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La continuVtat 
de Galetes Birba 

G aleles Birba, una de les 
empreses catalanes pioneras 

en la fabr icado de galetes, iniciava 
el 1978 una crisi, originada per 
deficiéncies en la comerciali tzació 
del producte, que portarla al 
tancament de la fábrica el juny de 
l'any 1966, Mes de 5 mil ions de 
deutes a la Seguretat Social i a 
Hisenda, així com el no abonament 
de diversos salaris ais empleáis era 
el balang del tancament. 

A partir d'aquest fet. els 
treballadors es constitueixen en 
Societat Anónima Laboral, i 
comencen a actuar en un doble 
sentit; el de procurar de fer-se amb 
la maquinaria de la fábrica I 
assegurar-ne la seva continu'itat. 

El passat 10 de febrer mitjanpant 
subhasla pública i per un valor de 
1.390.000 pessetes. mes mig mil ió 
addicional que varen haver de 
pagar per fer desistir a subhastadors 
professionals. els trebal ladors 
passen a ser propietaris de les 
maquines. 

S'havien tingut contactes amb 
diferents grups empresarials. pero 
el constituTt per la familia Boixareu. 
fabricanl de les olles Bra, és el que 
fa l'oferta mes interessant. Per 
aquest motiu els treballadors venen 
l 'empresa per 10 mil ions. que a 
partir d'ara passará a anomenar-se 
«Galetes Camprodon, S.A-". El nou 
propietari ha acceptat les condicions 
que se li demanaven; mantenir la 
qualitat de les galetes, assegurar els 
32 llocs de treball i que la fábrica 
cont inul situada a Camprodon. 

Els actuáis propietaris havien fet 
abans de la compra una enquesta a 
Barcelona, ais principáis comergos 
del sector de ral imentació, en la 
qual quasi el 100% varen opinar 
que aquesta marca era la de mes 
qualitat del mercat. albora que es 
queixaven de la manca de 
subminis t ramenl . 

A horas d'ara és imminent la 
represa de la prodúcelo de Galetes 
Birba. que pr imeramant es pansa 
destinar al mercat cátala per 
poster iorment vendré a tot l'Estat. 

Els noms de Camprodon i de 
galetes des de fa temps han anat 
molt units. El fet que quedi 
assegurada la continuVtat de la 
marca, que es mantingui la seva 
qualitat i que s'hagin salvat 32 llocs 
de treball, sens dubte és un 
esdeveniment important per a la vila 
camprodonina. 
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JMUSEU D HISTORIA DE LA CIUTAT 

La trajectória 
de N. Comadira 

D e bon comengament, m'agrada 
recordar que com a amic 

personal de Narcis Comadira he 
seguit molt de prop la seva 
trajectória pictórica i poética. Avui, 
quan a les sales del Museu 
d'História de la Ciutat repasso 
aquests vint anys de pintura, no em 
puc estar d'establir alguns nexes 
subtiis entre Tofici d'escriure i el de 
pintar. 

Des del distanciamenl voluntari 
de Barcelona. Comadira em corregí 
i m'animá a donar a conéixer els 
meus pr imers versos. Molt sovint 
quan l'anava a visitar observava la 
pega fresca al teler, els canvis 
d'orientació que donava a les seves 
obres amb la presencia da cartrons 
d'embalatge, els l lampegants colors 
d'alguns "gouaches» t acrilics sobre 
tela, i tota aquesta altra vessant mes 
poc coneguda del disseny de 
cobertes de Ilibres. cartells. 
publicacions. etc. 

Una retrospectiva sempre és un 
exercici per a la memoria. Havia vist 
pocs quadres deis anys 60, i ara 
m'adono de la bellesa d'aquests 
primers paisatges gironins, amb un 
segell propi i la magia d'uns colors 
que han guanyat amb els anys: 
Fábrica Grober, els Dolors, Torre 
Rufina. Casa, etc. 

En altres salas m'he aturat 
davant la pintura de genere amb 
escenes intimlsles, i els que en diria 
-quadres paráfrisi», amb 
transposicions d'elemants literaris. 
visuals al món de la plástica: Morí 
de Narcis, Susanr}a i els vells, 
Homenatge a G. Ferrater. Escena 
de pel.lícula. I després he passat a 
les capses, fruiteres, arbres, cossis, 
objectes quotidians que m'han 
recordat aquella malenconia fi l trada 
de Pavese, Bassani, i, sobretot 
Morandi. on «cada objecte somica 
en secrel" . 

I no am puc estendre mes. Les 
urnes funeráries. Tintares per 
l 'arquitectura. les escales que no 
van anlloc, les lletres de motile que 
travessen un bon grup de teles 
encapgalen noves lendéncies i estiis 
an l'art de Narcis Comadira. 
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Ascens i caiguda 
de la U.E. Figueres 

L5 ascens de la Unió Esportiva 
Figueres (UEF) a la segona 

divisió de Fútbol va anar 
acompanyat d'una euforia sense 
precedents a la ciutat i de la 
necessária adequació a les noves 
circumstáncies amb la construcció 
d'un nou estadi capag de donar 
cabuda a deu mil persones, és a 
dir, a prácticament un membre de 
cada una de les familias de 
Figueres. Jugadors, diractius i 
aficionats parlaven ja del mitic sait a 
la pr imera divisió. Com molt bé va 
escriure un dia Vicente Verdú a "El 
fútbol, mitos, ritos y símbolos" es 
tela realitat alió que "cada tr ibu, en 
qualsevol temps i lloc, viu una 
mitica promesa de salvació i es creu 
elegida per a realitzar-la amb el 
concurs deis seus herois i déus". 

De cop i volta es triplicaven els 
aficionats de la UEF. procedents no 
tan sois de la capital. Figueres, sino 
també dais pobles de la comarca i 
fins i tot de municipis veíns del Baix 
Empordá, la Garrotxa i el Girones. 
Els residents en aquest fragment 
nord-est del territori cátala havien 
trobat a la polis f iguerenca el seu 
"panem et circenses". Per primera 
vegada, els habitants de l 'Empordá 
—espai de moda per a la 
macroclulat de Barcelona i per ais 
turistes estrangers— esdevenen, 
per un motiu fortuVt pero desitjat, 
protagonistas identificats amb un 
projecte, que és la Unió. 

El moment culminant d'aquesta 
catarsi col.lectiva fou aquell dia 
d'agost amb el nou estadi pie de 
gom a gom i amb la Unió Esportiva 
Figueres guanyant el Barga per 4-2. 

Pero els hiverns a l 'Empordá 
solen ser forga mes durs, sobretot 
quan la tramuntana imposa el seu 
domini sobre la plana. Els 
espectadors i els iifosi locáis —els 
unionistes— noten el frad de les 
grades de ciment; ais jugadors 
topen amb altres tr ibus amb les 
mateixes aspiracions; els arbitres 
dicten la seva llei; les lesions 
castiguen els herois. Arr iba el febrer 
i amb les nevades la comunitat 
decideix sacrificar el pare Mané per 
reinstaurar la condanga perduda 
entre la famil ia. Arr iba un 
profassional, Carriega. Es fitxa un 
estranger. Gallo, una figura que 
només el temps i els resultats 
podran convertir en un ídol. El 
camp ja no s'omple, les utopies de 
primera divisió s'esvaeixen i torna el 
fútbol mediocre, brusc i igualal de 
la segona divisió. 
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