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CARTES A LA FARGA RECULL

Carta oberta a una professora de 
l'Institut "Salvador Espriu"

No recordo el teu nom ni la 
teva cara, sóc molt mal fisonomista 
i de memoria fatal. Ja has llegit 
l'escrit que em va publicat La Farga 
del passat mes de febrer? Sí, perquè 
de la curta conversa que en vàrem 
tenir en vaig treure la impressió que 
la informació que tenies era molt 
confusa i poc objectiva. Això 
d'opinar sobre unes manifestacions 
publicades en la Revista de Salt "La 
Farga" sense haver-les llegit i 
desaprovar-les, no sustenta cap 
criteri formal.

Em varen presentar-te un mo
ment abans de l'acte que organitzava 
la biblioteca sobre el poeta-escriptor 
Josep Ma. de Sagarra amb motiu de 
la festa de Sant Jordi. "Un recital de 
poesia, música i cant com el de 
l'altre dia (hi eres?) és motiu suficient 
per prestigiar l'edifici", em vares 
engaitar com a primera salutació. 
Quan et vaig preguntar si havies 
llegit l'escrit em vares contestar que 
no, que tenies la informació d'un 
company, professor de l'Institut.

Ara em queda el dubte de si 
vares assistir al recital per recrear
te en les actuacions que s'hi 
programaven o moguda per les 
informacions del teu company; 
perquè, segons vares dir-me, era la 
primera vegada que entraves al 
Museu. "Al cap i a la fi no fa pas tant 
de temps que està inaugurat" fou la 
teva contesta. Vaig voler saber:

quant de temps fa que estàs a Salt? 
De tota la vida, sóc nascuda aquí.

Com que no em satisfan les 
crítiques sense uns arguments 
entenedors i més si són d'oïda, 
m'agradaria molt tenir una conversa 
més llarga amb tu i el teu com
pany, si hi està interessat, per parlar 
del Museu o de qualsevol altre 
tema de Salt que hi pugueu estar 
interessats. Per part meva la 
connexió de l'Institut amb el poble 
em preocupa bastant.

Et diré de passada -sense voler 
pecar de presumptuós- que vés a 
saber si el recital i l'enjardinament 
del Museu, no yaren ser fruit del 
meu escrit per a contrarestar unes 
opinions que llançava a l'aire; que 
jo recordi, els Sants Jordis passats 
no s'hi varen fer actes i de l'abandó 
del recinte exterior, en més d'una 
ocasió  ho  havia m anifestat 
oralm ent als responsables del 
Museu.

Amb tot, et diré que si trobes 
eixuta aquesta missiva no és que et 
vulgui fer cap retret, és la meva 
forma d'expressar-me i sàpigues 
que accepto, amb humor, totes les 
crítiques que estiguin fonamen
tades.

Cordialment et saluda:

R. Torramadé

i • ’

- Exposició temporal de 
"Fons d'Art de Ràdio Salt". 
Museu de Salt

- Exposició permanent 
"Salt i els masos fortificáis". 
Museu de Salt.

- Exposició de pintura i 
collage d'en Bosch Martí. 2a. 
quinzena d'abril. Les 
Bemardes.

- Cicle de conferències 
sobre la drogodependència. 
11,18 i 25 d'abril i 2 de maig. 
Les Bernardes.

- Curset de cuina de 
mercat. Les Bernardes, 12, 
20 i 27 d'abril.

- Exposició personatges 
d'Uroz. Casal de Joves de 
l'Estació. 1 a. quinzena d'abril.

- Xerrada col. loqui sobre 
l ' h o m o s e x u a l i t a t .  
Organitzada per la Comissió 
de drets humans, Comissió 
per la llibertat gai-lesbiana. 
Casal de Joves de l'Estació, 7 
d'abril.

- Taula rodona contra la 
sida. Casal de Joves de 
l'Estació. 14 d'abril.

- Titelles amb el Grup 
l'Àvia. Organitza Rialles. 23 
d'abril.
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PREMI TRES DE MARÇ DE 1989

EDITORIAL

Enguany en  fa quinze

Fa quinze anys que aquesta revista va néixer a recés del 
Casal de Jubilats, p rim er com  a Butlletí del Casal i anys després 
am b la vo luntat de  ser la Revista de Salt.

Sens dub te que aprofitem  totes les oportunitats p e r recordar 
que, malgrat les dificultats, continuem  engrescats com  el prim er 
dia. LA FARGA núm ero 50, els 10 anys de la Revista, el núm ero 
100, són el com prom ís renovat am b els nostres lectors, com  
aquest quinzè aniversari que tam bé ens p lau  m olt de recordar- 
vos.

Cap altra publicació del nostre poble, en  to ta  la seva 
història, ho havia aconseguit i això ens esperona a seguir nom és 
dem anant la vostra confiança p e r  con tinuar llegint-nos, ja que 
sense aquest vostre gest no tindrien cap sen tit aquests quinze 
anys que celebrem  enguany.

Altres pobles de la nostra com arca varen  treu re  am b il.lusió 
noves revistes que varen deixar de publicar al cap de pocs 
núm eros. Si bé no hem  analitzat el perquè, b en  segur que les 
qüestions econòm iques tenen  la m ajor p a rt de la culpa de la 
seva desaparició. És p e r  aquesta raó que rendim  hom enatge als 
nostres col·laboradors que s'anuncien a LA FARGA, i am b les 
seves aportacions econòm iques fan possible que tingueu aquesta 
revista cada mes a casa vostra. És p e r  això que us dem anem  que 
repasseu els anuncis que ens ajuden a tirar endavant, tam bé 
m ereixen el vostre reconeixem ent, i ja no cal d ir el nostre, des 
de fa quinze anys.

Gràcies.
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EL LLIBRE
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El F. C. Barcelona aviat 
podrá celebrar el seu primer 
centenari; cent anys d'història 
íntimament lligada a la del país. 
El Barça, certament, ha re
presentat -i representa- tot un 
símbol no solament per a Bar
celona, sinó també per a Cata
lunya entera. S'ha dit, potser 
amb raó, que el Barça ha estat 
la fórmula més espontània, la 
que exigeix menys elabora
cions, per a expressar la cata
lanitat sentimental. Escrivim 
aquestes ratlles just després del 
drama d'Atenes; 17.000 segui
dors entusiastes s'hi han des
plaçat malgrat l'important sa
crifici econòmic i les dificultats 
i incomoditats de tot ordre. 
Voleu dir-me qui o què podria 
igualar tal poder de convoca
tòria? Algú pot negar allò que 
el Barça és més que un club?

I parlant del llibre: quin 
altre club és capaç de generar 
tanta literatura? Només com 
exemple, mencionem alguns 
títols que ara mateix tenim a la 
vista, dels apareguts darrera-

Onze del Barça
Edit. Columna,

134 pàgines, 1500 Pts.

ment sobre el fenòmen Barça: 
"Parlem del Barça", "Fanàtic del 
Barça", "Decàleg del culé", "Més 
que un club", "La balada de 
Wembley"... o aquest "Onze del 
Barça" que avui portem  a 
aquesta secció de LA FARGA.

Imagineu-vos un equip for
mat per: Ramallets, Migueli, 
Segarra; Samitier, Guardiola, 
Suàrez; Kubala, Cruyff; Rexach, 
César i Alcántara. Un equip im
possible, evidentment. Però 
ideal per a dibuixar, a través 
dels diferents períodes que 
representen, la història del Club 
i, de rebot, una mica de la del 
país. El llibre és l'obra col·lectiva 
d'onze reconeguts autors (i 
barcelonistes), com són Vicenç 
Villatoro, Jordi SoléTura, Ignasi 
Riera, Pilar Rahola, Josep M. 
Ballarin, etc. Cadascú ens ofe
reix, a través de vivències i 
records, el retrat d'un dels onze 
jugadors-protagonistes d'aquest 
equip utòpic, tot reflectint l'am
bient de l'època, tant des del 
punt de vista esportiu com so
cial o polític.

Avui que es parla tant del 
Barça, aquest llibre és una 
ocasió per refrescar la memòria 
sobre moltes coses.

J. Cristòfol

-^MARGENAT>
Tetéfon 23 06 79 

C/. Major, 57 - SALT

Llarga distància

Qui ets tu, i qu i sóc jo.
Tu, e l desert; jo  l'aigua clara, 
e n  u n  cam í en te rb o lid o r 
qu i dels dos fas m és gatzara?

Potser tu, p o tse r jo, 
qu i dels dos fa m és disbauxa, 
e l volcà e n  erupció  
o  el riu  desb o rd a t de  rauxa?

D iferents só n  els cam ins, 
com  dos ra tlles  divergents, 
jo am b el gen i sem p re  end ins  
i n o  com prenc  les sangs calentes.

Tu, la  m ar sem pre  brogint; 
jo, la  so rra  tèbia i hum ida, 
qui dels dos està  m entin t, 
el que p lo ra , o  e l que crida?

Hi h a  u n  cam p  sem brat d'espigues, 
la cugula m ato ll e n  falç, 
jun tes n o  podem  se r am igues, 
l'una és bo rda, i l 'a ltra  sem ental.

Tu, la  m u n tan y a  p len a  d 'herbei; 
jo, la  vall am b n eu  fonent-se, 
si e l te rre n y  d ó n a  a l solell 
la  d istància  és im m ensa.

A n n a B o n a l

LA FAFtGA
col.labora i 
anuncia ’t



LOCAL

II FIRA FAMITIAR EN EL CLIJB 
TRAMUNTANA

Scalèxtric, tir amb pistoles 
d'aigua o de balins, videojocs o un 
original minigolf eren algunes de 
les parades i atraccions que es 
podien trobar ala II Fira familiar del 
Club Tramuntana, que tingué lloc 
el dium enge 24 d 'abril a les 
instal·lacions del club. Aquestes 
parades van ser muntades pels 
mateixos socis i en va poder gaudir 
tota la família.

SANT TORDI '94

La programació de Sant Jordi 
d'aquest any ha estat la següent: 
Dia 20 d'abril: Execució del projecte 
d'enjardinament del Museu, pels 
alumnes del curs de jardineria, 
organitzat per l'Ajuntament. Museu 
de Salt.

Dia 21 d'abril: Lliurament dels 
premis del concurs d'auques "Un 
Salt més net i més amable”. Saló de 
Sessions de l'Ajuntament.

Dia 22 d'abril: Lliurament de lots de 
llibres a les escoles de primària de 
la vila. BibliotecaJ. Ministre! i Masià.

Vetllada poètica: Lectura de poemes 
de Francesca Laguarda. Recital de 
can t d 'A ssum pció  Frauca, 
acom panyada al p iano  per 
Montserrat Massaguer. Museu de 
Salt.

Dia 23 d'abril: Fira del llibre i de la 
rosa. Passeig Ciutat de Girona.
Fira de productes naturals i artesans. 
Passeig Ciutat de Girona. Espectacle 
de titelles del Grup Rialles: l'Àvia 
Pepa fa endreça, amb el Grup de 
l'avia Pepa. Plaça Verdaguer.

-----  . . ,— 1

Concert de Rock amb el grup "JA 
T'HO DIRÉ". Pista polisportiva Mu
nicipal. Organitza: RÀDIO SALT.

Dia 26 d'abril: Centenari de Josep 
Ma. de Sagarra, (1894-1994). 
Conferència: El senyor Josep Ma. 
de Sagarra i Castellarnau, a càrrec 
del Sr. Salvador Sunyer, il·lustrada 
amb lectura de poemes i textos 
teatrals pe r l'Agrupació Estil. 
Biblioteca J. Ministral i Masià.

CENTRE D'ANDALUSIA

A partir del mes d'abril, i dins 
de la program ació d'activitats 
aprovades per aquest any 1994, 
van començar les setmanes culturals 
i gastronòm iques del C entre 
d'Andalusia.

La darrera setmana de cada 
mes dedicaran una setmana a una 
província d'Andalusia, i estàrà

representada en el lo
cal social, sigui mit
jançant una exposició, 
degustació d'un plat 
típic, col·loquis, etc...

Del 18 al 24 
d'abril es dedicà la 
setm ana cu ltu ra l i 
gastronòmica a Sevilla. 
Cada dia de 6 a 9 del 
vespre, es podia visitar 
una exposició d'imat
ges de Sevilla, amb els 

cartells de les festes dels darrers 
anys, fotografies del'EXPO, cartells 
de futbol...

Dissabte dia 23 a les 12'30 h. 
hi va haver una degustació de 
"GAZPACHO i PUCHERO SEVI
LLANO", a les 5'30 de la tarda un

col·loqui de "Sevilla i el seus 
costums" i a la nit un ball per 
sevillanes.

Aquests actes eren oberts a 
tothom.

ASSOCIACIÓ DE COMER
CIANTS PEI. VEÏNAT

L'Associació de Comer
ciants del Veïnat ha editat durant 
el mes d'abril d'aquest any el 
número 1 del Butlletí/Revista 
de l'Assciació.

COMERCIANTS 
CARRER MAJOR

El Butlletí és una molt bona 
iniciativa, ja que és una eina de 
comunicació. S'hi donen els resultats 
dels guanyadors del concu rs 
d'aparadors convocat per la Cambra 
de Comerç de Girona a la Boutique 
CANY, el premi de la Federació de 
Salt a la GRANJA MARGENAT, com 
a primer premi; i a TEIXITS AGELL, 
el tercer premi.

A més, hi ha un conte "LA 
GROSSA", de Xavier Margenat, un 
escrit d'història del Veïnat, d'Agapit 
Alonso, i un programa d'activitats 
de l'Associació, com són: BOTIGUES 
AL CARRER, el dia 7 de maig, amb 
l'assistència d'artesans i puntaires, 
3a. ARROSSADA POPULAR el dia 8 
de maig. 3r. CONCURS DE BO
TIFARRA PER LA FESTA DE SALT, 
CANTADA D'HAVANERES a la Plaça 
del Veïnat, dins els actes de la Festa 
Major, i a l'octubre, el 2n.
QUO VADIS. Enhorabona.
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ESPIGOLANT

La casa que no es va poder salvar

La foto de la torre que podeu  
veure era una interessant casa 
situada al carrer Esteve Vila, núm. 
10, de Salt, en el lloc que avui 
ocupa un informal b loc de pisos.

La casa, com és obvi, va ser 
enderrocada a meitat dels anys 60 
sense que ningú protestés, ja que 
aleshores a Salt no hi havia pas un 
"Catàleg d'edificis a protegir", i va 
patir els efectes inevitables de 
l'excavadora, gairebé sense fer cap 
plor ni gemec.

I és que cal dir-ho, la casa va 
pertànyer a la família del veterinari 
"Francesc Serras" i durant uns anys

havia estat llogada pel metge
Barceló on va fer les seves primeres 
visites mèdiques.

Però el que no saben molts és 
que la casa va obtenir l'any 1933 un 
P re m i d 'a r q u i t e c tu r a  de la 
Generalitat Republicana pel seu sin
gular estil en la construcció.

Aquesta placa es pot observar 
a la foto i va restar a la facaçana fins 
a la demolició de la casa.

(Foto cedida per Josep Planas)

Introduce la pasión en tu vida.
Ya está aquí. Esperándote en tu Concesionario. La pa
sión por el nuevo Uno.

Nuevo Fiat Uno.
Te va a sorprender porque es único en funcionamiento. 
Económico, brillante y deportivo.
Definitivamente quedarás envuelto en la pasión del Uno, 
N o  retrases más la cita con la pasión de tu vida. Ven ya a 
tu Concesionario y elige una versión para tu pasión. 
P.V.P. desde 998.000 Ptas.

GARATGE INTERNACIONAL 
ROBERT VIDAL, S. A.
Servicio Oficial Postventa y Recambios:
Ctra. Girons-Anglés. (Afores Salt).Tel.243062. T E C N O L O G IA  LID ER

Concesionario Oficial:
VITSA, S. A.
Exposición y Venta: Avda. Sant Narcis,28. 
Tel. 2412 12.



EL DIAMANT DE LA PLAÇA

Com els crancs

No sé si som prou conscients 
de la gravetat que suposa l'atur (els 
que no el patim, és clar). A l'Es tat 
espanyol la xifra de persones a 
l 'a tu r és de 3 .700 .000 , que 
representa el 24% de la població 
activa. S'ha arribat a la trista marca 
de ser el país de la Comunitat 
Europea amb la taxa d'atur juvenil 
més elevada, ja que la manca de 
treball la sofreixen majoritàriament 
els joves de 16 a 29 anys. Aquesta 
és la dramàtica realitat: la destrucció 
progressiva de llocs de treball, 
mentre es va tancant l'aixeta de les 
prestacions socials. La conse
qüència és una situació crítica per 
a moltes famílies, que no tenen 
perspectives de poder tenir una 
ocupació, malgrat les promeses de 
l'esperança en la recuperació so
cial. I, encara que l'esperança hi 
sigui, s'ha de pensar en aquestes 
persones i famílies que no poden 
esperar.

Als centres d'assistència i 
acollida social -tant civils com de 
l'Església- hi ha un augment de 
demandes de feina, d'habitatge i 
d'ajudes econòmiques. I no pas 
només d'estrangers; es comencen 
a veure arribar a aquests serveis 
persones que en circumstàncies 
normals no hi acudirien mai. 
Mentre els agents socials segueixen 
buscant sortides a la crisi, hi ha 
gent, doncs, que no pot esperar i 
que ho passen molt malament

Ens tro b em  davant una 
situació històrica nova. No podem 
donar solucions, però sí que podem 
col·laborar a embenar les ferides 
de la mala distribució de la riquesa. 
Podem ajudar directament famílies
o persones que coneixem, podem

dedicar alguna estona a tasques de 
voluntariat, podem -si està a la 
nostra mà- mantenir o augmentar 
els llocs de treball. Podem, en fi, 
denunciar que és in just que 
estiguem tan lluny del compliment 
d'un dret fonamental com és el 
treball digne, i que no hi ha dret 
que uns tinguin uns ingressos 
econòmics tan grossos i d'altres 
tan mínims. I no parlem de la 
corrupció.

S'ha de reconèixer que de di
ners n'hi ha, i molts. A Girona i a les 
seves comarques hi ha gent que té 
molts diners. Diners que no corren, 
és clar. Els seus amos sí que poden

HOMBROS OS KAAGRE&I5 
S&6UEIXEW iNT&MTAvrr 
ENTRAR ESPAMYA 
BuScAKTf UWA VIDA 
M IU-O R

el nostre pressupost per contribuir 
a la igualtat, ser més austers a l'hora 
de les despeses, de les vacances, 
dels menjars, dels espectacles, de 
les begudes, dels vestits i dels vicis, 
de tot el que és superflu, d'això, 
nanai!

Com diu en Salvador Sunyer, 
hauríem d'entendre que, un cop 
cobertes les necessitats, tot allò 
que nosaltres tenim de més, de fet 
no ens pertany. Mentre algun veï 
no tingui el que és necessari, allò 
que a nosaltres ens sobra o que és 
superflu, de fet hauria de ser per 
l'a ltre . Però  el co n c e p te  de 
propietat privada quí ha estat

EL MOSTRE DEü 
SER Ukl PAtf) MOUT 
R lC .A U A T E L g

MtLIOt'iS/ ¿OTXEí>,.

córrer. De diners n'hi ha. El que no 
hi ha és solidaritat, encara que 
alguns ens n'omplim la boca.

Som capaços de fer un donatiu 
en un moment determinat o de 
sentir una certa compassió pel 
tercer món, però arribar a com
partir seriosament, és a dir, fer 
nostre el problema de l'altre, retallar

sempre molt arrelat i beneït.
Haurem de reconèixer que, 

en justícia social, en aquest país no 
avancem sinó que anem endarrera. 
Com els crancs. Uns crancs que 
porten, això sí, sponsors a la car
canada. I ara aquí ens embolicaríem.

Miquei-Àngel Ferrés
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Camí d'escola

L'espai a recórrer per anar de 
casa fins a l'establiment a on es 
comunica una ciència, un art, una 
habilitat o coneixences, donant-hi 
lliçons, explicacions, etc. en diem 
camí de l'escola.

Abans a Salt, a l'haver-hi menys 
població, hi havien menys escoles i 
en conseqüència aquelles llargues 
processons desordenades que es 
formen al matí o a primera hora de 
la tarda era menys nombroses.

Avui dia hi han més processons 
a 3/4 de 9 del matí, i aquella munió 
de gent que avancen els uns darrera 
els altres formant llarga caravana 
s'ha multiplicat per quatre. I així 
podem veure aquesta peregrinació 
a diferents indrets del poble, com 
per exem ple al passeig Josep 
Tarradellas, c ./ Sant Dionís, passeig 
Marquès de Camps, c ./ A. Guimerà,

Països Catalans, c./Llarg, etc... i en 
general a to te s  les vies de 
comunicació que aflueixen en un 
col·legi, escola, acadèmia o institut.

Els més petits hi van de la mà de 
la mare/pare/avi/àvia; els més grans, 
en grups de 4 o 5; altres, els hi

porten amb cotxe, però tots a les 9 
en punt són a l'escola.

A quest m ovim ent, tràfec, 
desp laçam ent o c ircu lació  es 
repeteix a les 12, a les 3 i a les 5 de 
la tarda. Són hores d'il.lusió i 
entusiasme, a on cadascú va a la 
seva escola, amb el seu mestre, les 
seves lliçons i també els seus deures. 
A on es preparen uns joves ciutadans 
pel dia de demà. I d'això en diem 
camí d'escola, ja que s'hi va a poc 
a poc, sense presses, relaxat i anar 
fent. És clar que sempre hi ha algú 
que arriba tard i ha d'anar-hi a corre- 
cuita, a tota velocitat, fins i tot 
corrent; en tot cas, per aquest 
hauríem  de dir-ne: autovia de 
l'escola.

Undara

X -

O PEL
A G EN T O FICIAL P E R  A  SA LT
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EXPO SIC IÓ  I VENDA:

Carrer Major, 156 
Telèfon 24 20 43  
17190 SALT



IMATGES

El fò ssil del teatre

Segons el Pom peuFabra, fòssil 
vol dir: "adj. Extret del si de la terra; 
esp. que ha restat enterrat en els 
antics dipòsits sedimentaris de 
l'escorça terrestre. Fig. Extraor
dinàriament antiquat".

Aquesta definició es podria 
donar també en el Teatre de Salt. 
L'hàbit de fer Teatre a Salt és 
e x tra o rd in à ria m en t an tiquat". 
Ve de temps enllà. Quan sembla 
que s'acaba torna a aparèixer. Quan 
tot està en contra i fins i tot no hi ha 
lloc per fer-hi representacions, el 
teatre torna a Salt.

El Teatre a Salt, de vegades 
també és com un fòssil que hiverna.
0  sigui, que desa
pareix, però toma.

Ara m ateix ,
Can Panxut està en 
obres (aquestes sí 
que seran llargues
1 poden arribar a 
fer història, pre
història i arqueo
logia..), seu "ofi
cial" del teatre a 
Salt. El Talleret 
porta el nom de 
Salt, però la seva 
seu no és a Salt, 
entre altres coses 
perquè no hi ha un 
local per ells. El 
grup "El Safareig" fa el teatre com 
pot i a on pot. Els P asto rets aquest 
any s'han fet en una nau/magatzem 
(però s'han fet). I l'Agrupació ESTIL 
des de fa uns anys ha tornat a 
aparèixer com si "hagués res ta t 
en te rra t e n  els an tics d ipòsits  
s e d i-m e n ta r i s  d e  l 'e s c o r ç a

com els grans actors va morir a 
l'escenari (o com molts voldrien) 
després d'una representació el 
passat més de març.

Guillem Terribas i Roca

terrestre". La mateixa gent d'ara fa 
uns trenta anys s'han tomat a trobar 
i torna a represen tar aquelles 
"mítiques" obres d'aquells mítics 
anys de teatre a Salt. Precisament, 
ara tota aquella gent i com els millors 
anys, toma a trobar-se i assajar una 
nova obra: "L'herevs 1 la  forastera" 
dejosep M. de Sagarra. Precisament 
aquest any s'està celebrant el 
centenari d'aquest extraordinari i 
popular escriptor i dramaturg català. 
Si tot va bé, aquest estiu es podrà 
veure aquesta obra a l'aire lliure. Si 
tot va com està previst, aquest estiu 
es recuperarà una vella tradició 
saltenca i teatral:

TEATRE POPULAR AL CARRER.
No voldria acabar sense fer 

referència a un altre tipus de teatre 
que en els darrers temps s'ha fet 
d'una manera continuada a Salt, a la 
Llar de Jubilats Les Bernardes i a la 
memòria d'un dels seus activistes 
més importants Pere Bosch, que LA 
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LA FARGA 15 ANYS DE VI DA

La Farga té

Va ser el maig de 1979 quan va 
aparèixer el primer número de la 
REVISTA LA FARGA. A la portada, en 
primer pla, hi sortia la Torre de Sant 
Dionís, també anomenada po
pularment Torre de la Farga. Els col
ors, taronja, i les lletres grogues. A 
sota, el subtítol de "Butlletí del Casal 
de Jubilats" - Salt.

La primera intenció dels fundadors 
era fer un butlletí amb un to ja de 
revista, que fos portantveu del Casal i 
servís de relació i contacte amb els 
socis de l'entitat

Però al cap de pocs números, la 
propia marxa de la publicació i 
l 'eng rescam en t dels red ac to rs  i 
col·laboradors per tractar temes cada 
vegada més diversos, especialment

la larga
E f l lL E T j E L C A S A L X J U B I L A T S ^  SA LT



LA FARGA 15 ANYS DE VIDA

15 anysü

relacionats amb la nostra vila, va fo 
que LA FARGA s'anés convertint més 
en la Revista de SALT.

I amb el pas del temps el butlletí 
del Casal de Jubilats va passar a ser la 
Revista de Salt.

Amb els seus alts i baixos, els seus 
encerts i desencerts, amb puntualitats 
de vegades desajustades, però sempre 
amb un desig de servir el poble de Salt, 
LA FARGA ha anat apareixent al llarg 
d'aquest temps fins a complir 15 anys!

Quan va sortir el número 1 era el 
tem ps de l'e lecció  dels prim ers 
ajuntaments democràctics, el temps 
de la transició política on l'eufòria de 
les publicacions era present a molts 
nivells i a molts de pobles. Han passat 
15 anys i des de llavors, com se sol dir, 
ha plogut molt, i han passat moltes 
coses. Qui ho diria, per exemple que 
Salt ja  fa 11 anys que té  a ju n tam en t 
propi! Al 1979, al nostre poble les 
entitats lluitaven amb tota la força per 
un Salt independent! Les pàgines de 
LA FARGA al llarg d'aquests 15 anys 
són d'alguna manera el reflex de fets, 
de sentiments i accions que han passat 
al nostre poble en el decurs d'aquest 
període.

Més que fer commemoracions, 
volem deixar constància d'aquest fet, 
agrair a tots els que han participat en el 
projecte i a fer vots perquè LA FARGA 
continuï endavant durant molts anys 
més, millorada, independent de partits 
i amb vocació de servei a Salt i 
Catalunya.

Col·lectiu de Redacció

sggfl
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L'ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS: UNA PINZELLADA

A LA FARGA durant 
aquests anys hem  parlat de 
molts i diversos temes, però 
poc, o  ben poc, de l'ESCOLA 
MUNICIPAL DE BELLES ARTS 
"JOSEP AGUILERA".

I això que l'Escola té un 
munt d'anys de treball 1 de 
continuïtat, i que per ella hi 
han passat molts d'alumnes, 
i més d'una generació.

És just, doncs, que LA 
FARGA es faci ressò en aquest 
número de la trajectòria de 
l'Escola Municipal de Belles 
Arts.

I en el reportatge adjunt 
hem parlat primer amb Lluís 
Molins, tota una institució en  
aquest centre, del qual va  ser 
el seu primer director i el 
principal impulsor, primer, 
quan l'Escola estava ubicada 
en un local de les antigues 
"Escoles Nacionals" avui 
enderrocades, en el que avui 
és el pati del Col.legi Públic 
La Farga, i m és tard va 
contin uar en  e ls  lo ca ls  
actuals del c./ Dr. Ferran.

També hem  parlat amb 
el seu actual director l  lu ís  
Mateu, de com va l'escola, 
quina és la seva valoració del 
funcionament i els projectes 
presents que estan en marva

Finalment, per donar una 
visió total del tema,una visió 
més global, hem plantejat a 
Jordi Casals, actual tinent 
d'alcalde de Cultura i 
Ensenyament, quin és el fu tu r 
que des de l'Ajuntament de 
Salt es pensa que ha de tenir 
l'escola.

Per altra banda, cal 
recordar també que l'Escola 
de Belles Arts duu el nom de 
JOSEP AGUILERA en h o 
menatge i reconeixement a 
un d e ls  m és in s ig n es  i 
il·lustres pintors que ha tin
gut la vila de Salt, i que seria 
d'agrair que en un futur no 
llunyà es pogués fer, entre 
l'Escola Municipal i altres 
institucions de la vila, una 
exposició  antològica d'a
quest pintor, cosa que seria 
d'interès per a les joves ge
neracions.

Col·lectiu de Redacció

Lluís M olins i Mateu
Fundador i prim er professor de l'Escola 

Municipal de Belles Arts

Va néixer a Cassà de la Selva fa 67 
anys. Des que en  tenia 5 viu a Salt, 

on  ha desenvolupat tota la seva 
activitat artística i d ocen t La seva 

obra com prèn dibuix, pintura i 
escultura. Durant trenta anys ha 

com paginat la feina de delineant a 
l'ajuntament amb la de professor de 

l'Escola de Belles Arts.

L'Escola Munici
pal de Belles Arts va 
començar les seves 
activitats l'any 1960. 
Des del primer mo
ment n'assumeixes 
la d irecció  i h i  
exerceixes de pro
fessor, fins que -ara 
fa tres cursos- et 
jubiles. Podem dir, 
per tant, que en Lluís 
Molins representa  
més de 30 anys de la 
història de l'Escola, 
30 anys que ens  
agradaria resu m ir  a 
través d'aquesta en
trevista. Comencem 
pel principi?

Mira sense falsa 
modèstia (més aviat 
amb orgull) puc dir-te 
que aquesta escola la 
vaig fundar jo. M'ex
plicaré: vaig estudiar 
Belles Arts sense deixar 
el m eu treba ll de 
d e linean t a l'a jun 
tament de Salt. Parlo 
de l'ajuntament d'abans 
de l'annexió a Girona, 
l'ajuntament d'un mu
nicipi d'uns 5.000 o 
6.000 habitants, ben

diferent del Salt actual. 
Acabada la carrera calia 
fer oposicions si, com 
desitjava, volia dedicar
me a l'ensenyament. 
Però això representava 
anar a Madrid i estar- 
m'hi un mes. I en les 
c i r c u m s t à n c i e s  
d'aquell temps, jo no 
podia pas costejar- 
m'ho. Va ser quan se'm 
va ocórrer proposar a 
1‘ajuntament -al llavors 
alcalde Sr. Muñoz- la 
creació d'una Escola de 
Belles Arts al poble. La 
idea va ser ben acollida, 
però de seguida van 
com ençar els p ro 
blemes, principalment 
per la manca de local 
on ubicar-la

En aquests 30 
anys d 'existència , 
l'Escola ha prota
gonitzat una espècie 
de nomadisme, pels 
canvis de local que 
ha sofert.

Ben cert. Quan 
s'inaugura, l'any 1960, 
comença a funcionar a 
les antigues escoles

nacionals, en una 
p e tita  aula, amb 
capacitat p e r a 17 
alumnes; en realitat es 
tractava d'una cambra 
de mals en d reços, 
hab ilitada. Sense 
calefacció, sen-se lava
bos... sense  cap  
comoditat. Més tard 
vam passar a una aula 
a la part del darrere de 
l'actual Biblioteca Pú
blica. Va ser un canvi 
im portant: disposà
vem de lavabo, teníem 
calefacció i doblàvem 
la capacitat. Però vam 
haver de deixar-la 
quan es va ampliar la 
biblioteca.

El trasllat a l'em
plaçament actual del 
carrer Dr. Ferran obria 
noves perspectives 
per a l'ensenyament. 
D isposava de dues 
aules per a dibuix li
neal i a rtís tic  res
pectivament, amb una 
cap ac ita t d 'uns 25 
alumnes cadascuna, i 
encara quedava espai 
per a vuit cavallets amb 
molta llum. I, a més a



L'ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS: UNA PINZELLADA

El mestre Molins a l'Escola Municipal de Belles Arts

més. el local és ampliable 
cap al pati interior, cosa 
que permetria disposar de 
tres classes més.

P od em  d ir  p er  
tant, que cada canvi ha  
suposat una m illora  
per a l'Escola.

Naturalment. Aques
ta trajectòria és una clara 
mostra d'una millora feta 
a poc a poc, però sense 
aturar-nos en cap mo
ment. Voldria dir que, 
te n in t en  co m p te  la 
incidència de l'Escola de 
Belles Arts saltenca en el 
món artístic, seria bo que 
es procedís a augmentar 
el nombre d'especialitats, 
ja que això significaria una 
major projecció cultural 
del nostre poble.

Veiem, en  efecte, 
que malgrat la deno
m inació de Belles Arts. 
l'Escola s'ha lim itat a 
ensenyar, des de sem 
pre, únicam ent dibuix: 
dibuix lineal, d ibuix  
artístic i p otser, de  
vegades, una mica de 
pintura. Si en ten em  
per Belles Arts aquelles 
que tenen per objecte 
l'expressió de la bellesa 
per mitjà del color, de 
la forma, del so, del 
llen gu atge , d e l m o 
viment... com  són  la 
pintura, l'escultura, la 
música, la poesia, la  
dansa... n o  podríem

pensar que, o  be l'Es
cola  s'ha quedat curta 
quant a activ itats o  
potser la denom inació  
d'Escola de Belles Arts 
és excessivam ent pom 
posa?

Sí, és clar. El que 
passa és que el problema 
ha estat sempre de manca 
de recursos. Per una 
banda -i sobretot als pri - 
m ers tem ps- de falta 
d'espai; i per l'altra, de 
pressupost. Dues coses 
imprescindibles si volem 
que l'escola sigui una veri
table Escola de Belles Arts 
amb to t el que això 
representa. De fet, és 
veritat, durant aquests 
trenta anys l'Escola ha 
actuat com escola d'ini
ciació al dibuix, sense cap 
altra pretensió. No es 
podien pas fer miracles.

En d iem  E scola  
M unicipal de B elles  
Arts. Sempre ha portat 
aquest nom?

Quan es va inau
gurar, l'any 60, a les 
antigues escoles nacio
nals, es va batejar amb el 
nom de Josep Aguilera. 
Fins i tot s'hi va col·locar 
un rètol que jo mateix 
vaig pintar. Però quan ens 
vam traslladar a la bi
blioteca, aquest nom va 
quedar com oblidat. Jo
sep Aguilera i Martí, pro
fessor, dibuixant i pintor 
sa ltenc , va m orir a

Barcelonal'any 1955.1 en 
ocasió d'una visita que, 
en nom de l'Ajuntament, 
vaig fer a la seva vídua, 
em va cedir un bust de 
l'artista, realitzat per un 
escultor basc, que ha estat 
sempre exposat a l'escola.

S'ha parlat d'un  
pròxim  nou trasllat de 
l'Escola -seria e l quart- 
a un altre local. Diuen  
de portar-la a les ins
tal·lacions del Museu...

Per mi, seria una 
equivocació. Penso que 
si, pe r les raons que 
siguin, cal traslladar-se a 
uns nous locals, aquests 
haurien de ser al centre 
entre Salt i el Veïnat i no 
pas a un extrem del poble 
com és la situació del

M useu. Pensem  p er 
exemple, en un alumne 
de la plaça de Catalunya...

P erò  a p artir  
d'aquí, ja entraríem en  
e l tema del futur i, tal 
com  hem  dit al prin
cip i, en  aquesta en 
trev ista  n o m és pre
teníem  fer -a través dels 
teus records- una mica 
d'història del passat, 
del que han estat els 
primers trenta anys de 
l'Escola Municipal de 
Belles Arts.

J. Cristòfol

TIPOGRAFIA- OFFSET 
RAPER PER ORDINADOR

Impremto Pagès, S.0.
0

c./ Eixampla, 8 - Tel. 42 01 07 - ANGLÈS (Girona)

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

MOTOS 
CATALUNYA
-------------------- PERE TEIXIDOR

DUCATl
VESPA
DERBI
PUCH

MONTESA

C/. Major, 307
Telèfon 23 93 67 d u c s o n

SALT HONDA
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L'ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS: UNA PINZELLADA

L'Escola M unicipal de B elles Arts, avui

Com a continuació  de la 
meritòria labor de Lluís Molins, vaig 
fer-me càrrec de l'escola a l'inici del 
curs 1991-92, organitzant dos grups 
de quinze alumnes infantils, d'edats 
compreses entre els 10 i els 15 
anys, tots ells interessats en la 
pràctica del dibuix artístic i la 
pintura.

A questa ac tiv ita t in icial 
formava part d'un organigrama de 
funcionament que vaig presentar 
per arribar gradualment cap a una 
escola integral de Belles Arts. Això 
vol dir donar cabuda a la diversitat 
d'ofertes que poc a poc intentarem 
in co rp o ra r en el p rogram a 
d'activitats artístiques. Belles Arts... 
on comencen i on acaben? Dibuix, 
pintura, escultura, ceràmica, tapís,

teatre, música, fotografia, etc...
Però com que del que em toca 

parlar és d'avui, permeteu-me que 
us expliqui a grans trets el que fem 
durant el curs de dibuix i pintura, 
que ara són l'activitat principal i de 
la qual sóc el responsable.

Actualment a l'escola hi ha 
matriculats 60 alumnes. 30 adults i 
30 infantils. Les classes d'adults es 
fan els dilluns i els dimecres de 6 a 
2/4 de 8 i de 2/4 de 9 a les 9 del 
vespre. Les infantils els dimarts i 
dijous de 7 a 8 i de 8 a 9 del vespre.

PRIMERES PASSES:
Tant pels infants com pels 

adults, dividits en grups de quinze, 
comencem pel dibuix sobre paper

amb exercicis adequats a cada 
nivell, i que c o m p o rten  el 
coneixement i la pràctica de la 
com posició , llum, dim ensió i 
perspectiva, treballant amb llapis, 
plom, carbonet, creta, etc., tot això 
copiant directament de làmines i 
exercicis que fem professor i 
alumnes pas a pas.

Seguidam ent passem  a 
estudiar a fons el model corpori, en 
el qual, per educar la vista, haurem 
de dibuixar i descobrir per tots 
costats, Això és, potser, el treball 
més incòmode del curs.

COLOR;
Després de les barallades amb 

el model es passa ja a temptejar el

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

OLARs.a. s
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L'ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS: UNA PINZELLADA

Un grup d'alumnes en plena activitat a l'escola.

Pintar a l'aire lliure és una de les activitats més engrescadores.

color. Aquí és quan cal intuir la 
p red isp o sic ió  de l'alum ne per 
adaptar-se a ia tècnica que vulgui 
practicar, oli, acrílics, aquarel·la... 
En aquest pas és quan hi ha una 
estreta col·laboració entre el pro
fessor i l'alumne, que es tradueix 
en exerc icis  p ràc tics  p e r fer 
descobrir a la persona interessada 
el seu llenguatge pictòric.

S'ha de dir que, com a mínim 
s'han de seguir tres cursos amb 
l'esquema següent:

1.- Copiar
2.- Interpretar.
3.- Crear.
Arrodonir aquest propòsit i 

sensibilitzar a l'alumne a través de 
la interpretació, haig de confessar 
que per a mi és un estímul i un 
repte.

Tot aquest pla de treball, 
procurem amenitzar-lo amb sortides 
per pintar a l'aire lliure, visites a 
exposic ions, p a rtic ip a c ió  en 
concursos i en activitats cíviques 
relacionades amb l'art.

ACTIVITATS COMPLEMEN
TÀRIES DE I.'ESCOLA.

Encara que com a activitat 
estable, de moment només hi ha 
dibuix i pintura, durant aquests tres 
anys també s'han fet cursos de 
ceràmica "RAKU", en col·laboració 
amb el Museu de Salt, a càrrec del 
ceramista Carlets.

També dos dies a la setmana 
s'imparteixen classes relacionades

amb el món del BONSAI, dirigides 
pel Julià González.

Això, és per sobre, el que estem 
fent avui durant el curs de dibuix i 
pintura.

Es un primer pas per crear un

clima que ajudi a la consolidació 
d 'una ESCOLA INTEGRAL DE 
BELLES ARTS MUNICIPAL.

llu ís  Mateu

FLECA I PASTISSERIA

Cuh/iiuÀ
m w W  v -' tw w f& sZ *

SALT

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

Sport Garatge, s.a. r w v o
JOSEP CASALS K k V
* Reparacions pas Marquès de Camps, 5
* Engrassam ents je l.  23 33 11 - SALT
* Neteja

Subministres 
Catalunya, s.l.

Camions i Autobusos

Pas. Marquès de Camps, 3 - Tels. 23 33 11 - 23 78 83 
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L'ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS: UNA PINZELLADA

L'opinió de l'Ajuntam ent

Casa de la Vila (Foto: Mane! Calvo)

La participació municipal en 
tasques culturals ha estat un ele
ment present al llarg de tot el temps 
de recuperació del govern munici
pal. Una gestió eficaç es basa, moltes 
vegades, en la sensibilitat i en les 
directrius que un equip prioritza. 
És així com l'opció per oferir 
aprendre a l'Escola de Belles Arts a 
un seguit de nois i noies s'ha anat 
estenent en el temps. Actualment 
l'ocupació de l'Escola de Belles Arts 
es fa tant a partir de grups d'infants, 
joves i adults.

Hem de tenir present el marc 
actual i el de futur peí que fa a 
aquests aprenentatges. Des de molt 
lluny, i en re ferènc ia  a 
l'ensenyament reglat, els estudis de 
matèries com dibuix, plàstica, 
manualitats.... han estat en una 
situació d'infravaloració i patint 
fortes desigualtats en referència a

altres assignatures. Actualment es 
valora molt més aquests espais 
d 'aprenentatge i l'ensenyament 
d'aquestes matèries es fa a partir de 
professionals qualificats. És en 
aquesta perspectiva que cal situar 
l'horitzó de l'Escola de Belles Arts 
de Salt.

Un altre element a tenir en

frigoríficos del ter 
s.a.

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

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

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



L'ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS: UNA PINZELLADA

Escultura (Lluís Molins)

compte és l'oferta que en aquest 
cam p es troba p resen t en el 
municipi. De tots és conegut que 
en els darrers anys s'han implantat 
centres i tallers de plàstica i dibuix 
que oferten tot tipus de cursos als 
infants i adults. C rec que 
l'A juntam ent ha de facilitar i 
promocionar la instal·lació a la Vila 
d'empreses no solament per la 
possibilitat de millora dels recursos 
econòmics, sinó també perquè és 
bo que aquests tallers artístics 
fomentin el gust per l'art i ensenyin, 
a partir de la sensibilitat i la 
comunicació, les noves tècniques i 
estratègies per tal de col·laborar en 
la formació integral de la persona. 
Cal esmentar, també, l'oferta de 
qualitat que la Casa de la Cultura 
Les Bernardes presenta cada any.

A partir d'aquests elements es 
fa necessari reflexionar sobre quin 
ha de ser el futur de l'Escola de 
Belles Arts. Una escola que ofereixi 
aquells recu rso s  i tècn iq u es  
artístiques per un sector al més 
ampli possible dels ciutadans i 
c iu tadanes p e r  ta l de p o d er 
esdevenir un focus innovador en 
tot allò que es relaciona amb el món 
de les arts. Es així com els projectes 
futurs són ambiciosos: integrar a 
l'escola l'aprenentatge global de 
diferents tècniques i possibilitar 
l'accés a les persones que ho 
desitgin, infants, joves, adults i 
grans. Perquè del que es tracta no 
és tant de crear artistes sinó d'ajudar 
en la comunicació no verbal a 
aquelles persones que senten la 
n ecess ita t d 'ex p ressar-se  en 
qualsevol dels recursos existents.

L 'adequació  en tre  les

necessitats i prioritats del nostre 
municipi i el desig d'avançar en 
aquest camp serà difícil i feixuc. 
Calen recursos econòm ics per 
poder ampliar l'oferta i fer-la encara 
de més qualitat, cal diversificar els 
nivells d'aprenentatge, i per assolir- 
lo cal més professorat, calen 
instal·lacions més amples, amb més 
eines i recursos materials... I pel 
cim de tot cal la voluntat inequívoca 
d'apostar per una oferta cultural 
coo rd inada  i arrelada a les 
necessitats existents. És en aquest

aspecte que cal l'opinió de tots i 
totes per anar construint una Escola 
de Belles Arts de Salt. Us convido a 
fer-m e a rrib a r les vostres 
suggerències so b re  el tem a, 
entenent que participar amb esperit 
crític i constructiu és tasca de tots
i totes, i que la planificació futura 
del municipi val la pena fer-la entre 
tots.

Jordi Casals
Tinent d'Alcalde d'Educació i Cultura

SERRALLERIA 1 FUSTERIA METÀL·LICA \ \ / /EN FERRO 1 ACER INOXIDABLE

MOBRA, S.A. restaurant 
VILANOVA f«

Canals pe r a la construcció i  lampisteria II
Jordi Vilanova i Xifra  

M .1 Lluïsa Torrent i Frigolé
Doblat de xapes i talls

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

Psg. Marquès de Camps, 51 Te¡ 2 3  3 0  26 
17190 SALT (Girona) PREGUEM RESERVIN TAULA
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HISTORIES AL VENT Escenes d e  la  v id a  

d 'u n  te le a d d ic te

Amb la veritat p el davant

Recordo un conte que vaig llegir 
en el llibre "Gramática de la fantasia" 
Parlava d'un país de cristall, on la 
gent era també de cristall. La gent, 
doncs, eren  tran sp aren ts , tan 
transparents, que es podia veure tot 
el que pensaven. Per això ningú deia 
mai mentides, ja que no tenia sentit 
in ten tar enganyar ningú. Però 
malauradament un dia es va inventar 
el barret, aquell dia va néixer la 
mentida, perquè amb el-barret posat 
hom podia ocultar el que pensava.

Avui la gent no és tan transpa
rent i moltes vegades es posa el 
barret per ocultar la veritat. Alguns 
utilitzen la mentida per vendre més 
o guanyar audiència o per influir en 
la gent. Hi ha gent que s'ha fet rica i 
poderosa per la mentida, i per la 
veritat hi ha gent que s'ha arruïnat o

ha sigut trepitjat pels altres, per 
l'odi a la veritat hi ha gent que ha 
matat, i per amor a la veritat hi ha 
gent que ha sofert la mort i el martiri.

Hi ha qui dubte que hi hagi una 
veritat i qui creu que és relativa i es 
vol fer una veritat a mida. Això és 
més còmode, certament, però no és 
res més que una deformació de la 
veritat. És cert que hi ha una veritat 
i hom té l'obligació moral de cercar
la, i un cop trobada, ser coherent 
amb aquesta.

Tant de bo fóssim transparents 
com la gent d'aquell conte i no ens 
poséssim mai el barret per ocultar 
res, per amor a la veritat i respecte 
als altres.

10 de  m arç  de 1980: En
Joan Marc té 7 anys. Els seus 
pares han anat al cinema i l'han 
deixat sol davant la tele.

22 d 'oc tub re  de 1983: En 
Joan Marc està jugant amb un 
video-joc que li han portat els 
reis. La seva germaneta s'ha fet 
mal, plora. Ell està tan ficat en 
el joc que no s'adona de res del 
que passa al seu voltant.

7 de  m aig  de 1986: En 
Joan Marc jau allargassat en el 
sofà, mira la tele. Els llibres i els 
apun t de classe, tirats de 
qualsevol manera damunt la 
poltrona.

14 de g en er del 2004: En 
Joan Marc i la seva dona miren 
un serial. Els únics diàlegs que 
se senten en aquesta casa 
provenen de la tele. El so 
d 'aquest aparell nom és és 
trencat quan exploten les dis
cussions de la parella.

28 de  juny  del 2017: En 
Joan Marc mira la tele tot sol a 
la sala d'estar. La seva dona, en 
el dorm itori, mira un altre 
programa. Els seus fills miren la 
tele, cadascú des de la solitud 
de la seva habitació.

12 d e  d e s e m b re  d e l 
2036: Els anys li han 
emblanquit els seus cabells i 
han cobert de solcs i arrugues 
la seva cara, els seus ulls 
semblen esgotats, però en Joan 
Marc continua mirant la tele. 
Sol. No te amics, no té ningú.

20 d e  n o v e m b re  d e l 
2044: Avui ha mort en Joan 
Marc, avui ha deixat de mirar 
definitivament la tele.

Xavier Margenat

Xavier Margenat

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 1994) per mitjà de rebut bancari.

Signatura

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Senyors:
Els agrairó, 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



CAGAFERRO

L'acudit foll

COPSAT AL VENT

Conte

La Rosa estava asseguda en un 
banc del parc, en un estat diguem-ne 
despreocupat, fent temps per anar-se'n 
a casa. Havia passat la tarda a la 
perruqueria esperant la seva tanda i, a la 
vegada, esplaiant-se de parlar de les 
seves coses amb les altres clientes que 
també, com ella, esperaven llur torn. 
Era com si fos un confessionari col·lectiu, 
on cada una parlava d'allò seu amb una 
certa franquesa. Estava absorta pensant 
en la confidència d'una de les reunides 
i que, ella, amb el seu tarannà, hauria 
estat més reservada. Amb aquest posat 
abstret, no es va adonar que la cridaven 
pel seu nom  en uns term es de 
demostrada franquesa. Era en Joan, un 
xicot que en la seva jovenesa l'havia 
festejada i que ella no s'hi sentia pas 
m alam ent al seu costa t, però  
circumstàncies del treball havient fet 
que s'haguessin de separar; una 
remarcable distància va ser la causa que 
la cosa es refredés.

Ella s'havia casat amb el que 
actualment és el seu marit amb el qual 
havia tingut tres fills, dues noies i un 
nou, el més petit, que ara ja té vuit anys. 
Ell s'havia mantingut solter. Tenia un 
càrrec im portant en una empresa 
metal·lúrgica i no es veien gaire sovint, 
encara que sempre havien conservat 
una bona amistat.

Què hi fas, aquí, Rosa, tan abstreta? 
No és pas el lloc on pensava trobar-te.

Hola, Joan. Tampoc jo pensava en

tu. Més ben dit no pensava en res de 
particular. M'he deixat portar pel desig 
de reposar un moment i contemplar les 
flors: és un fet que sempre em relaxa i 
ara, a la primavera, dóna gust de mirar
ies.

Mirar-les només? No vull que sigui 
dit: i li ofereix una preciosa poncella 
recent trencada d'un roser.

Joan, em poses en un entredit: no 
sé si agrair-t'ho o bé reprovar-t'ho. Les 
flors del parc són per mirar-les i no per 
trencar-les. De tota manera, t'ho estimo 
i penso guardar-la com a record, afegits 
als que guardo de la nostra jovenesa.

Vols dir que no vas anar massa de 
pressa a enamorar-te del que ara és el 
teu marit? Jo t'estimava, encara que les 
circumstàncies que m'havien separat 
de tu, només eren de quilòmetres i no 
pas de manca d'afecte.

Tam poc jo sabia com  t'h o  
muntaves des de tan lluny, em sentia 
sola, 'a vegades dubtava i la presència 
d'en Joaquim, en aquell moment va ser 
decisiva. L'amor, a més de sentir-lo, cal 
cultivar-lo. Si no es cuida és com una 
planta sense regar. Segur que es marceix.

Com l'envejo, el teu marit! I s'hi 
acosta i la besa. No t'enfadis, Rosa. Aquest 
bes és més natural que els que t'he estat 
enviant en somnis durant temps.

Mira, Joan, t'estic agraïda que 
encara hagis vist en mi la imatge d'aquella 
dona que tu vas estimar, tant més quan 
ja em començaven a preocupar les

primeres canes que avui m'he descobert 
quan en mirava al mirall: però tinc la 
vida molt centrada amb els meus i el que 
més desitjo és poder continuar mirant- 
nos a la cara amb el signe d'una bona 
amistat sense complexos.

No tinc més remei que conformar- 
m'hi i encarregar-te de saludar, de part 
meva, el teu marit.

Et prometo de complir l'encàrrec.
Després d'aquesta inesperada 

trobada la Rosa es va dirigir a casa seva 
i va trobar el seu marit donant els 
darrers tocs a un automòbil antic que 
l'estava posant a punt per vendre'l a 
algun col·leccionista.

Hola, Joaquim, ja em tornes a tenir 
a casa i una mica millor pentinada.

Benvinguda i et felicito pel bon 
arranjament del teupentinat. Has tingut 
bona tarda?

Bona, sí, però amb uns inesperats 
esdeveniments que t'he d'explicar.

Alguna xerrada de les vostres, 
aprofitant l'espera?

També n'hi ha hagut, però això no 
és el gros de la notícia. Et prego de pujar 
al pis, ara que la mainada encara son al 
col·legi i penso donar-te una sorpresa.

Doncs no ens hi pensem més. Els 
teus precs són ordres.
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pisos i dúplex de 3 i 4 dormitoris

1 i 2 banys, 
més auxiliar

orientats al 
sol de migdia

TERRASSA

menjadors-estar
de 36,26 i 21 m

cuines d 11 
i 20 m2

párquing opcional

no ho dubti, 
truqui'ns!

EUGESA
C O N S T R U C T O R A  • I M M O B I L I À R I A

Telf. 23 55 61
C / M a ¡ o r ,  1 8 2 - 1 7 1 9 0  SALT (Girona) # /

facilitats de 
pagament.
Acolítales al Pía Quadriennal 
de l'Habitatge. Préstecs ol 7 '5 %  
9 '5 %  ¡1 1 % , segons ingressos.
Subvencions de la Generalitat del 
5%  o del 10%  segons comprador.


