
fet d'estar intransitable el vado del Rieral i quedar únicament el «pont de can
Donat» per travessar la riera, va fer que
tots els camins que hi condueixen sofrissin
un transit molt intens, i que hagin quedat
necessitata d'una urgent reparació.

Segons rumors, sembla que per fi s'organitzarà I es controlará millor la zona de
camping que hi ha al nostre barri. És una
urgent necessitai, ja que l'enorme gentada
que el freqüenla eslà causant molts disgustos i perjudicis ais pagesos del veïnat,
amb l'excusa dels cargols, dels espàrrecs...
i d'altres coses.
LA V A L L
En el Concurs Nacional de Redacció organitzat per Coca-Cola, i en les eliminatòries prèvies, hi ha intervingut el nostre
compatrici, el nen Jaume Maspons Safont,
de can Maspons de La Valí. V a resultar
guanyador en el seu grup del coHegi deis
Escolapis, de Granollers, amb un treball
sobre «Un dia de sol», i juntament amb
cinc aitres représentants dels coHegis de
Granollers, intervingué en l'eliminatòria
provincial efectuada a Barcelona en el collegi «Juan de Austria». Entre més de 3.000
participants, obtingué el sisé Hoc, amb un
treball sobre el tema «Un dia en el espacio». V a rebre com a premi una máquina
de fotografiar Kodak. El felicitem i li desitgem que segueixi per aquest camí.
*
*
*
El día 18 de! corrent Abril, en el pati del collegi i tot j u g a n t , en una caiguda, el nen Xavier
Maspons Safont de Can Maspons d e la Valí,
va sofrir fractura de fémur.
Ha estât internat a la Policlínica de Granollers. Esperem el seu proper restabliment.

LA S A C R E R A
El dilluns de Pasqua va ser inaugurada
una de les torres construïdes pel senyor
G. Puigdomènech, propietat del Sr. Prias.
La benedicciô de la mateixa fou efectuada
pel nostre Sr. Rector,
*
* Mn.* Tomás.
El nostre amie i coHaborador de la Revista, Josep Ciurans, va èsser intervingut
quirúrgicament de poca importancia. Ens
alegrem de la seva recuperado i desitgem
que aquesta siguí total i ben aviat.
*

*

*

El passat dia 2 7 de març, a les 9 del
vespre, va produÌr-se ('alarma a algunes
cases del barri, i de tot el pöble, per causa d'un fort soroll que va fer tremolar
vidres i fìnestres. La gent creia que era un
terratrémoi o alguna explosió. Segons noticies, també va sentir-se a Bigues, Llissà,
etc., però encara ningú no ha pogut esbrinar a què va ser degut.

Cansaladeria Carnisseria Queviures

MWVEL

MlìSPOm

[LA SALA]

La passada Setmana Santa va ser inaugurada la fonda que s'ha acondicionat en
el local de l'antiga Sala de Can Mastret.
Eis temps canvien i les necessitate també,
La desaparició d'aquesta sala, que tants
records guarda de la gent del nostre pò
ble, creiem mereix un comentari més extens, que procurarem publicar en un pròxim número.
Les pluges deis passats dies, que tant
varen amoinar als qui venien a disfrutar
d'unes jornades de camp i espiai, als turistes, als caramellaires, etc., també varen
produir l'averia de molts dels telèfons del
nostre barri, pel que, tot i arribat el bon
temps, també n'hem tingut de sofrir les
conseqûències.
RiERAL
El dia 31 de març va arribar al món
una filia dels esposos Francese Torras Gubern i Margarida Cabello Torres, dels pisos de can Torras. Va rebre el Sant Baptisme el dia 11 del corrent abril, i li fou
atorgat el nom de Maria Jesús. La nostra
enhorabona als pares
i d'altres
familiars.
*
*
*
El dia 12 d'abril, contragueren matrimoni a Termita de Sant CristòfoI, el jove
Antoni Mimó Lozano, de Cardedeu, i M.'
Assumpció Gol Forniés, de can Pújala. Els
invitats van ser obsequiats, posteriorment,
en un afamat local de La Garriga. Felidtats als novells esposos i a les seves respectives families.
*

S A N T A EULALIA DE

El Rieral
RONSANA
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*

*

*

*

És penós que encara succeeixin al
nostre pöble, certa elasse d'actituds per
part d'alguns ¡oves, que es dediquen a
desinflar neumàtics, desconnectar bobines
i aitres coses deis vehicles que están aparcats. Recomanem a aquests joves que pensin amb els aitres, o amb ells mateixos,
ja que segurament algún d'ells també posseeix cotxe o moto.
*

*

*

El nen Francese Margenat, de can Burgués, sofrí una caiguda en una pallissa
de casa seva des d'una aiçada aproximada
de 5 metres. Es pot dir que va estar molt
de sort, dones va caure de cantó i sobre
paviment fort, sofrint una commoció. Va
èsser trasiladat a una clinica de Barcelona,
on es recupera ràpidament, essent retornat
a casa seva. Ho celebrem de debò.
Parlant de can Burgués, també han passat força dies d'angúnia per la malaltia
que sofrí el nen Alexandre Margenat Ramoneda, fill del nostre amie Francese i la
seva esposa Maria Rosa, residents a Sentmenat. Sembla que la malaltia ja halagafat un caire molt favorable i que s'esta
récupérant ràpidament, del quai ens n'al&grem sincerament.
•k

Central Telefònica

*

El mes passat fou internada a la Maternitat, de Barcelona, Tesposa d'en Jaume
Viadé, de can Farré de Baix, esperant do
nar a Num. Ajudant Déu, i segons els metges, seran tres. Desitgem un feliç naixement.

*

*

A los dos meses de edad, ha fallecido el
niño Pedro Martin Guil, pasando a nueva
vida angelical. A sus padres A n t o n i o y Angustias y familia, les damos nuestro mas
sentido pésame.
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La llar del matrimoni Jaume Barbany i
Dolors Molero, de can Farré de Dalt, ha
estât alegrada pel naixement de! seu primer fill/ una formosa nena. La nostra més
cordial e n h o r a b o n a .
*

*

*

Comuniquem als nostres lectors que el
dia 7 de juny, tindrà Hoc un festival Folk
a càrrec del Grup Falsterbo-3. Es donaran
més details en el* proper
*
* número.
La «colla de Gitanes» del nostre pöble
va continuant les seves actuacions. El dia
13 d'aquest mes varen ballar a Bigues, on
també Iii actuaren les colles de L'AmetlIa
¡ Bigues, aquesta, com es diu, era de
•petits» i per cert que ho feren molt bé,
malgrat d'ésser e! primer dia que actuaven. Felicitem aquests nens i nenes, així
com també el seu mestre.
També, la colla de Santa Eulalia, el dissabte, dia 19, va anar a bailar-Ies a Llissà
d'Amunt, al local de l'Allança, on els varen
aplaudir molt.
*

*

*

El dijous, dia 9 d'aquest mes, va èsser
intervingut qulrúrglcament a la Policlínica
de Granollers, en Pere Uñó, de can Pep.
Li desitgem un prompte restabliment.
DELS ESTIUEJANTS
El matrimoni Soler-Lairlsa, ella fìlla del
Sr. Antoni M.® Lairisa, ha vist alegrada la
seva llar amb el primer fill. A pares i families respectives els donem tota classe
de felicitacions.
*

•

*

El darrer dissabte de gener es van reunir en un restaurant de Barcelona una colla de La Sagrera. Es va parlar del periòdic amb molt entusiasme i s'hi van subscriure els qui encara no ho havien fet.
També es va parlar de la trista circumstància d'unes families que s'han vist obligadas a deixar la torre en que passaven
l'estiu ja feia alguns anys, degut a que el
propietari no les pot Hogar, segons sembla, com a torre d'estlueig.
Lamentem eis fets i dits, com també
perdre uns bons Companys.

Per qualsevoi cosa relacionada amb
aquesta revista (anuncis, subscripcions,
noticies, etc.), podeu dirigir-vos a les següents persones:
EL R I E R A L

Mata

d'en

Quim i I^avi ROE

—Avi, des de fa uns dies ho veig tot
molt fosc. Liegeixes el diari i t'enteres
de com va el món; mires les coses que
passen al teu voltant i francament ho
veus negre.
—Home, Quirn!, no és que la cosa
sigui bianca, però em fa l'efecte que
potser ho veus massa negre.
—Si avi! Negre! Negre del tot! Veig
que aquest món no té solució. Tard o
d'hora l'ensorrarem nosaltres mateixos:
guerres per aquí, malentesos per alla,
eis uns que criden i eis altres que voldrien i no poden, eis uns que tenen
molt i eis altres que no tenen res. Tot
plegat una olla de grills que acabará
malament!
—Però també ei món té coses bones
Quim. Sí, home, sí! I alxò cal reconèixer-ho, i aíxó reconforta en moments
de pessimisme com eis que em sembla
estas passant tu.
—És Verität que tot té cara i tot té
creu, com les monedes, però trobo que
el color del món d'avui és més aviat
d'ensorrament. On voleu que anem a
parar, avi, tal com anem?
—Noi! Ara em fas una pregunta que
no sé pas com contestar-la, però... em
sembla que no anirem a parar precisament a una catàstrofe.
—Mireu, US parlaré amb franquesa:
m'agradaria que m'expliquéssiu qué hi
veieu de bo en el món.
—Dones mira, el món mateix. La vida
segueix. Sempre avançant. Diguin el
que diguin i facín e! que facin eis homes. El món, que no depèn deis homes,
fa el seu curs. Ja veus, ara la primavera la tenlm a sobre ì eis camps s'omplen de verd i de flors, í després víndran eis fruits. I tot compleix la seva
missió, gracies a Déu, perqué eis homes no ho governen.
—Si, però allá on eis homes hi posen
la grapa, no va pas bé.
—És cert que el mal està en eis homes. I allá on eis homes hi posen la
grapa hi entra ei mal. Però, ¿t'adones
que les coses en si no en son de dolentes? Són eis homes eis qui les fan
servir malament. Però allá on entra
l'home, també hi entra el bé. I el mon
que depèn de l'home és el món en el
quai el bé i el mal Iluiten.
—^Teniu raó amb això, avi.
—Mira, Quim, tinc anys i veig que el
món sempre ha anat igual. Vull dir que
sempre hi ha hagut bé ì mal. i sempre
anlrà així. Però la Providència és sàvia,
Quim, ì com que tot té un final, jo
m'apunto a que el bé guanyarà l'últíma partida. ¿No et sembla, Quim?
—Tant de bo tingueu raó, avi.

Esteve Maspons, de can Mingo
Lluís Bonet, de can LluTset
U SAGRERA
Joan Espuña, de can Vila

^

( f ¿ a d a m á n

De mica en mica s'anava fent fosc,
i la gran ciutat s'omplia de llums, de
gent 1 d'un moviment tot especial. Ja
era de nit.
En un banc de la plaça hi havla un
home estrany, un rodamón; anava, com
la gent diria, mal vestit, poc fi. Venia
de lluny, de rodar món...
Li ferien els ulls els rètois lluminosos que s'encenien i s'apagaven, aquell
soroll li era desconegut, tot era una
sorpresa.
«Quina ciutat més estranya!», es
deia. Pels carrers i la plaça cada vegada
hi havia més gent; anaven de pressa,
adelerats; estaven alegres, d'una alegria hipócrita, forçada... «Quina ciutat més estranya! De dia tristesa, cares
llargues, silenci... de nit alegría, tabola...»
Què passava en la ciutat estranya?
De nit, la gent vivia; perqué viure per
a molta gent és això: dlversió, rialles.
De dia, la gent moria, perqué també
per molta gent treballar i fer la vida
diària és morir.
El rodamón vivia sempre, només un
dia morirla. És per això que no entenia
aquella ciutat. De cop va decidir marxar d'allà. No s'hi sentía bé; no estava
pas fet per eli aquell desconcert. Però
marxar no era pas possible ja, cada
vegada venia més gent pel carrer, tothom en la mateixa direcció. L'empenyien, li donaven cops; anaven a viure...
Eli feia esforços per fer-se pas entre
la gent, per marxar. Era en va. Per un
moment va pensar en girar-se i seguir
la ruta de tots, encara que no sabia
on anirien... Ah, sil, a viure, dones
aniria a viure! Però no, eli havia dit
que allò no li agradava, que no ho volla
i tenia de tirar endavant, almenys intentar-ho, fos com fos, colpejat o arrossegat. EH viuria sempre, no pas només
a la nit; això volla dir que marxaria
d'aquell Hoc, on la seva gent vivia i moria tan estranyament. Viure era molt
més i morir també. Contra la corrent
forta el rodamón caminava. El rodamón vivia sempre. Jo vull ser com el
rodamón.
Assumpta Margenat

FLAP

SERRAI

Maria Padró, de can Penedes
Jaume Estrany, de can Barraló
BONAIRE
Pere Barbany, de can Donat
Mlquel Dalmau, de can Liuc
Francese Franch, de can Esmolet
LA VALL
Josep M.® Maspons, de can Maspons
U SERRA
Joan Duran, de can Duran
ESTIUEJANTS
Josep M.^ Casanovas Maña
Marina, 337, 5°, 2.® - Tel. 255 22 89
Barcelona - 1 3

PEDRO CORTS COKSTANTS
REBAJES C O N T R A C T O R

CASA
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Diana love

plana ]ove
Enquesta ais joves
El día de rams ens várem entretenir a preguntar al jovent
aqüestes dues c o s e s :
1/

— H A S ANAT A BENEIR EL RAM?

2.'

—PER QUÉ?
Les respostes textuals son aqüestes:

1.'
2.'
1.'

—No he pogut.
(Si haguéssis pogut, ¿per qué hi haurles anat?)
— H i hauria anat per anar-hl. (Noi 23 a n y s ) .

2.'

—No he pogut.
(SI h a g u é s s i s . . . ]
— H i hauria anat per fer número. (Noi 16 a n y s ) .

1.'
2.'

—Sí.
—Perqué s í . (Noi 16 a n y s ) .

1.'
2.'

—No he pogut.
—No m'agrada que em preguntin. (Noia 12 a n y s ) .

1.'
2.'

—Sí.
—No s é . . . m'agrada anar-hi. (Noia 12 a n y s ) .

1.'
2.'

—Sí.
—Perqué m'ho han ensenyat així, encara que em sembla
que és una burrada. (Noi 16 a n y s ) .

1."
2.'

—No he pogut.
—No s é perqué hi hauria anat. (Noia 17 a n y s ) .

1.'
2."

—Sí.
— É s un costum. (Noi 20 a n y s ) .

1.'
2.'

—Sí.
—Perqué tothom h¡ va. (Noi 11 a n y s ) .

1.'
2.'

—Sí.
—Porque es un día señalado y todo el mundo lo hace.
(Noia 19 a n y s ) .

1.'
2.'

—Sí.
— . . . (Noi 17 a n y s ) .

1."
2.'

—Sí.
— É S un costum. (Noies 15 1 16 a n y s ) .

1.'
2.'

—Sí.
—Perqué m'hi han fet anar. (Noi 15 a n y s ) .

1.'
2.'

— N o he podido.
(Si hubieras podido...)
—Hubiera ido por gusto. (Noi 17 a n y s ) .

1.'

—No, me i'ha beneít la meva germana. (Noia 13 a n y s ) .
—Sí.
—No s é . (Noia 14 a n y s ) .

1.'
2.'

—Sí.
—M'agrada i és costum. (Noia 14 a n y s ) .

1.'

—No.

2.'

— H i hauria anat per complir com els aitres (Noi 21 a n y s ) .

1.'

—No.
(Si hubieras podido...)
—Porque me gusta ir. (Noia 21 a n y s )

iùichk^ad

—No. no hi vaig a missa. (Noi 20 a n y s ) .
—Sí.

2.'

- P e r q u é tothom hi va. (Noia 16 a n y s ) .

CONCLUSIÓ
Pot ser que aqüestes respostes hagin estât massa ràpides
i poc reflexionades. Amb tot i això, veiem ben ciar que la
gent jove no sap m a s s a perqué ho ha fet o ho ha deixat de fer,
Ens hem entristit davant d'aquesta realitat que ja ens mig
pensàvem, però que ara hem v i s t més confirmada.
En fer les preguntes tothom ha quedat sorprès i estranyat.
Fins i tot alguns han deixat la segona pregunta per contestar;
potser tenien mandra de pensar.
«Perqué tothom ho fa», «Perqué s í » . A q ü e s t e s son les respostes més corrents. Nosaltres creiem que això és molt pobre, que les coses s'han de fer per alguna finalitat més i s'han
de pensar bé.
Josefina Danti
Assumpta Margenat

CADA M E S UN L L I B R E

1.'
2.'

2'

1.«
1.'

Festa del llibre
Cada any, el 23 d'abril celebrem el dia dei llibre. Per això
en aquest número d'abril de RONSANA l'espai que dediquem
a parlar deis liibres volem que sigui una mica més extens.
És cert que iiegir un llibre, normalment, vol més esforçque
ilegir el T B O o un diari esportiu o una foto-noveHa, posem
per cas. Fins i tot és més difícil que veure la T V o escoltar
discos. Però també és cert que llegir un llibre, normalment,
será més profitós i que un cop llegit comporta més satisfacció.
La lectura desenvolupa les nostres facultats (comprensió,
imaginació, memòria, sensibilitat, relació lògica, etc.). La lectura ens fa conèixer el pensament i la vida de persones que
d'altra manera no coneixeríem, ens posa en contacte amb
realitats, ambients i problèmes per a nosaltres desconeguís;
en una paraula: eixampla els nostres horitzons. Dit d'una altre manera: ens ajuda a veure-hi una mica més enilà del nasPer això crec que tothom — i molt especialment els petits
i els j o v e s — hauríem de fer l'esforç de llegir.
Si mirem tot el món veurem que, com és natural, com més
rics i més cuites són els pa'ísos, més llegeixen els seus habitants. En el nostre país en e!s darrers anys hi ha hagut una
gran florida de Ilibres, tant origináis com traduccions d'autors estrangers. Aprofitem-ho. Encara ens falten molts Ilibres,
però podem dir que actualment ja n'hi ha per a tothom.
La festa del llibre que celebrem aquest mes és una bona
ocasió, fins i tot econòmica (es fan sucoses rebaixes de
preus) per a comprar i regalar ¡libres.
I no ens acontentem amb llegir-ne en ocasió d'aquesta diada. Seguint l'anunci de la T V de «cada dia un plátano porlo
menos», podríem dir que « ¡ C A D A M E S UN L I B R O . . . , porlo
menos!».

P A L M A R

Instalaciones d e a g u a y e l e c t r i c i d a d , industriales y domésticas
Iluminación d e jardines y piscinas
Colocación
Pis

de bombas sumergidas/

superficie

CARETA (El ñieral)
EULALIA DE RONSANA

SANTA
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y depósitos a presión de Comercial

«HUMtT»/S.A.

de Santa Perpetua

C í í l í e Calvo
LUNAS

DEL

Sotelo^l'i
VALLES
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Diana love

olana love

D'això avui en diuen una habilació « m o n a » .
La mare comenta iHusionada:
— L e s posa aquí perqué diu que és el p r i m e r que veu quan
es lleva i T ú l t i m a cosa quan es fica al Hit, j e l j e l
La nena a r r i b a en aquell moment:
— H o l a ! No T a g r a d a en Lyther T o n y ? , està « c a ñ ó n » !
Die a la senyora:
— S í , queda tot m o l i « b u f ó » , p e r ò . . . ¿ c o m s'ho fa la seva
filia per lenir tanls retratos?
— O h ! , escriu als a r l i s l e s a estones p e r d u d e s . . . ¿ O i n e n a ?
Sense c o m e n l a r i s .
Després d'això no ens hem pas d'estranyar que eis t i l u l a r s
de les revistes posin a m b lletres m a j ú s c u l e s :
«UK R E C I E N T E P E R D I D A D E LA S O L T E R I A D E L U L T I M O
B E A T L E H A T O M A D O C A R A C T E R E S DE C A T A S T R O F E J U V E NIL».
« D E S P U E S DE LA B O D A DE PAUL, M I L E S DE P O S T E R S
D E S A P A R E C I A N DE M I L E S DE D O R M I T O R I O S F E M E N I N O S E N
TODO EL MUNDO».
«LAS CHICAS FRANCESAS LLORABAN CUANDO ADAMO
DUO «SI».
Q u a n Tídol es casa, es treu, ja no serveix, aleshores se n'hi
posa un altre que sigui solter.
Que canti bé o malament és igual, no té i m p o r t a n c i a .
D'habilacions maques com aquesta n'hi han molles, o i ?
L i à s t i m a que de lant en l a n l no hi trobem penjat un ídol que
de Verität valgui la pena i liàstima que no sapiguem veure res
més que una cara i un tipus bonic.
ISABEL VALLS

AQÜEST MES
Aquest mes també hem celebrai I'aniversari de l'assassinat
del Dr. Martin Luther K i n g . Per alxò, com a petit homenatge
nostre, aquest mes volem presentar dos dels seus llibres.
Luther King fou, a la vegada, un home de p r o f u n d pensaient i un home llençat a Tacciò. A i x ò dóna una força i un
atractiu especial als seus llibres. Per una banda eli ens exposa
amb claredat i agudesa el seu pensament, i per altra banda
nosaltres sabem qua allò que diu s'ho creu, que no són només
frases boniques. El sacrifìci de tota la seva vida ( v i n t vegades
empresonat, tres atemptats contra la seva vida, dues vegades
la seva casa d i n a m i t a d a 1, fìnalment, el seu assassinat) avalen
la seva sinceritat.
Tracta amb objectivitat i honradesa temes de molta actualitat. La seva v i d u a Coretta d i u : «els temes que decidí de plantejar foren: la conclusió que havia comprès de la necessitai
de convertir la protesta no-violenta en accions de desobediencia civil massiva; la convicció que la nostra participació en la
guerra del V i e t n a m demanava un estudi més profund i una
resistencia més forta; i tot allò que ell pensava respecte al
paper que el nostre ¡ovent més conscient — t a n t el jovent
blanc com el negre— hauria de tenir en Tafaiçonament d'un
mdn nou.»
Aquests llibres han estât é d i t a i s per edicions P R O A dintre
la coHecció « l a m i r a d a » , i són:
LA FORÇA D ' E S T I M A R . Recull de sermons p r o n u n c i á i s per ell
en la seva c o m u n i t a l Baplista. En aquest liibre parla com a
líder dels negres i dels pobres i com a pastor c r i s l i à . M o l l
profund i valent i a la vegada força enlenedor.
EL CRIT DE LA C O N S C I È N C I A . És un recull de cinc conferencies amb els següents t í l o l s : El problema de les relacions
internacionals; La consciència i la guerra del V i e t n a m ; La
joventut i Tacciò social; La no violencia i el canvi social, i
Un sermó nadalenc sobre la pau.
Aquest Ilibre és més breu que Tanterior i més fàcil de
llegir. Té una gran força de denùncia i m o l l valor com a
divulgador del pensament de Luther K i n g .
(Tots dos llibres han estai é d i t a i s també en caslellà per
AYMÀ, S. A . ) .

LA

ESPERANZA

Esperanza es ilusión
Esperanza es lo último que se pierde
...y al final esperanza.
Sólo el corazón espera
Esperanza- hay en la cola
Una boca abierta es síntoma de esperanza
El bostezo es desesperación
Esperanza es gozo y sufrimiento
Los que esperan son pacientes
Los que no son pacientes no esperan
Mi tía se llama Esperanza
Sólo esperan los tontos
...Los listos se desesperan
Por eso los tontos son listos y los listos tontos...
Los pobres esperan
Los ricos esperan que no se cumplan las esperanzas
de los pobres
La esperanza es virtud
Por eso las colas están llenas de santos
Los santos eran pacientes
Los pacientes son santos...
...Los médicos no se lo merecen...
Mi tía no se llama Esperanza.
Joan March (Granollers)

-A/WV

«¡Yo prefiero a Raphael!»
És trempada la senyora, em d i u :
—Entra que veuràs T h a b i l a c i ó de la nena, l'hi ha quedat
moli «mona».
Hi entro; un Hit, un a r m a r i , una lauleta, dues cadires, un
escriplorl, una l á m p a r a de peu, una p e l i l a llibreria-discoleca,
un tocadiscos, etc. Les paréis están m o l l ben decorades: fotografíes dels Beatles, de l'Adamo, d'en Serrât, dels Brincos, d
la Lulú, etc., no les recordo totes perqué és impossible, j a que
arriben a cobrir dues parets senceres ( l ' a l t r e està l a p a d a per
l'armari i l'altre per un Hit).
Entre mig de les fotografíes hi ha un carlell que d i u : « Y o
prefiero a R A P H A E L » .

CÄRBO
nquadernador

Llibreter
T E L .
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Sección

ñgrícola

}¡

Ganadera

La nota más destacada durante este mes quizá sean las lluvias últimamente caídas; pocas veces hemos visto llover durante cinco días seguidos. Los torrentes, sin salirse de madre, han ido a tope en algunos
momentos y muchos de ellos mantienen un constante caudal que indican que las aguas pluviales han penetrado dentro de la tierra, almacenando gran cantidad de ellas. Si la panorámica de los cultivos de
regadío era risueña, ahora lo es más, pues asegura con largueza su mantenimiento y quizá, me atrevo a decir, que durante la futura campaña
no habrá que pensar en la escasez de agua que algunos años, los más,
tenemos que soportar. Toda cosa lleva consigo ventajas y desventajas,
las primeras, por lo anteriormente expuesto, quedan bien claras, y las
segundas, pueden clasificarse como un sensible retraso en la siembra de
patatas y otros cultivos. Algunos agricultores, los menos, han tenido que
sembrar las patatas casi con un mes de retraso. También ha sufrido
un retraso la preparación de la tierra y abonado de las mismas donde
hay plantaciones de avellanos. Hay que señalar también que la temperatura registrada en estos últimos días no es la normal de primavera.
Aunque ello no es grave, sí que retrasa un poco la germinación y desarrollo de las nuevas plantaciones. Al hablar de patatas, quiero hacer
resaltar la escasez que ha habido para el consumo de este tubérculo,
cobrándose, las pocas que salían al mercado, a precios muy altos (tengo
referencias que incluso se han llegado a pagar a 14 y 15 pesetas el kg.).
Según parece, esto está en vías de solución, cosa que a los agricultores
debe satisfacer ya que si la falta de patatas persiste vendrán las importaciones y a la hora de vender las de nuestra cosecha, el precio no será
lo suficientemente alto para que haya sido rentable su cultivo.
Como observador agrícola me veo en el deber de comunicar a lós
agricultores que para la obtención de simientes de sorgo, maíz y alfalfa
y sus abonos correspondientes, el Servicio Nacional de Cereales, hace
unos descuentos bastante considerables a los que creo todos debemos
acogemos. También debo indicar a los cultivadores de avellano que
ahora es la época propicia para combatir las plagas del «badoc» y del
«diabló» que tantos estragos está causando.
La ganadería poco ha variado. El precio del cerdo cebado se ha mantenido un poco bajo. Los lechones que mantenían un precio eufórico,
han bajado un poco, quizá debido a la estabilización baja del cerdo
cebado. A la hora de escribir esta pobre crónica, parece que se apunta
una ligera mejoría, que no se puede decir que sea firme. De todas formas es mejoría.
Los pollos; una de cal y otra de arena. Una semana suben y a la
siguiente bajan. Parece que también se ha iniciado un ligero aumento
aunque no es previsible sea duradero. Así y todo el precio de venta continúa siendo más bajo que el precio de coste. Los huevos han sufrido
una ligera baja.
Los terneros, no han sufrido movimiento y su cría en estos momentos es rentabilísima.
Por falta de espacio, nos vemos obligados a suprimir la habitual
colaboración de nuestro amigo D. Jaime Reig Nuri. La publicaremos
normalmente en el próximo número. Esperamos sabrán comprender y
perdonar este retraso.
José Margenat Sampera

SERVEI METEOROLOGIC
PL U J A
A i g u a c a i g u d a a Santa Eulalia
durant el m e s de març:
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2'5 »
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8'4 »
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0'6 »
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TEMPERATURA
Temperatures
març:
Dies
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

del

mes de

Màxima
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...
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...
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...
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11
13
13
10
g
11
12
13
14
16
17
18
16
17
17
17
17
17
18
19
17
17
17
12
10
9
11
11
9
11
. 16

Minima
7
3
8
7
5
5
5
6
5
7
6
a
11
12
10
9
10
9
S
8
7

fi
fl
fi
a

3
1
1
0
2
J. Batlle

S'acabaren els neguits de matinades diumengeres, de gossos, escopetes, sarrons, cananes, crits, aidarulls, per les muntanyes, i per això nosaltres, els soferts conills i les nostres parentes, cada dia més escasses,
les perdius, romanem tranquils; ja fa uns dies que es van sentir els darrers trets, des d'aleshores el bosc
roman silenciós i en pau fins a un primer d'octubre encara Ilunyà, en el quai, altra volta, el nostre amie
caçador ens posará en dansa la nostra llar, mentre nosaltres li anirem fent totes les males passades que
haurem après d'eli.
Sé, perqué així m'ho han dit, que la Junta de la Societat es va reunir, i entre fet i fet de cacera varea
prendre acords per a millorar algunes coses; també sembla, segons m'he enterat, que volen fer un campée
tret al plat. (Ja és hora que els plats trencats els paguin ells i no nosaltres, els pobres conills). Sefflbi^
que será per allá « E L BRUGUÉ». Quan sàpiga més coses ja us ho diré, i ara... m'esmunyeixo, i tu, perdiu,
a volar abans de que et toquin del carpò a tu, i a mi del fugidor.
EL CONILI
SOLITARI
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Un matrimonio que pasea por la orilla
del mar:

v

K

n

S O N E T

E l l a . — Juan, si ahora me cayera al agua
y me ahogara, ¿ q u é h a r í a s ?
E l . — j A y , amor m í o ! . Pues me volvería
loco.
E l l a . — Pero, ¿ v o l v e r í a s a casarte?
E l . — Oye, rica, he dicho que me volvería
loco, pero no tanto, ¿ e h ?
En un campo de fútbol:
El entrenador al j u g a d o r . — ¡ B u r r o ! i Idiota! ¡ Tonto! ¡ Imbécil ! ¡ A s í es imposible j u gar!
El jugador, molesto, se vuelve a su superior
y le contesta: j Oiga, señor Pepet! Sí tiene algo
que decirme, lo hace claro.
A mí con medias palabras, no!.
Entre cacadors:
— N o i , he estât de maia sort. Apuntava a
una perdiu 1 he mort un conili.
El seu c o m p a n y , a n i m a n t - l o : — N o et preocupis, home. Això és que has apuntat un
xlquet baix.

A l'Argentina hi havia un pare i un fili molt
afìcionats al fútbol. Però el pare era entusiasta del Rlver Piate i e l fili del Boca Juniors.
Fins que a r r i b à el dia de la mort del pare i
aquest cridà al seu fili en el Hit, moribund, i
li digué: «Fili meu, ja se que hem tingut moltes discrepàncies sobre els nostres respectius
clubs, ara bé, la meva ú l t i m a voluntat seria
que em fecis soci del Boca. El fili, entusiasm a i , se li abrada tot dient: ¡ P a p à , papà, no
saps l'alegria que em dones! ¡ P e r fi estem
d ' a c o r d l . I el seu pare, j a agonitzant, li contesta: ¡ N o home, no! No m'has entès. Jo vull
dir que em facis soci del teu club, puix que
la meva ú l t i m a hora és a r r i b a d a , prefereixo
que es mori un soci del Boca, no pas un del
Riverì.

(CoHaboració del nostre amie Ramon Riera,
conegut ja de tots nosaltres per altres escrits
en publicacions locals i per haver conviscut
força temps entre nosaltres).
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Avda. General Mola, 36
l'A GARRIQA

Razón en B I G A S
Casa Gayetà
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Telèfono 5 2
S A N T A EULALIA

DE

RONSANA

AQUEST

TEMPS...

Dissabte, dia 29 de març de 1969, a
Barcelona, mentre e!s cobradors i conductors dels autobuses i tramvies,
feien vida normal, a l'oficina i a la fábrica tothom esperava el toe d'aquell
rellotge que havia anat t o t l'any. Tothom estava alegre, tothom explicava
acudits, fins que arriba el gran moment: a !a 1 del migdia sonava el
rellotge i sense mirar si l'oficina quedava neta o no, ni sense mirar com
quedava el trebal!, la multitud marxà
dels seus llocs.
Havien començat les vacances.
La mateixa tarda, el pare, que havia
esíat treballant fins a la 1 en punt,
agafà la seva familia, les maletes ¡
d'a!tres objectes, els fica dins del cotxe. I arrencant a tota velocitat (per por
de trobar «la cua de cotxes»), es disposavsn a passar les meravelloses vacances a la seva torre de Santa Eulalia.

Garatge
ELOY

I, enrabiat, tornava a la seva torre a
veure la «tele».

de

PERE FONT 1 JUANOLA
^

CITROEN
dancQM^naù

GRANOLLERS

El diumenge, feia un sol radiant: no
cal dir que el mateix va fer el dilluns
i el dimarts, però en arribar el dimecres, el temps va canviar; començaren
a sortir boires i no va tardar a caure
gotes. Als «senyors de Barcelona» no
eis va agradar massa, i menys encara
quan dijous es va repetir, i divendres,
i dissabte. i diumenge, i dilluns. Cada
dia, «eis senyors», per saber si l'endemà faria sol, escoltaven la ràdio, després anaven a veure la «tele», després
liegten el diari, i algún que desconfiava
d'aquests mitjants d'informació, es dirigía a un santaeulalienc i li demanava
amb aire de súplica: «Qué, ¿farà bon
temps demà?» L'home del pöble, contestava: «No ho sé, però no ho crec»,
i afegia: «Aquesta pluja va molt bé per
la terra, i aniria bé que plogués tota la
setmana». El senyor, deia: «Si, és dar»,
però per dintre devia pensar: «Està carregat d'orgues, diu que vol que plogui
tota la setmana!»...
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i d ì a d a t a n a

Realment, el temps mai no és bo per
tothom; però sempre ho és per algú.

Telèfon 270 00 72
BADALONA

Després de ploure tota la setmana,
el dimarts, dia 8 d'abril, començà a sort i r el sol, quan s'esqueia ser el dia final
de vacances. Els senyors, agafaven la
familia, les maletes i d'altres objectes,
i els ficaven dintre el cotxe; arrencaven
a gran velocitat a les 5 de la tarda,
per tal de no trobar cua, i amb el cap
moix i rabiant contra el temps, tornaven a casa. L'endemà, mig adormits,
anaven a l'oficina. A les nou del mati
sonava el rellotge que, malgrat la pluja, no s'havia aturat.

Telèfon 280 25 97

Jaume Galobart
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