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COL·LABORACIÓ RECULL

Salt és un poble avorrit; no 
es fan activitats lúdiques que 
atraguin a la gent; si volem 
distraccióhem d'anaraGirona;... 
Quantes vegades ho hem  sentit 
a dir?

El passat dia 22 d'abril, a Les 
Bernardes, a les 8 del vespre, el 
grup de teatre Pimpinella de 
Llagostera presentava l'obra "AI, 
CARMELA!!. Era gratuïta, l'en
trada, 4 gats a la sala, bé potser 
una vintena, tirant llarg.

La funció es va retardant per 
si arriba més públic. Comença a 
2/4 de 9- AI, CARMELA!! és una 
obra que ha tingut prou ressò, si 
més no a nivell cinematogràfic 
i, en viu, adabtada al teatre, amb 
personatges de carn i os i amb 
l'excel.lent interpretació d'un 
Paulino i d'una Carmela, en va 
resultar una obra digna de veure 
que mereixia un ple a la sala.

M'imagino que la decepció 
dels intèrprets al veure la minsa 
assistència de públic devia ser 
total; qui s'imagina una sala bui da 
amb la tradició teatral de Salt? 
Amb tot i això el seu treball fou 
remarcable. Vist des de fora, 
Salt és un santuari del teatre; el 
Talleret n'ha escampat el bon 
nom fronteres enllà i poder 
actuar a Salt deu representar un 
bon salt per a qualsevol grup de 
teatre d'aficionats de les nostres 
rodalies.

Ara mateix s'està preparant 
la rem o d e lac ió  -amb un  
pressupost de molts milions- del 
teatre "Can Panxut" i sembla que 
està previst que hi hagi una 
activitat força continuada, i ara 
em  p reg u n to : am b qu i es 
compta? Si els saltencs només 
participen per l'atracció del nom 
del T alleret, poca  deu  ser 
l'afecció pel teatre.

Penso que l'obra esmentada 
-i a més gratuïta- mereixia una 
plena assistència tant des del 
p u n t de vista lúdic -super
ficialment, una comèdia molt 
entretinguda- però, que entrant 
en el fons de l'argument repre
sentava un dram a-denúncia 
d'una part de la sagnant història 
que ens ha estat amagada: la 
Batalla de Belchite, un escenari 
cruent de la guerra civil (1936- 
1939).

Més que res penso que la 
informació no va arribar al carrer 
i que aquest és el motiu dels 
pocs espectadors. Des d'aquí 
voldria agrair als que ho feren 
possible, la meva satisfacció per 
haver pogut gaudir del magnífic 
treb a ll del g ru p  de te a tre  
Pimpinella de Llagostera.

* Exposició de pintures de 
Montserrat Lacomba.
Les Bernardes, 1-20 de març.

* Exposició d'olis de Núria 
Vila i Roquet. Les Bernardes, 
1-20 de març.

* C u rse t de  cu in a  de 
primavera. Les Bernardes. Març.

* C eleb rac ió  d e l 9è. 
Aniversari de Ràdio Salt. 3 de març.

* Festa de Sant Antoni, amb 
desfilada de cavalls pels carrers 
del poble. 14 de març.

* Quarteto da Cinque canta 
Beatles. Can Panxut. 31 de març.

* Exposició de "10 anys de 
publicacions a Salt". Museu de 
Salt. 2.a quizena d'abril.

* Línia directa amb l'Alcalde, 
Xavier Corominas. Dijous a les 
13'30 h. Ràdio Salt.

* X arxa d 'In te rc an v is  
Culturals a Salt. Escola d'Adults.

* Exposició de cartells de 
Joan Miró. Les Bernardes. Fins al 
17 d'abril.

* Curset de pastisseria. Les 
Bernardes. Finals d'abril.

L'auto-escola jove i diferent
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PREMI TRES DE MARÇ DE 1989

Aquest número que teniu a les 
mans està dedicat principalment al 
món de la imatge; unes imatges que 
corresponen a unes realitats ben  
properes a nosaltres, i a uns autors que 
també són veïns nostres. Són fotògrafs 
saltencs. Dir que avui estem immersos 
en el món de la imatge és ben encertat; 
ara bé, seria erroni pensar que només 
són creadores d'imatges les cadenes 
televisives o les revistes de gran tirada
o les empreses de disseny. Avui, qui 
més qui menys, té a casa seva una 
màquina de fotografiar, o un video, i 
molts pobles i viles tenim els nostres 
propis mitjans de comunicació, que 
complementen els productes de gran 
escala. Som, doncs, receptors i creadors 
d'imatges a la vegada. Amb més o 
menys mitjans i manetes, tothom qui 
s'ho proposi pot comunicar-se a través 
de la imatge i pot aprendre'n les 
tècniques bàsiques.

A mig camí, però, entre les imatges 
que ens arriben per satèl.lit i els nostres 
senzills àlbums familiars, hi ha els 
fotògrafs professionals, que, com podreu 
comprovar a les pàgines centrals, són 
capaços de definir la imatge, de fer-la 
parlar, de ressaltar la bellesa de les 
coses ordinàries i d'emmarcar un gest, 
un moment concret d'aquesta vida que 
no podem aturar ni empresonar. El 
fotògraf es converteix així en una mena 
de notari de la realitat i els seus aparells 
en un magatzem de records. Queda clar 
que la paraula no és l'únic mitjà de 
comunicació.

Sempre hem sentit dir que una 
imatge val més que mil paraules, i en 
trobaríem molts exemples concrets. El
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seu ús depèn de la finalitat que es vol 
d on ar a cada cas. T ots v e iem  
darrerament als diaris com un nen de 
Somàlia, abatut de fam, ens mira d'una 
manera que ens fa sentir culpables de la 
seva situació. I, al costat, el text que 
acompanya l'anunci reforça la imatge. 
Fa com aquella altra anècdota que 
s'explica als aprenents de comunicadors: 
un cec demanava caritat al carrer amb 
un títol que deia: "Sóc cec". Ningú no en 
feia cas. Passà per allà un publicista i li 
canvià el rètol. El resultat immediat fou 
que les almoines de la gent van començar 
a arribar massivament. La pancarta 
deia: "Demà arriba la primavera. Jo no 
la veuré pas..."

Per arribar a tocar la sensibilitat 
de la gent hi ha instruments molt 
poderosos que poden pervertir el 
missatge, sobretot a la televisió, on els 
impactes que rebem -i sobretot els 
infants- són incalculables. El que és cert 
és que no són els llargs discursos ni les 
grans "parrafades" les  que m és 
comuniquen avui, sinó tot el contrari.

Rebem cada dia un devessall 
d'imatges difícil de destriar. Hem  
progressat molt en quantitat i en la 
sofisticació de mitjans, però tot això no 
pot pas substituir la qualitat humana; 
aquella sensació plena de mirar, per 
exemple, una foto antiga que formi part 
del nostre món infantil o del nostre 
paisatge urbà antic. Qui no ha fet el sa 
exercici, tot fent endreça de la calaixera, 
de retrobar-se de petit i quedar tocat 
per la mirada d'aquell infant de la foto 
groguenca que et fa sentir "culpable" 
d'haver crescut?
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IMATGES
J a s 'h o  faran ........................................11
TEVA/MEVA
C arles B orrell.............................. 12-13

TEMA CENTRAL
Sis fo tò g ra fs  d e  Salt.................14-20
EL DIAMANT DE LA PLAÇA 
C inc can ts a la  v id a ........................ 21

PETANCA
A ctivitats d e l C lub............................22
CAGAFERRO
L'acudit fo ll........................................ 23

IA  CAPSA DE VIDRE
Les x e m e n e ie s  d e Salt.................... 23

SUMARI
LA 

FA
RG

A 
/3



RE
VI

ST
A 

D
E

SA
L

T
/4

LOCAL

SANTJORDI 93
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, aquest any es 

van organitzar un seguit d'actes que es poden incloure 
dins de la Festa de Primavera.

Els actes van començar el dijous dia 22, amb la 
inauguració d'una Exposició al Museu, i es van allargar 
fins al diumenge dia 25 d'abril.

Divendres, 23:
- Parades de roses i llibres al passeig Ciutat de Girona 

(tot el dia).
- Fira de productes artesans i naturals al passeig 

Ciutat de Girona (tot el dia).
- Lliurament de lots de llibres a les escoles de Salt, a 

la Biblioteca Ministral (matí).
- Presentació del llibre Els Salt dels ocells.

Dissabte, 24:
- Celebració Festa de l'Esport.
- Espectacle infantil amb el grup DESPERTAFERRO 

(xocolatada per a la mainada). Plaça de Catalunya.
- Ball de primavera a la Pista Polisportiva, a les 11 de 

la nit.

Diumenge, 25:
- Espectacle infantil a càrrec de Rialles, a la plaça 

dels Peixos.
-Parada de llibres, a la plaça dels Peixos. Agrupament 

Escolta Sant Cugat.
- Parada de motos històriques. Organitza: Associació 

de Motos Històriques de Girona.
- Quo Vadis. Organitza: Associació de Comerciants 

del carrer Major.
-Audició de sardanes a la plaça dels Peixos. Organitza: 

Salt Sardanista.

TEATRE MUNICIPAL
L'Ajuntament de Salt, reunit en Ple, va aprovar el 18 

de març, amb l'abstenció d'ERC, la primera fase de les 
obres de construcció del Nou Teatre Municipal de Salt.

Les obres estan pressupostades en 140.526.132 
ptes.

Segons va dir el Tinent d'Alcalde d'Urbanisme, Obres 
i Medi Ambient, els treballs podrien iniciar-se el proper 
setembre, si s'aconsegueixen els ajuts de la Generalitat 
i de la Diputació.

PASCUAL MARAGALL, A SALT
El passat 20 de març, el Sr. Pascual Maragall, Alcalde 

de Barcelona, va visitar oficialment la vila de Salt.
La visita va ser realment important, perquè era la 

primera vegada que un Alcalde del cap i casal visita 
oficialment Salt.

Els actes van començar amb l'arribada a l'Ajuntament 
i la signatura en el Llibre d'Honor. A continuació hi 
hagué una conferència-col.loqui al Saló de Plens de 
l'Ajuntament, amb el lema: "l'Europa de les Ciutats". 
Visita al Museu i sortida amb bicicleta per les Deveses 
de Salt.

Foto: Carme Carbó

SERRALLERIA I FUSTERIA METÀL·LICA 
EN FERRO I ACER INOXIDABLE

MOBRA, S.A.
Canals per a la construcció i lampisteria 

Doblat de xapes i talls

TALLER: Camí antic de Salt a Vilablareix 
Tel. 23 53 17

FLECA I PASTISSERIA

CuhhiuA
SALT

Carrer Llarg, 4 - Tel. 23 83 71 
PI. Onze de Setembre - Tel. 23 81 10



LOCAL

GUIA DE L'ARXIU MUNICIPAL DE 
SALT

El proppassat mes de març va sortir publicada la 
Guia de l'Arxiu Municipal de Salt dins la col·lecció 
Guies dels Arxius Històrics de Catalunya, vol. 5é. 
editat pel Departament de Cultura de la Generalitat.

Al llarg d'aquest treball, els seus autors, els arxivers 
Joan Boada i M. * Assumpció Colomer, recullen la història 
i vicissituds que ha sofert aquest Arxiu al llarg del temps 
i descriuen de forma sistemàtica i pormenoritzada tots 
els fons documentals que actualment es troben a l'Arxiu 
Municipal de Salt, on a part del fons municipal, ara fa 
dos anys, hi va ser dipositat l'Arxiu del Baró d'Algerri- 
Marquès de Camps-, que va enriquir notablement els 
seus fons històrics.

Es tracta d'un fruit més de l'acció decidida del nou 
Ajuntament, que, després de la segregació va prendre 
l'acord de dignificar el seu patrimoni documental portant

a terme l'organització, 
classificació i descripció del 
seu Arxiu, avui materialitzats 
en aquesta Guia de l'Arxiu 
M unicipal de Salt. En 
definitiva es tracta d'una eina 
bàsica per fer accessible 
l'Arxiu al públic en general i 
als investigadors i estudiosos 
de la Història Local i difondre 
arreu el patrimoni documen
tal saltenc.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA
El mes de maig es va celebrar l'exposició de fotografia 

de Martí Artalejo, fotògraf de LA FARGA, Revista de Salt, 
del Hyde Park de Londres, a MOT i SO, Centre Saltenc 
de Difusió Cultural, del'carrer Major.

Aquest local s'ha obert recentment per divulgar 
material relacionat amb la cultura catalana.

1.® MOSTRA DE PASTISSERIA

El dia 25 d'abril va tenir lloc la l .1 MOSTRA DE 
PASTISSERIA DE SALT. Van participar-hi les pastisseries 
ARMENGOL, COSTABELLA, FONT, MARGENAT i RE
VERTER.

La mostra va tenir lloc al Museu de Salt, de les nou 
del matí a les vuit del vespre, i va ser visitada per 1.055 
persones.

L'organització va anar a càrrec de l'Àrea de la 
Regidoría de Festes i Lleure de Serveis Personals i 
Comunitaris de l'Ajuntament de Salt.

Pastissers de Salt

EL SALT DELS OCELLS
El passat 22 d'abril, es va presentar, al Museu de 

Salt, el llibre guanyador del 
6è. prem i Monografies 
d'Estudis Locals/Ciències: EL 
SALT DELS OCELLS, de 
Miquel Boix, Alfons Mateu, 
Joan Pibernat i Xavier Sunyer.

L'obra, que consta de 
250 pàgines, ha estat pu
blicada pel Servei Municipal 
de Publicacions de l'Ajun
tament de Salt.

GRAN CENTRE GIRONÍ DEL TRESLLO

Ctra. Barcelona, 240 - Tel. 20 82 14 (l'Avellaneda) 
17001 GIRONA
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RIALLES D'AQUÍ

Per què les llebres són blanques?

Ploma d'Àliga era un gran 
caçador. Només armat amb un 
arci fletxes, cada dia portava prou 
peces per alimentar la seva dona 
i els seus fills.

Però, un estiu, hi va haver una 
sequera terrible. Per no morir-se 
de set en  aquella p rada tan  
immensa, els animals fugien cap 
al nord. Ploma d'Àliga i els altres 
caçadors es van enfilar a les seves 
canoes i els van seguir. Un cop 
van ser al nord, van com ençar a 
caçar. Ploma d'Àliga va anar 
seguint les petjades d'un cérvol, 
però, tot d'una, va com ençar a 
nevar. Aviat, to t el camp va ser 
blanc i el pobre  caçador no 
reconeixia res. Enlluernat per la 
llum que es reflectia a la neu, 
caminava d'esma, ipensava: "Estic 
perdut, no podré tornar mai més 
al campament. Però si em moro 
aquí a la neu, qui donarà de menjar 
als meus fills?"

De sobte, va veure una llebre 
marró que se'l mirava.

L'animal saltironava cap a ell, 
es va aturar i li va dir:

- Home, tens aspecte de no 
saber on vas.

- És veritat -va dir Ploma 
d'Àliga. M'he perdut.

-Jo sé on és el teu campament 
-va exclam ar la llebre- Vine, 
segueix-me.

Sorprès, el caçador va seguir 
la llebre, que el va conduir al 
costat del cam pam ent. Ploma 
d'Àliga es va agenollar i va acariciar

la llebre m entre li deia tristament:
- Gràcies, germ ana llebre, 

m'has salvat la vida. Llàstima, hem 
vingut per caçar, perquè hem 
d'alimentar les nostres famílies. 
Potser algú de nosaltres et matarà 
demà.

Però a mesura que l'home 
l'acariciava, la pell de la llebre es 
tornava blanca.

Ben aviat va ser tota blanca, 
des de la punta del nas fins a la 
cua, amb una taca negra just a la 
punta de les orelles. Llavors va 
desaparèixer saltant i aviat Ploma 
d'Àliga la va perdre de vista: blanca 
enmig de la neu blanca era invi
sible.

Cap caçador no la podria 
matar! I fins avui sempre ha estat 
així.

Extret de "Mil anys de contes".

m
TURIS-AUTO
Ctra. Barcelona, 16 - GIRONA

NUEVA GAMA LANCIA DELTA
Para LANCIA renovar al mítico DELTA, era un reto. Y lo hemos conseguido, desarrollando un automóvil 
con un espíritu nuevo, exclusivo, con poder. Desde la nueva versión LX con un motor de 1.500 cc, 
hasta la agresividad del nuevo HF INTEGRALE 16 V. La nueva gama DELTA llenará 
de satisfacciones a los que consideran que conducir es un placer.

La Diferencia De V iajar En Lancia

CONCESSIONARI GARATGE INTERNACIONAL
¥  i  \ T / ^ ¥  A Postvenda i Recanvis

I  i r »  I l |  V /  J . i \  Ctra. Girona - Anglès (Afores Salt) Tel. 24 30 62



ÉL RACÓ DEL POETA ESPIGOLANT

Els teus ulls

Enyoro els teus ulls, la teva mirada.
Ulls lluents per la fred de l'hivern, 
que penetra tes pupil·les i s'endinça, 
com en un pou de tendresa, 
fins glaçar el teu cor gelós.

Enyoro els teus ulls, la teva mirada.
Com dues perles negres en penjoll de diamants, 
destaca la bellesa sobre un fons diví, de somni. 
Regal dels déus pel cos més perfecte, 
regal dels déus per l'ànima més pura.

Enyoro els teus ulls, la teva mirada.
Perquè en ella m'aixoplugava i, 
tranquil, dormia en la nit de la tendresa, 
tranquil de sentir en l'aire 
el teu amor, fluid i penetrant com 
la rosada d'un matí d'estiu.

F. Xavier Peya Bonell

Si hem de creure les 
dades publicades al diari EL 
PAÍS, i que l'endemà el 
PUNT va reproduir, les 
comarques gironines són les 
més riques de l'Estat es
panyol.

Això per una banda 
ens afalaga i ens dota els 
gironins d'un cert orgull, 
especialment davant de Ma
drid.

Per l'altra, ens fa una 
certa prevenció i ens posa 
en guàrdia.

I és que si els gironins 
són més rics que els altres, 
segur que pagarem més 
impostos, i que el fisc no 
ens tindrà tanta contem
plació.

Però cal saber qui són 
els rics i com està repartida 
la riquesa, per allò de la vella 
estadística del pollastre que 
li tocava menjar, com a 
mitjana, a cadascú. Però un 
en menjava dos i l'altre cap.

I una altra pregunta: 
Quins són els rics... les 
comarques gironines o els 
gironins?

A1--VJ-1 3  - g(_ pévv

Les comarques I ■ 
gironines són tea I 
més riques de I I  
l’Estat Espanyol ^

EL PUNT
■  Girona.— La demarcació de 
Girona és al capdavant de les pro
víncies més riques de l’Estat Espa
nyol, segons es desprèn de les 
dades estadístiques publicades 
ahir pel diari El País en un infor
me sobre la qualitat de vida. Tam
bé ocupa el primer lloc quant a 
la renda mitjana per habitant 
—que, segons dades de 1991, és 
de 1.601.476 pessetes— i també en 
capacitat per generar riquesa —el 
Producte Interior Brut (PIB) per 
habitant és del 140,5 per cent—. 
Segons el mateix diari, en setze 
anys les comarqufes gironines han 
pres el primer lloc del PIB a Àlaba 
—131,5 per cent— i s’han situat 
al capdavant de la renda per habi
tant, desplaçant Madrid. En 
aquest mateix sentit, en un termini 
de deu anys —des del 1981 al 
1991— s’han creat 48.497 llocs de 
treball i s’ha passat dèls 185.362 
als 233.859.

Els habitants de la demarcació 
de Girona són els que tenen un 
major nombre d’habitatges amb 
plaça de garatge de tot l’Estat 
Espanyol —44,90 per cent—, en 
comparació al 0,8 per cent de

'
frigoríficos del ter 

s.a.

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC 
I SALA D'ESPECEJAMENT N.2 R.S. 10.4125/CAT-10.03930/GE

Cl. Major, 419 -Tel. 23 31 11* 
17190 SALT 

Fax 24 45 18 - Telex 56204 FTER-E 
Apart. Correus, 239 - 17080 GIRONA
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D'ACI-D'ALLA

Els aiguamolls que es van salvar

Aquests mesos tor
nen a estar d'actualitat "Els 
Aiguamolls de l'Empordà". 
Fa, ara, 10 anys que es va 
promulgar el decret de la 
seva protecció pel Consell 
Executiu de la Generalitat. 
"Els Aiguamolls" eren de
clarats parc natural i 
entraven dins les escasses 
zones que aleshores la 
Generalitat es com
prometia a preservar.

Però això, no va ser 
gratuïtament ni per ca
sualitat. Cinc anys abans, 
l'any 1978, unes enormes 
màquines excavadores 
rondaven ja pels volts del 
que havia de ser la 
urbanització "Fluvià Ma
rina", prop de Sant Pere 
Pescador. L'empresa pro
motora tenia al cap fer una 
altra gegantina urba
nització, a l'estil d'Ampu- 
riabrava. Aleshores era 
moda, i ja Ampuriabrava 
s'havia urbanitzat sobre 
antics aiguamolls.

Però nuclis d 'eco
logistes, naturalistes, a- 
mants i defensors de la 
nostra terra no estaven pas 
disposats que damunt de 
la resta d'aiguamolls que 
es podien salvar, altra volta 
el que eren éssers vius i 
plantes aquàtiques esde- 
vinguessin un piló de 
ciment amb cases sense 
personalitat, fent malbé,

per enèssima vegada, la 
Costa Brava amb un altre 
crim ecològic.

I grups de joves van 
plantar les seves tendes 
davant les màquines i van 
fer torn durant diversos 
dies per tal d'explicar, a 
l'opinió pública, per què 
s'havien de salvar aquells 
aiguamolls i quin valor 
tindrien en el futur.

Es van haver d'encarar

de persones, entre els 
quals hi havia gent de 
Figueres, de l'Empordà, de 
Girona i de Salt (vull parlar 
especialment d'en Ramon 
Artal i d'en "Pitu" Planas), 
posteriorment se n'hi van 
afegir d'altres fins a 
aconseguir una mani
festació pels principals 
carrers de Sant Pere 
Pescador, que en aquells 
moments no va ser entesa

de jove del que sig
nificaven els aiguamolls, 
ens explicava en les as
semblees, cada vegada 
més nombroses, que es 
feien els caps de setmana, 
el que significaven els ai
guamolls com a eco
sistema dins la Península 
Ibèrica i les conseqüències 
de la seva urbanització 
(salinització dels pous de 
les masies agrícoles, etc...)

L'època (la transició 
política) era un bon mo
ment per reivindicar, i a 
nivell del país les coses es 
feien sentir. També els 
parlamentaris (especial
ment els de l'Entesa, com 
Salvador Sunyer) assistien 
a les assemblees i inten
taven fer arribar a altes 
esferes les reivindicacions 
d'aquells que en un prin
cipi havien estat titllats de 
"hippies" i "ximples", de 
"peluts" i "mal vestits", 
d'ocupants de propietats 
alienes que s'oposaven al 
progrés.

Però els aiguamolls es 
van salvar. Aleshores 
l'ecologia i el medi ambi
ent no només no estaven 
de moda com ara, sinó que 
les agressions contra el 
medi am bient eren a 
l'ordre del dia i ben pocs 
se n'escandalitzaven.

Es pot dir que la lluita 
pels Aiguamolls de l'Em-

amb les forces d'ordre 
públic i amb els interessos 
especulatius de l'empresa. 
I si la lluita la van portar en 
un principi un grup reduït

per la majoria dels veïns 
del poble ni pels pagesos 
d'aquells indrets.

En Jordi Sargatal, 
naturalista i estudiós des

CENTRE RECANVIS MOTO

VENDA RECANVIS 
TALLER REPARACIÓ

IMPORTADOR PER A ESPANYA

Ramon i Cajal, 8 - Telèfon 24 00 61 - SALT

restaurant 
VILANOVA jj

Jordi Vilanova i Xifra 
M.1 Lluïsa Torrent i Frigolé

Psg. Marquès de Camps, 51 Te( 2 3  3 0  26
17190 SALT (Girona) PREGUEM RESERVIN TAULA



D'ACÍ-D'ALLÀ

Parc dels Aiguamolls. Niarada d'ànecs coll-verds al capvespre. (Fotografia Eduard Marquès).

pordà, com d'altres a la 
zona volcànica d'Olot (El 
Croscat), van esdevenir 
pioneres de lluita eco
logista a les nostres 
comarques i van servir per 
a sensibilitzar de la im
portància que té la natura 
i la conservació del medi 
ambient en la nostra vida.

Avui, veure els ai
guamolls fa patxoca. Si hi 
aneu en èpoques de les 
migracions d'ocells (octu- 
bre-novem bre)/(m arç-

abril) veureu espectacles 
gratificants i meravellosos. 
I al costat dels ocells, 
especialment els aquàtics, 
veureu la reintroducció de 
les cigonyes, de cérvols i 
daines, de la vaca marina 
que havia desaparegut de 
les nostres contrades...

A "El Cortalet" -centre 
d'informació del parc- 
obtindreu una bona infor
mació del que representen 
Els Aiguamolls i de la im
portant tasca que s'ha fet

fins ara.
Però no voldríem  

acabar només parlant de 
les perspectives opti
mistes que s'han obert als 
aiguamolls. Són una rea
litat i els escolars i els adults 
ho saben i ho han vist a la 
tele, als llibres o "in situ".

Però només a pocs 
quilòmetres, al Baix Em
pordà, ala zona de Pals, hi 
ha uns importants aigua
molls en perill de desa
parèixer. I es veu que, tot

i essent al mateix Em
pordà, en aquell indret no 
els anomenen aiguamolls 
ni aiguamoixos, sinó sim
plement basses. És el que 
va dir una alta autoritat del 
poble: "A Pals, mai no hi 
ha hagut aiguamolls, sinó 
basses". El que passa és 
que veient-ho hom no 
sabria distingir de cap 
manera la més mínima 
diferència entre una cosa i 
l'altra.

Martí Fita

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

MOTOS 
CATALUNYA

•PERE TEIXIDOR-
MONTESA DUCATI

c i. Major, 307 "  VESPA
Telèfon 23 93 67 DERBI.
SALT HONDA PUCH

Fàbrica de m iralls 
Col·locació i instal·lació  
Especialitat en  vidrieres  
irtís tiques 
Finestres de Celosia  
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gOLARs.A.
01

/ •
A
A

V 'l

STRIBl

•émn*4
*****

JIDOR

V
- /

Cl. Joan Maragall, s/n. - Zona Esportiva 
Telèfon 23 58 11 - SALT LA 

F
A

R
G

A
/9



RE
VI

ST
A 

DE
 

SA
L

T
/1

0

EL COLOR DELS DIES

Noticia de l'home i la térra

Tot rellegint, Mestre Vicens, "Not cia" 
quan el molí no gira al Pla dels Socs, 
m'he remirat el poble, sense malicia, 
pel maig endormiscat de verds i groes.

Mig ajegut sobre la terra vella 
sento la saba amb batzegada ardent. 
Punteja l'espinguet de la rosella 
i em bull la sang, escabellant-se al vent.

A dintre meu un sentiment s'acobla 
amb la cançó que els segles hi han deixat: 
brot d'una raça de treball, som poble, 
bondat i seny... i rauxa i llibertat!

Déu ens plantà en terra de baralles, 
país de pas, esquer de cent botins.
Ens han eixarreït tantes batalles 
fins a escampar l'ossada pels camins!

La vida ens té un sentit de pa i de sostre: 
hem estat sants i folls i pecadors.
Sia com sia, és per voluntat nostra 
i som així com un i un fan dos.

Tot el passat feixuc no ens anorrea 
ni el futur nebulós ens treu la son.
Som fidels a una forma i a una idea 
i no ens venem ni per guanyar mig món.

Un pensament de garba ens enarbora 
i ens dóna una grandesa de gegants; 
si un cop la nau fa aigües i escora 
que ens dugui a port la llengua de germans!.

í c / a d n .
_ ------\r  ~
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Ja s'ho faran

No sé vosaltres, però en el 
meu cas això de mirar la "tele" 
cada vegada ho  tro b o  m és 
complicat i amb menys ganes de 
fer-ho.

Amb això de l'entrada de les 
privades, la cosa s'ha complicat i 
han aconseguit fer perdre el poc 
interès que un tenia p er estar al 
davant de l'aparell.

El control d'audiència ha fet 
que, ara, de les cinc possibilitats, 
que tenim (els que no fem servir 
la de "pago") es resumeixin en 
una (com els manaments, però en 
menys quantitat).

Abans teníem dues opcions. 
D ues p o ssib ilita ts  que  no 
competien entre elles i anaven 
fen t. Ara, am b això de les 
audiències i competències una 
mira la que fa l'altra i es van copiant 
i canviant els programes segons 
les seves conveniències. Tot això 
sense te n ir  en  co m p te  l'e s 
pectador, que en el fons i al final 
de tot és el qui fa l'audiència.

Si en una fan un concurs, a les 
altres també. Si una fa una "pel.li" 
d'un actor o d'un gènere concret, 
ràpidament les altres també ho 
fan. I així contínuament.

Ara tots han descobert això 
de la "tele-realitat". Això que els 
am ericans anom enen r e a l i ty  
show s, que consisteix a portar a 
la pantalla la realitat de la vida. O 
sigui, "igual que la vida mateixa", 
on el mateix espectador amb els 
seus dram es o alegries és el 
protagonista. Explicar la "realitat 
de la vida" segons els seus 
protagonistes i fer un espectacle 
amb la participació dels altres 
orotagonistes que són els ma

teixos espectadors. Tot plegat 
molt complicat i llastimós.

Quan només tenies dues 
opcions sabies el que farien cada 
dia i podies fer les teves reserves. 
Tenies tota la seguretat que els 
dilluns feien allò, els dimarts 
aquell programa, els dimecres 
aquella pel·lícula, el dijous aquell 
debat, els divendres el que fos, 
el dissabte esports i el diumenge 
de tot.

Ara no. Cada dia et fan de tot 
entremig d'anuncis. I amb aquest 
"poupurri" el personal ha des
cobert una altra cosa (que els 
americans ja fa temps que ho 
fan), l'anomenat zapp ing . 
Aquesta modalitat consisteix a 
mirar la televisió amb el co
mandament a distància a la mà 
(provocant les típiques discus
sions fam iliars p e r  p a rt de 
l'afortunat que el té i que va 
canviant de canal segons les 
seves preferències i els altres no 
se n'enteren de res).

Amb aquesta lluita, entre 
elles, intervé un altre factor: el 
de la publicitat. Nosaltres, som

telespectadors que sempre hem 
sofert els talls publicitaris, però el 
que ara fan ja passa de talls: moltes 
vegades són més llargs que no el 
programa que estan fent. Això fa 
que  l 'e sp e c ta d o r ap ro fiti p e r  
canviar de canal i xafardejar què 
fan a l'altra, com portant això que 
no arribes a veure cap pro-grama 
sencer.

Els publicistes, que són molt 
hàbils i no volen perdre l'opor
tunitat d'oferir a l'espectador els  
am ables consells, intercalen la 
publicitat a dins de l'emissió. I això 
ja és massa. Varen com ençar amb 
el futbol i en els concursos i ara ja 
ho fan enmig de les "pel.lis" i allà on 
calgui.

Per acabar, un consell, no 
com enteu a ningú un programa 
que us interessi i a més que no hi 
fan anuncis, ja que hi ha la pos
sibilitat que l'audiència augmenti i 
això comportaria l'entrada massiva 
de publicitat. De res.

Guillem Terribas LA 
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TEVA/MEVA

Carles Borrell
President de l'Agrupació Fotogràfica de Salt

Va néixer a Cassà de la Selva l'any 1959 i viu a Salt des de fa 
deu anys. En fa cinc que és president de l'Agrupació 

Fotogràfica de Salt i diu que vol plegar-ne perquè a l'entitat li 
calen idees noves. Però no troba substitut.

Per com ençar, 
p od ries ex p lica r 
nos, si et sem bla, 
com  et vas in iciar  
en  l'aflció a la fo to
grafia?

Quan tenia 13 o 
14 anys em  van 
reg a lar una Voig- 
tlànder. Amb aquella 
càmera vaig comen
çar a conèixer què és 
la fotografia i a fa- 
miliaritzar-me en el 
domini de la seva tèc
nica: els diafragmes, 
les velocitats d 'ob
turador, les distàncies 
focals... Perquè aque
lles màquines no te
nien pas els au to
m atism es de les 
d'avui.

Q u in s  te m e s  
preferies?

Resulta que el 
meu pare era molt 
afeccionat al futbol i 
jo l'acompanyava en 
els seus desp laça
ments seguint el seu 
equip. Però en lloc 
d 'anar a veure els 
partits, em dedicava 
a fotografiar les es
glésies i els m onu
m ents dels pobles 
que visitàvem. Això 
va durar fins que, un

dia, em van robar la 
m àquina. Va ser una 
desgràcia. Vaig estar dos
o tres anys sense poder 
fer fotografies. Quan em 
vaig casa r em  vaig 
com prar la que tinc ara, 
una Konika sense massa 
pretensions.

El can vi de m à
quina -i e l tem ps de 
forçat dejuni- va su
posar tam bé un  canvi 
en  la tècn ica  o  vas 
c o n tin u a r  fo to g r a 
fiant esglésies?

Amb la nova mà
quina vaig poder provar 
de "tirar" diapositives, 
que en aquell temps ni 
sabia què era. I vaig 
quedar enlluernat de les 
p o ss ib ilita ts  q u e  se 
m'obrien, tant pel que fa 
a la meva flamant mà
quina com per la nova 
modalitat de fotografia. 
El resultat fou que ja 
sem pre més m 'he de
d ica t, quasi e x c lu 
sivament, a les transpa
rències, abandonant la 
fotografia sobre paper.

D iuen que un  dels 
a tra c tiu s  d e  la  f o 
tografia és e l treball 
de laboratori: e l re- 
levat dels negatius, e l

positivat, l'am pliació, 
e ls  tr u c a tg e s , e ls  
fotom untatges, l'ex 
perim entació....

Possiblement. I pen
so, també, que l'essència 
de la fotografia és el 
blanc i negre. Però en el 
m eu cas, p o tse r  p e r 
defo rm ació  p ro fe s 
sional, no m'hi he de
d ica t m assa com  a 
aficionats Professional
m ent, treballo en els 
tallers d'una impremta, 
sempre en contacte amb 
material fotogràfic, en
cara que amb sistemes 
molt diferents de la fo
tografia tradicional. Per 
a la reproducció im
presa utilitzem el fotòlit, 
que és una altra història. 
Potser, doncs, per mo
tius de professió, en el 
p la  d 'a f ic io n a t m 'he  
decantat per una mo
dalitat de fotografia sen
se manipulació com és 
la diapositiva.

C om  e n tr e s  e n  
contacte amb l'Agru
pació Fotogràfica?

Aqui hauríem  de 
reco rd ar que l'A gru
pació  Fotogràfica va 
néixer com a secció de 
Salt S ardan ista , q u e  
publicava -i publica- un

butlletí que s'imprimia ,,
en els tallers on treballo. ,
Parlo de fa set o vuit 
anys, quan en Quim 
Pons, llavors president 
de Salt Sardanista, venia 
a la impremta amb els 
originals del Butlletí, que 
jo vaig com ençar fent- 
ne les portades i més 
ta rd  e l d issen y  i la 
m aquetació. Va ser a 
través d'aquest contacte 
que vaig viure, des de 
bon p rinc ip i, el nai
xem ent de l'Agrupació, 
impulsada p er Quim 
Pons, gran aficionat a la 
fotografia.

I des d'aquells m o
m ents fin s arribar a 
la presidència....?

Vaig participar en 
diversos concursos orga
nitzats per l'Agrupació i 
vaig guanyar alguns pre
mis. Allò em va "engan
xar" i a continuació em 
vaig fer soci. Els premis 
em van servir, més que 
res, per donar un impuls 
decisiu a la meva incipi
ent afició i exigir-me a 
mi mateix a fer les coses 
cada vegada més bé.

S u p o so  q u e  e ts  
dels convençuts que  
la fotografia és un  art.



TEVA/MEVA

Una fotografia pot 
ser una obra d'art, efecti
vament. Però més que 
cap altra cosa, a mi la 
fotografía m'ha ensenyat 
a valorar més les coses, 
a veure-les des d'un altre 
punt de vista. Cree que, 
vistes a través del visor, 
totes les coses del món 
prenen un altra dimen
sió. I el bon fotògraf és 
aquell que és capaç de 
captar aquesta dimensió 
en les coses més insig
nificants, i donar-li un 
valor artístic. En de
finitiva, fer-ne una obra 
d'art.

I de la fotografía  
com  a docum ent?

És evident que la 
historia actual s'escriu 
amb imatges. I en aquest 
sentit, la fotografía és 
una peça esencial. Per 
això la tasca dels repor
ters gràfics és impor- 
tantíssim a de cara al 
futur, de cara a la recu
peració de la historia.

Parla'ns de l'Agru
pació.

Com he dit abans, 
l'origen de l'Agrupació 
Fotogràfica és Salt Sar
danista, quan un grup 
d'aficionats de l'entitat 
d ec id e ix  c re a r  una 
secció de fotografia. 
Josep Pons en va ser el 
prim erpresident iel van 
seguir en el càrrer, en 
Moiset, en Jaume Ollé i 
en els últims cinc anys, 
n'he estat jo.

Activitats?
En els anys que por

tem d'existència hem de
senvolupat una activitat 
força intensa i, sobretot, 
-almenys per a mi- molt

enriquidora. Hem orga
nitzat concursos, expo
sicions, cursets, excur
sions i gimcanes foto
gràfiques, hem  parti
cipat en concursos i 
activitats d 'altres en
titats...Hem anat a con
vencions a nivell provin
cial i també a nivell de 
Catalunya, i ens relacio
nem i tenim contactes 
am b d 'a ltre s  ag ru 
pacions federades, amb 
les quals intercanviem 
informació. L'Agrupació 
edita un butlletí que, a 
part de ser el vincle de 
com unicació amb els 
socis, ens serveix també 
per fer aquests inter
canvis.

Q uin és e l n ivell 
d'afíció a la fotografia  
a Salt?

Som al voltant de 
125 socis. La majoria, 
socis passius. Només un 
ceu o un quinze per cent 
participa en les activitats 
de l'entitat. No sé si ens 
ha de servir de consol 
saber que -si fa o no fa- 
això passa a to t arreu i 
en entitats de tota mena.

R ealm ent, ens hem  
trencat el cap cercant 
fórmules per incentivar 
una major participació, 
però la resposta sempre 
ha estat escassa. Però, 
repeteixo, sembla que 
això s'ha de considerar 
normal.

Com veus e l futur 
de l'Agrupació?

De cara al futur, el 
m és im p o rta n t en 
aquests moments seria 
poder elegir un nou pre
sident que em substituís. 
Fa uns tres mesos que 
Vam celebrar les elec
cions. Jo no em vaig 
presentar a la reelecció 
ni va sortir cap altre 
candidat, de manera que 
ara em trobo president 
de form a in te rin a , 
esperant poder convo
car nova elecció dintre 
de poc i confiant que 
apareixerà la persona 
que haurà de p o rta r 
l'Agrupació en la nova 
e tap a . Les e n tita ts  
necessiten, de tant en 
tant, l'entrada de gent 
nova amb idees noves. 
He de dir que els qui

actualment formem 
la ju n ta  d irectiva, 
p en sem  co n tin u a r 
treballant per l'Agru
pació i a la disposició 
del nou president.

Un altre problema 
imminent és el del 
canvi de local, ja que 
degut a les obres que 
s'han de realitzar aquí, 
a can Panxut, on estem 
instal·lats, ens haurem 
de traslladar a un altre 
local que ens cedeix 
l'Ajuntament, sembla 
que al Veïnat.

Per acabar....
Oferir l'Agrupació 

a tots els aficionats. Les 
nostres instal·lacions, 
el laboratori, tot el ma
terial, els arxius d'in
formació i contactes, 
l'assessorament tècnic, 
tot està a la seva dis
posició. I, naturalment, 
la participació en totes 
les nostres activitats. 
Tot per la quota de 
1.500 pessetes anuals.

Feu-vos-en soci!

Josep Cristòfol
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SIS FOTÒGRAFS DE SALT

Sis Fotògrafs de Salt

Les pàgines centrals d'aquest número, les hem  
dedicades a 6 fotògrafs de Salt. '

A Salt, sortosament, un bon nombre de persones 
tenen com a afició la fotografia, i per tant, la tria no han , 
estat pas fàcil.

El criteri pel que ens hem regit en triar aquestes 6 
persones, ha estat, per una banda, la vinculació que 
algunes d'elles han tingut, o tenen amb la nostra Revista 
"LA FARGA", i per l'altra al fet de ser coneguts professio
nals que treballen en els mitjans periodístics de les 
nostres comarques.

L'experiència la volem  traslladar en altres camps de 
la cultura: (artistes, escriptors, historiadors, etc...) 
dedicant de tant en tant algun número de "LA FARGA" a 
donar a conèixer i divulgar, persones i aspectes creatius 
de la nostra vila.

Col·lectiu de Redacció
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Sport Garatge, s.a. O O O
JOSEP CASALS
* Reparacions Pas. Marquès de Camps, 5
* Engrassaments Tel. 23 33 11 - SALT
* Neteja

Subministres 
Catalunya, s.l.

VOLVO
Camions i Autobusos

Pas. Marquès de Camps, 3 - Tels. 23 33 11 - 23 78 83 
SALT



SIS FOTÒGRAFS DE SALT

Martí Artalejo

En Martí Artalejo i Costa, té 24 anys i es 
considera un fotògraf autodidacte (tot i alguns 
estudis que ha fet últimament a Barcelona).

Treballa com a free lance i, com a tal, 
col. labora habitualment amb El Punt, i també 
a La Farga. Diverses revistes de les nostres 
com arques i un llibre sobre els masos 
fortifïcats de Salt han estat il·lustrats amb les 
seves fotografies. Altres les hem pogut veure 
en tres exposicions col·lectives, dues mini- 
exposicions i una individual.

A part d'aquests treballs, n'ha realitzat 
de monogràfics sobre parcs i ocells (ha visitat 
els de La Camarga, de Doñana, dels Aiguamolls 
de l'Empordà i del Delta de l'Ebre), el Hyde 
Park de Londre (una mostra del qual la podeu 
veure aquests dies al centre cultural Mot i So 
de Salt), i el que està fent actualment sobre 
parts (naixements).

Festa Major 92
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SIS FOTÒGRAFS DE SALT

- Manel Calvo

Em dic Manel Calvo, tinc 25 anys i tot 
i que professionalment em dedico als trans
ports tinc una vocació molt gran per la 
fotografía.

La meva afïció, encara que ja abans la 
practicava, va començar seriosament l'any 
1989, que va ser quan vaig fer el meu prim er 
curset a l'Agrupació Fotogràfica de Salt 
(desp rés en  va venir un altre de p e r
feccionament) i de la qual vaig passar a ser 
soci actiu.

Amb l'agrupació he participat en moltes 
activitats (sortides, concursos socials, la Foto- 
lliga...) que em portaran més tard a ser-ne de 
la Junta. Arran de tot això vaig conèixer en 
Jaume Ollé, que em va proposar ser fotògraf 
de La Farga, ta sca  que he a c c e p ta t 
gustosament.

Espero a partir d'aquí seguir ampliant 
els meus coneixements fotogràfics, i vés a 
saber...

S/T

i

Plaça de la Llibertat



SIS FOTOGRAFS DE SALT

Manel Liado
L'aparent espontaneïtat de les fotografies descentrades i desenfocades d'en Manel és falsa. Li va costar tres 

anys d'esíudis per correspondència i cinc més d'estudis professionals per fer-se un lloc en aquest món de la 
premsa gràfica. Per desgracia de lectors i consol de gastrònoms, es va encaparrar a deixar la seva altra passió, 
la cuina, i a guanyar-se la vida "ventant retratos". En el món de la premsa, les seves fotografies són apreciades 
perquè sempre porten certa dosi de mala bava, encara que Antonio Espejo, l'editor gràfic del diari El País, que 
va intentar durant un any que aprengués a agafar una màquina, prefereix qualificar les seves obres d'art com 
"engendros con mucho mordiente". En deu anys treballant en el món de la premsa gràfica, un any maltractant 
la "jet-set” catalana per a la revista del cor Lecturas, nou anys de fotògraf a El Punt, tres col·laborant amb l'agència 
de notícies Cover de Madrid i tres mesos martiritzant els subscriptors de La Vanguardia, i des de fa tres anys Cap 
de fotografia del diari El Punt, en Manel s'ha fet creditor del títol més apreciat pel col·lectiu a què pertany: artista 
gràfic. Amb la bossa a l'espatlla ha estat testimoni de les notícies i esdeveniments més importants i espectaculars 
en tots els camps de la premsa gràfica.

Joan Poyano

S/T Palpant la Variant de Girona
FA

RU
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SIS FOTÒGRAFS DE SALT

Josep M .~ Oliveras
1979: Membre de l'equip fundador de Punt Diari. Primer 

redactor gràfic del diari. 1980: Funda el Taller Fotogràfic DE- 
SALT. 1981: Residencia a M éxico, contractat per formar part de 
l'equip que elabora tots els materials audio-visuals del "Programa 
Nacional de Alfabetización". Realitza cartells, llibres, àudio-visu- 
als i televisió educativa, per a la Secretaria de Educación Pública 
(S .E .P .). 1 9 8 3 : F ilm ació  subm arina d el d o cu m en ta l 
"OCEANOGRAFIA FISICA, PETROLEO Y CONTAMINACION 
MARINA", produït per l'Institut Mexicà del Petroli, (I.M.P.) 
Editor de la sèrie de televisió "Latinoamérica Hoy". Departament 
de notícies del CANAL-13, (Corporación Mexicana de Radio y 
Televisión). 1984: Coordinador del Departament de producció 
de Mitjans Audiovisuals a la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, E.N.A.H. México D.F. 1985: Residència a París, contracte 
amb el grup editorial CASTERMAN. 1986: Comissari de l'exposició 
"La vida quotidiana a Salt 50 anys enrera 1936-1986". 1987: 
Publica el llibre "EL TER”, amb J. Boadas i X. Sunyer (Diputació 
de Girona). Exposició itinerant "El Ter, la memòria del riu". 
1988: Realitza per al canal francès de televisió FR-3 i la SEPT, el 
treball de documentalisme per a la producció "TROTSKY". 
Publica amb Maria Mercè Roca, el llibre CAPITELLS (Edicions El 
Pont de Pedra). Exposició itinerant, Girona, París, Nova York, 
Israel: "Els jueus catalans i el Call de Girona" (Ajuntament de 
Girona). Edició especial del programa oficial de les Fires de Sant 
Narcís, amb 50 postals inèdites de la ciutat de Girona (Edita 
Ajuntament de Girona). Publica amb Alain Dugrand, i Pierre 
Broué, el llibre "TROTSKY, M éxico 1937-40" (Editions Payot, 
París). 1989: Publica amb Narcís Comadira el llibre-revista "EL 
NUMERO" (Edita Llibreria 22 de Girona). Presenta la mostra de 
fotografies "LI PING MEI, un chinois chez les apaches". Carrcfour 
des Litteratures Europeennes de Strasbourg, France. 1990: 
Seleccionat per participar en la mostra col·lectiva "La Fotografia 
i el Paisatge". Col.legi d’Arquitectes de Catalunya -Demarcació de 
Girona. 1991: Participa en la realització del llibre "La festa a les 
Terres de Girona" (Diputació de Girona). Presenta tres exposicions 
fotogràfiques a "Imagina" Almediterrànca 92. Colegio de 
Arquitectos Andalucía Oriental. Almería, Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos-Almería. Publica el llibre "Salt, una 
mirada" (Ajuntament de Salt.). 1992: Realitza per encàrrec de 
THR/CEE,banc d'imatges fotogràfiques a Guatemala C.A. 1993: 
Publica el llibre fotogràfic "La Variant de Girona" (Edita Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes M.O.P.T.) 1979-93: Treballs de 
repórter "free-lance" per a nombroses publicacions i agències. 
Realitza il·lustració fotogràfica de llibres i catàlegs d'art. "Pirulí", detalls construcció Torre 

Telecomunicacions Telefònica. Girona 1991.

"Trebiliac", paisatge per en Martí Fita. Salt 1992



SIS FOTÒGRAFS DE SALT

Jaume Ollé

Sóc en Jaume Ollé, saltenc de 31 anys. La meva 
afició per la fotografia va començar ara fa uns deu anys, 
quan vaig voler millorar la qualitat de les fotografies que 
feia amb la instamàtic d'aleshores, la meva xicota i em 
vaig comprar una Reflex. De seguida em vaig interessar 
a voler treure-li el màxim de les seves possibilitats i vaig 
apuntar-me a un curset de fotografia que havia organitzat 
l'Agrupació Fotogràfica de Salt Sardanista. Vaig començar 
a ampliar el meu equip: objectius, flash, filtres, trípode, 
i sobretot, vaig començar a conèixer gent relacionada 
amb el món de la fotografia amb la qual compartir les 
meves experiències fotogràfiques.

A poc d'acabar el curset, va haver-hi eleccions a 
President de l'Agrupació Fotogràfica de Salt Sardanista. 
Com que semblava que ningú no volia fer-se'n càrrec, els 
companys del cursets que ens havíem fet socis, vàrem 
formar una junta i vàrem presentar-nos-hi per poder 
continuar en el món de la fotografia d'aficionats. L'any 
1989 vàrem deslligar la sardana de la fotografia i vàrem 
formar l'Agrupació Fotogràfica de Salt. Des de la primera 
junta, hem anat organitzant i participant en concursos, 
cursets, lligues fotogràfiques, gimkanes, xerrades, 
exposicions.... activitats que he aprofitat per anar 
millorant el meu nivell fotogràfic.

Des de finals de l'any 1987 fins a principis de l'any 
1993, he sigut fotògraf de la revista LA FARGA. Una 
incursió en el món del fotògraf de premsa molt gratificant, 
que m'ha servit per fer fotos de gent i llocs que d'altra 
manera no hauria fet mai.

De tots aquests anys que porto dins el món de la 
fotografia d'aficionats, em sento satisfet dels trofeus 
guanyats en uns quants concursos, de les portades de la 
revista "LA FARGA" i "EL PROGRAMA", del pòster de la 
FESTA MAJOR de Salt de l'any 1991, de 3 postals delpoble 
de Salt que són fotos meves i, sobretot, de les amistats i 
gent que he conegut pel fet de dedicar-me a la fotografia.

S/T S/T 1A 
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SIS FOTÒGRAFS DE SALT

Núria Santiago

Vaig néixer fa 27 anys a 
Barcelona. La meva vida ha 
transcorregut principalment a Salt, 
encara que vaig viure els meus 
primers tres anys a Alp. Recordo 
l'escola i sobretot l'Institut com a 
llocs en els quals m'hagués agradat 
que s'aturés el temps; la infantesa 
i la joventut passen massa de pressa. 
Després d'aquesta època havia de 
decidir-me per quin havia de ser el 
meu futur. I em vaig decantar per 
la docència; en vaig tenir prou 
amb dos anys de Magisteri. Tot 
seguit vaig cursar fotografia a 
l'Institut d'Estudis Fotogràfics de 
Barcelona. Llavors compaginava 
els estudis amb unes col·la
boracions al diari El Punt, fent el 
suplement escolar. Actualment sóc 
fotoperiodista d'aquest mateix 
diari.

He participat en les 
exposicions periòdiques de 
Premsa Gràfica a Girona i en 
l'exposició del Col·lectiu Arròs 
Blanc i Negre, sota el nom 
Barceloneta-"Xiringuitos" 92.

Ball de dissabte al Casal de Salt. Febrer 93

Retrat a l'Havana. Setembre 92



EL DIAMANT DE LA PLAÇA

Cinc cants a la vida
POR

Em ríe de la por d'una cel.la obscura 
amb grinyols de portes i finestres 
i trucs de fantasmes 
als cairats dels sostres.

Em ric dels monstres de cartró-pedra 
que emergeixen de qualsevol llac 
de laboratori.

La meva por -i potser la teva- 
no és de cinema fantàstic 
sinó el terror que sento 
de la realitat viva,
que em força un guió que no grinyoli, 
que em fa ser un personatge real, 
creïble pel director maldestre i maniàtic, 
que sóc jo,
per tal que la meva existència 
no esdevingui una pel·lícula de por 
i jo, un espectador poruc de mi mateix.

CREPUSCLE

La vida és un captard de dia clar 
que no s'atreveix a fer-se fosc 
per por de perdre la pròpia bellesa.

Però si la terra no sabés dormir 
el sol no es despertaria.

I si el crepuscle de la vida 
fos el moment més bella?
I si la bellesa fos l'art 
de saber viure el crepuscle?

VIOL

És un cristall molt fr'agil 
l'ànima d'un infant que seu arronsat 
davant del televisor llepant 
llaminadures de goma i estrep.
Farà trencadissa el tret de pistola 
que surt de la violent violència 
que violenta la sala-de-no-saber-estar 
de les llars violades 
d'aquest pais.

GAUDI

Per què s'esmeny tan de pressa 
la calor a l'hivern 
i el fred a l'estiu?

Perquè el pinyol vol fer de clova 
en la fruita prohibida de la vida
i són tan aspres i cares 
les espècies de la felicitat?

Per què quan volem eternitzar 
un instant de dolcesa 
l'atzar ens l'arrabassa 
com una mare àcida 
que arrossega el nen que xiscla 
per la vorera de la vida 
pidolant caramels eterns?

PLOR

Reivindico la tendresa humana, 
que pugui manifestar-se 
sense ser perseguida per cap policia 
amb gasos lacrimògens.

Acuso els blocs de ferro fred i vidre glaçat 
amb esquitxos d'homes de disseny 
que volen desplaçar el sentiment humà 
a la categoria de "reality show" 
pel consum barroer de desvagats 
autòmates.

Defenso el dret a plorar 
-homes i dones- 
per qualsevol escena tràgica 
que cadascú hagi d'interpretar 
en el "culebrón" de la seva vida.

Miquel Àngel Ferrés

< M A R G E N A T >
Telèfon 23 06 79

t» ftU u

C/. Major, 57 - SALT

GESTORIA 
ADMINISTRATIVA

Impostos • Vehicles • Uicénáes • Assegurances Socials 
DECLARACIÓ DE RENDA, podem solucionar els vostres dubtes

ASSEGURANCES - INCENDIS - ROBATORIS - VEHICLES, etc... 
NACIONAL HISPÀNICA, S.A. • SEGUR • CAIXA - GENERALI

Pas. Països Catalans, 147 - Tel. 24 44 49 -17190 SALT
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PETANCA

Activitats Club Petanca

El p assa t m es d 'ab ril 
fin a litza ren  els C am pionats 
Provincials de Tripletes, que al 
llarg de 7 diumenges van tenir 
lloc a la Devesa de Girona. Aquest 
any, el Club Petanca Salt no ha 
assolit els resultats esperats, ja 
que ala categoria de Sèniors, 
Antoni Duran, Jaume Fargas i Martí 
Salip aconseguiren el 3r: lloc, 
essent la tripleta millor classificada 
de Salt. A la categoria de Dames, 
les millors classificades foren la 
Mònica Marin, Sònia Pérez i Sònia 
Fernández, que malgrat ser el 
primer cop que jugaven aquests 
campionats, van quedar al grup 
de les 8 finalistes. A la categoria 
de Juvenils, en Joaquim León, 
Josep Marín i Lluís Busquets 
quedaren en 3r. lloc.

El dia 2 de maig es van 
celebrar les deu hores a Olot. Els 
n o s tre s  eq u ip s  de Sèniors 
q u e d a ren  e lim ina ts  de les 
primeres places, i en dames, la 
tripleta de la Dolors Gamundo, 
Antònia Curt i Estrella Pino van 
fer el 3r. i Teresa Carretero, 
Eufrasia O lm o i Tina Molas 
assoliren el 4rt. lloc.

***

El dia 3 de maig a la ciutat de 
Figueres, amb motiu de les Fires, 
es va celebrar el tradicional con
curs de Petanca per a jubilats que 
o rgan itza  el C lub N atació  
Figueres. En Salvador Gamundi, 
Catalina Serra i Pitu Busquets

quedaren en segon lloc de la 
consolant. Després del campionat 
va fer-se un dinar de germanor.

***

El dia 9 de maig, uns quants 
petanquistes del nostre club es 
van d e sp la ç a r a Lleida p e r 
participar al campionat organitzat 
en aquesta ciutat. Els resultats en 
la categoria de Sèniors va ser el 
següent: en Carles Fàbregas, Juan 
Espinar i Pere Canadell, van assolir 
el setè lloc de la General, i Jaume 
Fàbregas, Josep Marin i Josep 
Macias, el 4rt. lloc deia consolant.

Jo se p  Boo

0'i / '
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A U T O - T A L L E R

EXPO SIC IÓ  I VENDA:
C arrer Major, 156 
Te lè fon 24 20 43 
17190 SALT



CAGAFERRO LA CAPSA DE VIDRE

LA FARGA - Revista de Salt
Passeig Verdaguer, 1 -17190 SALT

Nom i cognoms.......................................................................................
Adreça...........................................................Telèfon..............................
Codi Postal............................Població.............. .....................................
D.N.I.............................. Professió...........................................................
Desitjo subscriure'm a "LA FARGA - Revista de Salt", editada pel 
Casal de Jubilats de Salt, i faré efectiva la subscripció anyal de 1.500 
ptes. (per l'any 1993) per mitjà de rebut bancari.

Signatura

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Senyors:
Els agrairé, que amb càrrec al meu compte/llibreta, atenguin els 
rebuts que els presenti el Casal de Jubilats de Salt, anyalment, per a 
la subscripció a "LA FARGA - Revista de Salt".

Titular compte/llibreta..............................................................................
Banc/Caixa..............................................................................................
Agència/Adreça.......................................................................................
Número de compte/llibreta.......................................................................

Signatura

Les xemeneies de Salt

La xemeneia és un conducte que 
dóna sortida al fum, als productes de 
la combustió del fogar. Podríem du
que la xemeneia té diverses parts,però 
n'hi ha dues de ben significatives: la 
part interior i l'exterior. La part exte
rior és la que veiem damunt de la 
teulada.

Les xemeneies solen ser a les 
parts altes d'una edificació, i les cases 
de Salt en tenien moltes.

La xemeneia era més artística, 
més laboriosa, més decorada, com 
més senyorívola era la casa que hi 
havia a sota. Per això podem dir que, 
fent un seguit de les xemeneies de 
Salt, podríem fer un recorregut per 
les cases benestants del poble.

La xemeneia era tot un símbol 
damunt la casa que, a manera 
d'estendard, assenyalava el poder 
econòmic d'aquella família.

Després van venir les noves 
construccions, i llavors les xemeneies 
artístiques van anar desapareixent, i 
la nova època ja no exigia la decoració 
d'un orifici exterior, com una 
empremta de personalitat, sinó que 
es va imposar la funcionalitat, i petits 
barrets circulars feien la funció de les 
velles xemeneies.

Alhora, al capdamunt dels edificis, 
en desaparèixer les velles xemeneies, 
hi van anar sortint, com espàrrecs, les 
antenes. També podem dir que les 
antenes són signe de distinció, i com 
més complexa és l'antena, vol dir que 
el propietari és més benestant que un 
altre que només té un simple pal. A 
més, hi han les parabòliques.

I d'aquelles velles xemeneies, amb 
banderola inclosa, que hi havia 
damunt les teulades, hem passat a les 
antenes, que han vingut a substituir 
aquelles joliues obres d'art. Però 
mentre la xemeneia era un conducte 
a fi que sortissin els fums de 
l'escalfapanxes que ens caldejava el 
cos, l'antena és un mitjà per entrar a 
les cases i que, sovint, ens escalfa el 
cap.
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viure 
zono verda més

gran
pisos i dúplex de 3 i 4 dormitoris

L 1 i 2 banys, 
més auxiliar

orientats al 
sol de migdia

O i

aC - i

menjadors-estar 
de 36,26 i 21 m:

cuines d 'l 1 
i 20 m2

TERRASSA

pàrquing opcional

no ho dubti, 
truqui'ns!

EU G ES A
CO N STR U C TOR A • IMMOBILIÀRIA

Telf. 23 55 61
C / Major, 1 82 - 17190 SALT (Girona) # /

facilitats de 
pagament.
Acollibles al Pla Quadriennal 
de l'Habitatge. Préstecs al 7'5% 
9'5% ¡11%, segons ingressos.
Subvencions de la Generalitat del 
5% o del 10% segons comprador.


