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EDITORIAL 3

L'impuls vital

Potser l'esdeveniment més important per Artesa i la
seva Comarca natural, ha estat les pluges d'abril. Uns con-
reus per demés assedegats van rébrer amb les gotellades
esporàdiques, un impuls vital. No és exactament una pro-
mesa de plenitut, però sí que deixa un ample marge de
confinaça, en cas de que el mes de maig ens sigui favora-
ble, per esperar que la collita de l'estiu sigui abundosa.

l'altra collita, la dels mítings i les xerrades polítiques
també va estar sortida. Amb paciència i vocació de tre-
ball, els responsables de les diferents llistes han fet una
llarga desfilada pels locals d'Artesa i la seva rodalia, pre-
sentant el seu programa, que és resum del que a ells els
agradaria fer. Artesa per diverses circumstàncies que no
venen al cas, està mancada de locals públics. Així les 3
candidatures van celebrar les xerrades a la discoteca, a on
ens van oferir festes, mítings, i unes propostes interes-
sants de futur.

Des d'aquestes pàgines felicitem a la Corporació Mu-
nicipal que va sortir de les urnes, el dia 8. la gent va estar
pendent de l'escrutini final fins a darrera hora. S'espera
que el guanyador real serà el poble d'Artesa. les llistes
que van quedar 2a. i 3a., també van resultar guanyadores
de la confiança dels seus electors. Per-molts-anys a,iots!.

Així sense fissures ni defalliments, els queda per da-
vant una gran tasca per fer. la labor d'endegar algunes co-
ses d'Artesa que fa anys que estan parades, i algunes altres
que mai s'havia plantejat que es podien realitzar. Que
aquest impuls vital i aquestes ganes de fer que tots van
evidenciar els dies de la campanya, es transformin en au-
tèntic treball d'equip i en fets concrets després del dia 9,
per tal de que tots, del primer a l'últim, puguem sentir-
nos'en orgullosos. '
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4 LOCAL

INFORMACIÓ MUNICIPAL
Perles cultivades

Per motius que ara no venen al cas, la infor-
mació que ens va fer arribar l'Ajuntament el mes
d'abril, va quedar molt curta. Hem aprofitat l'es~
pai que ens ha quedat buit, per ressenyar algunes
de les frases que els polítics dels diferents partits,
ens van etzibar en la seva visIta a Artesa.-

MARTA ROIGÉ.- Presidenta Provincial
d'AP.: "L'important per Artesa és fer poble, per
damunt dels interessos de la política de Partits".

8
JOSEP M. CULLELL.- Honorable Conseller

d'Obres PUbliques i Política Territorial: "Art e-
sencs: aneu a votar. Es decideix el futur del vos-
tre poble. I que el dia de demà els vostres fills no
us puguin dir: Pare, m'en vaig d'Artesa per que
el poble que heu fet no m'agrada".

8
JOSE IGNACIO LLORENS TORRES.- Di-

putat al Congrès per A.F.: "Amb els únics que
. no pactarem mai serà amb els socialistes, però
amb C.iU., estem condemnats a entendre'ns"

o
CULLERÉ i CALVIS.- President de la Di-

putació de Lleida: "Desgraciadament en aquest
país s'ha de demanar. Si volem aconseguir alguna
cosa, hem d'insistir, no cansar-nos mai de dema-I
nar i ho sé per experiència. I això té una conse-
qüència que l'Administració es pensa que, si tant
ho demanen, és que realment ho necessiten".

Per l'Excma. Diputació Provincial, ha sigut
donada una subvenció a aquesta Ciutat, amb càr-
rec al Cànon Elèctric de la Província, per finan-
ciar l'obra "Urbanització carrers Balaguer i Giro-
na". Pressupost de l'obra: 7.026.000 ptes.; Sub-
venció: 4.216.000 ptes.;Pla base 83.

S'ha sol.licitat per l'Ajuntament, l'estudi de
construcció d'una Depuradora d'Aigües Resi-
duals, a càrrec de l'Estat, amb un pressupost de
38.000.000 ptes., d'acord amb el Pla Nacional
d'Abastament i Sanejament.

Aprovació per l'Ajuntament en Ple, del Pres-
supost Municipal Ordinari de l'any 1983, per la
quantitat de 28.000.000 ptes.

AGENDA
CIUTADANA

Naixements: Núria Farràs i Saludo

Casaments: Jos<,!, Antoni i Novau amb Ramona
P :"!'Í i Giribet.

Defuncions: CecI1ia Santesmases i Verdie (Bal-
domà)
Rosa Moliner i Rocaspana.
Ferran Alemany i Novau.

Fescosd'aquestamàamigoque us ofereixels serveismés
bonsd'avui01dia....

AssegurancesCLOTET
MUTUA NACIONALDE l'AUTOMOBll

ARTESA DE SEGRE



LOCAL
NOTICIARI LOCAL
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Les Festes de Setmana Santa d'enguany han
transcorregut amb molta participació de gent, a
tots els actes culturals i religiosos, celebrats tant
a la nostra ciutat, com al Santuari de Salgar. Te-
nint en compte que aquests dies són molts els fo-
rasters i artesencs fora vila, que ens han acompa-
nyat durant aquest curt parèntesi vacacional de
Pasqua.

Tret dels actes religiosos, el que ha tingut
més ressonància a la nostra comarca, sigui pel
seu caire peculiar o la rellevànsa que va aconse-
guint any rera -any, és sens dubte, per la seva
imatge popular la presència el dilluns de Pasqua
de la colla de Caramellaires de la "Dàlia Blanca",
que durant el transcurs del matí recorregueren
els carrers i places de la ciutat, oferint el seu re-
pertori de cançons, quedant per part del poble,
meravellat per les estupendes interpretacions.

Per altra banda, cal dir que el mateix dilluns
de Pasqua un gran nombre d'artesencs i comar-
cans, es deplaçaren a Salgar per a menjar-se com
és tradicional la "mona". Que per cert aquest
any la concurrència de gent no va ésser molta;
motivat potser perquè el temps no es mostrà gai-
re favorable. Però afortunadament al mantenir-se
sense ploure es pugué disfrutar d'un dia plena-
ment familiar. . ...

L'Empresa Nacional d'Investigació i Explota-
ció de Petroli S.A. ENIEPSA, iniciarà en breu
una campanya de "sísmica - convencional" als

. termes d'Artesa de Segre, La Baronia de Rialb,
Sant Salvador de Toló i Vilanova de Meià; com-
prés en una extenssiòglobal de 50 quilòmetres.

La campanya en qüestió afecta als permisos
d'investigació de hidrocarburants coneguts amb
la denominació d' "Ager i Corniols", i es portarà
a cap amb la utilització de modernes tècniques i
d'un laboratori de 96 places. iLa campanya va
destinada als coneixements del terreny investi-
gat, mitjançant l'anàlisi de la sismologia dels ma-.
teixos, és adir, de tots els moviments i vibra-
cions produïts al scl,sòl.

. . .
El "Cos de Bombers Voluntaris d'Artesa de

Segre i Comarca", commemorà el proppassat dia
2 d'abril, el seu primer aniversari de&de la seva
constitució a la nostra ciutat.

Els actes commemoratius consistiren en dues
sessions de ball, que tingueren lloc a la discoteca
local "New Study". Memoritzant la seva consti-
tució, hem de dir que el conveni es signà a l'abril
de 1982, i el parc està format per 24 bombers
voluntaris, els quals realitzaren 42 serveis durant
les passades inundacions i altres 15 amb anterio-
ritat, durant el transcurs de l'any 82. El "Cos de
Bombers d'Artesa", depen totalment dels Serveis
d'Extinció d'Incendis de la Generalitat, i compta
amb el suport de l'Ajuntament que aporta l'onze
per cent de les despeses mensuals.

L'Ajuntament d'Artesa de Segre va oferir a
en Josep Bertran, el que fou Jutge de Pau durant
21 anys al nostre municipi, un sopar homenatge
en un hotel de la nostra ciutat. Durant el curs
del mateix, se li lliurà una placa commemorativa.

A l'acte -que es celebrà el dia 15 d'abril-- hi
assistiren unes 50 persones, que donaren suport
a tal mereixement i per l'eficàcia aconseguida
fins a la data: de les quals cal destacar la présèn-
cia del nou Jutge de Pau a Artesa de Segre, en
Joan Nogués, que va prendre possessió a mitjans
del mes de març. el Secretari del Jutjat de Prime-
ra Instància de Balaguer, José Luis Portugal, així
com les autoritats locals.

. . .
CONFERÈNC lA DE CULTURA RELIGIOSA

La humanitat evoluciona. Cada dia assolei-
xen nous coneixements sobre l'univers, sobre
l'home, sobre la història.

Aquests nous coneixements posen en qüestió
les explicaicons que sobre aquests temes s'havien
donat en èpoques anteriors. Explicacions que
l'església havia fet seves. Ja que l'església s'encar-
na en cada cultura. Com esperar la fe cristiana
amb paraules: idees d'avui?

Com la Biblia, escrita fa dos mil anys, pot ser
traduida a la cultura actual? Aquesta és la tasca
de la teologia. Però la teologia no és un entrete-
niment de teòlegs, sinó la resposta a les pregun-
tes que cada època fa a la Religió Catòlica. Com
va començar la vida? Quin és l'origen del mal?
Quin sentit té el matrimoni monògam: indisolu-
ble avui? La Institució familiar tradicional, no
ha quedat desfasada? .

Per arribar a aquestes repostes els cristians
d'avui, els dies 12-14 d'abril, la parròquia d'Arte-
sa programà aquestes conferències que van tenir
lloc al local Social de "La Dàlia Blanca", tenint
molt bona acceptaçió, acudint a les mateixes
una mitjana de 70 persones.

El tema de l' "Evolució" va anar a càrrec de
Mossèn Joan Ordi; i el de la família, Mossèn Ra-
mon Vilardell. . . .

De més enllà de l'aspecte esportiu que no vo-
lem entrar ni sortir, valIa pena fer-ne una breu
referència a la històrica victòria del nostre equip
de futbol que a primers d'abril guanyà al camp
de l'Agramunt per 9 a O. .

, ~

El resultat va ésser aplastant, en el que fins
i tot, molts afeccionats vàren qualificar l'encon-
tre d'un "agradable berenar... de torre".

De totes maneres, va ésser un dia que va om-
plir de satisfàccíó als socis i simpatitzants de l'es-
port local. . . .

En motiu de la "Setmana del Llibre", orga-
nitzat pel Club de Lectures artesenc i Biblioteca
"Joan Maluquer i Viladot" donà inici a Artesa el

(passa a la pàgina 12)
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Vilanova disposarà
d'u~ nou Camp de Futbol

Han finalitzat les obres d'acondicjonament
de la carretera que dóna accés a Vilanova de
Meià, per la zona denominada "Barranc dels Cal-
derers". És tracta d'un tram de mig quilòmetre,
que millora considerablement el pas de vehicles
de gran tamatly, que fins a l'actualitat era de di-
fícil accés al municipi i inclús a la veïna població
de Santa Maria de Meià.

Les obres en qüestió s'han elevat a 1.700.000
pessetes, quantitat que ha sigut finançada en un
60 per cent per l'Estat i la resta el propi munici-
pi. El projecte va ésser portat a terme mercés a
:'n expedient d'acció comunitària.

Per ~ltra banda, també ha sigut asfaltat el
carrer de la bàscula, fina arribar a enllaçar els
carrers del poble. Dit tram té una longitud de
225 metres i ha tingut un cost total de 300.000
pessetes, integrament sufragades pel municipi.

RENO VACIÓ DE LA TUBERIA PRINCIPAL

Ha sigut recentment renovada la tuberia
principal que porta l'aigua a Vilanova des de la
"Font de la Figuera" a 1.600 metres de la pobla-
ció. El pressupost s'ha elevat a 1.600.000 pesse-
tes que ha anat a càrrec també de l'Ajuntament.

Per altra part, s'han començat a Vilanova de
Meià les obres de construcció d'un nou camp de
futbol. El nou recinte esportiu es troba ubicat a
la partida denominada "Solsona", a uns 50 me-
tres de la població. El camp de futbol ocuparà
una hectàrea de terreny i li costarà al municipi
800.000 pessetes la seva construcció.

J .M. SOLANS

Santuari de Sta. Maria
de Salgar ENTRADES SORTIDES

Pessetes PessetesCOMPTES
Deute anterior. . . . . . . . .
Dilluns de Pasqua:

Sorteig i Subhasta. . . . .
Cartes - Xampany. . . . .
Bústies i CoLlecta . . . . .
Joguines i Records. . . . .
Begudes. . . . . . . . . . . .
Músics. . . . . . . . . . . . .
Despeses generals. . . . .
Donatius 7.250

SORTIDES:
ENTRADES:

DEUTE DE:

NÚMEROSPREMIATS

1er. Un Xai Núm. 4.896 -Adjudicat-
20n. Un Pernil Núm. 3.912 -Adjudicat-
3er. CaixaXampany Núm.4.252 -Pendent-.
4art. Gran Sorpresa. Núm. 1.713 -Adjudicat-

Agraïm "la valuosa i entusiasta col.laboració de tot-
hom.

598.653

57.600
38.300
28.052
29.243
18.004 .

25.000
51.713

SORTEIG:

675.366
- 178.449

496.917

Poc a poc anirem retornant la fisonomia que es me-
reix recuperar el nostre Santuari i Monestir de la Verge
de Salgar.

CAMP

Els Pagesos i el Municipi
Ara que és temps d'eleccions i es posen a de-

bat molts temes del nostre municipi, cal fer unes
reflexions del que significa el sector agropecuari
i del paper que li correspon al desenvolupament
del nostre poble.

Primerament recordaré les dades del núm. 9
de "La Palanca" sobre la població d'Artesa que
era d'un total de 3.354 persones, de les que en-
tre jubilats, menors, estudiants i mestresses de
casa sumen 2.208. Treballant al sector de serveis
368 i 30 en atur. A la indústria i construcció 385
i a l'agricultura i ramaderia 392. Tenint en comp-
te que part de la construcció està condicionada
a l'agricultura, podem dir que aproximadament
un 20 per 100 dels habitants són la base de la
nostra economia i que la part més important cor-
respon al sector agropecuari. No és pas una situa-
ció gaire optimista de cara al desenvolupament
del nostre poble.

Segons es preveu hi haurà pocs pagesos a la
composició del proper Consistori. Els pagesos ge-
neralment estan massa enfeinats per dedicar-se a
la política, s'ocupen de treballar deixant que els
altres governin el destí dels pobles que ells han
fet creixer. A més en el cas d 'Artesa que la majo-
ria habiten als pobles agregats ajuda a que nor-
malment participin poc en els afers Municipals,
malgrat d'ésser un c01.lectiu important de més
del 30 per cent dels veïns si comptem les mestres-
ses de casa i els jubilats del sector.

J o demanaria al proper Ajuntament "un res-
pecte" als pagesos i ramaders dels pobles agre-
gats que és on viuen o tenen les seves explota-
cions, 'ha de fomentar i promocionar el desenvo-
lupament de l'agricultura començant per l'ense-
nyament i després amb tots els medis que tingui
al seu abast. Amb la ramaderia tal vegada hi té
un paper més important, doncs si les Agrupa-
cions de Defensa Sanitaria són el futur de la nos-
tra ramaderia porcina, cal que el Consistori col-
labori a la seva organització i funcionament, nor-
malitzant la situació de les granges i facilitant la
seva construcció i ampliacions.

Els pagesos contribueixen entre els impostos
directes i els indirectes amb una quantia impor-
tant a les arques municipals i encara que vul-
guem que la Ciutat d'Artesa sigui agradable, arre-
glada i tingui els serveis necessaris, caldria que
una part d'aquesta contribució revertigués al sec-
tor, millorar-lo i procurant augmentar la seva
productivitat que a curt i mig termini és la que
té més viabilitat, comparada amb els demés sec-
tors.

Els pagesos confien en les millores programa-
des pels partits durant les eleccions, però aquests
cal que ara compleixin les seves ofertes electo-
rals, ja que lel contrari augmentaria el desànim
que impera a la pagesia, que és el primer suport
econòmic de la Comarca.

J. Santacreu
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resultatseleccions MUNICIPALS'83

- ~u~i~iEi- - - - _C~n~ Yo~a~t~ _P~r~i~s- _V~t~ - - - _C~n~eJ~!s- - -

I
I .

A.RTESA DE SEGRE

- - - - - - - - - - - -

ALOS DE BALAGUER 144 Independents
C.I.U.110

- - - - - - - - - - - -

CUBELLS 378
Independents

210330
AP-PDP-UL

Jaume Cardona i Vila
Ramon Regue i Montserrat
Pere Vidal i Purgimon
Joan M~ci' i Sol~
Josefina Sabartes i Gili
Jaume Wibes i Baldom~

Jaume Campabadal i Farré
Benet Galceran i Cuders
Benet Tugues i Boliart
Antoni Eons i Armengol

Miguel Messana i Rodriguez

Martí Galcer'n i Blanch
Pere Bresc6 i Roca
.JesusLlera i Porta
Javier Durany i Eroles
Delfí Gambande i Solé

Josep Llompart i Clua
Josep Roig i Armen~ou
Francesc.Pedrol i Pares
M nue 1 Grau i Balagu~::t
Joan Ros i Camps

E.R.C. 100 Josep Pons i PochFrancesc Ponsa i Ribes

- - - - - - - - - - - -

FORADADA 136 60 :¡:ndependents
C.I.U.

Jaume Nadal i Albareda
Salvador Boliart i Monson~
Ramon Guardia i Pijuán
Ram,n Serentill i Farr~
Antonio Badia i Vilanova

- - - - - - - - - - - -

VILANOVA DE MEU 459 C.I.U.305

Climent Durich i Sol~
Ramon Bernaus i Santacreu
Josep Sala i Mora
Antonio Bertnín ~(.Roca
Jo.ep Am~g& i Soll
Jo.ep Fariol i Puitpinos
Josep MI. Marc& i Farrl

C.I.U. 1017

2693 1879

E.R.C. 609

AP-PDP-UL 236



Ha servit amb abnegació

a 5 generacions d' artesencs

Després d'una sèrie de visites sovintejades
anem a recollir-li les notes de l'entrevista per
"LA PALANCA". Ens rep sempre molt cordial-
ment en una sala d'estar farcida de llibres, cua-
dres i plantes. Un piano mut ens acompanya. A
l'abast de la mà hi té una "Vida de Jesús", un lli-
bre d'humanitats d'Oriol Anguera, i l'últim exem-
plar rIe la nostra revista, lligam que pensem li
manté viva la presència d'Artesa. Creiem que és
una de les persones que coneix més a fons el nos-
tre poble. Comencem:

- Sr. Solé? Sr. Ignasi o Sr. Metge?
- "El metge del poble poques vegades al

meu temps, tenia cognom. Era solament el "se-
nyor Joan", el "senyor Pau", o el "Sr. Ignasi".
El que confirma que el metge rural era molts
anys enrera un símbol, amb nom propi única-
ment i no un ciutadà amb carnet d'identitat i ca-
tegoria burocràtica. Carinyosament el meu poble
m'ha conegut més pel "metge Ignasi". Em que-
do amb aquest.

. nèixer a Alentorn... parli' ns de la jo-
ventut d'aquells temps.

- Vaig néixer a Artesa i no a Alentorn, a la
casa de la carretera d' Agramun t que avui hi ha
l'estanc del "León", al segon pis. Tenia 2 ó 3
anys quan em van traslladar a Alentorn, al costat
dels meus avis materns a on vaig fer la primera
infància. Als sis anys em van retornar a Artesa,
per començar els primers estudis amb el Sr. Mar-
celo, primer mestre que vaig tenir i que no he
oblidat mai, doncs els primers "pals i ganxos" els
viag fer amb la seva pacient vigilància.

- Com era la Universitat llavors?

- La Universitat i l'ensenyament superior es
movia llavors en la rutina i la mediocritat. L'es-
tudiant aplicat potser tenia més' ocasió que avui
-no dic més mitjans-, per desentrotllar les seves
aptituds i cultivar la plenitud espiritual de l'ho-
me. La Universitat d'avui s'ha transformat en
una fàbrica d'enginyers, metges, advocats, arqui-
tectes. No puc lamentar el progrès cintífic, natu-
ralment. Com més avanci la ciència més avantat-
ges tindrem, és natural. Jo crec que la Ciència i
la Tècnica que s'imparteixen avui són molt desit-
jables, però sense que interfereixi l'espiritual,
que veig trontollar cada dia ,més.

- Expliquin's els començaments de la vida
professional.

- A Artesa hi vaig vindre l'any 1926 per pas-
sar-hi un any a tot estirar. Vaig deixar llogat un
pis al carrer Còrcega i el vaig "mantindre" un
any. Però el meu poble va tenir un "ganxo" ex-
cepcional -que ha tingut sempre- i m'hi vaig

quedar com atornillat 56 anys. De fet jo no co-
neixia el meu poble perque els estudis els havia
fet a fora -batxillerat i carrera-- . J valia pena re-
marcar que quan jo vaig arribar a Artesa per
exercir la professió erem CINC METGES. tots
fent-nos la competència i lluitant per a fer un
aconduït més, abans que no el fés un altre. Allò
ens esclavitzava fins a l'extrem de no tenir ni un
dia per fer una escapada. Era un desastre que
sortosament per la classe mèdica s'ha superat.

- Com era l'Artesa d'abans?

- - Al foraster, en arribar al nostre poble li
donava la sensació de que era festa. Aquella car-
retera d'Agramunt, via central, alegre, plena de
comerços i amb molta gent de coU i corbata, era
com un exponent, si no de la vitalitat d'un po-
ble, si del caràcter del mateix. L'acollida amb ga-
nes d'entendre al transèunt feia d'Artesa un po-
ble que n'era atractiu -i n'és encara-, pel qui
venia de fora. Si venien per passar-hi dos dies s'hi
qued3"p.11molts tota la setmana.

Les fondes rivalitzaven per atendre al client i
sobretot una d'elles era recomanada pel Reial A.
Club i el Centre Excursionista de Catalunya als
viatjants. Políticament, les preocupacions de la
gent del carrer eren ben poques abans de la Re-
pública i la convivència era bona dintre les peti-
tes diferències, que no portaren mai la sang al
riu, entre els de Cal Pardal i els del Casino. Però
hi havia un Uoc excepcional que aglutinava el
"tot Artesa", on hi cabien totes les maneres de
pensar. El Cafè del Pau, amb el seu fill l'Alfons i
les seves filles Nati i Conxita, simpatiquíssimes i
animadores excelents.

Crec però que la vida cultural i artística o re-
creativa d'Artesa estava representada per una en-
titat modèlica en tots els sentits: Ell Cor. Alló
n'era un exemple de germanor de tota la comu-
nitat posada al servei del benestar general. Aquí
m'extendria massa per explicar la tasca que es
pot aconseguir amb un poble com Artesa en els
aspectes més notables que engrandeixen un po-
ble: cultura, art, esbaIjo, convivència. Com a de-
tall, i en l'aspecte teatral recordo haver vist re-
presentada all Cor l'obra "TERRA BAIXA" de
Guimerà, per un dels artistes més grans de l'esce-
na catalana: l'Enric Borràs.

Tinc la seguretat de que els actuals dirigents
de l'entitat ressuscitada tornaran a donar l'es-
plendor de que haviem disfrutat en aquells recor-
dats dies.
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- La medicina, no era més humana en aquells
temps?

- La manca de contacte personal entre la
gent d'ara, ens ha portat a una situació d'inco-
municació deshumanitzant. Si per "hu'inana"
s'enten el contacte personal entre el metge i el
malalt, naturalment que hi hem perdut- Però
considero que la pèrdua d'humanitat en l'exerci-
ci de la Medicina, si és que existeix, ha sigut S\l-
plerta per una superior eficàcia,

No puc considerar més humana la Medicina
dels anys 20 en que jo vaig començar i que m'o-
bligaba a assistir a un part difícil per aquells
mons de Déu, tot sol, amb un material rudimen-
tari i moltes vegades enllumenant l'estància de la
pobra pacient amb la llum d'una espelma. Sor-
tien les coses bé perquè Déu ajudava. Però no
hem digueu que aquella -situació era més humana.
Hi havia algun Establiment Hospitalari, al que
per altra banda es negava a anar-hi, tot dient:
"No! A morir a casa!". Aquesta era una mentali-
tat molt extensa, degut al pànic que feia a la
gent l'entrar a una Clínica o Hospital. Repetei-
xo: Amb tots els defectes de la Medicina Oficial
actual, resulta molt més humana que la vella, i
sobretot més eficaç. No és qüestió meva eljudi-
car el valor i comportament humans dels profes-
sionals de la Medicina actual, als qui considero
tots uns virtuosos i homes d'nonor professional,
però víctimes d'una estructuració sanitària tan
dolenta que no els permet exercir el seu ministe-
ri com ells voldríen.

- Vosté que sempre ha estat un home pro-
gressista.que li representà la Guerra Civil?

- Crec que la Guerra Civil ja va començar
per a molta gent el14 d'abril de 1931. Aquest
dia Espanya va passar de la Monarquia a la Repú-
blica, com si un nou Sol hagués sortit, sense alte-
ració de l'ordre públic enmig del més elemental
respecte a les persones i a les coses, amb una alta
temperatura d'entusiasme, desbordant-se l'ale-
gria popular i la fraternitat més espontània per
tot i per tots, inclinant-se elegantment davant la
Monarquia caiguda. Em seria difícil i necessitaria
molt espai per contestar a la pregunta que em
faig i que faria també al món sencer que ens con-
templava no sé si amb horror, indiferència o
compassió: què ha passat dintre de l'ànima po-
pular perquè en un breu espai de cinc anys tot
aquell esplendor espiritual del 14 d'abril hagui
desaparegut, i els cavallers d'ahir s'haguin con-
vertit en rufians perversos i els germans en bot-
xins dels seus germans i la democràcia en dema-.
gògia i una bona part del poble en un ramat sal-
vatge. Més o menys així parlava un dels darrers
presidents de la República, abans del terratremol
que s'atansava.

- Que va ser per a vostè la pèrdua de les lli-
bertats arreu de tants anys?

- La pèrdua de la llibertat em va fer l'efecte,
com és natural a tota persona d'esperit lliberal,'
de que perdiem la capacitat d'estomudar per
compte propi. De no poder dialogar sense por de
que et posessin una etiqueta .de no adicte a un
règim que s'acatava servilment, pagant d'aquesta
manera el resultat d'haver jugat fort i haver per-
dut la partida. Era humilIant contemplar com les

nacions europees ens havien tract at: com a co-
nills de laboratori.

I no dono pas tota la culpa als qui van gua-
nyar, sinó als qui van propiciar aquella infamant
derrota, des del lloc que ocupaven en un govern
constituit amb el suport d'un poble que li havia
donat la seva confiança, però que careixia de to-
ta consciència política co l.1ectiva. Que m'enten-
gui qui vulgui o pugui.

, - Què va sentir quan la recuperació de la de-
mocràcia, la vida parlamentària al país i els Ajun-
taments elegits pel poble?

- Vaig sentir satisfacció no exenta de recel.
Han de passar bastants anys perquè el nostre
país pugui aliniar-se amb una democràcia de les
anomenades europees.

- Vostè que ens ha vist nèixer i ha ajudat a
creixer a la majoria de la gent d'Artesa i rodalies;
què li semblen les persones que avui formen la
nostra comunitat?

- A les persones que avui formen la comuni-
tat d'Artesa les considero capaces de fer el que
nosaltres no varem fer. La gent d'avui no cauria
en l'error de deixar-se escapar la compra d'un
monument històric i artístic com és l'edifici de
"La Granja". Que avui sigui una casa de pisos en-
tra dins el capítol dels disbarats permesos. Avui
es té la imaginació i la valentia de no reparar en
medis perquè Artesa no sigui un poble oblidat,
tot i essent un pas obligat internacionalment-

Caldria tenir l'audàcia d'haver adquirit per
part de l'Ajuntament la finca de "LA FÀBRICA",
que en mans foranes ha portat més d'un malde-
cap i mals humors a la nostra comunitat- QÜífstió
de calés? Si, ho reconec. Però tampoc considèro
massa positiu el pensar que s'ha de deixar l'Ajun-
tament sense deutes i amb superàvits d'ix mi-
lions. Si no es fan coses importants -que sense
dubtar, se'n han fet-, sempre sobraran diners i
això no crec que sempre sigui positiu. La comu-
nitat actual la veig capacitada, com he dit abans,
per posar Artesa al nivell que pot tenir, econò-
mica, cultural i socialment. Posem-nos la mà al
pit i pensem el que seria de la nostra Ciu tat si
algun dia -què de més verdes en maduren-, la
carretera passés només a un quilòmetre 'de dis-
tància.

- Parli'ns una mica d'Artesa...

- Parlar "una mica" d'Artesa no puc fer-ho.
L'estimo massa per dedicar-li solament unes rat-
lles. Li he dedicat tota una llarga vida -no obli-
deu que en sóc fill-, i cinc generacions han pas-
sat per les meves atèncions professionals.

- Artesa, malgrat la seva situació i el seu
punt de partida no s'ha desenvolupat com calia
esperar. Es que els dirigents no han estat a l'altu-
ra de les circumstàncies?

, - Aquesta pregunta és difícil de contestar.
Es veritat que un poble com el nostre no s'ha de-
senvolupat com mereix per la seva situació, labo-
riositat, caràcter de la gent, etz., però d'això no
s'en pot culpar del tot als dirigents. Jo crec que
tots han posat la seva capacitat i abnegació al
servei del poble que temporalment han dirigit. El
progrés d'un poble no és una obra, solament dels
dirigents sinó també dels dirigits. Una Artesa
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unida, sense travetes ni capelletes i amb uns ho-
mes d'empenta intel.ligents i aimants del seu po-
ble, que hi són, faran que aquest poble tan bonic
i laboriós ocupi un lloc de privilegi que ara no té.
Tingueu en compte que els homes -o dones-
providencials no abunden. Però hi són, no hi ha
dubte.

- Quin futur li preveu?
- Bon futur, malgrat les crisis de tota mena

que paralitzen l'avanç de la majoria dels pobles.
Sos vull fer constar que amb els 56 anys, vaig
deixar una Artesa semblant a la que vaig trobar,
però una mica més trista. El futur, doncs, està en
mans de la gent jove.

- Que li agrada més recordar del nostre
poble?

- Tot, inclús el que aparentment resulta
;~enys agradable. A la meva edat queden molt
emeT.: i enterrades les incidències i coses que en
certs moments m'han dolorit.

- Una anècdota de la seva vida...
- Estudiava el tercer curs de la carrera i tre-

ballava al mateix temps en una Farmàcia del car-
rer del Carme (Comabella), junt amb altres de-
pendents entre els quals n'hi havia dos d'Artesa.
El Ton del Catarino i el Jaumet de Vall-llebrero-
la (Brescó). Em varen portar allí un telegrama
signat per un dels metges en el que em deia més
o menys: "Puja de seguida i compra c1oroformo,
éter, agulles de tal classe, fil de catgut dels nú-
meros tal i tal i altres coses necessàries per prac-
ticar una intervenció quirúrgica. Jo content i sa-
tisfet per l'encàrrec que em feia el DI. Paz (el
"Metge Petit" li deien a Artesa), ja que significa-
va qúe em necessitava per practicar una opera-
ció, com a ajudant. Ensenyava el telegrama als
companys tot presumint de l'encàrrec i confian-
ça que em demostrava el DI. Paz, que aleshores
era el metge que tenien els meus pares, que vi-
vien a Alentorn. Vaig arribar a Artesa i el Dr. Paz
ja m'esperava.

No és qüestió de perdre temps -em digué-,
anem deseguit cap a Alentorn. El teu pare té la
hernia estrangulada i l'operarem allí mateix.
Amb la sorpresa al cos i la decepèió de que no

era per confiança amb mi pel que m'havia cridat
l'eminent Dr., vàrem operar al meu pare, estirat
damunt la taula del cafè de Dalt. El Sisquet del
Roig, l'avi dels actuals, fou l'anestesista.

Aquella insospitada intervenció quirúrgica
va ser la primera en la que jo vaig actuar "parti-
cularment", vull dir fóra de l'Hospit al. Un cas
més d'aquells en el que el pacient no va voler
anar a cap clínica. Va preferir "morir a casa" si
~ixí s'esqueia. Afortunadament, tot va anar bé i
va viure bastants anys.

- Per acabar... què li sembla "La Palanca"?
- Que em cap la satisfacció d'haver contri-

buit en mínima proporció a batejar-la amb el
nom que porta.

- Que no es pot jutjar d'una manera subjecti-
va per la lectura d'un número sol.

- Que és una publicació que Artesa necessi-
tava i si no hagués nascut amb l'impuls d'una co-
lla de gent culta, amb les inquietuds del moment
i amb amor a la Ciutat, algú l'hauria d' "inventar".

- Que vetlla pels interessos del poble i co-
marca d'una manera eficient i que és una bona
finestra oberta perquè des de fora sàpiguin que
Artesa com deia Verdaguer: "Es ací! !".

- Que sense discutir el temari de la mateixa,
hi haurà PALANCA per anys si sap conservar
com fins ara la independència informativa, un te-
maria variat, amb unamica més d'amenitat, sense
sectarismes de cap mena i que sigui, com era la
palanca de Vernet: nexe d'unió entre tots els
veïns de la nostra Ciutat i Comarca.

I, per fi, que pugui aconseguir per tothom el
que em passa a mi: que si tarda massa a arribar a
les meves mans la trobo a faltar, abans que tota
revista o ::!"iòdics dels que acostumo a rébrer
periòrl' _::~ent. Aquest és el meu judici actual de
"LA PALANCA".

Anys de vida intensa ens contemplen. Ara
viu a Lleida, en un vertader "niu d'àligues", des
d'on s'albira un bon bocí de país. El seu hobby
és la lectura i quan parla d'Artesa se li nota una
enyorança que no pot ni vol dissimular.

Santacreu - Jové

CARBÒNIQUES
PUIGREDON

ARTESA DE SEGRE

(ve de la pdglna 6)

dilluns, dia 18 d'abril, un cercle de conferències
que s'han anat desenvolupant en un període de
cinc dies consecutius, que fmalitzaren el dia 30,
amb una vetllada de cant a càrrec de "La Coral
d'Avui" d'Agramunt.

En aquestes jornades culturals, s'han dut a
I;ap tot un seguit de conferències de més relle-
.ansa a l'actualitat, dins el món literari, a càrrec
de diferents personatges destacats per la seva tas-
ca professional en aquesta activitat literària.
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Un tema molt important pel nostre poble

ELS NOSTRES JOVES i L'EN SENYAMENT
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Emili Duró i Esterri, Coordinador Provincial

Dins la Setmana del Llibre tingu~ lloc la xerrada-col-
loqui, en que ens parlà el Sr. Duró, coordinador de l'en-
senymanet de Formació Professional a la província de
Lleida. A grans trets encetà els següents temes:

EI primer i el més greu problema en que ens trobem
és el material. EI material que ens arriba és una joventut
desangelada. Mancada de moral i amb poc afany de tre-
ball. Ens arriba una jóventut quasi assustada, que no veu
clar el seu futur. Gent que s'adona que el moment que li
ha tocat viure no té un futur massa esperançador. Està
sot~esa a uns perills en els que mai s'havia pensat. Grans
catàstrofes, droga. Estimo a la joventut i.això m'autorit-
za a parlar així d'ella.

Per tot això la gran tasca que ens hem proposat amb
el meu equip de professionals és mir~ d'encarrilar bé
aquesta joventut que li és tan fàcil desencarrilar. Les fa-
cilitats (l'incidir sobre aquesta gent jove depen del nostre
afany, ànim i dels mitjans que se'ns facilitin. També de la
confecció del Pla d'Estudis i del seu desenrotllament,
així com d'altres materials amb que puguem comptar.

De moement veig per part del professorat unes ganes
de traball, de tirar endavant, unes forces morals i unes
ganes d'ajudar a aquesta joventut.

A partir dels 14 anys la joventut es divideix. D'acord
amb aptituds i preferènci o decideixen pel Batxillerat
o per la Formació Professional. En aquest moment im-
portant de decissió ens adonem que juguem amb desa-

, vantatge, doncs pel motiu que sigui, el Batxilleratestà
socialment millor considerat.

Els objetius que ens hem marcat, són els següents:

1.- Culturitzar, complementar l'ensenyament bàsic.

2.- Formar professionalment de manera que es tin-
guiuna aptiudespecialper una professió. .

I no és que fracassem, en l'aconseguiment d'aquests
objectius, però se'ns fa difícil d'assolir-los. Lluitem amb
el "handicap" de que rebem els alumnes pitjor preparats
d'E.G.B., que són els que no han estat capaços d'aprovar
el5è. o el6è.

Resultats: Si per més esforços que faci el professor
no podem surar amb els nostres objectius i formar com
nosaltres voldriem a l'alumnat, potser s'hauria d'arnoar a
una conclusió. Que ens passa per que hem d'acollir uns
alumnes no massa ben preparats i per tenir un ensenya-
ment paral.lel millor considerat que la Formació Porfes-
sional, amb el que estem condemnats a ser un ensenya-
ment de segona divisió.

Hi ha una part positiva a avaluar: Quins resultats as-
solim? Amb quins mitjans ens movem?:.en quines condi-
cimis ens tracta l'Administració? Els nostres mitjans ma-
terials i humans són tan bons, crec, com els del Batxille-
rat, però és que, a part, tenim més moral que el que en

.tingui més. Per la nostra moral i pels mitjansen que ens
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belluguem, estem donant a la joventut un BON SERVEI.
Alcancem aquest objectiu de professionalització. No puc
presumir de que els nostres alumnes estiguin millor pre-
parats que els d'E.G .B. Si hi ha alumnes que no tiren en-
davant, són o que "no volen o no poden".

Per tal d'evitar aquests problemes s'està insinuant el
"TRONC COMÚ", que s'està assajant amb èxit a França.
És tracta de que la Formació Professional no sigui refugi
de fracassats o sol.lució de segona classe, i que els alum-
nes dolents no perjudiquin als altres.

L'ensenyament serà obligatòri. encara que hi haurà
asignatures obligatòries i altres optatives. EI Tronc Comú
serà un ensenyament optatiu. S'impartiran çiències, lite-
rari, artístic, laboral, etc., però sense acabar d'especialit-
zar tant com avui es pretén. A la norma d'ensenyament
del Tronc Comú serà tan important l'horari optatiu com
l'obligatori. Una de les classes serà de llenguatge, un altre
serà les mateq¡àtiques. Una de les opcions d'aquest
Tronc Comú seran 6 hores setmanals de pràctiques.

Els alumnes cansats que no volen o no poden als es-
tudis, al taller sí que volen i poden, cosa que no fan a les
asignatures.

Avui a Artesa s'ensenyen 2 Cursos de Batxillerat (la
resta es fa a fora), i el primer grau de la Formació Pro-
fessional, si que també es farà aquí. És el futur proper se.
guidament i immediat nostre.

El segon Grau de la Formació Professional:
1.- Acaba de culturitzar.
2.- Acaba de professionalitzar.

Si bé aquesta professionalització i cultura pot obrir
als alumnes sortides amb les que mai s'havia pensat.

L'ensenyament professional avui, li surt tan car a
l'Estat com l'Universitari, molt més car que el Batxillerat
o l'E.G.B. Amb tot això ens movem amb uns mitjans
precaris i donem bon servei. És important que es sàpigui
que si l'alumne fa la Formació Professional de Primer
Grau i la del Segon Grau, pot anar llavors a qualsevol car-
rera.

En la nostra societat no està massa de moda treba-
llar. Malgrat tot creiem que podem ser útils als que no
venen massa preparats, als que podem ajudar a crear estí-
muls i animar-los à lluitar. Podem ajudar-los a superar
aquest desangelament, amb fe en el futur i amor al tre-
ball. També amb això els podem ajudar.

Actualment ingressen més alumnes a la Formació
Professional que al Batxillerat. N'hi han més al Batxi-
llerat, però n'ingressem més nosaltres. Com hem dit
abans, per la Formació Professional es pot anar a fer car-
rera.

EI curs que ve la meitat serà obligatori i la meitat
opcional, segons li agradi a l'alumne. Per la importància
d'habitants de la Comarca d'Artesa tenim molts pocs
alumnes. Això em sorprén, ho trobo estrany. Sols la mei-
tat de l'alumnat són d'Artesa. En una comarca tan agrí-
cola ens falta gent per la Rama Agrària.

Escoltant tot això pensem que aquesta crida final
pot ser un repte pel proper Consistori, que al ser un tema
tan cabdal pot ajudar-los a aprofundir en el tractament
del mateix. Tots a la campanya van deixar paleses les se-
ves ganes de treballar per l'ensenyament. I més si es té en
compte que la Formació Professional convalida el RU.P.
i que en segons quines catreres, es pot passar directament
a les escoles universitàries.



16 Retalls d'Història

Polític i J urisconsuIt català,
conegut a Artesa de Segre

com «Don Juanito»
1.- INTRODUCCIO Joan Ma]uquer i Wah]

A finals de l'any passat (13 de desembre de 1982) es
donà a ]a Biblioteca d'Artesa de Segre, per acord entre
]'Ajuntament i ]a Generalitat e] nom de Joan Maluquér i
Viladot (veieu "La Pa]anca" núm 13 gener de 1983, pàg.
2 i núm. 16 març de 1983 pàg. 15).

Qui era aquesta personalitat a ]a qual encara alguns
recordaran com a Don Juanito, que és com s'e] coneixia
en tota ]a contrada i encara s'anomena així ]a que fou
casa seva a Artesa? ¿d'on provenia? ¿Quina era ]a seva
liissaga? ¿Quines foren les seves actuacions més impor-
tants ~.i ]a seva llarga vida tant política com professional?

Es e] que a petició d'en Vicens Roca Mianes, Batlle
d'Artesa tractaré de resumir a continuació.

2.- LA FAM1LIAMALUQUER D'ALENTORN

A Alentorn encara hi ha una casa que es coneix per
casa de ]a Ma]uquèra (es veu que les dones Ma]uquer han
sigut i són "de afffias tomar" com dirien els castellans).
Jo encara havia vist (i fotografiat) ]a finestra que portava
gravada en un escut dalt detmarc de pedra picada, Ja da-
ta 1677 (en els Últin1Sanys ha desaparegut e] marc, e]
que és de doldre). A principis de] segle XIX a casa]a Ma-
]uqera hi viuen Josep Ma]uquer Brescó nascut en 1757 i
la seva muller Isabel Montardit, que vidua a partir de
1803 és la que es fa càrrec del p.::trimoni dels Ma]uquer.
L'hereu és Joan Maluquer nascut en 1783 que es casa
amb Eulàlia Aytés. Els dos primers fills del matrimoni
són; l'hereu Agustí que neix a A]entorn en 1809 i el ca-
baler Salvador que neix en 1810 a Enviny. És el poble de
la seva mare on aquesta s'ha retirat poc temps abans de]
neixement a la vista de] desordre, inseguretat i mal estar
al país per la guerra dels francesos que aleshores ocupa-
ven el Principat.

Salvador Maluquer Aytés viduo que no havia tingut
fills de! seu primer matrimoni, es casa en 1855 amb Rosa
Viladot del Masvell d'Agramunt. L'hereu de] matrimoni,
que neix en 1856 a Barce]ona, és el Joan de qui parlem.

Aquest, tan en la seva infantesa com javentUt viu in-
tensament les actuacions polítiques del seu pare que li
serviran d'exemple i estímul, en el camí de ]a política
que està decidit a seguir.

En efecte, el Salvador té una vida política molt ac-
tiva. Ja en 1836, al iniciar-se el domini dels lliberals i
constituir-se la primera Diputació Popular de Lleida, és

, un dels Diputats Provincials de la mateixa. En 1843 és el
"Jefe Político" o sigui Governador Civil de Lleida.

Però en 1844, com a conseqüència del pas de la
reacció al poder i subsegüent persecució dels lliberals,
s'ha d'exiliar com tants d'altres a França.

Passen els anys i en 1861 surt elegit Diputat per els
Districtes de Tremp, Solsona i Viella.

Indicarem així mateix que per tres períodes, en
1864/66, 1871/72 i 1874/7 5 arriba a la Presidència de la
Diputació Provincial de Barcelona.

Com a dada curiosa hem de fer constar que en 1868,
fou proclamat ler. Batlle Popular i constitucional per la
Junta Revolucionaria de Barcelona.

Joan Maluquer i Viladot,

diputat a Corts per

Terrassai Sabadell

en 1886.

E] seu fill Joan evidentment assisteixamb l'entu-
siasme de ]a joventut a tots els ac.tesde preses de posses-
sió i actuacions corresponents e]'cíue el formà i orientà
per a proseguir pel camí de la pol ítica seguint l'exemple
del seu pare.

3.- LA VIDA POLITICA DE DON JUANITO

És molt extensa la vida política de Joan Maluquer i
Viladot i molts els fets en que ha intervingut i càrrecs
que ha ocupat. Parlarem dels més destacats per a no
allargar massa aquest art icle.

Obté en 1876 el títol d'Advocat i inicia la seva vida
professional com advocat en 1877, any en que ingressa
en el Col.legï'd'Advocats.

Es casa amb Catalina Nico]au Rosés en 1879.

La seva vida política la inicia amb el pal1it lliberal
de Sagasta i en 1886 als 29 anys és elegit diputat per Ter-
rassa,

En 1891, és regidor tinent Alcalde de l'Ajuntament
de Barcelona i és elegit Diputat per Solsona essent reele-
git en anys successius.

En 1892, en Joan gestiona i obté a Madrid el que es
rendeixin honors militars a les despulles de Ramon Be-
renguer II\ ei Gran. Dipositades a l'Arxiu de la Corona
d'Arc,ooJ>on traslladades a] Monestir de Ripoll que acaba
de ser restaurat.

F:ren part activa en la creació del Bisbat de Solsona
(1894) i el Sant Pare Lleó XIlI el nomena Cavaller de
l'Orde de Sant Gregori el M~gne. És la única condecora-
ció que acceptarà el Joan al llarg de ]a seva vida.

És elegit Senador per Lleida eD 1902 i passa a ser
Fiscal de] Tribunal Suprem eD 1903. Tornarà a ocupar
aquest càrrec en ]913,

En ]907, és elegit Diputat per Tenerife. Un fet inte-
ressant és que elegit en 1911 President del'Academia de
Jurisprudència presenta en l'acte inaugura] e! seu treball
sobre "E] dominio de] espacio en sus relaciones con e]
Derecho" que és el primer que planteja els problemes
jurídics a que donarà lloc el desenvolupament de ]a nei-
xent aviació.

Catalanista, monàrquic i Ilibera] és fundador en
1918 junt amb francesc Bartrina de] partit polític conc-
gut per "federació Monàrquica Autonomista".

En 1919, passa a ser Degà de] Col.1egid'Advocats i
a partir de 1921 ocupa la Presidència de la Comissió de
l'Apèndix a] Còdi del Dret Civil Cata]à, càrrec que li ser-
virà per a que una vegada constituit e] Govern de la Ge.
neralitat sigui nomenat en 1932 President de l'Assessoria
Jurídica de la Generalitat com més endavant veurem.

Per altra banda, molt vinculada ]a familia amb e]
Canal d'Urgell des dels inicis de ]a construcció al segle
passat, coupa la Presidència del Canal d'Urgell durant
molts anys.



Vilanova de Meià:

Pancartes i Caramelles

Des de la mort de la "Laica", el mastí dels
Pirineus, blanc, sobretot amic dels infants quan
anaven i sortien de col.legi, hem viscut uns dies
plens de rumors i d 'intranquil.litat; aquest males-
tar ha arribat al màxim amb l'agressió soferta pel
doctor del poble, el nostre senyor metge i amb
les denúncies posteriors, i més tard amb les pan-
cartes del dia de Pasqua.

De segur que a tots els pobles hi han petits
conflictes; però, entre tots els pobles de la co-
marca d'Artesa de Segre, Vilanova de Meià.és
l'únic que encara té Metge, dugues Mestres i ca-
pellà. Això les autoritats civils ho tindrien de
vetllar al màxim perque són els senyals de vida a
nivell popular. Més encara: jo diria que l'ajuda
física és insuficient. A més de l'auxili físic és ne-
cessària l'aglut inació moral del po ble al voltant
de l'Ajuntament en defensa de les institucions
esmentades. És digne de lloança, per exemple,
l'acolliment del doctor ferit en aquella nit funes-
ta, per part del nostre benvolgut Josep Miquel;
però a més d'això és urgent que tot el poble vagi
a una per defensar la re'sidència del metge al nos-
tre poble i evitar la desunió, el desànim i el der-
rotisme.

Podriem posar l'exemple de l'escola del nos-
tre poble: l'escola no és una caixa de vidre per a
tancar-hi els infants durant el curs escolar com si
fossin un ramat de perdius. Tenim unes autori-
tats per defensar les dugues senyoretes, per pro-
moure activitats extra-escolars, iniciatives infan-

.tils, de manera que les dugues senyoretes estimin
el poble, s'hi trobin confiades. i al mateix temps
els pares vagin units com un sol cor. Però mal-
grat l'esforç físic de les autoritats que mai ha fal-
tat, els pares es divideixen, els uns col.laboren els
altres no, comencen rumors i crítiques i és preci-
sament aquest ambient derrotista que caldria ta-
llar en sec.

Jo mateix, Mn. Joan Marquilles, que lliure-
ment sóc sacerdot de Vilanova, estic agraidíssim
per les obres del temple, per assistència física
perque no caiguin les parets; però per desgràcia
he sofert els efectes de la ambigüetat de la Cor-
poració Municipal, precisament quan com a res-
ponsable públic del temple i segons les lleis del
Departament del Patrimoni Artístic es va inten-
tar protegir la visibilitat de l'església, el construc-
tor no tenia permís de l'Ajuntament; els veïns
estavem en contra de l'edifici. L'Ajuntament feu
com Ponç Pilat i el poble dividit.

Per part del jovent de la comarca s'han orga-
nitzat unes caramelles que han entusiasmat a uns
i altres; els alcaldes dels pobles s'han adherit a la
idea amb simpatia, obsequiant als cantors com és
tradició arreu de Catalunya. En arribar a Vilano-
va hem trobat les pancartes penjades: "no volem
gentussa" "no volem merders"; en lloc de cantar
teniem ganes de plorar. Ens hauria agradat tro-
bar l'Ajuntament sencer i al poble unit per l'en-
tusiasme d'una tradició catalana. El cant de les
caramelles fomenta la germanor i la simpatia
més que les pancartes anònimes; el jovent unit i
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cantant crea un clima a favor de la justícia, la
pau i la noblesa d'esperit. Tant de bo que els
meus fidels i tots els lectors puguessin compren-
dre que "un poble que sap cantar, sap estimar".

Mn. Joan Marquilles Llorens
Sacerdot Rural

Dilluns de Pasqua 4/IV /1983
C.N.39.228.39l

Cant Coral

Les trobades són en el món del cant coral com
els examens per l'estudiant: la cloenda del curs.
Després de treballar durant tot l'any o bona part
d'ell, un programa comú per a tots els Orfeons i
Corals que pertanyen al moviment coral de Cata-
lunya F.E.C.E.C. (Federació Catalana d'Entitats
Corals) per als adults i S.LC. (Secretariat de Co-
rals Infantils) per als menuts, quan arriben els
mesos de maig i juny la TROBADA pren el seu
protagonisme. No hi ha diumenge sense aplec.
Per comarques o zones els cantaires es reuneixen
i posen en comú el programa que ha estat treba-
llat tant de temps.

Però aquest any l'aconteixement té per Arte-
sa un interès especial ja que per primera vegada
la nostra ciutat estarà representada a la XVI Tro-
bada de Corals Infantils que de tot Catalunya
aplegarà al Palau d'Esports de Barcelona més de
tres mil cantaires.

"PATULEIA" de Centelles, "INFANTIL" de
Flix, "FOLLETS" de Ripoll, "GATZARA" de
Barcelona, "ELS BOIXETS" d'Arenys, "TIC-
TAC" de Sabadell, "BROTS D'IL.LUSIO" d'Ar-
tesa de Segre... i fins a 80 corals més.

I el 29 de maig...
4art. JUGUEM CANTANT A ARTESA DE

SEGRE

En aquest dia serà la nostra ciutat que acolli-
rà els grups dels més petits per passar un dia de
convivència, joc i CANT.

Cal destacar la importància que aquesta dia-
da té per Artesa i la seva mainada i fer entre tots
que els 300 nens que vindran a passar el dia en-
tre nosaltres des de Verdú, Mollerussa, Tàrrega,
Cervera, Anglesola i Agramunt trobin un am-
bient d'amistat, ben agradable perquè en conser-
vin un bon record. Si així ho volem, tots ens
n'hem de fer ressó i participar en els actes que es
'celebraran, especialment al concert que ens ofe-
riran a l'Església Parroquial a les 5 de la tarda.
Des d'aquí us hi aconvidem. .

ORFEO ARTESENC
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Postura sobre l'ús de la llengua catalana

-En resposta a la Sra. Loli Romero Salas-

Tal com ja deiem en el passat número de "La Palan-
ca", passem a comunicar-li la postura del nostre Consell
de Redacció en vers a aquesta qüestió de l'escriure en ca-
talá o castellà.

Sobre el sàpiguer escriure el català, també nosaltres
els que hem nascut a Catalunya, tenim dificultats d'es-
criure correctament en la nostra llengua la nostra manera
de pensar, doncs durant la nostra joventut, no teníem
llibertat d'expressió i no ens podíem dirigir a segons qui
en català, i a l'escola també teníem que parlar en castellà
i naturalment no va ensenyar-nos ningú a escriure correc-
tamer:t el nostre idioma.

El segon punt, no creiem pas que sigui correcte que
una persona que pensi en castellà, tingui que escriure en
català, i això els catalans sabem molt bé el que és, doncs
nosaltres durant molts anys hem sofert aquesta situació
imposada, i no volem pas per a ningú, el que nosaltres
hem tingut que passar arreu de tants anys. Sabem respec-
tar als que no són fills de la nostra terra, però que l'han
escollit per desentrotllar la seva vida juntament amb no-
saltres i fent entre tots l'na Catalunya gran.

La Palanca en el seu número inicial manifestava que
si bé la seva llengua seria la catalana no oblidava que en-
tre nosaltres hi havia gent que no era nascuda a Catalu-
nya i puntualitzava "la meva llengua serà la seva perquè
puguin expressar-se millor" i així:->a estat, ja que durant
la seva curta existència són diversos els articles i cartes
publicades en castellà encara que com vostè puntualitza
no tenim cap pàgina destinada a la mateixa.

Al ser l'eina bàsica de la nostra cultura, la nostra
llengua ha estat molt lligàda des de sempre al desenvolu-
pament cultural. No hi ha hagut cap atac o assoliment de
l'una sense que s'en resentigués directament l'altra. Al
ser la llengua una cosa viva, ha tingut una evolució. Hem
passat d'ésser llengua perseguida al reconeixement oficial
de l'idioma que ens és propL Aquesta vitalitat ens ha per-
més de superar una sèrie de procesos, en els que cada no-
va fase ens suposava una dura lluita, per arribar a l'etapa
d'ara, que és la cooficialitat de les dues llengues. Perme-
ti'ns senyora d'assaborir el que hem aconseguit, així com
el mateix dret que demana per vostè: d'escriure en el
idioma que pensem.

No és pas ganes d'entrar en polèmiques de mai aca-
bar, sinó perquè hem cregut interessant de divulgar el te-
ma, ens agradarà a continuació transcriure literalment
l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia, que no per ser es-
sencial és massa conegut. Diu així:

."1.- La llengua pròpia de Catalunya és el català.

2.- L'idioma català és oficial de Catalunya, així
com també ho és el castellà, oficial a tot l'Estat espanyol.

3.- La Generalitat garantirà l'ús normal i oficial
d'ambdós idiomes, prendrà les mesures necessàries per
tal d'assegurar llur coneixement i crearà les condicions
que permetin d'arribar a llur igualtat plena quant als
drets i deures ciutadans de Catalunya.

I no és per cansar al lector, però es podria acabar el
tema de l'articulat legal, amb una breu menció a la "Llei

7/1983" que fou publicada al Diari Oficial de la.Genera-
litat i que tingué vigència el proppassat 23 d'abril. diada
de Sant Jordi. Aquest és l'article], que sintetitza la tren-
tena d'apartats que el segueixen:

Article 1:

l, La present Llei té per objecte el desenvolupament
de l'article 3 de l'Estatut d' Autonomia de Catalunya per
tal de dur a terme la normalitzaciÓ de l'ús de la llengua
catalana en tots els àmbits i de garantir l'ús normal i ofi.
cial del català i del castellà.

2. Atesa la situació lingüística de Catalunya. són.
doncs, objectius d'aquesta Llei:

a) Emparar i fomentar l'ús del català per tots els ciu-
tadans.

b) Donar efectivitat a l'ús oficial del català.

c) Normalitzar l'ús del català en tots els mitjans de
comunicació social.

d) Assegurar l'extensió del coneixement del català.

Es natural que s'hagi arribat a aquesta conclusió sa-
lomònica de la cooficialitat d'ambdues llengues. si un 40
per cent dels pobladors actuals de Catalunya no empren
el català com idioma d'expressió. En el món d'avui dia
on tothom es prepara per expressar-se en 4 o 5 llengues.
és normal que els que encara no el saben, facin algun es-
forç per aprendre el català, que per altra banda és adqui-
rir coneixements, i tal com deiem, avui dia ningú pot ne-
gar-se a tenir més cultura. Llavors sempre podran fruir
del privi1A(J'de llegir a Josep Pla en el seu idioma original.

PER TOT l'expressat:

Acceptarem les seves col.laboracions en la seva llen-
gua com hem fet fins ara, encara que "La Palanca" té
com a llengua el català.

t!,es COHlJerSeS d'eH
Quimet ¡ CosMe

A BA NS DE CRITICA R
EL NOU AJUNnMENT
TINDREM D'ESPERAR

C.E.NT DI ES.

[SPERET'\ OUE
FAc.IN ALGUNA
'::>APAsrRAOA

CON515 TOR IAL.

y y
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Ressenyem unes noticies d'última hora, que poden
ser d'interès per la nostra comunitat.

Ens faciliten una nota sobre tal com es contemplen
les 4 carreteres més importants d'Artesa al Pla General
de carreteres:

Acondicionament de la BALAGUER-ARTESA DE
SEGRE

Previsió: 350.000.000 ptes.
Adjudicadaa 31-1-83
Iniciar-se 1983
S'han començat les expropiacions

Acondicionament de l' ARTESA-BENAVENT
Previsió: 550.000.000 ptes.
Projecte redactat
Iniciar -se 1983
S'han marcat les expropiacions.

Acondicionament de l'ARTESA -PONTS
Previstos: 300.000.000 ptes.
Redacció del Projecte, per aprobar-se al maig
Iniciar-se 1984 (si hi ha consignació)

Acondicionament de l'AGRAMUNT-ARTESA
Previstos: 250.000.000 ptes.
Projecte en redacció, previst aprobar a l'oc-
tubre.

Iniciar-se a partir de 1985 (si hi ha consig-
nació)

MERCERIA
CASA REBOLLEDA'

Bisbe Bernaus, 17
ARTESA DE SEGRE

SPORTS
Salvador Cardona

Monges, Tel. 40 01 31
ARTESA DE SEGRE

MATERIALS

DE LA CONSTRUCCiÓ

ANTONI OLIVA
ARTESA DE SEGRE

. . .
La Llar del Jubilat i Pensionistes d'Artesa i Comar-

ca, ha rebut darrerament 800.000 ptes. dels Serveis So-
cials per la 3a. Edat de la Generalitat per amoblament
del local.

. . .
Recentment en una reunió celebrada a Sant Martí

de Maldà es presentà Maldà l'avantprojecte del canal de
la Segarra i les Garrigues, que amb l'aigua del Pantà de
Rialp, regarà aquestes comarques i també unes 900 Hes.
del terme d'Artesa de Segre i prop de 300 del de Fora-
dada. . . .

Parlant de regs, i malgrat que els regants d'Artesa no
es posen d'acord a les seves reunions, l'horta s'està arran-
jant i aquest estiu es podrà regar gairebé en la seva tota-
litat. . . .

La Diada de Sant Jordi a Artesa de Segre va passar
sense pena ni glòria. Poc ambient al carrer i escases se-
nyeres als balcons. A més les xerrades culturals en gene-
ral no van estar a l'altura d'anys endarrera. Encara que ens
sàpigui greu i desconeixem les causes.. . .

El número de maig de la revista "HISTORIA Y VI-
DA" ens tradueix un article de LA PALANCA sobre la
Tomba del Soldat Desconegut fent referència a la seva
procedència i a Artesa de Segre.

ÓPTICA-F ARMÀ CIA
Anàlisi Clíniques

Lda. M? Rosa Aldavó
Carretera d'Agramunt, 17 Tel 40 00 64

ARTESA DE SEGRE
I

Pintures Articles per a les belles arts
Papers pintats Marcs per a quadres
Elements decoratius Posters

~
Ctra. de Tremp, 8. Telèfon <&000.89

ARTESA DE SEGRE
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rperruqueria rcània

Carrer Sant Joan, 10 Telèfon400309
ARTESA DE SEGRE



Un Agent d'Assegurances

no té per què ésser
solament un «bon amic»
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amb un Agent Professional

ASSEGURANCES GARDEL
Ctra. Agramunt, 35
Tels. 40 02 32 - 40 CX354

. ARTESA DE SEGRE

Carrer Sió, 41
Tel. :I) 01 00

AGRAMUNT
BENJAMí CAMATS i PUIG


