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Aquest primer número de "Més Boira", per qüestions d'organització i per la rapidesa
en qué ha sortit al carrer, ha eStat el.laborat en la seva totalitat pels membres del consell
de redacció. D'ara endavant, us instem a participar activament en la seva confecció,
mitian~ant les vostres col.laboracions de qualsevol tipus.

Més Boira

Consell de Redaccló
Josep Agulló
Tony Álvarez
Joan Barquet

Jesús Caroacho
Carlos Durán
Antoni Fité
Jordi Carcia

Anton Monner
Macarena Ollé

Josep Pallils
Montse Pallils
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Montse Pallils
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Jesús Caroacho
Anton Monner

Edita
Alberg-Residimcia Sant Anastasi

***

MÉS BOIRA no es responsabilitza
necessáriament de l'opinió que expressin els
articles signats. Així mateix, no es compromet a
tornar els originals, ni a mantenir
correspondencia sobre aquests.

Passades aqueHes epoques, als
anys 60 i 70, de grans mobilitzacions
compromisos i sensibilitat estudiantil
envers els problemes de la societat, els
universitaris actuals ens veiem _.1

immersos en una situació conformista, ':
letirgica i de manca d'iniciatives,
influenciats segurament per una societat
egoista, apiltica i amb psicosi de crisi
permanent. (BOIRA..).

En efecte, aquesta situació queda
reflectida en el perfil de l'estudiant
standard. Aquest, és un individu que
compleix mínÍmament amb les seves
obligacions i dedica el seu temps
d'esbarjo a no fer res de profit o a
consumir productes d'oci no
participatius. (BOIRA..).

Comentant aquesta situació en
una de les nombroses tertúlies nocturnes
de l'annex va sorgir la idea, aleshores en
estat embrionari, de trencar d'alguna

.manera la tediosa quotidianei'tat en la
qual ens trobilvem immersos. Com
fer-ho?

...Enmig de la. boira, varem
veure la Hum: L1uitem contra la boira
amb...

...MÉs BOIRA!!!

.~
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LA "CIUTAT LLUNYANA"

Deia el poeta: "...Sé una ciutat, molt lluny d'aqm, dolya i secreta
on eis anys d'alegria són breus com una nit
on el sol és feliy, el vent és un poeta,
i la boira és fidel com el meu esperit".

La capyalera d'aquest primer número de la revista del nostre Alberg
Residencia "Sant Anastasi", em fa venir a l'esment aquell poema del lleidaUl
Marius Torres, dedicat amb enyor i melangia, i des de la llunyania, a la seva
benvolguda ciutat, a la sempre per ell, estimada Lleida.

A tall i esguard d'aquest poema i en una suau reflexió del perque surt al
carrer (millor passadisos de la "Resi") aquesta revista, aniré assenyalant i
fuetejant, en veu alta, pero a cau d'orella, els meus pensaments a l'entorn
d'aquesta novella criatura que neix amb moltes ganes de parlar, comunicar i
divertir.

"Més Boira" surt al carrer, en primer lloc, mercés a l'esfory d'un bon
grapat de residents, que amb entusiasme han fet real un projecte il.lusionat
endegant aquest vehicle de comunicació i de diMeg, així com d'entreteniment, no
exempt d'humor.

"Més Boria" surt al carrer a la ciutat de Lleida, en aquesta ciutat dolya i
secreta on els universitaris, tots vosaltes, heu convertit aquells "anys d'alegria
breus com una rut", en cursos academics amb nits llarges, bullangueres i
festives.

"Més Boira" surt al carrer en aquesta casa, el "Sant Anastasi", que us acull
i us ofereix caliu huma, taranna convivencial i una infraestructura que fa
possible i fructífer el vostre estudi i treball.

"Més Boira" surt al carrer en aquesta Ciutat, "molt lluny..." de les vostres
llars, deIs vostres pobles i ciutats d'origen. Sera de segur un bon comunicador
entre la Residencia i les vostres famílies, entre aquesta Ciutat "on el vent és un
poeta" i els vostres pobles.

"Més Boira" surt al carrer amb el desig de fidelitat com la boira de Lleida,
amb la fidelitat de ser amb nosaltres molt prompte, en un segon número, al que
seguiran altres.

1 finalment "Més Boira" surt al carrer, a "corre-cuita", pels volts de les
properes festes nadalenques i amb la voluntat de ser també una original i sincera
felicitació nadalenca i de pau per a l'Any Nou 1.994.

Felicitats, doncs!.

Més Boira

El vostre director.
Jordi Curcó i Pueyo
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LA RESIDENCIA EN NúMEROS
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La carrera preferida pels
residents de Sant Anastasi és
agronoms (37). D'entre la
resta, destaca dret (24).
S'observa un ciar desequilibri
a favor del nombre de nois en
les carreres d'enginyeria,
contrari a la tendencia
observada en els altres estudis.
S'han inelos en l'aparlat
"altres", les filologies
espanyola i francesa, trebalI
social i geografia i historia.

Aquest diagrama de sectors
ref1exa la distribució per sexes
deis residents de l'annex i del'\'
l'edifici principal de la Residencia'
Sant Anastasi. S'observa que hi
ha un total de 106 nois (63,9 %) i
de 60 noies (31,1 %). D'altra
banda, i encara que no queda
ref1ectit en aquest grillc, Sant
Anastasi acull 4 persones en
regim de menjador concerlat
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EIs residents provinents de
les comarques cataJanes
són els més nombrosos
(147). És de destacar el
nombre de lleidatans, amb
més d'un SO % del total de
cata1ans. La resta de
residents són aragonesos,
exceptuant els 2 residents
menorquins i 1 resident
andorra.
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AeI'IVITATS

ESPORT

Senya1ar en aquestes breus 1ínies
l'inici d'un nou campionat de futbol sala a la
Residencia que comen~ com cada any amb
mo1tes ganes i empenta, esperen! que acabi
de la mateixa manera cosa que fa anys que
no passa.La participació és com cada any
bona, aquest cop són vuit equips i cal
destacar la participació de va1uosos taients
femenins que fan que aquest campionat
tingui un atractiu afegit.

Caldria recordar en aquesta
disciplina les victOries que en anys passats
va obtenir el conjunt de casa en la secció de
nois (Campions de les 12 hores de Sant
Anastasi eis anys 92 i 93, campions de les
24 hores d'INEF r any 92 i subcampions el
93).

També citar, com no, l'inici, un any
més, del campionat de l'esport nacional, la
botifarra, la qua! a aquestes Myades de
competició ens ha donat ja més d'una
sorpresa. La participació és bona i de
categoria. Esta formada per dotze parelles
dividides en dos grups de sis que
s'enfronten al millor de tres partides a 101
punts

Darrers resultats:

Grup 1:
Godo-Bernal. 2
Gudiol-Buurman O

Grup2:
Camacho-Monner.2
Fité-Riudalbas O

Carnacho-Monner.O
Bach-Bauló 2

Fité-Riudalbas 2
Bach-Bauló l

Bach-Bauló 2
Pagés-Sarri 1

Pdgina.6

En tenis taula també s'ha iniciat la
competició. Esta fonnada per quatre grups
de sis persones on hi destaca la participació
de dues noies: MOnica Bisba! i Marissa
Prieto, aquesta última ha obtingut ja dues
victories sobre tres partits, perdent contra
un deis teOrics favorits, Bauló.

Fina1ment, cal esmentar l'inici ja fa
setmanes deis entrenaments de futbol sala,
voleibol i basket de les noies de la nostra
casa sota el comandament de la illenca
Monica Bisbal. Eis entrenaments es
realitzen eis dilluns de 9'30 a 10'30 i en ells
hi participen unes 20 o 25 noies , d'entre les
qua1s destaquen, en futbol sala, les
tecniques Raquel Polo i Marissa Prieto, de
qui la seva entrenadora n'espera un bon
rendiment, en paraules seves: "el joc de
l'equip es basa en elles".

Des d'aquesta redacció fem un crit
d'3nim a les jugadores a continuar en la
tasca que s'han marcat i a no caure en
l'apatia, esperant així obtenir grans victOries
en la temporada que eis espera.

CULTURA

"'C1asses de música i guitarra, tots eis
dimarts i dimecres a! vespre, a carrec de la
professora Josefina Bernal. (Sala Polivalent)
'"Assaig de la tuna del Sant Anastasi i
actuacions a les nostres festes i a d'a!tres,
'"Assaig de la Cora! Universitaria
d'Agronoms, tots eis dimecres a! vespre.
'"Activitats de video: dimarts i diumenges a
carrec de la comissió de video.
"'Organitució de conferencies, xerrades i
colloquis.
"'Organització i realització de tallers.
"'Convocatoria del ID Concurs de Poesia i
Prosa, i del IV Concurs de Fotografia.
"'Organització deis Actes Culturals de les
Festes de Primavera.

r

Desembre 93MésBoira

AeI'IVITATS

ESPORT

Senya1ar en aquestes breus 1ínies
l'inici d'un nou campionat de futbol sala a la
Residencia que comen~ com cada any amb
mo1tes ganes i empenta, esperen! que acabi
de la mateixa manera cosa que fa anys que
no passa.La participació és com cada any
bona, aquest cop són vuit equips i cal
destacar la participació de va1uosos taients
femenins que fan que aquest campionat
tingui un atractiu afegit.

Caldria recordar en aquesta
disciplina les victOries que en anys passats
va obtenir el conjunt de casa en la secció de
nois (Campions de les 12 hores de Sant
Anastasi eis anys 92 i 93, campions de les
24 hores d'INEF r any 92 i subcampions el
93).

També citar, com no, l'inici, un any
més, del campionat de l'esport nacional, la
botifarra, la qua! a aquestes Myades de
competició ens ha donat ja més d'una
sorpresa. La participació és bona i de
categoria. Esta formada per dotze parelles
dividides en dos grups de sis que
s'enfronten al millor de tres partides a 101
punts

Darrers resultats:

Grup 1:
Godo-Bernal. 2
Gudiol-Buurman O

Grup2:
Camacho-Monner.2
Fité-Riudalbas O

Carnacho-Monner.O
Bach-Bauló 2

Fité-Riudalbas 2
Bach-Bauló l

Bach-Bauló 2
Pagés-Sarri 1

Pdgina.6

En tenis taula també s'ha iniciat la
competició. Esta fonnada per quatre grups
de sis persones on hi destaca la participació
de dues noies: MOnica Bisba! i Marissa
Prieto, aquesta última ha obtingut ja dues
victories sobre tres partits, perdent contra
un deis teOrics favorits, Bauló.

Fina1ment, cal esmentar l'inici ja fa
setmanes deis entrenaments de futbol sala,
voleibol i basket de les noies de la nostra
casa sota el comandament de la illenca
Monica Bisbal. Eis entrenaments es
realitzen eis dilluns de 9'30 a 10'30 i en ells
hi participen unes 20 o 25 noies , d'entre les
qua1s destaquen, en futbol sala, les
tecniques Raquel Polo i Marissa Prieto, de
qui la seva entrenadora n'espera un bon
rendiment, en paraules seves: "el joc de
l'equip es basa en elles".

Des d'aquesta redacció fem un crit
d'3nim a les jugadores a continuar en la
tasca que s'han marcat i a no caure en
l'apatia, esperant així obtenir grans victOries
en la temporada que eis espera.

CULTURA

"'C1asses de música i guitarra, tots eis
dimarts i dimecres a! vespre, a carrec de la
professora Josefina Bernal. (Sala Polivalent)
'"Assaig de la tuna del Sant Anastasi i
actuacions a les nostres festes i a d'a!tres,
'"Assaig de la Cora! Universitaria
d'Agronoms, tots eis dimecres a! vespre.
'"Activitats de video: dimarts i diumenges a
carrec de la comissió de video.
"'Organitució de conferencies, xerrades i
colloquis.
"'Organització i realització de tallers.
"'Convocatoria del ID Concurs de Poesia i
Prosa, i del IV Concurs de Fotografia.
"'Organització deis Actes Culturals de les
Festes de Primavera.

r



MésBoira DesembTe 93 Pdgina. 7

-==." :~

GANA AL TERCER MÓN
Anton Monner i Catab\

Molts paisos africans es troben amb greus problemes, a la situació de sequera i
fam persistent s'uneix l'estat de guerra quasi bé continu en algunes zones. La
comunitat internacional mentrestant sembla aprofitar-se'n.

Cada cop ern sernbla rnés cIar que la
solució al problema de la gana al tercer rnón
no passa per l'adquisició de compromisos
personais a nivell de la ciutadania, o de
sargir la consciencia amb mil duros el dia de
la campanya contra la fam per contribuir a
comprar un tractor o fer un pou a una aldea
centreafricana, esfoTlros que per inefica~s

no són rnenys lloables.
D'una banda, és de vital import1ncia

atacar les arreis polítiques del problema. La
comunitat internacional no deu tolerar que
en paisos sense la suficient maduresa per
governar-se, oligarquies de cacics o militars
es facin amb el poder o provoquin
situacions de guerra fraticida entre diferents
faccions o etnies, gastant diners en armes
obsoletes venudes peis paisos rics. En
aquests casos l'ONU hauria de prendre part
per equilibrar la situació. Que aquest
organisrne no es pot inmiscuir en eis
conflictes intems d'un país?, cap problema,
les neis es poden canviar.... A rnés, eis
totpoderosos EEUU, que tarnpoc es poden
inmiscuir en cap assumpte, posen el seu
gros nas allil on ningú eis el pot tallar, aixo
si ensumen l'olor del petroli. L'actua1 cas de
Sonillia n'és un bon exernple. O no és una
zona sitnada perillosament a prop deis seus
amics saudites i del seu enemic Sadam?
Són a la zona de missió humanitaria o estan
frenant una immigració en massa cap a1s
paisos vei"ns? O pitjor encara, no és una
bona manera de tenir tropes estacionades a
la vora d'una zona que eis subministra
petroli? Síguern seriosos, una potencia tal
no és capay de destrossar a una serie de

,
tribus mal armades i en un país sec i pla
com la ma? Ho van fer a l'Iraq, sí o no? ..

A partir de la desaparició del
problema del mal govern i de la guerra, es
podrien comenyar a desenvolupar aquestes
zones amb p1ans agraris que fessin
autosuficients eis paisos que ara es troben
en situació de penúria. D'aquesta manera,
aquestes zones, amb l'irnmens potencial que 1
tenen, podrien esdevenir a1imentariament .~

auwquiques i fins i tot excedent3ries..:r ·'

Arribats a aquest punt podriern fer una nova
reflexió. Interessa a les nacions
desenvolupades una invasió de productes
molt més barats que eis seus a la
competencia deis qua1s no podrien fer
fronl? La meva opinió personal és que
prefereixen rnantenir-los famolencs i
depenents de les rninses ajudes rebudes a
canvi de la depredació de la seva riquesa
natural i de ser convertits en abocadors de
rnatenes periIloses.

D'altra banda I'acció oficial de
l'esglesia, que molts cops és l'única institució
que és capay d'ensenyar alguna cosa a1s
nadius d'aquests paisos, s'hauria
d'encaminar cap a una bona formació
sexnal i a establir p1ans de control de
natalitat per aturar el problema de la SIDA i
de la rnort infantil en rnassa. En aquest
sentil, pero; l'ortodoxia de l'actual Sant Pare
planteja seriosos problernes a1s autentics
coneixedors de la problematica africana, eis
rnissioners i d'altres rnernbres
d'organitzacions no govemamentais
catOliques.
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QuEPASSAAMBLA VAGA GENERAL???
Josep M" Tristany ¡Ángel Riudalblis

La causa de la vaga general convocada pels sindicats pel peoper mes de
gener. La causa de l'elecció d'aquest moment per dur-Ia a terme, És
realment idoni convocar-la en epoca de crisi? EIs que la recolzen i els que la
critiquen, Totes aquestes qüestions, entre d'altres, hem procurat explicar-les
en el text que segueix,

í

Pdgina.8

els agents econorrucs espanyols havien
gaudit durant uns anys d'un poder
adquisitiu, i per tant de despesa, forya
elevat, degut a que el creixement de
I'economia espanyola havia estat superior
a! de la resta deis paisos comunitaris,

~ pero, fer la reflexíó de si
aquesta vaga general arriba o no en un
bon moment Per als sindicats (UGT
CCOO) i per a1gun del grups polítics (IU)
de I'oposició la resposta és afirmativa, ja
que és per a ells l'única manera de que el
govem del PSOE els prengui en
consideració, Durant els cinc mesos que
fa que duren les converses sobre el pacte
social encara no s'ha obtingut cap mena
d'acord, amenayant el govem centra! que
pendra les mesures que vu1gui si no
s'arriben a resu1tats "interessants", A més
els sindicats no són a1iens a! gran nombre
de llocs de treball que s'ban perdut alllarg
d'aquests dos últims anys, sobretot de
l'any en curs, deguts en la seva gran
rnajoria als expedients de regu1ació que
les empreses espanyoles han hagat de
realitzar per a poder-se mantenir en un
moment tan dificil,

Pero, aquesta vaga no té cap sentit
en el moment actual ni pel govern
espanyol ni per a la patro~ degut
principa1ment a que no creuen que sigui
la millor forma de sortir d'aquesta
situació, a més hi han a!tres mitjans, com
és el dialeg, per resoldre les diferencies
que hi puguin haver, A més, l'únic que
fara aquesta vaga és agreugir més la
situació, ja que seran molts els milions de
pessetes que es deixaran de facturar en
aquest dia, que peIjudica directament a

Desembre 93

Recentment, ha estat anunciada la
convocatoria de vaga genera! per part deis
sindicats més representatius de I'Estat
Espanyo~ CCOO i UGT, Aquesta s'ha de
dur a terme el proper gener de I'any que
estem a punt d'estrenar, encara que en un
principi s'havia parlat de la possibilitat que
es desenvolupés en el mes de desembre,
tal com volía que es dugués a terme per
part del sindicat UGT. CCOO prefería
que es realitzés el mes de gener, pero,
després de posar-se d'acord els dos
sindicats s'acorda celebrar-la el mes de
gener, per uns motius que a primera vista
poden semblar iusignificants,pero que
són psicologicament molt importats a les
11ars deis mi1ions de treba11adors i aturats
que han de secundar aquesta vaga, Les
raons són les següents: la gent arribara de
les vacances de Nada! després d'baver
realitzat unes despeses considerables, es
trobaran a I'anomenada "cuesta de
enero", veient que les perspectives per a
I'any que ve no són pas més alentadores
que les de I'any que ha acabat Aquestes
circumstancies, afegides a la situació de
crisi en que ens trobem inunersos que no
veura recuperació durant el mes de gener,
ja que les perspectives de sortir d'ella, són
a mig i llarg termini, han fet que UGT
acceptés com a idoni el mes de gener,
Pero no sois aquestes circumstancies, sinó
també el fet que en el mes de desembre la
gent espera les festes de Nada! i no veu
tan critica la situació, passant el greu
moment economic en que ens trobem a
un segon pla,

Ca! que recordem, abans de
continuar parlant de la vaga gener~ que
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les empreses, indirectament al govem sortir-nos-en, sinó que s'hawia de buscar el
(menor recaptació d'impostos) i alhora als dillleg i alhora pressionar per a que el
treballadors, ja que a l'agreujar-se encara govem fomenti mesures per a la creació de
més la situació de les empreses, eIs lloes de treball, donant subvencions directes
treballadors no aniran pas millor. El govem i sobretot reduint eIs tipus d'interes, mesura
central no vol la vaga degut a la mala imatge que permetria l'obtenció de credi18 a més

"La vaga que presen~ baix preu i reduiria l'estalvi encaminant-lo

P
erJ"udicara davant. de~ ~OCIS cap a la inversió. Naturalment aixo no és j;l.

comlUUtans 1 la tant Iacil com a priori sembla, ja que'
sense excepció resta del món. Si aquestes polítiques d'interessos alts es deuen
als empresaris, aquesta vaga a que l'estat vol potenciar així la inversió
treballadors i a tingués un gran extrangera, la colocació del deute públic als
l' d " "t " '" exit, encara agents extrangers. Caldria un increment de

a mmlS raCIO defalliria més la les despeses en inversió per part del sector
imatge del PSOE. públic, que aniria acompanyat d'un augrnent

No obstant, i segons experts en de lloes de treball, feines per a més
economia, eIs sindicats no tenen el empreses i per tant menys atur. Pero no sois
recol¡¡;ament que tenien l'any 1988 quan es alXO, sinó que seria convenient la
va convocar la vaga deI14-D, que tingué un racionalització de la despesa pública, no en t.

I

gran exit Aquest és un punt que tenen en la inversió, sinó en la despesa de l'estructura .:, .
contra eIs sindicats, ja que depenen de de funcionament de la propia administració
l'assistencia deis treballadors, per a que la pública, per tal de poder reduir la pressió
vaga tinguj el resultat que ells esperen. Pero fiscal, fomentant-se així la creació de nous
alhora tenen a favor l'exit que ." I llocs de treball i una situació de
tingué la vaga convocada a .."ca que benestar que faria que
principis del mes de novembre, desaparegui comencés, com una bola de
encara que cal recordar que en aquesta psicosi de neu, el procés cap a la
aquella ocasió eIs sindica18 es crisi que ens recuperació economica. Aixi,
posaren d'acord amb eIs cal que desaparegui aquesta
universitaris, per tal de que tot afecta a tots, fent psicosi de crisi que ens afecta a
prengués major renom. Ara, com que la gent es to18, fent que la gent es pugui
llavors, eIs sindicats volen pugui mentalitzar mentalitzar de que la
convencer i fer seus d'altres sectors d I recuperació economica arribara
com són eIs universitaris, de e que a . aviat Aixo faria que augrnentés
manera que la vaga prengui un recuperació la despesa i per tant la
major caliu. económica circulació de béns del mercal,

Caldria analitzar la situació arribara aviat" amb el corresponent augrnent
des del punt de vista deis de la producció, creació
universitaris, nosaltres mateixos. No ens d'empreses i per tant llocs de treballs i tot el
espera un futur molt prosper, si més no pel llarg etcetera que va darrera d'aquest
que fa als llocs de treball deis quaIs sistema.
disposarem. Per aixo ens calen solucions,
pero sent persones racionals no podem
veure en la vaga la mesura idonia per
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La respuesta de la sociedad española frente a los crímenes terroristas y
agresiones sexuales ha sido tajante, según un sondeo realizado por "La
Vanguardia". Más de la mitad de los españoles, estarían a favor de la
reinstauración de la pena capital en nuestro país.
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Hace ya algunos días, mientras es tan precario, débil y enfemrizo, que se
ojeaba "La Vanguardia", leí una noticia que ofrece todo tipo de facilidades para una
me llamó poderosamente la atención: "Más segunda oportunidad.
de la mitad de los españoles están a favor de ¡Claro que sí!, en este país de
la pena capital en los casos de terrorismo y privilegiadas mentes gobernantes, uno más
violación con muerte". uno nunca serán dos. Paradójicamente, es

En aquel momento me puse a indiferente asesinar a una persona o asesinar
pensar en la trascendencia del enunciado, o a cuarenta, al fin y al cabo, y en el peor de
más precisamente, en el trasfondo que los casos, se pasan treinta años en la cárcel
encerraba tan aplastante demostración de la y... listos.

opinión pública. "Paradójicamente, es indiferente Y, ... ¡qué despiste
El hecho de el mío!, eso si tienen las

que más de veinte asesinar a una persona o suficientes pruebas como
millones de asesinar a cuarenta, al fin y al para poder llevarlos a los
personas, deseen cabo, y.en el peor de los casos, se tribunales, ya que no hace
que se restaure la mucho tiempo, oí por
pena de muerte en pasan treinta años en la carcel televisión que un
nuestro país, ¿nos y... listos". conocido terrorista vasco
debe escandalizar?, y si es así, ¿por qué? tuvo que ser puesto en libertad por falta de

Salvo contadas excepciones, la evidencias acusatorias. Le devolvieron la
respuesta popular frente a actos de pistola, le dieron una toalla para que
terrorismo y/o violación con muerte, es de disimulase los litros de sangre que le
unánime rechazo. Pero, la experiencia nos chorreaban por los brazos y le abrieron la
ha demostrado, nos está demostrando y nos puerta de la calle.
demostrará que éste rechazo, bien sea Después de todo esto, y sin hacer
trasmitido por una cámara de televisión o referencia a la numerosísima representación
bien sea mediante una emisora de radio, no de inocentes que nutren nuestros
es efectivo, tanto asesinos como violadores cementerios, quizá no nos atrevamos a
siguen grabando muescas en sus respectivas desempolvar el mítico garrote vil, pero en
armas. tal caso, ¿sería mucho pedir que no saliesen

¿Realmente debemos extrañarnos?, de la cárce~ a no ser que lo hicieran .con los
desgraciadamente, nuestro sistema judicial pies por delante?

r

La respuesta de la sociedad española frente a los crímenes terroristas y
agresiones sexuales ha sido tajante, según un sondeo realizado por "La
Vanguardia". Más de la mitad de los españoles, estarían a favor de la
reinstauración de la pena capital en nuestro país.
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siguen grabando muescas en sus respectivas desempolvar el mítico garrote vil, pero en
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Robert Thompson, criat en una família conflictiva, i Jon Venables, influenciat
pel primer, raptaren i assassinaren a James Bulger, un petit de dos anys. La
justicia britanica ha estat molt severa, aplicant una pena impensable en d'altres
paisos per a menors d'edat. J;\'

,
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ELS MENORS 1 EL CRIM
Jordi García Soñé

Jon,
psicológicament

debil, es va deixar
portar per Robert

per cometre el
brutal assassinat

L'home neix i la societat el fonna. Robert Thompsom d'onze anys
. En una societat com la britinica, en la qua! d'edat, la mate del qual, és alcohólica i amb

abunden una serie d'individus com els cinc fills en mans de l'assistencia social per
"Hoo1igans", que es dediquen a provocar delictes menors, i Jon Venables, amb dos
violentament a1s seguidors dels El propi Emest gennans deficients mentals,
a1Ires equips i a anar arrasant • • planificaren el segrest 1

tot alIó que troben, no es Kubnck, COnSClent l'assassinat de James Bulger, de t
extrany que succeeoon fets de la violencia de dos anys, emulant una pe1.lícula ". )
com el que ens ocupa. carilcter del poble que havien vist en repetides""

Aquests individus són .britimic, demana OCaslOns.
victimes de les circumstancies •• Robert, amb un perfil
viscudes, tan! en el seu entorn que no es proJectes psicolOgic com el d'un
doméstic com en el suburbial. al Regne Unit el seu delinqüent adult, va arrastrar al
Com a clar exemple de la fIlm liLa taronja seu company a cometre un crim
violencia en els suburbis , • 11 que ningú amb plenes facultats
britinics podem citar un mecamca ". hagués arribat a perpetrar. Els
entreteniment anomenat "BaI1paint", dos joves processats eren com la nit i el día,
consistent en una lluita entre dos bandols peró el desti els va unir per portar-los a una"
amb instruments que disparen pintura. fi fatal. El seu denominador comú: la

El propi Emest Kubrick, conscient marginació.
de la violencia de Robert i Jon han estat sentenciats a
Car3cter del cadena perpetua. Jon, psicológicament
poble britanic, debil, es va deixar portar per Robert per
demarui que no cometre el brutal assassinat. Per aquesta raó
es projectés al i degut a l'obvi penediment no s'espera una
Regne Unit el llarga condemna per a Jon Venables.
seu film "La Aquesta tragedia no només és
Taronja conseqñencia de la situació de crisi 1

Mec3nica". violencia de la societat britanica, sinó també
Probablement ho feu amb el propOsit de la situació de deixadesa d'una mare
d'evitar fets com el que es va produir a alcoholica abandonada a la seva sort.
liverpool fa pocs mesos.
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És dificil que la persona profana en castells pugui gaudir al milxim de les
retransmissions que des de fa quasi dues temporades ofereix el canal 33 de la
Televisió de Catalunya. Són moltes les paraules de l'argot casteller-entre d'altres
coses-, que caldria coneixer, per a poder comprendre el significat deIs castel1s
en tota la seva plenitut. La intenció és que el lector un cop acabat de l1egir
l'artic1e, ja estigui en condicions de valorar alIó que potser abans ti hagués passat
per alt, simplement per manca d'informació.

A priori, caldria dir sobre el castells de 8, sinó que sernpre els
fet casteller, que en cap cas s'haura de anomenarern dosos, -anomenern sisens al
tractar com un esport, encara que pugui sise pis deis castells de 9, on els dosos,
reunir milers de persones o crear tantes aixecador i enxaneta, acabarien de constituir
ernocions o més que aquesto El fet casteller el castell-. En ambdós casos i sernpre, es
té un segle i mig d'histOria, durant la qua!, la tracta de només dos homes,
forya, I'equilibri, el valor i el seny d'un grup independentment del castell que sigui, a
d'homes, conduits per l'afany de superació i exepció deis castells de 5 homes per base,
la rivalitat, l'han portat al maxim exponent com per exemple el 517 o el 5/8, on hi ha
del saber fer de la gent d'aquesta terra. una parella de dosos, uns sobre l'estructura

Personalment, entenc que. dins del 3 i l' altre sobre la del 2.
. I'argot casteller no hi entra el mot "guanyar" -acotxador o aixecador: És el penúltim

-sernpre que no estiguern "Dins l'argot casteller no hi home situat damunt els
parlant d'un concurs dosos que forma el
casteller- i que en 10t cas, entra el mot guanyar, en tot penúltim pis. En castells de
s'hauria de parlar de cas s'hauria de parlar de 5 homes per base en
"millor actuació que... " millor actuació que, trobern dos. '.
referint-se a a1guna colla .' -enxaneta: lTItim home
en concret. refennt-se a alguna colla en situat a dalt de tot del

Per comenyar concret". castell, i amb la roa alyada
definirern uns .quants mots del tot quan aquest esta carregat.
indispensables: -pom de dalt: Conjunt de pisos fonnat pels
-pinya: Conjunt d'homes situats a peu de més menuts del castell, aixo és, dosos,
terra, la missió deis quaIs és reforyar la base acotxadors i enxaneta.
del castell i protegir els castellers de -castell carregat: Quan I'enxaneta arriba a
possibles caigudes. aixecar la roa , o es coLloca correctament
-folre: Conjunt d'homes, més reduit que la damunt de l'acotxador, es diu que el castell
pinya, situat sobre les espatlles d'aquesta. La esta carregat, encara que a partir d'aquest
seva funció és aIleugerir el pes aIs segons i moment el castell caigui.
aIs teryos. -eastell descarregat: Quan el castell es
-manilles: Grup d'homes, més reduit encara carrega i desmonta sense caure.
que els que formen el foIre la funció deis -fer lIenya: En I'argot casteller fer llenya és
quals és aIleugerir els teryos i quarts, i en tot sinonim de caure.
cas, donar estabilitat al castel!. Existeixen diferents "games" de
-dosos: Formen el sise pis en els castells de castells, per ordre de dificultat de menys a
la gama de 8, i el sete deis de la gama de 9, més, tenim la gama de 6,7,8, i de 9, i arnés,
10t i aixo mai els anomenarern com a la gama deis pilars.Així doncs, quan hom
"setens" en castells de 9, o "sisens" en
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Curiositats:
-La temporada castellera, tradicionalment,
Cf>men~ per Sant Joan, i acaba per Santa
Ursula, per a les dues eolles vallenques en
particular i per a les demés en general,
encara que cada any es poden veure més
castells grossos fora de temporada.
-Se sol assasjar tres dies per setmana,
durant la temporada, o fins quasi tat l'any
algunes colles. D'aquets tres dies, dos
només es dediquen a la canalla, i el
divendres assajen junts petits i grans.
-Encara que sembli mentida, existeix una
gran rivalitat entre membres de diferents
eolles, rivalitat que en molts casos es
tradueix en insuhs i amenaces, ~

esporadicament, en aIgun mastegot, sobre
tat per part deis membres femenins cap
aIgun casteller.
-EIS més menuts del castell, solen ser els
aixecadors, la seva edat sol ser d'uns set
anyets.

baixos

quints

\===== enxaneta ====::;;¡~~ acotxador

'f\----- dosos

/..

vegi lUl quatre de yuit (4/8), haura de saber
que es tracta d'un castell de la gama de vuit
i per tant no gens despreciable en dificultat.
Una infonnació també important, és saber
dins de cada gama, el grau de dificultat de
cada castelL Dins la gama de 7, i de menys
a més dificultat tenim, el 417, 317, 417 amb
el pilar, 517 i el 217, dins la de 8, el 4/8, 3/8,
218 amb folre, 5/8, i 4/8 amb el pilar. Dins
la de 9, 4/9 i1mb folre, 3/9 amb folre i tat
sembla aplUltar que el 219 amb folre i
manilles. Tot i aquesta classificació es
eonsideren casteDs de gama superior a
l'assignada el 217, el 218 amb folre, el 5/8 i
el 4/8 amb el pilar al mig, per ser castells de
moh dificil realització.Tot i que segons
aquesta classificació els casteDs més dificils
serien els de 9 folrats, cal no oblidar que el
segle passat se'n feren encara de més dificils
eom el mitic 4/9 sense folre, que aquest
segle només una colla ha intentat sense exit.

",

4 de 8 quarts ~',,-

I
,

, !

t
ter~os

segons

1
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EL NOU REGLAMENT MILITAR: REGNA LA CONFUSIÓ
Jordl Tebé

1
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prefereix d'incoroorar-s'hi, pero aquesta
preferencia es considera sempre en funció de
les necessitats del reclutament.
Tots els allistats són classificats anualment en
tres grups depenent de si són:

l.- Aptes per al servei militar.
2. - D'incorporació ajornada (degut a

prorrogues o limitacions psiquico-fisiques).
3.- Exempts del servei militar: s'hi inclouen

els que aLleguen:
.. Obligacions familiars excepcionals.
.. Patir una malaltia o deficiencia física o

psíquica que impedeixi la prestació.
.. Per convenís internacionals.
.. HaYer complert 30 Wlys.
.. Ser declarat objector de consciencia
.. Ser responsable de mWltenír a la seva

propia familia.
Quins són els canvis més notables?

Tot i que el més espectacular sera· la
professionalització de l'exi:rcit en lID 50"10,
aixo encara trigari¡ WlS 6 Wlys i, de moment, el
que notarem més sera I'enduríment de les
causes d'exempcÍó, que en la llei de 1991 ja
foren revisades com a contrapartida a la
reducció del temps de permanencia a files.

Així dones, cal destacar en el nou quadre
medic d'exclusions que la miopia i els peus
plans ja no privaran de fer la mili tal i com
passava fins ara,i que tothom sera sotmés a una
revisió d'aptituds psiquico-fisiques( amb l'antic
reglament només es realitzava als que ho
demanaven i l'aparició de depressions havia
comportat alguns problemes en els quarters
militars). A més, els facultatius que farWl les
revisions mediques seran els del Servei Públic
de Sanitat, tot i que, si aquesta detecten
mancances mentals o fisiológiques,
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La "mili" afecta a WlS 250.000 joves cada any
i a milers de famílies i altres persones que hi
tenen vincles afectius. Per tant, una gran part
de la societat s'hi veu implicada directa o
indirectament i per aixo, cada novembre, els
diaris ens afusellen amb el sorteig deis
"mossos de lleva" detallant la destinacio per
ordre alfabetic que hauran d'ocupar.
És en aquests dies que tots ens acabem
plantejant la mateixa questió any rera any:
Hem de donar tots els ciutadans part del nostre
temps i esforyos per defendre el nostre
territori? És 1'Estat qui s'ha d'encarregar de
defendre els contribuents mitjanyant un exercit
sufragat amb els nostres impostos? (Exisl.eix
realment el perill imrninent d'una invasió ?).

Malgrat les conclusions a que poguem
arribar en els nostres petits cercles de debat,
els nostres representants elegits electoralment
ja han decidit per nosaltres, i tot i que ha
passat quasi desapercebut degut al poc ressó
que se n'han fet els diaris (la nostra font més
imrnediata d'informació), la concepció del món
militar ha canviat radicalment i sembla que ben
pocs saben com ha quedat tot plegat.
El nou servei militar obligatori:

Cada any, tots els joves que compleixen 17
Wlys s'han d'inscriure a les llistes del servei
militar del seu ajuntament, i tot i que I'edat de
referencia per al compliment del servei són els
19 Wlys, hi ha la possibilitat d'avanyar aquesta
incorporació o de retardar-la demanant
prorrogues si es relIDeixen WlS determinats
requisits: aquesta ajornaments es
subdivideixen en sis classes i en tots els casos
l'edat límit per incorporar-se a mes són els 27
anys. De fet, la nova llei perrnet manifestar
l'edal entre els 19 i 22 anys en que hom

Tot sobre el Non Reglament:
- S'anul.1anlla prorroga a tots aquells estudiants que no hagin aprovat

el primer curs de carrera o la Formació Professional?
- Quin paper jugara la dona en la nova normativa?
- S'allargara altre cop a 12 mesos degut al descens de natalitat?
- Es cridara un cop a l'any a tots els que s'hagin llicenciat, per tornar afer

la instrucció ("reserva activa")?
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poder-la simultanei!zar amb els estudis o'
amb la seva ocupació laboral (flexibilitat
d'horaris). Actua1ment, un 20% deis al1istats
s'estan declarant objectors i l'increment més
important es produf arran de la Guerra del
Golf, quan l'enviament de soldats de lleva féu
duplicar el percentatge d'objeccions.

Aquesta situació esta ob1igant a l'Oficina ¡>,er
a la PSS a crear places de prestació cmilk
rellotge, i alguns sindicats volen denunciar cj\!e

aixo treuril llocs públies de treball (mesura del
tot inconstitucional).

Davant de tot aixo, quin paper hi ¡uga la
dona?: En principi quedaria exclosa de la
prestació del servei militar, pero un important
nombre de dones ja s'hi estan comenyant a
implicar defensant els seus drets i enviant
instancies per declarar-se objectores. Com que
aquesta possibilitat no esta contemplada per 1\
lIel, estan col.lapsant el CNOC 1 provocant ar,\.'
mateix un retard molt gran en l'assigrmció,rde
places per la PSS (hi ha 100.000 peticions
aturades degut a que, burocrBticament, costa
molt més temps denegar la so1.licitut a una
dona que col.locar a 25 objectors). 1 aixo
s'agreuja més quan un 300/0 de les
adjudicacions de playa són recorregudes per
disconformitat de l'objector amb ellloc atorgat.

1 si encara no en teniem prou amb aquests
canvis, el secretari d' Estat d' Administració
Militar ja esta projectant de crear un
reservisme actiu com a Franca o EE.UU.(en
que es preveu cridar un cop l'any als reservistes
per tomar afer instrucció). '

Quant als insubmisos. estan tots pendents
de judici i sembla que es pretén inhabilitar-los
per a treballar en l'Administració, tal i com
passa a Europa, pero aquesta mesura encara no
ha estat aprovada.

Davant d'aquest panorama, sembla que l'Estat
acabarB reduint l'exercit perque li resulta
excessivament car, i els Caps Militars hi estan
totalment d'acord perque ara dirigiran soldats
professiona1s molt més ben preparats.

1 vista la bona voluntat deis nostres
govemants, de moment ens haurem de
conformar amb imaginar com serB aquest futur
irnmediat que ja tenim a sobre .. ,i pregar
perque I'estabilitat econOmica ha faci possible.
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l'afectat sem tomat a revisar per personal medic
castrense i, depenent de les seves possibilitats,
se l'assignaril als cossos d'elit o a tasques
administratives .
Nomes es renovara la prorroga als boos
estudiants: a partir d'am, el Ministeri de
Defensa exigirB als que so1.licitin la renovació
de l'ajornament per estudis que hagin aprovat
el primer curs universitari o el primer módul de
forniació professional per endarrerir la mili
fins a 23 anys. 1 si es pretim fer-Ia als 27,
s'hauril d'haver acabat el primer cicle
universitari o bé estar preparant oposicions;
peró cal remarcar que, degut a1s 'drets
adquirits" a l'hora d'allistar-se, aquesta mesura
tan sois afectarB al reemplay de 1995, que
inclou als nascuts l'any 1976 (segons fonts del
Negociat de Quintes de la Paeria).
Repercutira tot aixo en l'Ob¡ecció de
Consciencia?

Com que les normes que regeixen a1s
objectors progressen para1.lelament a la
reglamentació militar, malgrnt dependre del
Consell Nacional d'Objecció de Consciencia
(organisme del Ministeri de Justicia), tindran
dret a les mateixes prórrogues i exclusions que
s'apliquen en el servei militar i hauran de
complir la Prestació Social Substitutória (PSS)
durnnt 13 mesas.

Actualment, les condicions de la PSS han
millorat considernblement i ja existeix la
possibilitat de realitzar aquest servei a la
societat tant en entitats públiques com en
organitzacions no governamentals: el ventall de
possibilitats augmenta dia a dia i ja es pot anar
a palsos extrangers a realitzar tasques
humanitaries com les que comporta la
incorporació a Metges Sense Fronteres o altres
associacions intemacionals.

L'objector té deu dies per escollir la seva
destinació d'entre una borsa de 1I0es d'activitat
que s'envia a1s declarats aptes per la PSS i el
CNOC cridarB els so1.licitants per ordre
cronológic segons la data de reconeixement de
cada individu.

Una de les raons que darrernment estan
decidint a més joves a objectar és la
possibilitat d'incloure I'experiencia adquirida
en la PSS dins del seu currículum i el fet de
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Jordi Corretjé i Maribel Pelay
Macarena OUé í Laura Paba

Una parella excepcional. En Jordi afirma que la Maribel és la dona de la seva
vida. Destaca com a qualitats de la seva xicota que és una bona noia, moit
simpática i que aguanta moit. D'altra banda, la Maribel veu en el Jordi un noi
sincer i carinyós encara que desitjaria que calmés una mica els seus nervis. Ella
l'ha fet desconnectar de la resta del món.

Més Boira: Com va apareixer el "feeling"
entre vosaltres?
Maribel: Va ser molt nipid, no ens en varo
adonar. El 17 de febrer en Jordi volia anar al
Bowling amb la Canne. Jo m'hi vaig apuntar.
Encara no hi havia res. Varo tornar del
Bowling i haviem d'aparcar, la Carme va
marxar i el Jordi em va portar al Castell. Varem
mirar L1eida de nit, pero no va passar res. Varo
beure en una font i ens varo mu1lar les mans, en
Jordi va treure el mocador per assecar-me, i en
tocar-nos les mans, ens varo e:stremir... El
darrer dia del curs passat varem tornar al
Castell i varo beure aigua a la mateixa font
ME: Quan es pot dir que va comen~r la
vostra relaeló de manera ofielal?
Jordi: El dia 14 de mary a l'una de la
matinada.
ME: Podeu explicar-ho?
M: Aquella matinada en Jordi se n'anava a
Praga i varo fer una festa de comiat. Va ser
molt romantic, per aixo varo agafar aquesta
data com a oficial. Tot anava molt de pressa.
Va ser molt, molt, pero molt romantic. El vaig
sorprendre...
ME: Com et va afectar aquest viatge d'en
Jordi?
M: No vaig trobar-lo a faltar. Durant el viatge
ell escrivia dia sí, dia no. A la tomada em va
portar uri cor arob una clall. Ell sabia que
continuaríem, no ho dubtava, era el primer
aroor per a to15 dos.
ME: Creus que en Jordí és enamoradís, o
creus que només s'ha fixat en tu?
M: Ell diu que ningú més l'aguantaria i que
només s'ha fixat en mi.
ME: Soportarles una ruptura?
M: (Resposta clara i contundent) NO.

ME: És el noí que tu buscaves, el teu tipus?
M: Físic, sí
ME: Jordi, la Marlbel és la teva primera
xicota?
J: sí
ME: Jordí, ets gelós?
J: No ho sóc, i no ho puc ser...
ME: Hi ha un Roí que ve a buscar molt
sovint a la Marlbel.Que en penses Jordí?
J: Confio plenament en e1l, és molt bon noi.
La Maribel no creu que aquest noi estigui
enamorat d'ella.
ME: Soportarles unes banyes?
J: Ella és lliure de fer el que vulgui, sempre i
quan assumeixi les responsabilitats.
ME: Marlbel, et pots enamorar d'UR altre?
M: NO.
ME: Suportarles banyes?
M: NO, pero s'hauria de parlar.
ME: Com veieu el futur?
M: Crec que és l'amor de la meva vida,
m'agradaria casar-me arob el!, -sospir-, pero
encara esta tan lluny: la seva mili, el meu
projecte de fi de carrera...
ME: Teniu problemes a la nit amb el
vigilo t?an °

J: No, el sabem esquivar.
ME: Jordi, canviarles alguna cosa de la teva
xicota?
J: Tot és perfeccionable, pero si hagués de fer
canvis gaire profunds hauria triat mis altra
persona, encara que dubto de l'existencia de la
parella ideal.
ME: Per acabar, un desig.
J: Desitjo que el SWltacreu i el Bauló trobin el
que jo he trobat.
ME: Agraim la vostra col.laboració.
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ME: Agraim la vostra col.laboració.
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GENTE DEL SUNSET BOULEVARD ....
Irónica comedia, curiosa en tanto a

totalmente desprovista de humor. Esta película
nos describe los problemas que tienen los
pequeños productores y guionistas
independientes para hacer películas. Bien
pensada e interpretada, resulta irregular y la
acritud de algunos momentos deslucen el
conjunto.

EL ABOGADO DEL DIABLO ........
Cuidada Yequilibmda producción que

nos describe el enfrentamiento entre un vividor
sin ningím tipo de escrúpulos y una abogado
brillante. Sydney Lumet mezcla elementos del
thriller psicológico y de las películas de juicios
con un resultado muy satisfactorio, un film
sobrio, correcto y que mantiene el interés en
todo el metraj e. ~

!
BLANCO HUMANO. .. .:,'

Un argumento dolorosamente
previsible es el pretexto para presentamos el
repertorio de mamporros del siempre
habilidoso Van Darnrne en su papel más
decididamente fantasma. Mantienen el interés
del film una dirección audaz y el talentoso C.
Henrikson en un papel de archimalo. Film de
acción en el que los "malos" no tienen buena
puntería y los "buenos" no agotan nunca las
balas.

EN LA LINEA DE FUEGO ........
En esta película, C. Eastwood sigue

desarrollando la fórmula que tan buenos
resultados le ha dado últimamente, la
descripción de personajes viejos y frustrados
con trazos de antihéroe. Soberbio "thriller" que
marca la pauta de las películas de corte clásico
venideras. Inmenso Ma1k:ovich

LA MARCA DEL ASESINO •
Hay películas que jamás debieron

existir, y é~ta es una de ellas. Indecorosa,
frustrante y frustrada, un timo. Permítannos
ahorrarnos las explicaciones. Quizás pueda ser
un buen momento para profundizar su relación .
de pareja. ,li.'.

SOL NAIXENT ......
"Estamos en zona de guerra", y es que

hacer negocios puede resultar una actividad
muy peligrosa. Un trasfondo mcista y sexista
escasamente encubierto, la conjura nipona, la
psicosis de invasión comercial. Arrítmica,
irregular, discontinua, confusa, alcanza en
algunos momentos la antesala del caos. Cabe
mencionar la presencia de un Sean Connery
que dignifica cualquier producto
cinematográfico y unos H. Keitel y W. Snipes
siempre correctos.

MÁXIMo RIESGO ..
Qué reconfortante puede resultar la

visión de unos perfiles alpinos elevándose
inalcanzables hasta que irrumpe
atropelladamente el Stallone de turno,... es
muy bruto. ¿Lo mejor de la pelicula?, esa
escena en la que se encuentra al borde de la
congelación. Hubiem resultado un alivio.

JURASIC PARK ......
Hay algo ineludiblemente destacable

en las propuestas cinematográficas de
Spielberg, el entusiasmo con el que acomete
todos sus proyectos, la ambición y prestancia
en que estos suelen materializarse y la solidez
de un diseño de producción, culminado en el
perfecto dominio de los recursos de
mercadotecnia. Toda una miscelánea que ha
covertido el visionado de esta cinta en poco
menos que un fenómeno sociológico.

Importan poco las reflexiones con que
Crichton enfrenta su novela, apenas quedan
sugeridas en beneficio de la aventura. El resto
es predecible y responde a los recursos
clásicos del género. Mención especial merece
una banda sonora efectista y siempre presente
corno elemento sistematizador de los
acontecimientos, junto a unos efectos de
sonido atronadores. Es imprescindible en la
sala un equipo de audio que responda a estas
espectativas.

Desprovistos de cualquier otra
pretensión, el resultado asegura largas dosis de
entretenimiento. ¿Acaso esperaba otra cosa?

MésBoua

~- - -- -------
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FUTBOL
Josep Pallas

1 el nostre Lleida... , últim,
vuit negatius, una solitaria
victória a casa, i en canvi

der-rota a la Reial a Anoeta,
. '" ' 1 t d1... . .. aconsegUl a ges a e
conquerir el Camp Nou.

En el moment d'escriure aquest
article portem ja 15 jornades de la lliga
nacional de futbo~ i la veritat és que ens ha
donat sorpreses que ningú hauria sorniat a
l' inici d'aquesta.

De moment tenirn com a líder al
Deportivo de La Coruña i segon, a un punt,
al Barya. Ambdos, rnalgrat les serioses
sorpreses que ens han donat, són, a
aquestes alyades de competició, eIs que es
mantenen al cap davant. D'una banda,
l'equip cata1a ens ha demostrat una vegada
més que es capay del millor i del pitjor, fent
mostra així d'una irregularitat que ha portat
molts aldaru1ls al vestidor blaugrana. EIs
gallecs, per la seva part, continuen en una
línia ascendent i de
continuitat amb el que van
demostrar ja la temporada
passada, pero amb una
petita diferencia, que el
que demostraren i
demostren en el pla
nacional ho han fet també
a nivell europeu davant de
rivals d'un gran i consolídat prestigio

El Reial Madrid, després d'un
decepcionant inici de !liga on va arribar a
estar a sis punts del líder i en posicions de
promoció, ha pogut, gricies a la ja
esmentada irregularitat d'altres equips, i
evidenrnent a merits propis, remontar el vol
i situar-se al capdavant, i després de ser
líder en setrnanes anteriors junt amb cinc
conjunts més, ha passat a estar a dos punts
del capdavanter.

1 el nostre Ueida... , últirn, vuit
negatius, una solitaria victoria a casa, i en
canvi derrota a la Reial a Anoeta, i ... !!!

aconsegui la gesta de conquerir el Camp
Non, quelcom que ningú feía des de fa dos
anys. La veritat és que l'equip de Mané
necessita un rnigcampista que ordeni el joc
~ si més no, una mica més de sort a casa,
que és on s'ha de guanyar, primer peIs dos
punts, i segon i més important, per r afició
que realrnent s'ho mereix.

A nivell d'altres equips cal destacar
les sorpreses del Racing d'Irureta i Quique
Setien que es troba a la zona alta, i
rSporting, que confiant un cop més en la
pedrera, esta realitzant un deIs inicis de !liga
més bons des de fa molts anys. Valencia,
que ha sofert un deIs daltabaixos més grans
de la seva historia, també esta situat al

capdarnunt, tot i
l'inconforrnisme de la seva
més que exigent afició.

L'equip rnatalasser,
com cada any, i aquest ja
era el 7° projecte del més
que conflictiu Gil, ha
punxat abans d'hora i ja es
troba desplayat de les

posicions privilegiades per merits propis, i
cal recalcar aixo últim ja que el seu
president tan soIs insisteix en el fet que el
cancer del seu Atletic és l'estament arbitral
amb qui esta muntant un sarau on més d'un
sortíri ben, pero que ben escaldat.

Bé, com cada any, esperem que
aquesta !liga no perdí l'emoció fins a la ti,
cosa que ja fa anys que succeeix, i que
mantingui aquest nivell d'igualtat, bon joc i
també sorpreses, que encara que algunes no
ens agradin són les que més donen al futbol
aquesta "salsa" que tant necessita.
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MOTS ENCREUATS

9 10 11 12

ll-+-_
21-+-_
3
4

5 I-+--+--j---
61-+--+-_
7f-f
81-+-_
9
10
lI

Horitzontals. 1-Mal de la no evaquació, molt sovint
patit per les dones. 2-Afirmaciól Mitja de locomoció
que ens ha costat a 2270000000 ptes el Kilometre
per hora! L'orella sembiant a la del tafaner.3-Estació
melangiosa! Abreviatura de nom de dona. 4-La
primera! Ventosa! El contrari del bé, invertit.5-Estat
de distraccció milxima! La primera! La 1 amb un
f1emól Article invertit.6-Deu del vikingsl Al revés,
artefacte de tracció animal no apte per a gent amb

SOPA DE LLETRES

STNILCIATUTS
VABODROCPEEB
NTANAALLEGTE
AUNALPWALOSD
MATRLAOTALIN
LACOI XSNACTV
PARI UÑEYRQAD
UEELQENSBI BI
PELRAITSENXI
AACEVUI ECTLE
ALE MI SSAAOLN
REXAVALZAVSR

Troba en aquest quadre 10 renoms de
residents de l'annex., situats en direcció
horitzontal, vertical o oblicua i en qualsevol
sentit.

precarietat d'equilibri.7-Pasé una longa noite d'orujo
a la vega de la - d'Arousa/ El temible Trinitrotoluél
Al revés, unitat de cures intensives.8-Negaciól El
bilsquet a El Ferroll L'au de VIIginia per
exceUéncia.9-Patró de la gran i incommensumble
paella agronomical Festival for~ sopori.fer i
Ilefiscósl La 1prenyada a tope.l0-La 1 amb boina!
Envolicadesl Comunitat europea.ll-eaIenta el
crostól Empresa d'autobusos del poble d'en Jesús
Camacho i Pedro Almodóvar.
Vertlcals.I-Atontat per una garrotada.2-Així -- I
Barbarisme del comiatl Altre cop la primera3-La 1
amb boina! Fobia! Internationa! League of
Tabolls.4-Emetin per radiol Expressa la seva
repulsió envers algú o alguna cosa.5-Ciutat
portuguesa! Bon marché, com si diguéssim, pero
invertit.6-Emperador roma, segurament patró deis
piromansl Enganya.7-Mai la veurils en catalil si no
s'acompanya d'una "N"I Condiment ang!osaxól
Article.8-La dol9a per excel.1encia! La 1 arquejada!
Objecte.9-Treu-li la segona "M" a la mare!
Arxifamós nombre! El bruixot d'en Picanyo1.10-Alt
cilrreg romill Instrument repulsiu uti!itz..t per

. clergues i sadomassoquistes amb diferent
objecte.II-Data que solen odiar les senyores de més
de 40 anysl Existeix.12-Inunensament terrible! La
darrera torna a ser la primera.

PROBLEMES D'ESCACS
Problema 1 Negres juguen i guanyen

Problema2 Negres juguen i guanyen
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Nsscuts en el Renaixement
Bolonyes. Amor: res. Dlners:
r... Salut: encefalograma pla

Nascuts al maig del 68 amb una
flor al culo No hi ha canvill

respecte al mes passal. El teu
comportament .és be, continua

aixi. Sort: Múrcia-Rayo.... .x. La
combiuaci6 guanyadora del

sorteig de la BonU!l Lotii celebrat
a Pompeia amb un pot acumulat
de 3 milions de oextercis venut a

ca1 Igula ...

ÉSCÓRPI

PESCATS

mAC UARI

Nascuts elB die. parells d'agoat.
Tan! va el cilntir a la fon! que al
final es trenca Tranquíl, no " é.
córpia" teva. "és córpia" de la

cantirera .

Nascuts e.xactament entre la sisena
i la oetena campanadas d'un cap

d'any sonal. Aquesta és la darrera
oportunilat per dedicar-voo ala
poesia ja que no temu res a fer
amb les persones de l'altre sexe.

Teniu dues a1tematives: una
operaci6 de canvi de sexe o

passsr a formar par! d'una oecta
destructiva Per sor!, el vostre

número de la oor! és el 13.

Desembre 93

CAP-DE.-CORN

Nascuts non mesos més tard, sota
el!ligne de Taur U.S. Dona verge:

aprofita el tempo (cinc noill
guapos i morenos s'ofereixen per

fer-te canviar de llÍgne). Home
vergo: PERO TU DE QuE VAS?

VERGELJA, JA, JA!!!

Nascuts arrel de deu miuuts de
plaer. No et pensis que et

'1líura-ras"de la mili. arnés, t'ha
tocal a Meillla Apuntat al front
d'alliberament judeo-roasoouic.

LION

LLIURA

NasCÚls agaleres. Deixa
d'e!ltudiar, no vals per a res. Ven

c1fnex als sem.Mors, i com a
activilat complemen1l\ria neteja eIB

vidres deIB cotxeo. La pela és la
pela No tolhom pot ser enginyer.

Nascuts com bebés probeta,
iruleminacions artificialB i d'altres
durant la verema francesa de l'any
1568. La parella es mo!ltraril molt

receptiva, pero una mica
pendenciera. si vals tenir

Inmquíl.lilat deixa per un altre día
el p1anlejament de les teves idees.

N" de sor!: pi.

La fotografia del Meteosat no enganya: el nostre m~teoróle~ sospita que
aquest any l'hivem comen9aril el 22 de desembre. L antiClclo de Ruanda,
despl~at sobre Siberia rara pujar la temperatura deis nadius. S'espera,. per
tant, que s'incrementi de manera alarmant l'índex de nata1itat a~ Tmpel;
Davant d'aquests excessos, el govem de mes Feroe enVlarll un aV1oy,
"Hércules" carregat de guillotines (tamany redult) per a les convements.,
castracions. Per contra, el corrent del gólf es refredaril súbitament eSCI,uifint
els atributs deis surfistes de Florida, acabant amb el risc de reproducClo deis
fossililzats Beach Boys. Ofegament massiu de foques a I'Antartida i a la
resta del món. Queda garantida la supervivencia de la ~oca "Peluso",
habitant de les "Chafarínas". Esta noche va a llover, pues está tnste la luna,
esta noche va a nevar entre las piiiiiip. Ah!, per cert, a Llelda...borra!

PREDICCIÓ DEL TEMPS

Nascuts entre Pinto i Valdemoro.
Salut: All risc de contagi

gastrointestinal amb poso¡bililat de
fistula anal. Dtuer.: Comprat un
Golf, que et passaril com al noi de

l'anunci. Amor: Si ets horne i
encara no ""p" la diferencia entre

una dona i W1 ''madelmanll
•

segucixjngant amb els ninots. Si
ets dona tens oort; oortirnn a la
venda elB "made1manB" tamany

natural.

CANGREJ

Nascuts de 7'27 a 8'32 pro del día
17. Ningú t'estima, no elB elltimill

tu tampoc, !ligu.. tu ITUIleix,
l'home és bo per naturalesa.
(Roúsoeau's, Dernill, 1752)

11 Boro lo kill "or born in the
USA. Yeah! You have a doubble
personality, !eye; wilh YOlmelf,
you can kili you and die. We are
lhe world, we are lhe children.

My tailor ill rich and my molher ill
iu lhe kitchen.

IGUALS

TAUR U,S,

Nascuts del 30 al31 de febrer del
segle XV aC. Vigila en passar per

sota deIs ascensOIS. Si Wl noi et
regala flors. aixo no és "impulso".

només te la vol clavar.

ARIEL

MésBoíra
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LA RECEPTA DEL MES

"CABEZA DE CHORLITO AUX
FINES HERBES"

Pel sr. Guanamlno Chlmba
Blmbo. Chef de! restaurant
"Bokaooa, ['emperador
antropOfag"
Agafarem un "chorlito" d'uns
60 Kg, el degollarem procurant
no perdre la song, que
aprofitarem junt amb les
freixures i e! cervel1 per fer e!
farcit En una cassola de !erra
sofregirem amb llard de
mandril africil. e! coco, la
banana, la fuDa de coca, ['arre!

de mandrilgora, la fusta de
rowan., i el motherworth tallats
en juliana fina, passant e!
producte resultant pel colador
xinés i reservant el líquid
obtingut per regar el cap de
"chorlito" quan estigui al fom.
Trepaneu el cap per la coroneta

. '(us pot ser útil un Black and
Decker amb una broca del
número vint). Un cop fet aixi>,
introduirem el farcit, posarem
una poma o similar a la boca ,
una peIl de taronja al front i li
treurern les uI1eres (opcional
incorporar,les triturades al
farcit). Poseu e! cap sobre una
fuIla de cocotero Ficar-lo al

fom a 400" durant 35 minuts,
sense oblidar-vos d'anar-hi
afegint e! líquid anteriorment
citat. Serviu-lo ben fred
acompanyat de les vostres
fruites del temps preferides.

La variant "cabeza de
chorlito sornrient aux fines
herbes" s'aconsegueix matant al
"chorlito" per congelació.

La variant "cabeza de
chorlito inte1'lectua1 aux fines
herbes" es pot aconseguir
sorprenent el "chorlito" mentre
estigui estudiant. És molt
importan! no fer malbé les
uI1eres durant la trepanació.

J,

~'-._---
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ÚLTIMA HORA

Tele5 ha publicat recenlment la
seva revolucionaria proposta de
programació per a l'any 1994.
Destaca el seu programa
marató de dotze hores, emes
dues vegades diaries,
"PUBLIClTY CHüU".
Aquest programa constara
exc!usivament de publicitat.
Durant els intermitjos, anuncis
variats, i de tant en tant atoms
de pel.licules.
* La redacció no es fa
responsable de possibles canvis
en aquesta programació. No
necessimament hi ha d'haver
pel.licules.

Segons informa el nostre
corresponsal a Melilla,
XAVIER SENTÍS, fa pocs
moments, Mohamed AJí
Galufo, fill natural del chef
Guanamino Chimba Bimba, ha
intenta! sulcidar-se i ha mort en
i'intent Declaracions póstumes
del propi cadáver: "...si arribo a
saber que moriria no ha
intento. La propera vegada
només hem feriré lleument".

El nostre corresponsal a La
Rioja, "CALAHORRA", recull
la preocupació del Dr. Ataulfo
Carnicero per i'incrernent de
casos de cimcer de patilles a
Logroño. En paraules seves:
"...el último grito en tratamiento
curativo del susodicho cáncer
era cortar las patillas, por lo que

un alto tanto por
nOJanos andan
güevecillos ll

.

ciento de
con los

Canal + informa: utaserfg
kjlasaksfijh gkjaegldjadlghvñ
qnrvu nwe uvrte ruvb
re"tpbwerr mnaw tkad,g.as clffo
rw87 65tu 43ik7+' +yt6 fi94b
garg erreqgyñelr khkelsw 1,'
jmcnv Jirtmer dasrs tñlrejt'·.,
qetjwh rtkhwk edtra bnndg
jtrhwrt ehrtkwet
• ¿Hasta cuimdo te lo vas a
seguir perdiendo?

Nota cultural: El grup musical
"El melic de Nosferatu",
integrat a la nova ona " pura
bazofia" acaba de treure un
"single" amb el suggestiu titol:
"El Cadáver del meu Hamster
s'ha congelat a un Zannussi
amb una garantia que val".
Ánim, no us quedeu aquí
noisl!!

ROnOLINAIRE

Más vale pájaro en mano,
y te diré quien eres.

Perro ladrador,
buena sombra le cobija.

En boca cerrada,
amanece más temprano.

A quien madruga,
corazón que no siente.

Cría cuervos,
y tendrás muchos.

A caballo regalado,
pocas palabras bastan.

Tf
.7~:

..r~-.-

• ~_t~.

SENYORA!

COMPRI
AL

SEU
NEN

UNES
SABATILLES
ESPORTIVES

TXAFA...

...TREPITJARÁ
FORT !!!
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Les autoritats sanit3ries adverteixen que: el
preservatiu és el millor métode per a la
prevenció d'embarassos de transmissió
sexual i per evitar el contagi de malalties no
desitjades.

FICA-T'HO AL CAP!!!

SOLUCIONS
ALS
ENTRETENIMENTS

SENSE DIETA. SENSE EXERCICI. SENSE
FOR<;A DE VOLUNTAT.

PERDI 50 Kg. EN UNA
SETMANA
Amb la consumició (via oral) de FAlRY·S
RENTl VAlXELLlX, voste perdra aquests
"michelins" que ti sobren, i reduiril pes
mpidament. Eficacia garantida.

Testimoni priva!:

• La noía de Villarriba ( 200 Kg. ). volia ser
ballarina.
• La noía de Villabajo ( 194 Kg. ). també volia
ser ballarina.

Un mes després...

• Amb la ajuda de FAlRY'S RENTl
VAlXELLlX, la noía de Villarriba trionfu, amb
un pes de 59 Kg.. com a ballarina classica
interpretant El I/ac deis cignes al Madison
Square Garden de Nova York.
• La noía de Villabajo va utilitzar un a1tre
producte i, amb 230 Kg. de pes. va acabar sent
Iluitadora de sumo.

AFANYI'S !!!. FAlRY·S RENTl VAlXELLlX
l'esta esperant a qualsevol supermercat.

Sense recepta medica. No utilitzar en casos de
insuficiencia hepatica i/o renal. Consulti al seu
melge o farmaceutic. No utilitzar mentre
condueixi o realitzi activitats perilloses. pot
produir somnolencia.

ll--:C'-p
2 1--"-+-,-,
3
4

5 ¡...:::.+=:=+=+:,-
6 r=--t-='+=-
71-:7-1-::
81-':'-f-::
9
10
11

ESCACS
Problema 1
1 •...• 0-0-0 !!!
2 .T7-lC. TxPT+!
3 .RxT. T8T++

Problema 2

1 ..... A6A!!!
Blanquesabandonen
davant l'amena,a
2 ..... DxPT++
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Una aventura que va comenyar fa 85 anys

Una pel.lícula d'ESTEVE ESPILL VERD

(pARC GERIÁTRIC)

ANNEX PICTURES presenta una producció del club de petanca"AGÁCHATE Tú
QUE YO NO PUEDO" basada en la noveI.la de CAMILO JOSÉ CELA banda sonora

de la CORAL JOVE guió de CARMEN SEVILLA producció de PACO RABAL dirigida
per ESTEVE ESPILL VERD

t.
I

Miel de la Granja
San Francisco

Funeraria
Martínez

Seguros de Vida
Porsiacaso

Amb la coI.laboració de
Radio Asil F.M.

No recomanada a menors de 65 anys,
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