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Música
DOS AMICS
Escollir la música per guanyar-se la vida requereix una
valentía i decisió especial donada la inseguretat laboral que
comporta.
En una important botiga d'aparells electrònics rnusicals
barcelonina vaig quedar sorprés en veure que l'encarregat
em rebia amb els braços enlaire. Era un antic alurnne, el Josep Agulló de Menàrguens, per la qual cosa vaig sentir una
medicinal satisfacció. Temps abans ja m'havia succeït amb
el balaguerí Antoni Meler.
•
Més que alumnes eren uns amics amb els quals el mantenir-hi diàlegs rnusicals es convertia en plaer, adonant-rne
que tenien l'esperit d'aconseguir el seu propòsit.
Com sol ser, les seves idees passaven de l'imperialisme
rnarcat pels conservatoris oficials i no obstant s'enfrontaren

a llurs exigències amb alegria i valentía ingènita, sense,
però, renunciar a les seves personals aspiracions.
.
Tant l'un com l'altre aprenien les tècniques modernes
mentre feien les clàssiques. Avui no solarnent són músics
punters, sinó que treballen com a professors de talla en llurs
especialitats.

El percussionista Meler i la seva muller a més d'actuar
regenten la seva acadèmia, i el guitarrista Agulló ensenya
el funcionament
dels aparells musicals electrònics havent
introduït l'especialitat d'ordinador al Conservatori Municipal mitjançant la seva arnistat amb el professor d'harmonia
en Caries Guinovart.
És un plaer poder parlar així de gent de la hostra terra.
Enrie

Sauret

i Gastó

EXPOSICIÓ DE DIBUIX A LA PLOMA
Des del 25 d'octubre al 1 de novembre, el balaguerí
JOAN ARAN i PROFITÓS va presentar, a la Sala d'Exposicions de l'Ajuntament,
un total de 33 obres'en la seva
rnajoria sobre temes de la nostra Ciutat.

Cal deixar constancia del gran èxit obtingut pcr l'artista. La qualitat i minuciós detallisme de les obres realitzades, en aquesta laboriosa tècnica, evidencien que, malgrat
el carácter no professional de l'autor, aquest, aprofitant les
seves estones de lleure, ha assolit un molt bon estil.

Comentaris laborals

LES QUOTES D'EMPRESES I DE TREBALLADORS A LA SEGURETAT SOCIAL
AUGMENTARAN PER Al'ANY 1993
Per Rosa M" Segués. Graduat
Segons l'avantprojecte
dcls Pressupostos de la Seguretat Social per a l'any 1993, els tipus de cotització del Règim General, augmentaran
des de! 28'8% d'ara, al 29'3%
per al 1993. Aquest augment es prcdueix per primera vegada des de l'any 1984.

Social

Quant a les ernprescs, l'augment serà del 0'4%, de rnancra que passarà de l'actual 24% al 24'4%. I pel que fa als
trcballadors,
el tipus es vcurà augmentat en un O' 1 %, i per
tant passa de l'actual 4'8% al 4'9%.

ASSESSORIA R. M. SEGUÉS
Laboral - Fiscal - Assegurances
Els ofereix en totes les seves qestions professionalitat
Ç/. Urgell, 71, 1r.
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BALAGUER

