LA REVISTA TORRE DE LES HORES DE
PALS, 1992- 2010

La primera edició de la revista Torre de les Hores de Pals va
veure la llum el mes d’abril de l’any 1992. Durant gairebé dues
dècades, es va dedicar a lliurar informació municipal i cultural als
palsencs. L’últim número, el 28, es va publicar el 2010.
Totes les revistes locals esdevenen una part important de la
història del municipi, sigui quin sigui, perquè apleguen un recull
molt valuós de les activitats, opinions, records, entrevistes, noms,
fets ... protagonitzats pels vilatans. No és gens estrany, doncs,
pensar que aquestes revistes formaran part de la història del poble.
Qualsevol publicació, per més senzilla que sigui, no neix del nores; cal comptar, primer, amb la col·laboració (desinteressada) de
persones que aportin els seus escrits i de correctors lingüístics,
dissenyadors, repartidors... És un treball d’equip que requereix
algú que coordini les diferents tasques.
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En el cas de la revista Torre de les Hores, qui segurament ens en
pot explicar més detalls és l’Anna Aynier Ruart, administrativa de
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Pals.

Anna Aynier (imatge R. M. Masana)

Hola Anna, ens podries explicar com va ser la iniciativa de
crear una revista a Pals?
L’any 1992, feia poc temps que havia començat a treballar a
l’Ajuntament de Pals, concretament a l’Àrea de Cultura. M’havia
adonat que molts pobles veïns publicaven una revista municipal i
vaig fer la proposta al meu regidor qui ho va comentar amb la
resta de membres de l’equip de govern. Tothom va considerar que
era una bona idea i vam tirar endavant amb el projecte.
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De fet, considero que tu eres la persona adequada no només
pels teus estudis sinó també pels teus coneixements de la
llengua catalana que et permetia fer la revisió lingüística dels
articles. Et portava molta feina?
El primer número va portar moltíssima feina perquè calia crear-lo
del no-res. L’any 1992, l’Ajuntament de Pals encara no disposava
dels avantatges tecnològics d’avui dia. Teníem pocs ordinadors i
programes poc desenvolupats si els comparem amb el que
coneixem actualment. De fet, recordo que per dissenyar la revista
vaig fotocopiar el dibuix de la torre d’un adhesiu municipal, vaig
fer el títol amb el programa Banner, i amb l’ajuda d’un regle,
tisores i pega anava retallant les peces i enganxant-les en un foli
fins aconseguir un prototipus. Hi vaig passar moltes hores, a
l’Ajuntament i a casa, fent proves fins arribar al resultat final.
Un cop decidit el disseny de la portada i de l’interior, calia revisar
els textos. Els primers anys, els col·laboradors generalment
portaven els seus articles escrits a màquina o a mà. Calia, doncs,
copiar-los a l’ordinador i corregir-los. Recordo especialment els
teus per la seva peculiaritat i la dificultat que em suposava haver
de desplegar aquells llarguíssims “pergamins”, formats per
desenes de fulls encolats i enrotllats. Penso que algun devia
mesurar gairebé dos metres. No t’imagines com n’era de difícil
aconseguir tenir quiet aquell munt de paper en una taula plena de
carpetes i d’altres expedients.
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Anna ho sento, tot que per a mi era el tallar i enganxar, com
fem ara amb l’ordinador. Recordo que reies molt.
És cert. Em feia molta gràcia. Ara em sap greu no haver-ne
guardat cap perquè per més que ho expliqui, costa d’imaginar-ho.
Crec que podria haver sigut una peça de museu. Però, la feina no
acabava aquí. També s’havia de posar ordre a les fotografies.
Com que no es disposava de cap escàner, calia registrar cada
imatge ja que eren originals que després s’havien de retornar. Un
cop recollit tot el material, es portava a la impremta i es revisava
la primera prova de l’edició per tal de donar-hi el vistiplau final.

1992 – juny 1999

juliol 1999 a juny 2001
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desembre 2001 – març 2003

desembre 2003 – desembre 2007

gener- desembre 2008

desembre 2009 – desembre 2010
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Quin era l’ objectiu de la publicació?
L’objectiu era informar dels esdeveniments del municipi, de
reflexionar sobre el nostre poble i de donar veu als vilatans per tal
que ells també opinessin o compartissin els seus coneixements. A
més a més dels representants polítics, hi van participar les
diferents associacions, l’escola, i investigadors locals que
publicaven les seves recerques i els seus punts de vista sobre
temes històrics, mediambientals...
Creus que els articles van aportar coneixements referents a la
vila?
Sens dubte. A Pals, hi ha gent que es preocupa molt per la
història, que fa recerca als arxius, que entrevista la gent gran, que
vigila pel medi ambient. Crec que els veïns esperaven la revista
per llegir tant els articles d’opinió, sovint polítics, com els de
caire més cultural. Uns i altres són interessants de conèixer per
saber d’on venim i cap on va el poble. A més, en aquell moment,
l’Ajuntament de Pals encara no tenia una pàgina web (crec que va
entrar en funcionament cap el 2000), per tant només podia
assabentar-se del que passava al municipi a través de la revista.
Quina tirada se’n feia?
Inicialment era semestral. S’intentava que sortís al carrer al mes
de juny i al mes de desembre. A partir de l’any 2002 va passar a
ser anual i es publicava a finals d’any. Em sembla que,
inicialment, s’editaven un miler d’exemplars; després, es va
reduir el nombre. I, es repartien gratuïtament pels diferents
establiments comercials. També, els últims anys, s’enviaven per
correu postal a les persones interessades que així ho haguessin
sol·licitat.
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Com es que la revista va canviar cinc vegades de format ?
Cinc, no; en realitat van ser sis. No et sabria dir el perquè, suposo
que es volia més color, donar més vistositat i captar més el públic.
A partir del juliol de 1999, el dissenyador ja era un professional.
També es van editar a Pals altres revistes, veritat?
Doncs sí, eren butlletins o revistes que editaven (i alguns encara
s’editen avui) els diferents partits polítics. Parlem de: El
Picasoques (UPM), Parlem-ne (CiU), Les Dunes (PSC), El
Garbell (Junts x Pals).
Si algú vol consultar la revista Torre de les Hores com ho pot
fer? Està previst digitalitzar-la?
Pot adreçar-se a la Biblioteca i a l’Arxiu Municipal. Allí guardem
tots els números. També s’hi poden consultar alguns exemplars de
les revistes de les diferents formacions polítiques. Algú pot pensar
que, pel fet de ser una revista de poble, actualment no tingui
interès. Ben al contrari; durant aquests últims anys hi ha hagut
persones que han vingut a l’arxiu per consultar aquestes revistes.
No oblidéssim pas que hi ha informació de primera mà. Quant a
la digitalització, suposo que un dia o altre es farà. Penso que és bo
que es faci. Quan? No ho sé. Però, sí crec que seria una manera de
donar a conèixer la nostra història més recent als vilatans. Els
petits es fan joves; els joves, grans i, aquests més grans encara.
Cada etapa té les seves inquietuds. En l’era de la digitalització,
seria una llàstima privar els nous residents i els joves ara adults de
l’oportunitat de revisar els últims anys de la història de Pals.
Ho trobo perfecte, moltes gracies per aquesta informació que
continuo pensant només tu ens la podies donar.
De res, ja ho saps.

Rosa M.Masana

