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EL LLIBRE A LA TAULA DE LA FARGA

Desapariació i retorn de la 
imatge de la Mare de Déu de 

Núria (1967-1972)
de Josep Clara -127 planes (900 ptes.)

Molts ho recordareu, 
encara. El juliol de 1967, 
la imatge de la Mare de 
Déu de Núria va 
desaparèixer misterio
sament del seu santuari 
pirinenc, pocs dies abans 
de la festa de la seva 
coronació que havia de 
celebrar-se al mateix 
santuari. Una Festa que 
s'havia organitzat com un 
nou acte del nacionalca- 
tolicisme espanyolista, 
tan propi d'aquella època 
del règim dictatorial fran
quista, anticatalà i que 
negava tota expressió 
democràtica. En aquell 
any 1967, a Catalunya es 
vivien intensament les 
esperances que havia fet 
néixer el Concili Vaticà 
II, i la campanya "Volem 
bisbes catalans" era ben 
present. No és d'es
tranyar que, dins d'aquest 
ambient, la festa de 
coronació fos consi
derada una provocació 
intolerable per molts 
catòlics catalans. I era 
natural que en alguns 
medis de clandestinitat
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s'hagués dit que calia fer 
quelcom per evitar la seva 
celebració.

Ara, en escaure's el 
XXV aniversari d'aquells 
fets, l'historiador gironí i 
col. laborador de LA FAR
GA, Josep Clara, ens els 
explica amb tot detall, 
partint de la consulta 
d'arxius públics i privats 
i, sobretot, de converses 
amb els autors materials 
del segrest i del retorn de 
la imatge cinc anys 
després, quan enten
gueren que les con
dicions per la seva 
devolució eren pro
pícies.

Cristòfol

Salvador Alsius, 
a La Farga

Aspecte de la sala del Museu, durant la xerrada de 
Salvador Alsius. (Foto: Martí Artalejo).

El passat dia 11 de novembre ens va visitar el periodista, 
presentador de TVC i professor de la Universitat "Pompeu 
Fabra" Salvador Alsius. Atenent una invitació de la nostra 
revista, va oferir una xerrada-col.loqui al Museu de Salt, 
que va versar sobre diferents aspectes del periodisme, 
dels mitjans de comunicació i de l'ètica professional 
especialment centrada en el camp dels informatius a la 
televisió.

Aquest acte s'emmarca dins dels contactes de la 
redacció de LA FARGA amb destacades figures del 
periodisme, que es van iniciar amb l'anterior visita del 
també presentador de TV3, Eduard Boet. Tot i que, pels 
temes escollits, aquestes trobades van especialment 
destinades a redactors i col·laboradors de la nostra revista, 
a la del passat dia 11 s'hi van reunir una cinquantena de 
persones que omplien la sala del Museu i que van seguir 
amb evident interès la dissertació del director i presentador 
del "Telenotícies cap de setmana", així com el posterior 
col·loqui que es va allargar fins ben tard.
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S a lt, u n  f u t u r  in c e r t

La dècada dels noranta ha portat un tipus de societat on els 
ideals han desaparegut. Només es viu el present i hi ha una 
manca de visió de futur. Amb la caiguda del mur, la pèrdua del 
comunisme, sembla que només ha quedat una sola ideologia: la 
de campi qui pugui.

Al nostre poble, sembla que també hi ha arribat aquest nou 
"ordre". Després de la nostra recuperació com a poble i de la 
nostra identitat, sembla ser que ara el més important és mantenir- 
se i anar fent. S'ha perdut el compromís i la solidaritat.

Manifestacions i actituds que no fa gaire temps feien unir el 
nostre poble en un de sol, ara en aquests moments sembla 
impensable. Els primers anys de governar sols, a l'ajuntament, 
per exemple, es varen deixar de banda els matisos polítics i es 
va anar per a la reconstrucció del poble en el sentit polític de la 
paraula. Amb el temps, aquests matisos han sortit i ara cada u va 
pel seu compte, i vol fer valer la seva ideologia per damunt dels 
interessos generals.

Fets reivindicatius com la recuperació del poble, d'un 
ambulatori, d'un local per crear la primera escola d'adults, o la 
recuperació de parcs i altres fets comunitaris, com ara el que fa 
poc temps va protagonitzar el no tancament de Ràdio Salt, 
semblen impensables en aquests moments.

Tenim l'exemple de la situació actual de l'Escola d'Adults. 
Tot i que hi ha una comissió per exigir una més digna escola, la 
participació del poble ha estat nul. la. S'ha perdut la solidaritat.

Això és preocupant. Amb aquesta actitud es poden anar 
perdent una sèrie de conquestes que amb els anys hem anat 
aconseguint. Què passaria si ara aquesta revista deixés d'existir?
O el Casal de Jubilats? O el Club Bàsquet?, o alguna de les moltes 
associacions que actualment són el motor i la vida del nostre 
poble?

Aquesta és la nostra preocupació i així ho manifestem en 
aquesta editorial, en un moment en què tothom fa com una 
mena de repàs i reflexió del que ha estat l'any que ara hem 
deixat.
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SALT DAVANT DE GIRONA

El dia 23 d'octubre va tenir lloc a la llibreria EL 
SETÈ CEL de Salt la presentació d'un dibuix historie de 
la ciutat de Girona, de l'any 1844 a càrrec d'Agapit 
Alonso.

En el decurs de l'acte es parlà del poble de Salt com 
a alternativa a la ciutat de Girona.

Capsa de vidre a on s'exposa el dibuix històric.
El llibre on va ser trobat, imprès per Vicenç Oliva l'any 1838, a 

Girona. I una fotografia on es veu el lloc tal i com és ara.

ESCOLA D'ADULTS

Durant els mesos de novembre i desembre s'han 
portat a terme un seguit de mobilitzacions en el poble a 
fi que se solucioni d'una vegada per totes la mancança 
d'espai a l'Escola d'Adults, i la dotació d'un cinquè mestre 
a fi de poder escolaritzar els 62 alumnes pre-inscrits.

La Comissió Ciutadana en suport de l'Escola 
d'Adults, la qual ha coordinat les diferents activitats, com 
són la recollida de signatures, pintar 3 pancartes i la 
concentració cada dissabte a les 12 h davant del nou

centre, ha estat molt recolzada per diverses entitats del 
poble i persones a títol individual.

CASAL DE TOVES

La programació de les activitats del Casal de Joves 
de l'Estació pel quart trimestre de 1993 ha estat la 
següent:

Tallers:
- Guitarra (iniciació) divendres. 19-26 novembre i 
divendres mes de desembre.
- Video domèstic. Dissabtes. 20-27 novembre i dissabtes 
mes de desembre.
- Taller de fabricació de titelles de fusta. 20 de novembre.
- Taller decoració nadalenca. 19 de desembre.

Video-Fòrum:
- "La Marcha", debat conduït per F. Carbonell. 26 de 
novembre.
-"Un lugar en el mundo", per Sebas Parra. lOde desembre. 

Conferències-col.loqui:
- "Mou-te per la solidaritat", a càrrec de Susana Martínez, 
Jordi Planas i Sebas Parra. 19 de novembre.
- "Una lliçó sobre Salt", a càrrec de S. Sunyer. 2 de 
desembre.
- "Una reflexió sobre el poder", a càrrec de J. Ma. 
Terricabras. 17 de desembre.

Exposicions:
- "El tren d'Olot", 14 de desembre.
- "Memé Detrás", 9 de desembre.

Festes:
Revetlla de cap d'any.

Activitats infantils:
- Espectacle infantil i entrega dels premis del Concurs de 
calendaris. Organitza: Rialles de Salt. 12 de desembre.
- Quina Jove per Quilalí. 23 i 28 de desembre.
- Actuacions en directe al llarg del trimestre.

GESTORIA 
ADMINISTRATIVA

Impostos - Vehicles - Llicències - 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

Fàbrica de miralls 
Col·locació i instal·lació 
Especialitat en vidrieres 
artístiques 
Finestres de Celosia 
Mampares per a bany

O LAR s.a.

s
l  *

DISTRIBUIDOR

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



LOCAL

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE SALT

(Hoto: Manel Calvo)

CONCURS SOCIAL - 93
El dia 26 de novembre, es va celebrar a la "Sala 

d'entitats" del Museu de Recursos Hidràulics de Salt, el 
veredicte del Concurs Fotogràfic social de l'Agrupació 
Fotogràfica de Salt.

Un total de 82 fotografies varen ser presentades 
per 17 socis, en les tres modalitats i sota el tema de 
"Paisatge Urbà". El jurat format pels senyors Dídac Coronel, 
Lluís Busquets i Antoni Solà, va concedir els següents 
premis: en la modalitat de blanc i negre, primer: Sr. Gil 
Grabulosa, segon: Sr. Antoni Gutiérrez, tercer: Sr. Guillem 
Duran. En la modalitat de color; primer: Sr. Antoni 
Gutiérrez, segon: Josep Niell, tercer: Srta. Salomé Costa. 
En la modalitat de diapositiva; primer: Sr. Manel Carrillo, 
segon: Carles Borrell i tercer: Ricard Arbussé.

PREMI MUSICAL DE BALLABLES EN CATALÀ

El Consorci per a la Normalització Lingüística i 
l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Salt han convocat un 
premi, dotat amb 250.000 ptes. al grup musical que 
guanyi el concurs per a la confecció d'un repertori de 
balls de saló en català.

El veredicte es donarà a conèixer el dia 7 de gener 
del 1994 i el conjunt guanyador disposarà de cinc mesos 
per preparar i assajar el repertori que hagi proposat.

RECULL

- Exposició de brodat lagarterana per Carme Muñoz. Les Bernardes. 1-16 d'octubre.
- Exposició del concurs fotogràfic de la Comarca del Gironès. Les Bernardes. 18-31 d'octubre.
- Concert-ball per "LA VELLA DIXIELAND". Les Bernardes. 15 d'octubre.
- Curset cje cuina ràpida. Les Bernardes. Octubre.
- Curset bàsic de jardineria. Les Bernardes. Octubre.
- XIX Trobada de corals dels Casals d'Avis de les comarques gironines. Pavelló Municipal d'Esports. 21 
d'octubre.
- Espectacle "El gegant sempre té gana" a Can Panxut pel grup Binixiflat Teatre. Organitza: Rialles. 3 d'octubre.
- Festa de les Manufactures Gassol. 3 d'octubre.
- Curset de cuina de peix. Les Bernardes. 3, 10 i 17 de novembre.
- Curs de manipulador d'aliments. Les Bernardes. 9 i 11 de novembre.
- Castanyada i audició de sardanes a càrrec de la Cobla de La Bisbal Jove. Antiga pista hoquei Coma Cros. 
Organitza: Salt Sardanista. 7 de novembre.
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LACAPSA DE VIDRE

El 28 de desembre

El dia 28 de desembre o Dia 
dels Innocents, des de sempre, ha 
estat el dia de les enganyifes i de les 
bromes més o menys pesades. Era 
lícit enganyar però no de danyar.

I a mitjan segle passat aquests 
enganys eren a l'ordre del dia. Hi 
havia qui clavava monedes al terra 
per riure's dels vianants que tractaven 
de recollir-les, lligar la moneda amb 
un fil per retirar-la d'una estrebada 
quan algú intentava agafar-la. Posar 
cordills a banda i banda del carrer 
perquè s'hi entrabanquessin els 
vianants, o enviar cartes anònimes i 
paquests falsos. Ningú no es creia 
obligat a deixar diners, temeros que 
en reclamar-los no obtingués la 
resposta: "que els innocents te'ls 
tornin". La premsa destinava la quasi 
totalitat del número a la publicació 
de noves fantàstiques.

Però la característica de la 
diada eren les llufes, els ninots de

paper retallat, que en el seu origen 
eren budells bufats, que la mainada,

f f — entre els lec- 
|s, i les obres cómple- 
Icespeare, Lewis Ca- 
ar Wilde (potser es- 

L r n in n  ---------------

: segur qui 
frican Auden o  ï  

rious Auden. 11 
els lectors estan ! 
junts que, sota efl 
van canviant fins  ̂
dictius, com i 
rendon Press d’Q 
de The Oxford  J 

\Verse, editat f 
^uiller-Coi^i 

ppliat i i 
1 3 9 ), i r l 
krdner (1!|

Book O f  l
1935, compilat per W . B. Yeatí 
(1936) i reeditat sempre a cura de per 4^ 
diversos autors. vel.lej

Aquesta atracció peculiar per lums,| 
“ quell toc que % 
fferència”  no eiiV 

prendre perquè 1 
hen — un dels insi^ 
de la casa PenguinV 
anys—  va publicar '
Book o f  Comic and CiX

/e  una 
Aegra” . 

p lle c ted  
F a l’habi- 

aple- 
JÉncera d’un

l els cQllecteà.

(1952) i, 
M ore  < 
*<195/ 
mer 
d a -

r reblar el 
nic and 
\tres volums 

i sèrie molt 
pteixa casa ' 

i  prodigat,
\na sèrie er 

absolutament
■er BíqL d e . :

i àdhuc ganàpies, dependents de 
botiga i noies de certa edat,

procuraven clavar per mitjà d'una 
agulla.

A la pl. de la Constitució, avui 
pl. de la Vila, i en general als princi
pals carrers del poble, no es veia més 
que mainada dissimulant alguna llufa 
preparada.

Avui dia poca importància se 
li dóna al dia 28 de desembre, i ben 
segur passa desapercebut per la 
major part de la ciutadania. 
Possiblement ja no s'espera aquesta 
data per clavar una llufa a algú, ja que 
hi ha qui te lu posa tot l'any. Però no 
estaria malament que el dia dels 
Sants Innocents i en època de forta 
recessió econòmica, algú et posés al 
darrera una llufa feta de paper de 
deu mil pessetes, sense retallar, al 
menys veuríem que les bromes per a 
més d'un van acompanyades de 
generositat.

Undara

O PEL
A G EN T O FICIAL P E R  A  SA L T

A U T O - T A L L E  R

EXPOSICIÓ I VENDA:

Carrer Major, 156 
Telèfon 24 20 43  
17190 SALT



EL DIAMANT DE LA PLAÇA

El present de Joel
( Conte nadalenc)

Es presenta Jeroboam davant la 
cova. Amb aire decidit entrà i veié el 
nen ajagut a la menjadora.

Tu ets el Messies? -exclamà 
Jeroboam, tot estranyat.

"Mira, jo sóc Jeroboam-continuà- 
tinc molts prats i ramats, jo tinc les 
millors ovelles de tot Betlem. Tu m'has 
de protegir i tindrem el 
millor bestiar d'Israel. Té, 
et deixo aquestes pells i 
aquests pots de llet, perquè 
te'n recordis de mi i, si ets 
amic meu, farem grans 
coses".

Jeroboam deixà les 
pells i la llet i se'n tornà a 
les seves possessions.

Tot seguit es presentà 
a la cova Ezrael, un guerrer 
valerós conegut per l'èxit 
de les batalles en què 
participava. Era un gran 
estrateg a l'hora de definir 
un combat, de manera que 
els enemics el temien.
Ezrael es dirigí a l'infant i li 
digué:

"Sé que el Messies ens 
ha de fer sempre vencedors 
enfront dels pobles 
enemics. Jo sóc molt 
valent, i si tu em 
protegeixes, seré invencible a totes 
les guerres. Té, et deixo aquesta 
espasa que ha defensat tantes vegades 
els nostres territoris".

Ezrael deixà una llarga i lluenta

espasa als peus de Jesús, pujà al seu 
cavall i se n'anà decidit cap a noves 
batalles.

Tot seguit es presentà Baruc, 
amb la seva llarga barba de rabí i els 
seus llibres sants. Baruc es dirigí allà 
on jeia l'infant, se'l mirà ben mirat i 
li digué:

"Sé que el Messies ha de venir a 
fer triomfar el poble jueu per sobre 
de totes les nacions del món i dels 
falsos déus. Jo sé tota la Llei de 
memòria, de manera que pots

comptar amb mi a l'hora de fer callar 
els adversaris que s'equivoquen. Et 
deixo rotlles de la Llei, perquè de 
seguida que puguis els vagis 
aprenent".

Baruc deixà als peus de Jesús els 
pergamins amb la Llei i se n'anà cap 
al temple a proseguir les seves 

meditacions.
Finalment es 

presentà Joel, un 
xicot que havia estat 
observant tot sorprès 
els presents que 
deixaven els ante
riors. Joel s'acostà on 
era l'infant, es tragué 
el capell, s'ajupí i 
digué: "Senyor, jo no 
tinc propietats, ni sóc 
gaire valent, ni sé la 
llei de memòria; no 
sé pas què regalar-te. 
Jo voldria ser bo, 
ensenya'm a ser una 
mica millor i llavors 
potser et podria 
donar el meu cor.

També veig que 
pertot arreu hi ha 
molta gent que 
pateix. Què podria

fer jo per ajudar-los? M'ho pots dir, 
Senyor".

I l'Infant li somrigué.

M iquel Àngel Ferrés.

í- 'K & tc ia rv jik  ç ^ y ta J a /
SERRALLERIA 1 FUSTERIA METÀL·LICA 

EN FERRO 1 ACER INOXIDABLE

. r fr v t/tfí. /év? ew, /•r'stsr //'f's ts f / ‘r-ft-ïf/ 
¿ási e& ¿osla MOBRA, S.A.

• fa r  V E S M f c H A
Canals per a la construcció i lampisteria 

Doblat de xapes i talls
jZ S J / s r ' s r

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

El malestar de l'Escola d'Adults
L'Escola d'Adults de Salt creada fa 18 anys, és 

considerada una experiència exemplar en l'àmbit de 
l'educació de les persones adultes i reconeguda arreu de 
les nostres comarques com un centre pilot de prestigi. 
Però, malgrat aquest reconeixement que ningú no pot 

' negar, ha viscut, curs darrera curs, problemes derivats de 
la incomprensió -diguem-ho així?- per part d'algunes 
institucions.

Aquests problemès s'han agreujat aquests dies i han 
tingut ressonància a les planes dels diaris. Dels més de 
450 aspirants a rebre ensenyament, 62 s'han quedat, de 
moment, al carrer, en llista d'espera. Per altra banda 
l'escola pateix, des de fa anys, una angoixant manca 
d'espai i compta només amb quatre professors per a 
aquests més de 450 alumnes. Paradoxalment, els nous 
locals, enllestits i amb tot el mobiliari, que haurien de 
solucionar el problema d'espai, i que van ser inaugurats 
pel Conseller de Benestar Social de la Generalitat l'l 1 de 
juny, romanen tancats i barrats.

Arran d'aquesta problemàtica, s'ha constituït una 
comissió de suport a l'Escola d'Adults, que ha emprès 
diferents accions destinades a aconseguir tres objectius:

- Que els alumnes sense plaça puguin començar ara 
mateix el cur.

- La contractació d'un cinquè professor.

- El trasllat de l'Escola a les noves instal·lacions.
A aquesta comissió de suport s'hi han adherit veïns i 

entitats de Salt, entre elles LA FARGA.
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A PREU FET

Malestar £
Un dia Sebas Parra, un home de provada 

sensibilitat cap als problemes de l'educació d'adults, 
va dir que el programa d'alfabetització del 
Departament de Benestar Social és una campanya 
d'imatge i que el material editat és car i tècnicament 
fluix. Unes valoracions que no sorprenen ningú, 
coneixent l'historial d'aquest departament. Però, 
Parra, que va fer aquestes reflexions tan assenyades 
en una reunió del GRAMC, és també funcionari del 
departament que criticava, i ara li busquen les 
pessigolles.

El suport legal que permet sancionar algú per 
haver formulat una opinió és digne dels règims 
feixistes, però és que a més Sebas Parra ha donat fins 
ara mostres de ser una persona elegant i educada 
que posa el que cal per lluitar contra la marginació, 
un dels principals objectius que hauria de tenir 
Benestar Social, i que no acostuma a criticar pel gust 
de fer-ho. La conselleria hauria fet bé de preguntar- 
li per què creu que la política del departament és 
més propera a la decoració d'interiors, però ha 
preferit agafar-se a una normativa destinada a fer 
callar els que tenen coses a dir. La política de 
l'estruç, que amaga el cap sota un expedient perquè 
no vol veure la realitat que l'envolta.

POLITICA

La Generalitat expedienta un 
mestre d’adults de Salt que va 
criticar el pia d’alfabetització
Pana va fer fes critiques en mim dels GRAMC j

»: MAftïl ARTAlEiO

Sebas Parra, fent classe a l'Escola d'Adults de Salt.
Foto: Martí Artalejo.

Sebastià Parra, l'amic Sebas, company de redacció de LA 
FARGA i de tantes i tantes lluites, capdavanter en la lloable 
tasca d'alfabetització i educació d'adults, feina a la qual ha 
lliurat generosament divuit anys de la seva vida (i que sigui 
per molts més!); que ha convertit l'Escola d'Adults de Salt en 
exemple i orgull del poble; Sebas Parra, "Premi 3 de Març, 
per la seva permanent lluita....”, exemple de tossuda i 
honesta dedicació, va ser expedientat pel Departament de 
Benestar Social de la Generalitat, arran d'unes opinions que 
va expressar sobre la política d'alfabetització d aquest 
Departament.

Els nombrosos comentaris de la premsa han estat 
unànims a l'hora de criticar l'actuació de Benestar Social en 
aquest afer. Les mostres de solidaritat amb Sebas Parra han 
estat múltiples: institucions, entitats i persones s han 
manifestat en aquest sentit. Nosaltres voldríem aprofitar 
aquest espai per expressar el sentiment de tot l'equip de LA 
FARGA: company, estem al teu costat!!

Aspecte dels locals on està previst que sigui traslladada 
l'Escola d'Adults de Salt. Foto: Núria Santiago.

El local que Comas va inaugurar fa 
5 mesos per a l'Escola d'Adults de 

Salt encara és tancat



ESPIGOLANT

Imatge de l'enderrocament de Can Panxut de Salt. (Foto: Núria Santiago)

Durant aquestes dates de Nadal 
no hem pogut gaudir dels Pastorets 
de Can Panxut. Una tradició que es 
remunta a meitat dels 50 i que amb 
alts i baixos, amb diversos parèntesis, 
s'havia anat conservant fins als 
nostres dies.

En aquests moments, aquest any, 
Can Panxut ha estat enderrocat. Són 
molts els somnis, els enyors, els sen
timents, i els bons records que molts 
saltencs hauran deixat enmig de 
l'enderroc del vell local. Can Panxut, 
primer, botiga de queviures, després, 
magatzem de granes, després, 
Patronat de la Catequística (ai! el 
teatre i el cinema de principiants...), 
després, el Patronat Parroquial i, 
finalment, l'Ateneu Saltenc.

Vetllades, festes, col·loquis, ex
posicions, tertúlies, mitings, con
ferències, halterofília, música, teatre, 
cinema, etc., moltes han estat les

activitats del vell local, al qual diem 
adéu, fins que ens retrobem amb el 
nou.

LATRIBANA

En llegir el diari he vist l'esquela 
d'en Miquel, el baster de Salt, posava 
a sota el seu nom i cognoms. 
Quelcom ben del nostre poble ens 
deixava. Un dels darrers artesans 
que tenia obert el seu negoci al carrer 
Major.

Els seus familiars han tingut la 
delicadesa de posar el seu ofici 
artesanal com a títol pòstum, i això 
haurà permès que molts que només 
el coneixíem pel "Baster", li puguem 
tenir un record, com també vull 
deixar un record i homenatge en la 
nostra revista, i amb ell a tots els 
artesans, els mestres d'obres que amb 
rierencs varen aixecar les primeres 
cases del poble, els planteraires i 
hortolans, els menerons, els 
adroguers i els flequers, els mossos i 
els jornalers, les mocaderes i els 
sanadors, llevadores i enterramorts, 
nuncis i capellans, mestres i bar
bers, i a tota persona que en el nostre 
poble se'l pugui conèixer pel seu 
bon ofici.

Bona part dels oficis ancestrals 
que tenien oberta botiga a Salt han 
tancat o s'han reconvertit i seguint la 
tendència del mercat. Quan es varen 
establir al poble, els artesans i 
botiguers omplien una necessitat i

no varen trobar cap impediment per 
instal.lar-se a l'entrada de la seva casa 
del carrer Llarg o més tard del carrer 
Major, que eren alhora zones indus
trials, comercials, agrícoles i de 
serveis. Així trobàvem la ferreria, 
davant la botiga de queviures, i al 
costat del peixater el baster refent el 
matalàs a la vorera. Semblarà que 
parlem de fa cent anys i no és pas 
així.

Aquesta havia estat la història 
del comerç i la indústria del nostre 
poble fins ben entrats els anys 
seixanta, si considerem la indústria 
que des dels primers segles de la 
nostra història va fer servir la força

del Rec Monar, com a un fet que va 
obligar a fer els molins on hi havia 
l'aigua per fer-los voltar, així com 
anys més tard les fàbriques i les cen
trals elèctriques.

En pocs anys el poble ha canviat 
i no han tingut en compte, quan era 
possible, donar facilitats per acollir 
noves empreses dintre el nostre 
terme municipal, no s'ha fet tot el 
que calia ni per conservar algunes de 
les petites empreses que hi havia. 
Quan amb motiu de l'aprovació del 
Pla General d'Urbanisme vaig 
escriure en aquestes planes la 
necessitat urgent de facilitar el sòl 
industrial, (LA FARGA n.e 83, 
desembre 1986, "Sòl industrial petita 
empresa"), autoritats clarividents del 
nostre poble es varen afanyar a fer- 
me saber que potser el destí del 
nostre poble era esdevenir una ciutat 
residencial.

El Salt del ferrer, del baster, del 
cadiraire, del boter.... és ja història 
antiga de la qual hem de guardar un 
bon record, però hem d'espavilar- 
nos perquè cal trobar recanvis abans 
que sigui massa tard.

El Meneró del Rec LA 
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EL RACÓ DEL POETA

Estimem la natura
( Dedicat als defensors 
de la Natura)

És ben cert que el meu delit 
l'encamino a certa causa 
intentant ser decidit 
com el rabeig de l'aigua mansa.

Sempre vaig de solitari 
caminant vora els rierols, 
sentint-me solidari 
de les plantes, els ocells 
o quan la fauna fa sorolls.

Quan m'adormo al meu somni 
veig verdor i prats florits, 
sento cants de bell insomni 
si se'm dormen els sentits.

Quina cosa és més perfecta 
el perfum o sentir els cants, 
o veure del pur néctar 
privilegi d'uns quants.

Admiro la neu blanca 
amb sa puresa i fredor, 
cobrint la tersa branca 
avançada la tardor.

I també les lleus petjades 
d'algun ser enfredorit 
que baixant de les collades 
amb l'alè s'escalfa el pit.

Quants llegats tenim arreu.. 
Natura és arma notòria 
un món tan vostre com meu, 
quan l'eco fa cridòria 
amb un cant suau i lleu 
que ens desperta la memòria.

Natura!, un doll vessant riquesa.

Prenem la ferma postura 
apartant tota malesa.

I que se'ns vegi la bravura!

Anna Bonal
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D'ACÍ-D'ALLÀ

Nadal... estalvi segur?

Aquí, com hem vist pel pont de la Puríssima, passa 
tres quarts del mateix. Els diumenges d'Advent s'han 
convertit en peregrinacions cap als grans magatzems i 
centres comercials. El sentit bíblic de l'Advent és, però, 
que sapiguem, una preparació per al Nadal, i no per al 
consum.

De fet ens han canviat el sentit saníssim del Nadal. 
Ens l'han regirat. L'han cobert d'un embolcall fals que 
cobreix la nostra societat occidental i ens amaga el cor 
del veritable Nadal. I enmig de les autèntiques i profundes 
manifestacions de pau i concòrdia d'aquestes dates, 
també en trobem d'altres que ens sonen a falses o de mig 
compromís.

Mentre el Nadal el marqui el consumisme, el 
desconcert per als qui cerquen un Nadal humil, pobre i 
entranyable serà cada vegada més gran.

Jo voldria reconciliar me amb el Nadal de petit. Un 
Nadal fet de figures de pessebre, de molsa, de nits 
màgiques de Reis, de Sants Innocents i de germanor 
familiar. I entremig, escoltar i fer-me meu el missatge 
d'un nen, Déu-home, que ve a la terra a donar la pau als 
homes de bona voluntat. Qui busqui aquest Nadal, encara 
el pot trobar.

Martí Fita

M'ha xocat veure, aquest mes de desembre, una 
tanca publicitària a la carretera de Barcelona (a Girona), 
on deia textualment: Nadal, estalvi segur. La frase estava 
a sota el nom d'una cadena comercial. Jo, ingènuament, 
em pensava que el Nadal anava associat a pau, estimació, 
solidaritat i, sobretot pels cristians, a la vinguda de Jesús 
encarnat home per salvar la humanitat.

Així m'ho havien ensenyat de petit. I amb el temps, 
vulguem o no, el profund missatge 
nadalenc ha anat quedant desvirtuat per la 
pressió que el món del consumisme i el 
món comercial exerceixen en aquestes 
dates.

El Nadal, si he de fer cas al que sentim 
per la ràdio, llegim als diaris o veiem a la 
televisió, ja comença a finals de novembre,
o sigui un mes abans de la gran diada.

De fet cada vegada imitem més els 
americans. Ells, el 24 de novembre 
celebren la famosa "Diada d'Acció de 
Gràcies", una festa que surt sovint 
representada o escenificada en les 
pel·lícules que ens vénen d'USA. El Dia 
d'Acció de Gràcies, un mes just de la data 
de Nadal, és per als americans el preàmbul 
d'un mes comercialment esbojarrat, on la 
gent es llança amb deliri a la compra dels 
articles més insospitats als grans 
magatzems de Nova York, Chicago, o Bal
timore... LA 
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TEVA/MEVA

Susanna Martínez Varona

És metgessa i professora a l'Escola d'Adults de Salt i també fa classes 
d'especialització a altres metges. 

Argentina de naixement, va viure a Salt des del 1984 fins al 1991. Actualment 
resideix a Girona, però no ha perdut mai el seu fort arrelament al nostre poble. 

És presidenta de la Comissió d'Agermanament Salt-Quilalí, 
entitat a qui l'Ajuntament ha adjudicat la gestió 

del Casal de Joves l'Estació, que s'acaba d'inaugurar.

■

Com va néixer la idea de 
convertir l'antiga estació del 
Veïnat en Casal de Joves?

La idea va sorgir de 
l'Ajuntament, que decideix 
rehabilitar aquest espai i el 
converteix en local per a activitats 
del jovent que, de fet, no n'existia 
cap a Salt.

Resulta que l'Ajuntament 
adjudica la gestió del 
funcionament d'aquest Casal 
a la Comissió d 'Agerm a
nament Salt-Quilalí. En funció 
de què?

Quan vam rebre la
convocatòria que l'Ajuntament va 
trametre a les entitats del poble 
per decidir la forma de gestió del 
Casal, vam pensar que era una 
bona oportunitat -en el cas que 
se'ns concedís- de portar'à terme 
un treball interessant per al jovent

(Foto: Manel Calvo)

de Salt, sempre des de la perspectiva 
de la solidaritat. I, per altra banda, la 
possibilitat de crear un centre de 
dinamització cultural on hi cabéssin 
espectacles en viu, actuacions de

músics que comencen i que no tenen 
on donar se a conèixer o expressar- 
se davant del públic; i també altres 
tipus d'activitats, com exposicions 
d'artistes novells, que podrien 
disposar d'un local adient per a 
exposar la seva obra i explicar-la, 
etc. On poguéssim oferir, a més a 
més, tot un ventall d'activitats de 
tallers ben diverses; i espectacles 
per a mainada, i conferències, 
fòrums, col·loquis..., sempre movent- 
nos dins l'àmbit de la solidaritat i en 
temes que interessin en cada mo
ment.

És en aquest sentit -i contestant 
la pregunta- que la Comissió Salt- 
Quilalí vam presentar un projecte de 
funcionament del Casal de Joves, 
que l'Ajuntament va estimar prou 
interessant com per adjudicar-nos- 
en la gestió.

Creus que les dimensions de

restaurant
VILANOVA

Passeig Marqués de Camps, 51 T e l. 23 30 26
17190 SA LT  (Girona) PREGUEM  R ESER V IN  TA ULA

GRAN CENTRE GIRONÍ DEL TRESLLO

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



TEVA/MEVA

(Foto: Manel Calvo)

l'edifici de l'antiga estació del 
carrilet són suficients per 
encabir-hi totes les activitats 
projectades?

Crec que sí. Està clar que no es 
tracta d'un espai enorme, però penso 
que suficient, És un local d'una sola 
nau, sense compartiments ni divi
sions i això, que per una banda pot 
semblar problemàtic a l'hora de 
programar activitats diverses, li dóna 
un ambient més informal, menys 
encarcarat, ja que -per exemple- els 
joves podran escoltar una 
conferència o participar en un 
col.loqui, tot prenent un suc de fruita 
al voltant d'una taula del bar que 
ocupa la mateixa estança.

El servei de bar és també a 
càrrec vostre?

Sí, i està pensat com a nucli 
aglutinador de totes les activitats.

Horaris de funcionament del 
Casal?

Estarà obert cada dia des de les 
tres de la tarda fins a les dotze de la 
nit. I, a més a més, molts dies als 
matins, segons que siguin les acti
vitats programades. Els matins dels 
dissabtes i els diumenges n'hi haurà 
sempre d'activitats.

I podem avançar que, a partir del 
mes de gener hi obrirem -en conveni 
amb la Generalitat- un Punt 
d'Informació Juvenil, on els joves 
podran venir per obtenir tota mena 
d'informació sobre temes del seu 
interès i a nivell de tot Catalunya: 
treball, beques d'estudis, albergs, 
vacances, etc..

Mantenir aquesta progra
mació representa -suposo- molta 
dedicació, moltes hores de treball 
i molta gent implicada.

Naturalment. Nosaltres ens hem 
compromès en aquesta tasca, ben 
conscients del que representa. Però 
som, efectivament, molta gent 
involucrada en el projecte i 
engrescats a tirar-lo endavant. I el 
que volem intentar és que la 
programació no només la porti la 
Comissió Salt-Quilalí, sinó que la 
coordini, i que en la realització hi 
participin altres entitats que treballen 
en el camp de la joventut i la mainada. 
Aquest aspecte ja l'hem començat a 
concretar amb alguna d'aquestes 
entitats, com per exemple amb el 
grup Rialles. El que volem, en 
definitiva, és que el Casal de Joves 
sigui un lloc on tots els grups socials

s'hi sentin integrats, on tothom hi 
pugui trobar el seu espai adequat.

Tant els joves del Veïnat com 
els del Salt antic, tant els saltencs 
d'origen, com els immigrats 
africans o andalusos, posem per 
cas. El que no voldríem, per tant, 
és que això es convertís en un 
centre només per a un nucli o 
sector determinat de la població.

La bona ubicació del local 
pot afavorir aquesta idea...

Efectivament. I a més, és un 
lloc molt agradable, molt apropiat. 
Crec que si aconseguim mantenir 
una programació digna, que 
interessi realment el jovent, pot 
esdevenir un èxit i una experiència 
molt interessant.

J. Cristòfol

Venda i reparació de bicicletes
velomotors i motos -

MOTOS
CATALUNYA

- < M A R G E N A T > r L n L  1 L IA lU U n

Telèfon 23 06 79 
f  t f r f ' i  f t f ,it f  c m

MONTESA DUCATI
Cl. Major, 307 P e u g e o t vespa
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ELS PASTORETS

Els Pastorets
escola de teatre

Les festes amb més tradició 
arreu, sens dubte, són les de Nadal 
i Cap d'Any. Són dates per viure 
en família, d'amor i d'alegria. Això 
sobre el paper i, moltes vegades, 
també a la realitat. El que tampoc 
falta en qua lsevol fam ília 
benpensant és el pessebre. I en 
conseqüència, el que tampoc no 
falta a cap poble que així és 
consideri i vulgui celebrar com 
cal el Nadal, són Els Pastorets.

Aquest espectacle, mescla de 
tradició, de religió i de molta 
imaginació, ha superat totes les 
modes i les innovacions que ha 
tingut la societat.

El nostre poble no ha estat 
una excepció i Els Pastorets hi 
han estat presents cada any. Val a

dir que uns anys amb més força 
que altres, però això sí, presents.

Al Patronat, a les Dominiques, 
al Sanatori... Els Pastorets han 
tornat cada any, amb gent nova i 
amb els de sempre, però han estat 
l'espectacle d'aquestes festes.

Molts grups de teatre a molts 
de pobles han sortit de fer Els 
Pastorets. Hi han grups que 
només es troben per muntar les 
representacions d'Els Pastorets.

A Salt, des de l'agrupació 
ESTIL fins al Talleret, tots els grups 
han representat un moment o altre 
aquest espectacle nadalenc. Bé, 
cal matisar que el Grup de La 
Pastera mai els va representar, 
però sí que tots els seus membres 
un moment o altre de la seva vida

havien fet Els Pastorets. I en el 
cas del Talleret, aquest grup es va 
form ar després d'unes 
representacions d'Els Pastorets.

Hi ha el cas, per posar un 
exemple (n'hi han molts d'altres), 
de l'actor Xicu Masó, que va 
començar la seva carrera com a 
actor fent de nen Jesús, en Els 
Pastorets dirigits per Joan Ribas 
al col.legi de La Salle de Girona.

Per tant, a manca d'escoles de 
teatre en aquest país, la re
presentació cada any per aquestes 
dates d'Els Pastorets ha estat una 
mena d'escola de Teatre, en què 
pràcticament hi han passat tots 
els actors d'aquest país.



ELS PASTORETS

Pastorets al Panxut, any 1956. (Foto: Quim Curbet)

Pastorets amb els de Salt, al Teatre Municipal de Girona, any 1979. (Foto: Quim Curbet) LA 
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ELS PASTORETS

Pastorets al Panxut, any 1984.

Pastorets de l'Hospital Psiquiàtric de Salt, any 1990.



LA FARGA
R E V I S T A  DE S A L T

c te tá tfa  c ttt

t994



RE
VI

ST
A 

DE
 

S
A

LT
/1

8
HISTORIES AL VENT

Febre jurásica

Acabava de sortir de treballar. 
Mentre tornava cap a casa em va 
cridar l'atenció la quantitat de cartells 
amb el perfil negre de tiranosaurus 
rex sobre fons groc anunciant l'arxi- 
taquillera pel·lícula amb què estava 
engalanada tota la ciutat. Vaig passar 
per davant d'una jogueteria. 
L'aparador estava inundat de 
dinosaures de totes les espècies, 
mides i colors; dinosaures estàtics i 
dinosaures que es movien me
cànicament, esquelets de dinosaures 
per a muntar i dinosaures inflables... 
Per un moment vaig pensar que 
havíem retornat al període juràsic. 
Vaig continuar el camí cap a casa 
pensant en aquesta estrafolària 
moda.

Un grup de nois sortien de 
classe. Alguns d'ells duien camisetes,

bosses o gorres amb el dibuix-anunci 
de la pel·lícula. Davant la parada de 
l'autobús, una senyora d'amples 
proporcions endrapant patates, 
patates en forma de petits di
nosaures. Al seu cantó uns nens

canviant cromos d'una col·lecció 
sobre les diferents espècies d'aquests 
rèptils prehistòrics. Emvacomençar 
a preocupar seriosament com 
s'anava estenent aquesta febre pels 
dinosaures.

Poc a poc vaig anar sentint crits 
a la llunyania i, després, sirenes, 
botzines, clàxons..., que barrejats 
formaven un orgue de sorolls 
estridents. Vaig accelerar les meves 
passes, inquiet, per descobrir el que 
passava. Al girar la cantonada vaig 
veure aquella catastròfica i inexpli
cable escena sense acabar de creure 
el que em deien els sentits. Al fons 
de l'avinguda, un enorme 
tiranosaurus; la gent corria xisclant, 
embogida; els cotxes portats pel 
pànic intentaven fugir d'allà de la 
manera que fos, les ambulàrtcies i

frigoríficos del ter 
S.d.

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC 
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els vehicles de la policia no aconseguien acostar-se a la 
zona on hi havia el gegantesc rèptil prehistòric. Entre 
uns i els altres havien provocat un caos circulatori. La 
guàrdia urbana no sabia què fer-hi, ni tampoc ningú els 
feia cas. El dinosaure, que semblava embogit per tot 
aquell enrenou multi-tudinari, es movia d'una banda a 
l'altra destrossant edificis amb l'enorme cua i aixafant 
persones i vehicles.

Jo estava completament espaordit. Els primers 
pensaments van ser fugir, però, en adonar-me de la 
proximitat de la monumental bèstia a l'edifici on visc, em 
vaig preocupar seriosament pel perill que podien córrer 
la meva dóna i els meus fills. Aquest fet em va donar 
forces suficients per travessar tot aquell allau de multituds 
histèriques i desenfrenades. En arribar al bloc em va 
faltar paciència per psperar l'ascensor, vaig començar a 
pujar desesperadament escales amunt. Quan vaig entrar 
al pis vaig trobar la meva dona i els fills grans mirant un 
serial de dinosaures, la meva filla portava una camiseta 
amb un dibuix d'aquestes bèsties i els més petits jugaven 
amb diminuts dinosaures de joguina.

Decididament havia arribat massa tard. La febre 
juràsic ja s'havia apoderar d'ells.

Xavier Margenat

Sport Garatge, s.a.
JOSEP CASALS
* Reparacions paS- Marquès de Camps, 5
* Engrassaments je l. 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

L’home que llaura

És una planta d'home feixuga.
Ha endurat coves d'alfals i blat; 
pluja i nevades, dintre una espluga; 
les solellades, de bat a bat.

La casa tosca, emblanquinada; 
la dona neta ben del seu braç; 
els fills pasturen amb la ramada 
ja que la dona fa d'escarràs.

De fusta bona com la del roure, 
fill de la prada, dorm en el clos. 
Coses que passin no el faran moure 
mentre li alenin ànima i cos.

Seguint l'arada, menta en el llavi, 
la cançoneta fa el pas dels bous: 
pas de formiga, pensar de savi. 
Menja avellanes, figues i nous.

Sap les tresqueres si el temps canvia, 
fa olor d'espígol i romaní; 
a ocells i plantes crida: -Bon dia! 
tot just es lleva cada matí.

Ell, del Pessebre, no en té ni idea. 
Ell viu al marge, és un pagès.
De l'Escriptura Santa i Hebrea, 
(no sap de lletra!) i no en sap res.

Del Poema Nadalenc: 
ARA DEU FER UNS DOS MIL ANYS IA 
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XXV Aniversari de la Parroquia 
de St. Jaume

Dades per una petita 
història

1965: 10 d'abril. El Bisbe de Girona, 
Dr. Narcís Jubany i Arnau, signa el 
Decret d'erecció de la nova Parròquia 
de Sant Jaume.
1 d'octubre. Entra en vigor el Decret 
anterior. Al no haver-hi temple 
parroquial propi, el lloc de culte 
serà l'Església de les Religioses de 
Santa Clara, generosament oferta a la 
nova Parròquia.

1969: 18 i 19 de desembre. Reunió 
informativa a la Biblioteca Munici
pal sobre el projecte del nou com
plex parroquial, amb la presència 
dels arquitectes Srs. Masramon i 
Duixans.

1971: Davant el possible perill 
provocat per les fissures de la volta 
de l'església, el culte de la Parròquia 
es trasllada a l'església de l'Hospital 
Psiquiàtric, on són rebuts 
esplèndidament per la Direcció i 
Comunitat de Filles de la Caritat, fins 
que es pugui utilitzar la nova 
Parròquia en construcció.

1972:25 de juny. L'Excm. i Rdm. Dr. 
Narcís Jubany i Arnau, Arquebisbe 
de Barcelona i Administrador 
Apostòlic de Girona, beneeix el nou 
Temple i en consagra l'Altar.

1973: 2 de setembre. Nomenament 
de Mons. Jaume Camprodon i Rovira, 
Bisbe de Girona. Consagració, el 21 
d'octubre del mateix any.

1991: 21 de febrer. Escriptura de 
Fundació de "Les Vetes" (Fundació 
Privada Parroquial per donar 
assistència a les persones des
valgudes).
(Extret del programa del XXV 
aniversari).

Crònica de tres setmanes

La Parròquia de Sant Jaume ha 
organitzat, per celebrar el seu XXV 
aniversari, tres setmanes amb 
diversos actes, conferències, debats 
i taules rodones.

La primera setmana va ser 
dedicada al Nou Catecisme de 
l'Església Catòlica. Es va clausurar el
24 d'octubre amb una Missa 
concelebrada, presidida pel cardenal 
Narcís Jubany, en la qual va beneir la 
imatge de Sant Jaume. En l'homilia, 
el cardenal Jubany va parlar d'ésser 
testimonis de Crist en coherència 
amb la Fe, i va demanar fets, més que 
paraules. Va dir que l'home 
necessitava la Llum per il·luminar la 
Veritat. També va fer referència a la 
seva relació amb Salt, per la paternitat 
espiritual amb la Parròquia, per la 
seva antiga amistat amb mossèn Rafel 
des que eren companys d'estudis i 
pel fet que el seu secretari, mossèn 
Devesa, és de Salt, i cada any, quan 
torna de vacances, li porta records 
del nostre poble. En acabar la 
cerimònia, la Coral de Banyoles, que 
havia cantat la Missa, va oferir un 
petit recital.

La segona setmana va estar 
dedicada a la família. Va ser 
clausurada el 6 de novembre pel Dr. 
Josep Maria Cases i Deordal, Bisbe 
de Sogorb-Castelló, que fou vicari

de Salt. Va beneir la imatge de la 
Mare de Déu del Carrer, Mare del 
Bell Amor (escultura en bronze, obra 
d'A. Delgado) i va presidir la 
concelebració Eucarística. En 
l'homilia, després de recordar la seva 
estada a Salt com a vicari, va parlar 
de la imatge que acabava de beneir, 
dels significats dels noms de la 
imatge: Mare de Déu del Carrer, Mare 
del Bell Amor; i va posar com a 
exemple a imitar la vida quotidiana 
de la Verge Maria a Natzaret.

L'última setmana va estar 
dedicada ala joventut. Es van realitzar 
una sèrie de taules rodones sobre els 
següents temes: "El sentit de la 
sexualitat humana", 'Tota vida és 
vocació", "Joventut i compromís so
cial" i "La joventut davant els mitjans 
de comunicació". Com a clausura 
dels actes del XXV aniversari el 27 de 
novembre el Bisbe de Girona, Mons. 
Jaume Camprodon, va presidir la 
Santa Missa i va beneir la pila baptis- 
mal i l'ambó. En acabar la cerimònia, 
el Bisbe va tenir una tertúlia amb el 
jovent.

Conversa amb el Dr. Tosep 
Maria Cases

El Dr. Josep Maria Cases i 
Dçordal, Bisbe de Sogorb-Castelló, 
es va ordenar fa 50 anys. El seu
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Els començaments de les obres de la Parròquia de St. Jaume.

primer destí va ser Salt, on va fer de 
vicari. Mentre respon les meves 
preguntes parla pausadament, com 
meditant el que diu, però amb molta 
seguretat. El seu rostre s'omple de 
gran alegria, especialment quan 
rememora els seus records de Salt.

Dr. Cases, quins records té 
d'aquest temps que va passar en 
el nostre poble?

Records meravellosos, perquè 
els sacerdots diem que la primera 
Parròquia és com el primer amor. 
Salt, per a mi, sempre ha estat un lloc 
de records formidables i, a més, 
podem dir que Salt, en aquells temps, 
tenia una facilitat apostòlica que avui 
no tenim. Acabàvem de passar una 
guerra i s'esperava molt de l'Església; 
hi havia molta atenció pel que fa a la 
joventut. Jo em vaig dedicar molt als 
aspirants. En aquells moments el 
rector, mossèn Sebastià, es dedicava, 
sobretot als aspirants. I els fruits han 
sigut meravellosos. Han sortit 
vocacions sacerdotals i religioses, 
han sortit matrimonis que avui teniu 
a Salt, esplèndids des del punt de 
vista cristià. I, després, jo era vicari 
al Veïnat. Pràcticament feia de rec
tor en aquest lloc de culte que era al 
Veïnat, que és l'antecessor de la 
Parròquia de Sant Jaume actual.

Vostè acaba de clausurar la 
setmana que la Parròquia de St. 
Jaume ha dedicat a la família. 
Creu que la família és una 
institució en crisi?

Depèn de les regions, però la 
família en el món no està en crisi; 
continuarà essent el que és, el nucli 
de la societat. Destruir la família és 
destruir la societat. Per això l'Església, 
i aquest Papa actual d'una manera 
especial, té un interès molt gran a 
conservar els valors de la família 
tradicional cristiana. De manera que, 
sí, hi ha crisi a la família, però, jo 
diria que és una crisi provocada pels 
enemics de la família, els nostres 
adversaris, els nostres estimats 
adversaris saben que destruir la 
família és destruir un mitjà normal 
de comunicació de la Fe. Els pares 
han estat els comunicadors normals 
de la Fe. I en aquest sentit sí que a mi 
em dol que moltes mares s'han

oblidat d'aquesta missió que tenen 
com a mares cristianes de comunicar 
la Fe als seus fills.

I què diria a les famílies de
Salt?

Jo els diria que recordin les seves 
arrels cristiunes, que recordin que 
dedicar temps als fills és un dels 
temps més ben dedicat i que posar 
els fills davant de la tele és preparar
se, potser, per un temps en què no 
serà fàcil viure amb els fills.

Moltes gràcies.

Entrevista a Mossèn 
Àngel Caldas

MossènÀngel, com valoraria 
vostè aquests 25 anys de la 
parròquia de St. Jaume?

Fer una valoració de 25 anys de 
l'existència d'una parròquia pot dur- 
se a terme des de dues perspectives 
diferents: una, partint del constitutiu 
comú a tota parròquia, i l'altra, des 
de la particularitat d'una de concreta 
com, en aquest cas, la nostra.

Entesa com una comunitat de 
fidels, constituïda d'una manera 
estable en una Església particular-en 
aquest cas la Diòcesi de Girona- amb 
la cura pastoral confiada a un rector, 
sempre sota l'autoritat del bisbe, una 
parròquia és sempre quelcom im
portant. La seva fundació posa en 
marxa una sèrie de serveis que 
constitueixen la seva estructura més 
fonamental: a partir de la celebració 
de l'Eucaristia, que és el nucli vital 
de la comunitat de Fe, s'organitza, 
d'una forma permanent, la 
transmissió i l'aprofundiment del 
missatge de Fe. Una parròquia és 
sempre una gran catequesi, amb una 
gran varietat de maneres de realitzar- 
se. Un gran moviment de cultura 
cristiana arrenca sempre d'aquest 
tipus d'organització eclesiàstica. I, 
com a vessant vital d'exigència de 
coherència amb la formació rebuda, 
quasi automàticament, amb més o 
menys encert, una parròquia genera 
una actitut de compromís que 
fomenta, a nivell institucional i per
sonal, obres de promoció de l'esperit 
evangèlic inspirades per la justícia i 
la caritat. La comunitat de Fe ha de 
tendir, pel seu propi pes, a una

m complexe 
~  parroquial
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comunitat d'amor construïda en el 
cor mateix de la comunitat humana, 
respectant-la, assumint-la i vivificant- 
la.

La segona perspectiva des de la 
qual pot considerar-se una parròquia 
és la sociològica, estudiada per un 
territori concret. A Salt, l'erecció 
d'una nova parròquia l'any 1965, pel 
que més tard fou el cardenal Jubany, 
fou un encert confirmat per 
l'evolució posterior a la configuració 
urbanística del nostre poble. Ha 
permès l'atenció i el servei més 
immediat a un grup humà que tenia 
4.000 habitants i que ha més que 
doblat. Una parròquia sempre sol 
contribuir a personalitzar la 
convivència, a estrènyer relacions, a 
convertir la massa en família o, 
almenys, a que no es desintegri 
progressivament. El tarannà social 
d'un grup humà segurament seria 
diferent si no fos atès per una 
organització parroquial
territorialment present en el seu 
àmbit de vida.

Quin paper ha tingut la 
Parròquia de St. Jaume en el 
nostre poble?

Analitzar el paper d'una 
parròquia és una mica com mesurar 
el volum d'un iceberg. L'estructura 
de l'organització parroquial no és 
gaire voluminosa ni complicada. El 
que importa és la qualitat de les 
persones que es volen formar al seu 
redòs i la influència que aquestes 
mateixes persones exerceixen pel 
seu propi compte i sota la seva per
sonal responsabilitat, capil.larment, 
en el teixit social en què es mouen. 
Una parròquia és una mica com una 
escola: els resultats no es veuen a 
fora. Només Déu els coneix.

En el cas de la Parròquia de St. 
Jaume de Salt hi ha un element origi
nal: és la creació d'uns espais nous, 
d'un complex parroquial fet de soca- 
rel (uns 1.4000 m2. edificats), 
sufragats durant 20 anys per les 
aportacions voluntàries dels seus 
feligresos. És el poble que ha aixecat 
l'edifici material de la Parròquia. Per 
cert, que és una edificació qualificada 
arquitectònicament: l'església
construïda ha estat posada en relleu 
en les revistes d'arquitectura. La

Parròquia ha contribuït, en certa 
mesura, a dignificar la fisonomia 
urbana del Veïnat, integrant-se en el 
paisatge urbà.

La pràctica totalitat de les 
famílies de la zona, durant aquests
25 anys, han tingut relacions més o 
menys profundes amb la parròquia. 
Relacions sempre gratuïtes i, 
normalment, positives. La parròquia 
contribueix a la intensitat i a la 
qualitat de la comunicació humana,
i Déu sap fins a quin punt, de la 
comunicació divina, posant al servei 
dels homes les fonts de la salvació 
instituïdes per Jesucrist, 
especialment la Santa Missa i 
l'administració abundosa del 
sagrament de la penitència. En aquest 
diàleg promogut per la institució

Imatge de la Mare de Déu del Carrer, 
Mare del Bell Amor.

parroquial, sempre hi ha hagut, com 
a distintiu inherent a la seva 
estructura profunda, un tracte 
predilecte als més desvalguts. Amb 
més o menys encert, passant de 
certes funcions de protagonisme a 
altres de suplència, o menys 
significatives encara, la Parròquia s'ha

entès sempre bé amb els no integrats, 
del tipus que siguin. Com a institució, 
una parròquia sempre és acollidora.

Per celebrar aquest 25è. 
aniversari ha organitzat tres 
setmanes de conferències i taules 
rodones: una setmana dedicada 
al Nou Catecisme, una altra a la 
familia i l'última a la joventut. 
Què li ha mogut a escollir aquests 
tres temes?

L'home és un compost de cos i 
ànima. És cos i és cap. Si no estima, 
no val. Si no és racional es degrada. 
Al cap i al cor li calen constantment 
idees que governin i orientin la pròpia 
llibertat. Per això els temes de la 
celebració del 25è. aniversari van 
orientats a donar criteris fonamentals 
sobre els grans problemes de l'home 
com a ser naturalment obert a Déu i 
als altres. La setmana de la joventut, 
molt concorreguda, va orientar la 
reflexió sobre la visió positiva de la 
sexualitat, la consideració de la vida 
cristiana com a vocació de servei, el 
compromís social i els mitjans de 
comunicació. Un noi o una noia que 
entengui bé tot això, ja el podeu 
deixar sol. L'objectiu és que el jovent 
domini la vida, no que la vida domini 
el jovent.

Com veu el futur de la 
Parròquia i què n'espera la gent 
del Veïnat?

El futur d'una parròquia està en 
mans dels seus feligresos. Si hi ha 
formació i compromís de servei, la 
gent creix, amb la gràcia de Déu, en 
la maduresa de la seva llibertat. Una 
parròquia està present en aquest 
procés formant gent, oferint el seu 
suport sagramental, especialment 
amb l'Eucaristia i la Confessió, i 
promovent i estimulant la coherència 
de la Fe i de l'Amor. Déu i la llibertat 
humana fan els pobles. Una 
parròquia, sigui la que sigui, ocupa 
sempre un lloc important en aquest 
engranatge. És una comunitat més, 
on Déu s'hi fa present i salva.

Moltes gràcies.

Xavier Margenat
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Senyors:
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Banc/Caixa...............................................................................................
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Signatura

Petit diàleg
Estem, el meu amic i jo, fent el 

nostre passeig habitual i veiem aturat, 
profusament engalanat, net i polit, un 
cotxe davant d'un portal. Convenim que 
no és necessari ser perspicaç per adonar- 
se que dit vehicle està esperant perportar 
una núvia al lloc del casament. Els 
casaments solen ser en si mateixos 
portadors d'una nota simpàtica. 
Particularment les dones solen sentir 
una gran debilitat per veure les núvies i 
opinar respecte al seu port i el seu 
abillament. Pot ser que a algunes les 
transporti a ocasions en què elles eren 
les protagonistes. D'altres aprofiten 
l'ocasió per prendre'n algun patró per 
quan els hi toqui l'hora del seu 
protagonisme. No es pot negar que la 
sola imatge d'un casament desperta en 
nosaltres emocions íntimes i agradables. 
També els dos, recordant els nostres 
casaments, hem de convenir que, 
generalment, eren molt més senzills que 
els que es fan ara. Molts se celebraven de 
bon matí, es convidava els assistents a 
un desdejuni, els nuvis aprofitaven 
l'ocasió per sortir de viatge de noces en 
el primer tren i la festa es donava per 
acabada. Els celebrats en ple dia i seguits 
d'un àpat major, no estaven pas a l'abast 
de tothom. Tampoc no era costum de 
celebrar-ho al capvespre, seguit d'un 
bon sopar, passar la primera nit en la 
intimitat i estrena del nou habitatge i 
sortir de viatge l'endemà. Els nous mitjans 
sortosament han fet possible que arrelés 
aquest costum.

Amb aquestes, que el meu amic 
em surt amb un estirabot i em pregunta:

- Pot ser no saps quina és la 
semblança que hi ha en el decurs d'un 
matrimoni i l'encetament i consum d'una 
llonganissa?

- Home, si no m'ho expliques, no 
hi sé veure la comparació.

- Doncs m 'explicaré: quan 
encetem una llonganissa, la trobem tan 
bona que en mengem tot sovint i no ens 
veiem mai tips. Hem de captenir-nos de 
no abusar-ne perquè no sigui 
contraproduent; més endavant, sense 
poder dir que ens embafa, en mengem 
de tant en tant, però sense la cobejança 
de les primeres i així arribem a les 
acaballes. Llavors ens adonem d'una cosa 
impensada. Ves per on, ara torna a ser 
bona! I la fem durar tot el que podem per 
assaborir-la més temps.

No sabem quina conclusió 
n'hauran tret els lectors, però ho deixem 
sense comentaris.
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pisos ¡ dúplex de 3 ¡ 4 dormitoris

1 i 2 banys, 
més auxiliar

orientats al 
sol de migdia

menjadors-estar 
de 36 ,26  i 21 m2

cuines d' 11 
¡20 m2

párquing opcional

no ho dubti, 
truqui'ns!

E U G E S A
C O NSTRUC TOR A • IMMOBILIÀRIA

Telf. 23 55 61
C /  M a jo r, 182 - 17190  SALT (Girona)

facilitats de 
pagament.

C /  M a jo r, 182 - 17190  SALT (Girona) t /

f *

Acollibles al Pla Quadriennal 
de l'Habitatge. Préstecs al 7 '5%  
9 '5%  ¡1 1% , segons ingressos.
Subvencions de la Generalitat del 
5% o del 10% segons comprador.


